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Uvod
Območje Natura 2000 Kočevsko je s površino 106.809 ha največje Natura 2000 območje v
Republiki Sloveniji. Območje se nahaja v južnem delu Slovenije ter z reko Kolpo na jugu meji z
Republiko Hrvaško. Večina območja leži na razgibanem kraškem terenu, s številnimi gorskimi
grebeni in kraškimi dolinami.
Projektno območje sodi med najbolj gozdnata območja Natura 2000 v Sloveniji. Gozdovi poraščajo
97.188 ha (91 % celotnega območja). Prevladujeta ohranjena kvalifikacijska gozdna habitatna tipa
HT 91K0 Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) in HT 9110 Bukovi gozdovi
Luzulo-Fagetum). Ostli kvalifikacijski gozdni habitatni tipi so še: 91L0 Ilirski hrastovo-belogabrovi
gozdovi (Erythronio-Carpinion) in 9180* Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih
gruščih. Na obrobnih nižinskih delih so spremenjeni gozdovi z velikim deležem smreke (Picea
abies), ki so posledica preteklega neprimernega gospodarjenja z gozdovi in se jih z usmerjenimi
gozdnogospodarskimi ukrepi postopoma spreminja v bolj sonaravne sestoje.
Območje Natura 2000 Kočevsko sodi med najbolj naravno ohranjene predele Slovenije, pa tudi
Srednje Evrope. Zaradi ohranjenosti, so v zavetju gozdov našle svoje pribežališče številne
evropsko pomembne vrste, zato je celotno območje Kočevskega opredeljeno kot območje Nature
2000 tako po direktivi o pticah (SPA Kočevsko) kot tudi po direktivi o habitatih (SCI Kočevsko).
Kočevsko je z vidika EU eno najkompleksnejših in biotsko najpomembnejših gozdnih ekosistemov.
Za območje Natura 2000 Kočevsko je opredeljenih 16 kvalifikacijskih vrst ptic. Po habitatni direktivi
je na območju določenih 12 kvalifikacijskih habitatnih tipov (6 prednostnih) in 44 živalskih in
rastlinskih vrst (4 prednostne). Na projektnem območju so prisotne vse tri velike zveri.
Projektno območje je v celoti vključeno v državno mrežo ekološko pomembnih območij (EPO), ki
so po strokovni ravni prepoznana kot biotsko pomembna območja (veliko število habitatnih tipov in
vrst, ki so na ravni Slovenije redki oziroma ogroženi). Poleg tega je območje pomembno za
zagotavljanje genske povezanosti populacij (npr. velike zveri).
Na projektnem območju je veliko delov narave, ki vsebujejo posebne vrednostne lastnosti.
Tako je evidentiranih 1.084 naravnih vrednot med katerimi prevladujejo naravne vrednote
državnega pomena (969 oziroma 89,5 %). Med temi prevladujejo podzemeljske geomorfološke
naravne vrednote. Območje Natura 20000 Kočevsko vključuje 46 gozdnih rezervatov od tega 6
rezervatov s strogim varstvenim režimom (Uredba Ur.l.RS, št. 88/2005, 56/2007, 29/2009,
91/2010, 1/2013). Na območju je zavarovanih tudi 16 naravnih spomenikov.
Izjemna naravna vrednost območja Natura 2000 Kočevsko je temelj, da je območje predlagano za
regijski park državnega pomena. V Programu upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji, ki ga
je dne, 9.4.2015, sprejela Vlada RS je območje Natura 2000 Kočevsko obravnavano kot
prioritetno.
Med pomembnejšimi vzroki za dobro ohranjenost (gozdov) projektnega območja in bogato biotsko
raznovrstnost je gozdnogospodarsko načrtovanje, ki ima na širšem Kočevskem razmeroma dolgo
tradicijo. Začetki načrtnega gospodarjenja z gozdovi so se začeli po letu 1888, ko so začela velika
gozdna posestva svoje gozdove načrtno urejati. Prvi gozdnogospodarski načrti za tri večja
območja – obratovalne enote Auerspergove gozdne posesti, in sicer Goteniško pogorje,
Fridrihštajn in Rog, so bili izdelani v letih 1892 in 1893.
Načrtno gospodarjenje z gozdom se je po II. svetovni vojni, natančneje po letu 1953, pričelo z
urejanjem gozdov po posameznih gozdnogospodarskih enotah. Trenutno veljavni območni
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gozdnogospodarski načrt za obdobje 2011-2020 na območju Natura 2000 Kočevsko so tako že
peti območni načrti po vrsti.
Seveda je v okviru obravnave ohranjenosti (gozdov) projektnega območja in bogate biotske
raznovrstnosti potrebno omeniti tudi specifičnost socio-ekonomskega stanja območja, ki prav tako
odraža zgoraj opisano stanje gozdov. Obravnavano območje je bilo do 13. stol. zaradi odročnosti,
prostranih gozdov, ostrega podnebja, zakraselosti, pomanjkanja vode in slabe rodovitnosti,
nepristopen pragozd. Kasneje so začeli območje poseljevati priseljenci nemškega rodu. Težke
gospodarske in življenjske razmere so vseskozi onemogočale gosto poselitev območja. V letih od
1857 do 1941 se je izselila več kot polovica izmed 23.000 prebivalcev. Izseljevanje se je
nadaljevalo med 2. svetovno vojno, ko se je iz območja izselila večina nemškega prebivalstva
(12.000 prebivalcev). Po 2 svetovni vojni so večje kraje naselili novi priseljenci, vendar so obsežna
področja Kočevskega ostala prazna. Kasneje so bila na večjih področjih osnovana tudi vojaška
območja zaprta za javnost.
Za projektno območje je danes značilna nizka gostota poselitve. Regija je še danes precej zaprta
in spada med manj razvite regije v Sloveniji.
Dejavnost javne gozdarske službe na območju opravlja Zavod za gozdove Slovenije, ki je
organiziran v treh območnih enotah: Kočevje, Novo mesto in Postojna. Območje Natura 2000
Kočevsko je razdeljeno med tri istoimenska gozdnogospodarska območja (v nadaljevanju GGO) in
znotraj teh na 32 gozdnogospodarskih enot (v nadaljevanju GGE). Izvajanje operativnih del javne
gozdarske službe izvaja Zavod za gozdove Slovenije v gozdnih revirjih znotraj posamezne GGE.
Zavod za gozdove Slovenije prav tako tudi usmerja razvoj populacij prosto živečih živali, katerih
razvoj je mogoče usmerjati z ukrepi v populacijah ali v njihovem življenjskem okolju.
Na območju Natura 2000 Kočevsko je 24 lovišč, ki so v upravljanju lovskih družin in lovišč s
posebnim namenom (LPN) Medved Kočevje in Snežnik Kočevska Reka, s katerima upravlja Zavod
za gozdove Slovenije OE Kočevje.
Pričujoča študija je že tretji prispevek gozdarstva k celovitemu vrednotenju širšega območja
Kočevske zaradi zaščite in ustreznega razvoja tega dela Slovenije. Leta 1990 je Republiška
komisija za krajinske parke (imenoval jo je Izvršni svet RS) nesporno ugotovila, da območje
Kočevske ustreza pogojem za regijski park in priporočila izvedbo naravovarstvenega projekta.
Koordinacijo in delno izvajanje strokovnih nalog je prevzela ekipa strokovnjakov Gozdnega
gospodarstva Kočevje (GG Kočevje). V letu 1992 je bila med GG Kočevje, Ministrstvom za kulturo
RS in Ljubljanskim regionalnim zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine (danes Zavod
RS za varstvo narave, OE Ljubljana) sklenjena pogodba za izdelavo strokovnih podlag za
Kočevski naravni park. Podlaga za pripravo študij v zvezi s parkom je bil tudi gozdnogospodarski
načrt za GGO Kočevje 1991 – 2000. Naloge so bile zastavljene smelo in dolgoročno. Delo je
potekalo intenzivno do uveljavitve Zakona o gozdovih (1993), ko je z razdružitvijo GG Kočevje na
izvajalski del in javno gozdarsko službo Zavoda za gozdove Slovenije ideja počasi izgubila zagon
in potrebna finančna sredstva. Drugič, leta 1995, je podjetje Acer iz Novega mesta pripravilo
strokovne podlage in določilo mejo Kočevskega naravnega parka v nalogi Celovit prostorski plan
za Regijski park Kočevsko-Kolpa. Projekt Regijski park Kočevsko-Kolpa je od leta 2000 vodilo
Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave (danes Agencija RS za okolje in
Zavod RS za varstvo narave) ob pomoči Zavoda za gozdove Slovenije (koordinator projekta) na
osnovi Nacionalnega programa varstva okolja in programa Vlade RS: Izvajanje projekta Regijski
park Kočevsko-Kolpa do danes uradno ni bilo preklicano.
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Strokovna študija je nastala v okviru izvajanja projekta Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko LIFE Kočevsko. Študijo je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, OE Kočevje. Pri izdelavi sta
sodelovali tudi ekipi zaposlenih na ZGS OE Novo mesto in Postojna.
Postopek za izdelavo študije je bil skladen z uveljavljeno metodologijo pri izdelavi
gozdnogospodarskih načrtov. Analiza gozdnogospodarskih načrtov GGE, ki pokrivajo projektno
območje, je bil najpomembnejši vir za opredelitev stanja in razvoja gozdov obravnavanega
območja. Poleg gozdnogospodarskih načrtov so bili za pripravo dokumentov uporabljeni tudi
lovsko upravljavski načrti ter druge baze podatkov (ZGS, MKGP, ZRSVN, itd.) veljavni v letu 2015.
Območje Natura 2000 Kočevsko pokriva 32 gozdnogospodarskih enot (GGE) za katere so izdelani
10 letni gozdnogospodarski načrti. Zaradi velikega števila GGE so bile potrebne kompleksne
analize gozdnogospodarskih načrtov. Uporabljene so bile razpoložljive baze podatkov
gozdarskega informacijskega sistema; kreiranje novih baz ni bilo potrebno.

V tekstu se nekateri izrazi pogosto uporabljajo, zato so zanje uporabljene okrajšave:
GGE – gozdnogospodarska enota
GGO – gozdnogospodarsko območje
GGN – gozdnogospodarski načrt
RGR – rastiščnogojitveni razred
GPN – gozdovi s posebnim namenom
OE - območna enota
KE - krajevna enota
VG – varovalni gozdovi,
DG – državni gozdovi,
ZG – zasebni gozdovi,
LUO – lovsko upravljavsko območje,
LPN – lovišče s posebnim namenom
FSC – Forest stewardship council,
LZ – lesna zaloga
ON – območni načrt
P – prirastek
MP – možni posek
RGR– rastiščnogojitven razred,
SVP – stalne vzorčne ploskve
ZGS – Zavod za gozdove
ZRSVN – Zavod RS za varstvo narave

.
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Splošni opis območja Natura 2000 Kočevsko

1 Splošni opis območja Natura 2000 Kočevsko
1.1 Lega območja Natura 2000 Kočevsko
Območje Natura 2000 Kočevsko leži na južnem delu Slovenije. Obsega območje od Ribnice na
severu, pa do reke Kolpe na jugu. Sega od državne meje z republiko Hrvaško na zahodu ter se
razteza preko masiva Rog na vzhodu.
Območje leži v značilni dinarski smeri SZ – JV. Celotna površina območja meri 106.809 ha.
Območje obsegajo zaokrožena visokokraška – dinarska pogorja Roga, Stojne, Velike, Goteniške in
Borovške gore z vmesnimi kraškimi polji in zgornjo dolino reke Kolpe ter delček doline reke Krke.
Na jugu, z reko Kolpo meji z Republiko Hrvaško. Večina območja leži na razgibanem kraškem
terenu, s številnimi gorskimi grebeni in kraškimi dolinami. Najvišje točke območja so: Goteniška
gora z najvišjim vrhom Goteniški Snežnik (1289 m), Velika gora, Stojna, Kočevska Mala gora,
Kočevski Rog in Poljanska gora. Najnižja točka je v ob Kolpi pri vasi Radenci (180 m). Glavna
podolja so Kočevsko polje, podolja, ki povezujejo Gotenico in Kočevsko Reko, Dragarska dolina,
Loški potok, Kostelska raven pod Stružnico in Poljanska dolina.
Karta 1:

Lega območja Natura 2000 Kočevsko
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Površina gozda v območju Natura 2000 Kočevsko je 97.188 ha. Gozdnatost območja je 91 %, kar
uvršča območje med najbolj gozdnata območja Natura 2000 v Sloveniji ter tudi zato med najbolj
naravno ohranjene predele Slovenije, pa tudi Srednje Evrope. Tako veliko gozdnatost pogojuje
kraški značaj večine območja z veliko površin z nagibi nad 20 % ter zgodovinski razvoj dogodkov v
tem prostoru.
Območje Natura 2000 Kočevsko je v celoti opredeljeno kot območje Nature 2000 tako po direktivi
o pticah (SPA Kočevsko_SI5000013) kot tudi po direktivi o habitatih (SCI Kočevsko_SI3000263).
Kočevsko je z vidika EU eno najkompleksnejših in biotsko najpomembnejših gozdnih ekosistemov.
Območje Natura 2000 Kočevsko leži na območju 13 občin. Nekatere pokriva v celoti, druge pa le v
delu, in sicer: Kostel, Osilnico, Kočevje (del), Ribnico (del), Sodražico (del), Loški Potok (del),
Bloke (del), Loška dolina (del), Dobrepolje (del), Črnomelj (del), Semič (del), Dolenjske Toplice
(del) in Žužemberk (del).
Meja območja ne sovpada z mejo lovsko upravljavskega območja. Pretežni del območja pokriva
Kočevsko–Belokranjsko lovsko upravljavsko območje.

1.2 Površina gozdov območja Natura 2000 Kočevsko
Območje Natura 2000 Kočevsko je s površino 106.809 ha največje Natura 2000 območje v
Republiki Sloveniji. Območje je prepoznano po obširnih gozdovih, ki poraščajo 97.188 ha površine
območja. 91 % gozdnatost območje uvršča med najbolj gozdnate Natura 2000 območja v Sloveniji
ter prav tako med najbolj ohranjene predele Slovenije, kot tudi Srednje Evrope.
Preglednica 1:

Površina gozda
Delež (%)

Površina gozdov po lastniških kategorijah (v ha)
Zasebni gozdovi

Državni gozdovi

Gozdovi lok.
skupnosti

Skupaj

34.578,22
35,58

57.711,11
59,38

4.899,45
5,04

97.188,78
100,00

1.3 Lastništvo gozdov
Na območju Natura 2000 Kočevsko prevladujejo državni gozdovi (59,42 %), kar je svojevrstna
značilnost gozdov tega dela Slovenije. Dobra tretjina (35,6 %) je zasebnih gozdov. Gozdovi
lokalnih skupnosti predstavljajo 5 % delež. Ta se je v zadnjem desetletju povečal zaradi izvajanja
določil Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic
lokalni skupnosti.
Preglednica 2:

Površina gozda
Delež (%)

Površina in lastništvo gozdov
Zasebni gozdovi

Državni gozdovi

Gozdovi lok.
skupnosti

Skupaj

34.578,22
35,58

57.711,11
59,38

4.899,45
5,04

97.188,78
100,00
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Karta 2:

Lastništvo gozdov

V zasebnih gozdovih po številu posestnikov prevladuje drobna gozdna posest. Velikih gozdnih
posestnikov je malo. Med večjimi gozdnimi posestvi so posesti Rudež, Kosler in Peče.
Gospodarjenje na večjih gozdnih posestih poteka večinoma brez večjih težav in v skladu z določili
gozdnogospodarskih načrtov. Drugače je v gozdovih, kjer prevladuje drobna gozdna posest. Veliko
je lastnikov gozdov, ki so popolnoma nezainteresirani za gospodarjenje s svojimi gozdovi.
Realizacije opravljenih del so daleč pod možnostmi, ki jih dajejo gozdnogospodarski načrti. To velja
tako za izvajanje sečnje, še posebej pa za opravljanje gojitvenih del.
Število posestnikov s solastniki na območju Natura 2000 Kočevsko je 29.731; povprečna velikost
gozdne posesti je 3,72 ha.
Preglednica 3:

Posestna sestava zasebnih gozdov (s solastniki)
Sestava v %

Velikost gozdne
posesti
do 1 ha
1 do 5 ha
5 do 10 ha
10 do 30 ha
30 do 100 ha
nad 100 ha
Skupaj:

po številu posestnikov

po gozdni površini

% v razredu

kumulativa (%)

% v razredu

kumulativa (%)

66,3
23,6
4,2
2,3
1,0
2,6
100,0

66,3
89,9
94,1
96,4
97,4
100,0

0,4
1,1
0,6
0,8
1,2
95,9
100,0

0,4
1,5
2,1
2,9
4,1
100,0
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Tendenca razvoja lastniške strukture, glede na stanje postopkov denacionalizacije
in prometa z gozdnimi površinami
Največje spremembe lastniške strukture so se zgodile v času denacionalizacije. Površina državnih
gozdov se je zmanjšala, nastali pa so večji kompleksi veleposestniških gozdov (Rudež, Kosler,
Peče, ... ). V prihodnje se večje spremembe lastništva zaradi postopkov denacionalizacije ne
pričakujejo. V večjem delu območja je denacionalizacija praktično zaključena in se zaradi samih
postopkov vračanja lastnine, struktura zasebne posesti ne bo več bistveno spreminjala. Za
pričakovati je le, da se bo delež državnih gozdov še nekoliko zmanjšal, predvsem zaradi prenosa
lastništva z države na Občino Kočevje. Tu postopki še vedno niso povsem zaključeni. Gre zlasti za
parcele, ki so v solastnini – solastniške parcele in parcele nekdanjih agrarnih skupnosti v okolici
Kočevja, ki še vedno niso prenesene z države na občino.
Struktura zasebnih gozdov se bistveno ne bo spreminjala. V območju je ponekod sicer zaznati, da
nekateri posamezniki kupujejo zasebne parcele in si s tem posest povečujejo, na drugi strani pa je
tudi veliko primerov, ko se posest deduje in se dediči ne morejo dogovoriti o skupnem
gospodarjenju ali prodaji površin. Vendar pa gre v obeh primerih za bolj osamljene primere, ki ne
bodo bistveno vplivali na obstoječo strukturo zasebnih gozdov.

1.4 Opis naravnih razmer območja Natura 2000 Kočevsko
1.4.1 Orografske značilnosti območja
Večina območja leži na kraškem terenu, ki je razgiban s številnimi gorskimi grebeni in kraškimi
dolinami značilne dinarske smeri. Najvišje točke območja so Goteniška gora z najvišjim vrhom
Goteniški Snežnik (1.289 m), Velika gora, Stojna, Kočevska Mala gora, Kočevski Rog in Poljanska
gora. Najnižja točka je ob Kolpi pri vasi Radenci (180 m). Glavna podolja so Kočevsko polje,
podolja, ki povezujejo Gotenico in Kočevsko Reko, Dragarska dolina, Loški potok, Kostelska raven
pod Stružnico in Poljanska dolina.
Na izoblikovanje tako razgibanega reliefa in kraških pojavov je vplivala karbonatna matična
podlaga. Nepropustne plasti za vodo so zastopane le na zahodnem delu ribniško-kočevske kotline,
v Kolpski dolini ter v GGE Briga.

1.4.2 Značilnosti podnebja
V Sloveniji se pojavlja sedem fitoklimatskih tipov (Košir, 2010). Na Kočevskem se mešata
interferenčni (osnovni tip visokega dinarskega gorstva) in preddinarsko-predpanonski fitoklimatski
tip. Za prvega je značilen dotok toplih vlažnih mas iz Sredozemlja, ki se ob dvigu v gorah ohlade in
povzročajo padavine in njihov izrazit jesenski maksimum. Za drugi tip pa so značilni temperaturni
ekstremi celinskega podnebja in enakomernost padavin. Zaradi tega ima Kočevska, kljub bližini
morja, hladno podnebje z veliko padavin ter hitrimi otoplitvami in ohladitvami v zimskem času.
Posledica takega podnebja so tudi zgodnje in pozne slane (junij) pa tudi žled.
Podnebje Kočevske spada po De Martonu v območje zmerne humidne klime (indeks 50 – 100)
ugodne za uspevanje gozda. Po podatkih iz opazovalnice v Kočevju znaša količina srednjih letnih
padavin 1.406 mm, srednja letna temperatura 8,3 °C, De Martonov indeks (K = P/t+10) pa 77.
Povprečna januarska temperatura znaša - 2,6 °C, julijska + 18,1 °C.
Za Slovenske razmere ima Kočevska nadpovprečno količino padavin. Več padavin je v JZ in J
delih, še posebno v hladni polovici leta. Količina padavin v tem delu je med 1600 in 1700 mm
padavin. Leta 2009 je bilo na meteorološki postaji v Kočevju zabeleženih 1.264 mm/m2 na leto.
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Število dni s snežno odejo je bilo v povprečju med 55 in 65 dni (leto 2009 meteorološka postaja
Kočevje 48 dni). Število dni z dežjem se giblje med 103 in 140 dnevi. Število dni s padavinami
nasploh pa med 131 in 150 dnevi. Leta 2009 je meteorološka postaja Kočevje zabeležila 152 dni z
dežjem, kar Kočevje uvršča na 1. mesto v Sloveniji.
V vegetacijski dobi pade na Kočevskem 650 – 900 mm padavin, kar predstavlja 46 % - 64 % vseh
letnih padavin (upoštevaje povprečje 1406 mm). Najmanj padavin je februarja in marca, največ
novembra. V zadnjem desetletju so bili najbolj mokri meseci v letu maj in junij ter oktober in
november.
Enako kot padavine so za vegetacijsko obdobje ugodna minimalna (dnevna) srednja temperatura
zraka ob 14.00 uri. Pogoji za uspevanje gozda so za vse avtohtone vrste ugodni, saj so padavine v
dobi vegetacije ugodno razporejene. V zadnjih letih se posledice globalnega spreminjanja
podnebja kažejo tudi na Kočevskem, in sicer v velikih in pogostih vremenskih nihanjih - naj so to
daljša sušna obdobja (zmanjšanje vitalnosti dreves – gradacije podlubnikov oziroma sušenje
dreves nasploh (jelka), povečana požarna ogroženost) ali večja neurja z močnim vetrom, točo,
ipd..
Tako kot na splošno v Sloveniji je najhladnejši mesec januar in najtoplejši julij. Najtoplejši dan je bil
v avgustu 1992 (34,60 C) in najhladnejši januarja 1985 (- 27,60 C). Temperaturni razpon med
ekstremoma znaša 62,20 C. Absolutna letna ekstrema za Kočevje sta -31,50 C (januar 1942) in
38,80 C (julij 1939). Absolutni temperaturni razpon znaša 69,80 C.
Podrobnejše podatke je moč dobiti na meteoroloških postajah Kočevje (464 m), Babno polje (756
m), opazovalnih postajah (sinoptična, podnebna ali padavinska meteorološka postaja) Grčarice,
Hrib – Loški Potok, Nova vas – Bloke in Sodražica ter na vremenski postaji na Trati pri Kočevju.

1.4.3 Hidrološke in hidrogeološke razmere
Območje odlikujeta tako površinska kot tudi kraška (podzemmna) rečna mreža. Z izjemo
Čabranke, Krke in Kolpe s pritoki, največjimi nadzemnimi vodnimi viri območja, imajo vse ostale
vode nadzemni in podzemni tok. Ves vzhodni del območja je brez večjih površinskih vod. Vode
odtekajo v porečja Save in njenih pritokov -. Krke in Kolpe. Ostali vodotoki so po svoji naravi
kraški. Kraško rečno mrežo (okrog 80% površine območja) sestavljajo številni izviri, ponori ter
deloma površinski deloma podzemski vodotoki. Površinski vodotoki so vezani predvsem na kraška
polja, ki ob vstopu na karbonatne kamnine poniknejo v podzemski svet.
Pri Jasnici in Rakitnici izvirata Prednja in Zadnja Rinža, ki se pri Novih Ložinah združita v reko
Rinžo, ki z razliko od večine drugih voda nima hudourniškega značaja. Je tipična voda kraških
dolin (ribniško-kočevska kotlina), ki na eni strani izvirajo, na koncu doline pa poniknejo (Črni
potok). Rinža se nato v podzemnem toku pri Bilpi izliva v Kolpo. Struga je vsaj na začetku (Prednja
in Zadnja Rinža) večkrat suha in zbira vode le ob večjih padavinah in taljenju snega. V normalnih
vodnih razmerah je voda počasi tekoča, srednji pretok (merjeno v Livoldu) je 1,35 m3/sek.
Po jugozahodnem in južnem delu območja tečeta izrazito hudourniški reki Kolpa in Čabranka, ki se
pri Osilnici zliva v Kolpo. Čabranka in Kolpa imata z leve in desne strani številne pritoke. Čabranka
ima v Črnem Potoku srednji pretok 1,80 m3/sek, Kolpa pri Radencih pa ima s 53 m3/sek daleč
največji pretok od vseh rek v območju.
Zelo zanimive in presenetljive so nekatere razvodnice oziroma vodozbirna območja. Vode iz
Retijske uvale odtekajo v Loško dolino in od tam v Ljubljanico, vode iz Travnika pa odtekajo do
Rakitnice in nato podzemno (Dobri Potok) v Krko, v času višjih vodostajev pa tudi v zadnjo Rinžo,
ki se izteka v Kolpo. Edinstven primer je odtekanje vode iz kraškega požiralnika v Gotenici.
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Dokazanih je kar devet podzemskih tokov v pet vodozbirnih območij: Čabranka, Ribješka Kolpa,
Vrtska Kolpa, Potok in Dobri Potok.
V območju je več manjših zajezitev izvirov in opuščenih glinokopov, ki jih je napolnila voda.
Največje je Kočevsko (Rudniško) jezero, ki je nastalo po letu 1978, ko so prenehali z izkopom
rjavega premoga. Vso kotanjo dnevnega kopa je zalila voda. Globina jezera je 34 m, površina pa
okrog 40 ha. Drugo največje je Reško jezero. Površina je 17,5 ha, globina pri jezu 10 m. Jezero so
zgradili s prostovoljnim delom krajani, material in stroje pa je prispevalo podjetje Snežnik. Jez je bil
postavljen leta 1978 in nekoliko povišan v letu 1979. Leta 1985 je bil v Prigorici zgrajen
zadrževalnik, za katerim nastane po večjem deževju ca. 15 ha veliko in do 10 m globoko jezero.
Zaradi neenakomernosti padavin, možnosti odtoka vode, talne propustnosti, je za območje
značilna neenakost vodostajev, kar povzroča številne poplave kraških polj, ob suši pa številni
površinski vodotoki presahnejo. Prav zaradi omilitve nihanja nivoja vode imajo pomembno vlogo
poplavna območja. Največja poplavna območja so ob Kolpi, Rinži, Bistrici in Ribnici. Veliko zemljišč
je le občasno poplavljenih, več pa je tudi mest, ki so poplavljena večkrat oziroma več dni letno. Na
teh zemljiščih so nastala mokrišča, ki so zaradi svoje redkosti in kraškega značaja območja, še
posebej dragocena. Talna voda je tu vse leto visoka, tudi v sušnem obdobju je le nekaj cm pod
površjem, zato se je razvila posebna vegetacija. Mokrišča so pomemben življenjski prostor za
določene vrste živali in rastlin.

1.4.4 Geološke in pedološke značilnosti območja
Matična podlaga
V geološkem smislu pripada vse območje zunanjim Dinaridom. Številni dolgi prelomi potekajo v
dinarski smeri SZ – JV. Največ je apnencev in dolomitov različnih starosti mezozoika (trias, jura,
kreda) z razvitimi vsemi značilnimi kraškimi elementi: kraški grebeni, slepe in viseče doline, vrtače,
kraške udorne jame (koliševke), žlebovi, kotliči, brezna, kraške jame, kraška polja kot največje
morfogenetske tvorbe kraškega reliefa, prepadi, gorske strme stene ter skalovje, izviri, bruhalniki,
požiralniki, estavele, presihajoča jezera, ponikalnice itd. Taka pestrost matične podlage in kraških
reliefnih oblik skupaj z ostalimi ekološkimi faktorji pogojuje razvoj mozaično različnih talnih tipov
rjavih pokarbonatnih tal.
Najstarejše kamenine so iz permokarbona (paleozoik) in obsegajo glinaste skrilavce, kremenove
peščenjake in kremenove konglomerate. Na več mestih so na manjših površinah prisotni tudi
mlajši (mezozoik – sp. triada) werfenski skrilavci in peščenjaki. Te kamnine se nahajajo južno od
Mozlja in Kočevske Reke ter pas ob Čabranki in Kolpi. Vse te kamenine so slabo prepustne ali
neprepustne za vodo. Tu ni kraških oblik, pogosti pa so izviri in površinske vode. Pokrajina daje
vtis mehke zaobljenosti, zaradi neprimernega ravnanja s krajino in površinskega odtekanja vode so
nastali na več mestih globoki erozijski jarki. Na teh kameninah so se najbolj pogosto razvila kisla
rjava tla, od plitvih do zelo globokih, kar je odvisno od reliefa.
Najmlajšo podlago (holocen – kenozoik) tvorijo naplavine proda, peska in ilovice. S temi sedimenti
so prekrite ravnine ob potokih in rekah. Te površine so navadno v kmetijski rabi in le malo jih
pokriva gozd (jelševje). Večje površine te matične podlage so v Ribniški in Kočevski dolini.
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Tla
Največji del območja leži na karbonatnih kamninah triade, jure in krede. Apnenci in dolomiti so tod
čisti, vsebujejo le malo (okoli 1 %) netopnega ostanka, kar povzroča specifično pokarbonatno
tlotvorbo. Tu so prisotne vse stopnje in prehodi v talni genezi: surova kamenišča, rendzine, rjava
pokarbonatna tla, rjava pokarbonatna sprana (lesivirana) tla, opodzoljena in psevdooglejena tla.
Slednji dve obliki se pojavljata zlasti v terenskih depresijah in ob vznožju pobočij, kjer so se
globokemu pokarbonatnemu koluviju pridružile še nekatere silikatne komponente.
Največ gozda je na rjavih pokarbonatnih tleh na apnencu. Ta so posebno v žepih globoka in dobro
preskrbljena s hranili in vodo. Tlotvorni procesi na dolomitu, ki je slabše topen kot apnenec, a lažje
prepereva, so drugačni. Zaradi slabše topnosti dolomiti površinsko in globinsko manj razpadajo.
Površje je gladko, zaobljeno, brez večje kamnitosti. Globina tal je enakomerna. Na dolomitih je
predvsem mnogo rendzin. Vodne razmere za globje zakoreninjeno drevje so tu slabše. Zlasti če so
takšna plitva tla v pobočju ali na grebenih, je za njih značilna večja sušnost.
Tla na obrobju dolin, v dolinah in kotlinah ter ob vznožju pobočij so zgrajena iz bolj ali manj
globokega pokarbonatnega koluvija ali tudi aluvialno prinešenih glinasto - ilovnatih pokarbonatnih
ostankov (v nižjih legah), z manjšo ali večjo količino silikatne primesi. Tod so razvita rjava izprana
(lesivirana) in rjava podzolasta tla. Posebno skupino predstavljajo še pleistocenski ilovnato-glinasti
nanosi z rdeče-rjavimi podzolastimi tlemi, ki se pojavljajo le mestoma v dolinah ter niso velikega
pomena za gozdno vegetacijo na območju.
Na več mestih območja (GGE Kolpska dolina, Briga) je silikatna matična podlaga. Tu so se razvila
plitva kisla tla – ranker do globokih kislih rjavih tal. Tla so izredno občutljiva na erozijo.

1.4.5 Vegetacijski oris območja Natura 2000 Kočevsko
Vegetacija območja je razdeljena na dve fitogeografski območji, ki sta površinsko približno enaki, in
sicer dinarsko in preddinarsko fitogeografsko območje. K dinarskemu fitogeografskemu območju
spada območje zahodno od Ribniškega in Kočevskega polja, k preddinarskemu območju pa
vzhodni del območja. V preddinarskem svetu izstopa pogorje Roga, ki predstavlja otok dinarskega
fitogeografskega območja in se ga tudi šteje k dinarskemu območju.
Dinarsko fitogeografsko območje obsega visoke kraške planote dinarskega gorstva, ki se proti
jugovzhodu prek meja Slovenije šele polno razvijejo in razprostrejo, to je na ozemlju Hrvaške,
Bosne in Hercegovine in Črne gore.
Za dinarsko fitogeografsko območje je najbolj značilno Dinarsko jelovo-bukovje (OmphalodoFagetum). Jelovo–bukovi gozdovi poraščajo kraške grebene in planote, ki ležijo v značilni dinarski
smeri SZ – JV, na nadmorski višini od 500 do 1.200 m. Značilnost združbe je njena široka ekološka
amplituda, ki dovoljuje prilagajanje mnogim rastiščnim razlikam (Puncer, 1980). Strnjene gozdne
komplekse tvorijo na območju Roga, Male in Velike gore, Goteniške in Borovške gore ter Stružnice.
Na pas dinarskega jelovo bukovega gozda se navzgor navezuje Bukovje z javorjem (AceriFagetum), še višje pa Dinarsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico (Adenostylo glabraeFagetum praealpino-dinaricum). V pasu jelovo-bukovega gozda se pojavljajo tudi gozdne združbe,
ki poraščajo manjša, aconalna področja. Na skalnih apnenčastih blokih se pojavlja Dinarsko jelovje
na skalovju (Neckero-Abietum), po globokih vrtačah in kraških udorih na skalovitih svežih do
vlažnih tleh gozd plemenitih listavcev - Velikojesenovje (Aceri-Fraxinetum), v nekaterih udornih
jamah - koliševkah pa Smrekovja, na karbonatnem skalovju (Asplenio-Piceetum) in Dinarsko
mraziščno smrekovje (Piceetum subalpinum dinaricum).
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Preddinarsko fitogeografsko območje se neposredno navezuje na dinarsko fitogeografsko območje
in obsega nižinski in gričevnati del območja do nadmorske višine 600 m, odvisno seveda od
ekspozicije. Na južnih legah se potegne nekoliko više, na severnih pa se konča nižje. Tudi to
območje je še vedno bogato z ilirsko - dinarskimi vrstami, vendar so tu prevladujoče gozdne
združbe bukovi gozdovi. V višjih legah je to preddinarsko gorsko bukovje (Lamio orvale-Fagetum),
ki v nižjih predelih prehajajo v preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje (Hacquetio-Fagetum) na
dolomitu in podgorsko gradnovo-bukovje na izpranih tleh (Hedero-Fagetum) na apnencu, še nižje
pa preddinarsko-dinarsko gradnovo-belogabrovje (Querco-Carpinetum). Strma, prisojna in sušna
pobočja ter vrhove porašča preddinarsko-dinarsko bukovje (Ostryo-Fagetum), še ekstremnejša
pobočja pa termofilno grmišče ali nizki gozd črnega gabra in malega jesena – preddinarski-dinarski
gozd termofilnih listavcev (Querco-Ostryetum in Ostryo-Fraxinetum). Ekstremna dolomitna rastišča
v Kolpski dolini porašča bazofilno rdečeborovje (Genisto-Pinetum) in mestoma celo bazofilno
črnoborovje (Fraxino orni-Pinetum nigrae). Na strmih osojnih legah raste osojno bukovje s
kresničevjem (Arunco-Fagetum).
Na silikatni podlagi, večinoma v spodnjem montanskem in gričevnatem svetu, raste kisloljubno
bukovje z rebrenjačo (Blechno Fagetum), v reliefnih depresijah in zaprtih hladnejših dolinah pa
jelovje s praprotmi (Galio rotundifolii-Abietetum albae) in jelovje s trikrpim mahom (BazzanioAbietetum). Plitva tla na silikatni matični podlagi porašča kisloljubno rdečeborovje (Vaccinio myrtilliPinetum). Ob izvirih in mokrih rastiščih ob vodi se pojavlja črnojelševje (Alnetum glutinosae).
Razen naštetih vegetacijskih enot, ki so bolj ali manj naravne, poraščajo znatne površine
nižinskega in gričevnatega dela Kočevske vegetacijske oblike, ki so nastale zaradi močnega in
dolgotrajnega človekovega vpliva. Pojavljajo se predvsem na lažje dostopnih predelih, ki so bili pod
dolgoletnim ekstenzivnim antropogenim vplivom, prvotno pa so bili poraščeni z gozdom. Po
opustitvi kmetijske rabe teh površin, so se le-te začele intenzivno zaraščati, nekatere od njih pa so
bile zasajene s smreko, mestoma tudi z borom.
Preglednica 4:

Površina in delež gozdnih združb projektnega območja po skupinah rastišč

Šifra

Gozdna združba

52110

Črnojelševje

54120

Preddinarsko-dinarsko gradnovo belogabrovje

55110

Površina

Delež

184,95

0,19

4852,09

4,99

Preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje

17148,22

17,64

55410

Podgorsko gradnovo bukovje na izpranih tleh

13319,80

13,71

56110

Bazofilno gradnovje

776,46

0,80

56210

Preddinarsko-dinarski gozd toploljubnih listavcev

813,55

0,84

56311

Alpsko-predalpski gozd termofilnih listavcev z reso

542,58

0,56

56312

Alpsko-predalpski gozd termofilnih listavcev s črnim gabrom

772,88

0,80

58110

Osojno bukovje s kresničevjem

808,65

0,83

59110

Preddinarsko-dinarsko toploljubno bukovje

2721,33

2,80

59210

Predalpsko-alpsko toploljubno bukovje

77,62

0,08

60010

Podgorsko-gorsko javorovje in lipovje

22,02

0,02

60110

Velikojesenovje

159,97

0,16

62110

Bazofilno rdečeborovje

166,13

0,17

63110

Preddinarsko gorsko bukovje

7478,78

7,70

63610

Bukovje s polžarko

17,89

0,02

63710

Bukovje z javorjem

47,61

0,05

64101

Dinarsko jelovo bukovje s torilnico

10658,81

10,97

64102

Dinarsko jelovo bukovje z bilnico

4995,73

5,14

64103

Dinarsko jelovo bukovje s tevjem

4147,71

4,27
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64104

Dinarsko jelovo bukovje z golšcem

2436,87

2,51

64105

Dinarsko jelovo bukovje z mahom zaveščkom

1472,23

1,51

64106

Dinarsko jelovo bukovje s planinščkom

360,17

0,37

64107

Dinarsko jelovo bukovje z javorjem

2345,90

2,41

64108

Dinarsko jelovo bukovje z buniko

2552,04

2,63

64109

Dinarsko jelovo bukovje z repuhom

9,72

0,01

64110

Dinarsko jelovo bukovje s šašem

28,77

0,03

64111

Dinarsko jelovo bukovje z lakoto

453,06

0,47

64112

Dinarsko jelovo bukovje z vimčkom

312,77

0,32

64113

Dinarsko jelovo bukovje s penušo

301,94

0,31

64114

Dinarsko jelovo bukovje tipično

6086,02

6,26

64115

Dinarsko jelovo bukovje z lepenom

64130

Dinarsko jelovo bukovje s srobotom

65110

84,84

0,09

5790,59

5,96

Gorsko-zgornjegorsko javorovje z brestom

102,65

0,11

66110

Dinarsko jelovje na skalovju

553,55

0,57

67110

Smrekovje na karbonatnem skalovju

175,60

0,18

68210

Dinarsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico

327,36

0,34

71110

Kisloljubno gradnovo belogabrovje

344,33

0,35

73110

Kisloljubno gradnovo bukovje

225,86

0,23

74110

Kisloljubno rdečeborovje

75110

Kisloljubno bukovje z rebrenjačo

77110

18,67

0,02

1990,46

2,05

Jelovje s praprotmi

592,08

0,61

77210

Jelovje s trikrpim mahom

109,48

0,11

78110

Kisloljubnogorsko-zgornjegorsko bukovje z belkasto bekico

793,24

0,82

80110

Smrekovje s trikrpim mahom

7,80

0,01

SKUPAJ

97.188,78 100,00
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1.4.6 Značilnosti prostoživečih živalskih vrst in njihovih habitatov

Preplet ohranjenih gozdov in vodotokov ter ekstenzivne kmetijske krajine je primeren habitat za
številne kvalifikacijske vrste. Po habitatni direktivi je na območju Natura 2000 Kočevsko določenih
44 kvalifikacijskih vrst (6 prednostnih), po ptičji direktivi pa 16 vrst. Veliko kvalifikacijskih vrst je
vezanih na gozdni prostor. Območje je ključno za ohranjanje hroščev: rogač (Lucanus cervus),
alpski kozliček (Rosalia alpina), bukov kozliček (Morimus funereus), škrlatni kukuj (Cucujus
cinnaberinus), močvirski krešič (Carabus variolosus) in brazdar (Rhysodes sulcatus)-edina znana
lokaliteta v Sloveniji. Ekstenzivne kmetijske površine, ohranjena vodna vegetacija in gozdni prostor
je pomemben za netopirje (7 kvalifikacijskih vrst), ribe (9 kvalifikacijskih vrst) in velike zveri volk
(Canis lupus), rjavi medved (Ursus arctos), navadni ris (Lynx lynx).
Ocena stanja življenjskega okolja živalskih vrst je ekspertna ocena, pridobljena na podlagi
dolgoletnega strokovnega dela na področju lovskogojitvenega načrtovanja, spremljave izvajanja
lovskogojitvenih načrtov in monitoringa za spremljavo posameznih živalskih vrst in njihovih
habitatov.
Preglednica 5: Značilnosti prostoživečih živalskih vrst in njihovih habitatov

VRSTA
DIVJAD
SRNA
NAVADNI JELEN
DAMJAK
GAMS
MUFLON
DIVJI PRAŠIČ
LISICA
JAZBEC
KUNA ZLATICA
KUNA BELICA
PIŽMOVKA
POLJSKI ZAJEC
NAVADNI POLH
RACA MLAKARICA
SRAKA
ŠOJA
SIVA VRANA
ZAVAROVANE VRSTE UJEDE
NAVADNA KANJA
NAVADNI SKOBEC
KRAGULJ
ŠKRJANČAR
SOKOL SELEC
NAVADNA POSTOVKA
SRŠENAR
MALI OREL
PLANINSKI OREL
OREL BELOREPEC
SOVE
LESNA SOVA
MALAUHARICA
VELIKA UHARICA
ČUK
KOZAČA
KOCONOGI ČUK
MALI SKOVIK
VELIKI SKOVIK
GOZDNE KURE
DIVJI PETELIN

POPULACIJA
Prisotnost
vrste

ŽIVLJENJSKO OKOLJE
Trend

Ocena

Opomba1

pogosta
pogosta
redka
redka
redka
pogosta
pogosta
pogosta
redka
pogosta
redka
redka
pogosta
pogosta
pogosta
pogosta
pogosta

stabilen
stabilen
stabilen
stabilen
stabilen
stabilen
stabilen
stabilen
stabilen
stabilen
stabilen
stabilen
stabilen
stabilen
naraščujoč

ugodno
ugodno
ugodno
ugodno
ugodno
ugodno
ugodno
ugodno
pomankljivo
pomankljivo
ugodno
ugodno
ugodno
ugodno
ugodno

pobegi iz obor
razširjenost omejena
pobegi iz obor
vedno manj primernih vodnih habitatov
povečevanje gozdnatosti
-

pogosta
pogosta
pogosta
redka
redka
redka
redka
redka
redka
redka

naraščujoč
stabilen
stabilen
stabilen
naraščujoč
naraščujoč
stabilen
stabilen
stabilen
stabilen

ugodno
ugodno
ugodno
ugodno
ugodno
ugodno
ugodno
ugodno
ugodno
ugodno

10 – 15 parov
opazovan v času gnezdenja
1 – 2 para
1 par

pogosta
pogosta
redka
ni prisoten
pogosta
pogosta
redka
redka

stabilen
stabilen
stabilen

ugodno
ugodno
pomankljivo

stabilen
stabilen
stabilen
naraščujoč

ugodno
ugodno
ugodno
ugodno

prisotna le občasno
-

redka

padajoč

pomankljivo

-
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GOZDNI JEREB
ZVERI
VOLK
RIS
RJAVI MEDVED
VIDRA
DIVJA MAČKA
DIHUR
VELIKA PODLASICA
MALA PODLASICA

redka

padajoč

pomankljivo

-

pogosta
redka
pogosta
redka
pogosta
pogosta
pogosta
pogosta

naraščujoč
padajoč
stabilen
stabilen
stabilen
stabilen
stabilen
stabilen

ugodno
ugodno
ugodno
pomanjkljivo
ugodno
ugodno
ugodno
ugodno

konkurenca volka, plen srna, gams,
manj jezov kot nekoč
-

Srna
Prostorska opredelitev: Vrsta se nahaja v vseh predelih območja. Njena številčnost je višja v
predelih z nižjo gozdnatostjo in večjo dolžino gozdnega roba. Srna je manj pogosta v sklenjenih
gozdnih masivih Roga, Goteniške in Velike gore, v LPN Medved Kočevje in Snežnik Kočevska
Reka. Številčnost srne se v primerjavi s preteklim desetletnim obdobjem ni spremenila.
Povezanost življenjskega prostora in populacijskih območij s sosednjimi območji: Izločene
ekološke enote v lovsko upravljavskem območju presegajo meje GGO in kažejo podobno stanje
vrste v sosednjih GGO. Sicer vrsta ni prostorsko, populacijsko ali s koridorji vezana na območja
sosednjih GGO.
Preteklo, sedanje in ciljno (želeno) stanje življenjskega prostora: Življenjski pogoji za srno so se v
drugem delu desetletja zaradi večjega obsega pomlajevanja gozda izboljšali. Predvideva se
izboljšanje prehranskih in bivalnih razmer tudi v prihodnjih 10 letih.
Preteklo, sedanje in ciljno (želeno) stanje populacije: V preteklem desetletnem obdobju se je
vzdrževalo dinamično ravnovesje številčnosti vrste. Načrtujemo ohranjanje številčnosti srne v
predelih manjše gozdnatosti ter povečanje številčnosti na območju sklenjenih gozdnih masivov.
Navadni jelen
Prostorska opredelitev: Vrsta se nahaja v vseh predelih območja. Njena številčnost je višja v
sklenjenih gozdnih masivih Roga, Goteniške in Velike gore, v LPN Medved Kočevje, LPN Snežnik
Kočevska Reka in loviščih na južnem delu GGO. Na severnem delu območja z nižjo gozdnatostjo
je številčnost navadnega jelena nizka. V primerjavi s preteklim desetletnim obdobjem se je
številčnost vrste zmanjšala.
Povezanost življenjskega prostora in populacijskih območij s sosednjimi območji: Populacija
navadnega jelena na GGO Kočevje je sestavni del Dinarske populacije, ki se nahaja tudi v
sosednjih GGO Postojna, GGO Ljubljana in GGO Novo mesto.
Preteklo, sedanje in ciljno (želeno) stanje življenjskega prostora: Življenjski pogoji za navadnega
jelena so se v preteklem desetletju zaradi večjega obsega pomlajevanja gozda in zmanjšanja
številčnosti izboljšali. Predvidevamo izboljšanje prehranskih in bivalnih razmer tudi v prihodnjih 10
letih.
Preteklo, sedanje in ciljno (želeno) stanje populacije: V preteklem desetletnem obdobju se je
številčnost vrste zmanjševala. Načrtuje se ohranjanje številčnosti navadnega jelena v predelih
manjše gozdnatosti in delno znižanje številčnosti na območju sklenjenih gozdnih masivov v PE
Rog in PE Goteniško pogorje.
Divji prašič
Prostorska opredelitev: Nahaja se v vseh predelih območja. Njegova številčnost je višja na južnem
in vzhodnem delu GGO, manj pogost je na severozahodnem delu območja, ob meji z GGO
Postojna in GGO Ljubljana. Številčnost vrste se v primerjavi s preteklim desetletnim obdobjem ni
spremenila.
Povezanost življenjskega prostora in populacijskih območij s sosednjimi območji: Vrsta je
prostorsko in populacijsko vezana z območji sosednjih GGO. Opazne so jesenske migracije divjih
prašičev na območja obroda gozdnega drevja in pomladne škode na travinju.
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Preteklo, sedanje in ciljno (želeno) stanje življenjskega prostora: Življenjski pogoji za divjega
prašiča se v preteklem desetletju niso spremenili. Z ohranjanjem plodonosnega drevja se
predvideva ohraniti prehranske in bivalne razmere tudi v prihodnjih 10 letih.
Preteklo, sedanje in ciljno (želeno) stanje populacije: V preteklem desetletnem obdobju se je
vzdrževalo dinamično ravnovesje številčnosti vrste. Zaradi škode, katero povzroča vrsta v
kmetijstvu, se načrtuje ohranjanje nizke številčnosti divjega prašiča.
Gams
Prostorska opredelitev: Vrsta se nahaja v predelu kanjona reke Kolpe. Posamezni osebki se
nahajajo tudi izven teh območij. Številčnost gamsa se je v primerjavi s preteklim desetletnim
obdobjem rahlo povečala. Posamezni osebki se pojavljajo v gozdnatih predelih Goteniške, Velike
in Male gore, kjer jih prej ni bilo.
Povezanost življenjskega prostora in populacijskih območij s sosednjimi območji: Kolonija gamsov
v predelu kanjona reke Kolpe ter kolonija gamsov v kanjonu reke Iške, ki meji s sosednjim GGO
Ljubljana, nista populacijsko ali s koridorji medsebojno povezani.
Preteklo, sedanje in ciljno (želeno) stanje življenjskega prostora: Življenjski pogoji za gamsa so se
v preteklem desetletju, predvsem v gozdnatih predelih, zaradi zmanjšanja populacije risa, izboljšali.
Načrtuje se, da se bo v prihodnjih 10 letih ob enako nizki številčnosti risa povečalo število gamsov
v gozdnatih predelih Goteniške, Velike in Male gore.
Preteklo, sedanje in ciljno (želeno) stanje populacije: V preteklem desetletnem obdobju se je
vzdrževalo dinamično ravnovesje številčnosti vrste. Načrtuje se ohranjanje številčnosti gamsa.
Mala poljska divjad in male zveri
Prostorska opredelitev: Poljski zajec, lisica, jazbec, kuna belica, kuna zlatica se nahajajo v vseh
predelih območja. Njihova številčnost je višja v predelih z nižjo gozdnatostjo in večjo dolžino
gozdnega roba.
Povezanost življenjskega prostora in populacijskih območij s sosednjimi območji: Navedene vrste
divjadi niso prostorsko, populacijsko ali s koridorji vezana na sosednja območja.
Preteklo, sedanje in ciljno (želeno) stanje življenjskega prostora: S politiko okoljskih ukrepov se je
ustavilo zaraščanje kmetijskih površin, tako da ni prišlo do bistvenih sprememb prehranskih in
bivalnih razmer. Podobno stanje se načrtuje tudi v prihodnjih 10 letih.
Preteklo, sedanje in ciljno (želeno) stanje populacij: V začetku desetletnega obdobja je prišlo do
močnega upada števila lisic, ki so ga povzročile garje. Temu je sledilo naraščanje številčnosti
poljskega zajca. Večjih nihanj ostalih navedenih vrst ni bilo. V preteklem desetletnem obdobju se je
vzdrževalo nizko številčnost lisice, enako se načrtuje tudi v prihodnje.
Mala pernata divjad
Prostorska opredelitev: Sraka, šoja in siva vrana se nahajajo v vseh predelih območja, raca
mlakarica povsod, kjer se nahajajo večje tekoče in stoječe vode. Njihova številčnost je višja v
predelih z nižjo gozdnatostjo in večjo dolžino gozdnega roba. Šoje so zelo pogoste ob krmiščih s
koruzo.
Povezanost življenjskega prostora in populacijskih območij s sosednjimi območji: Navedene vrste
divjadi niso prostorsko, populacijsko ali s koridorji vezane na sosednja območja.
Preteklo, sedanje in ciljno (želeno) stanje življenjskega prostora: V preteklem desetletnem obdobju
ni prišlo do bistvenih sprememb prehranskih in bivalnih razmer. Načrtuje se podobno stanje tudi v
prihodnjih 10 letih.
Preteklo, sedanje in ciljno (želeno) stanje populacij: V preteklem desetletnem obdobju ni prišlo do
večjih nihanj v populacijah navedenih vrst. Izjema je siva vrana, katere številčnost se je povečala.
Zaradi pojava škod po sivi vrani se načrtuje znižanje njene številčnosti.
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Velike zveri
Prostorska opredelitev: Rjavi medved in volk se nahajata v vseh predelih območja, ris pa le v
masivih Roga, Goteniške in Velike gore. Rjavi medved je zelo številčen na vsem območju, volk pa
je pogostejši na južnem delu območja z višjo gozdnatostjo in več jelenjadi.
Povezanost življenjskega prostora in populacijskih območij s sosednjimi območji: Populacije velikih
zveri na GGO Kočevje so sestavni del Dinarskih populacij, ki se nahajajo tudi v sosednjih GGO
Postojna, GGO Ljubljana in GGO Novo mesto.
Preteklo, sedanje in ciljno (želeno) stanje življenjskega prostora: V preteklem desetletnem obdobju
ni prišlo do bistvenih sprememb prehranskih in bivalnih razmer. Načrtuje se podobno stanje tudi v
prihodnjih 10 letih.
Preteklo, sedanje in ciljno (želeno) stanje populacij: V preteklem desetletnem obdobju je prišlo do
zvišanja številčnosti volka in upada številčnosti risa, številčnost rjavega medveda je ostala enako
visoka. Načrtuje se uravnavanje za okolje sprejemljive številčnosti rjavega medveda in volka ter
ohranitev risa.
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1.4.7 Tarčne vrste
Gozdni jereb (Bonasa bonasia)
Biologija vrste
Gozdni jereb je manjša vrsta gozdne kure velika 35 cm in težka med 400 in 450 gramov. Njuno
perje v barvah rjavih odtenkov je izrazito varovalne barve. Samec ima črn podbradek in nekoliko
daljše perje na glavi.
Samica v mesecu maju v talno jamico znese 7 do 11 jajc. Gozdni jereb se hrani predvsem z
rastlinsko hrano; mladiči deloma tudi s hrano živalskega izvora. Pozimi glavno vrsto hrane
predstavljajo popki in moški cvetovi leske, pa tudi breze ali jelš poleti in jeseni pa se prehranjuje s
plodovi črnega bezga, jerebike, mokovca, breka, gloga, češmina in drugimi plodonosnimi vrstami.

Slika: Gozdni jereb in njegov habitat

Življenjski prostor
Živi v pretežno raznodobni iglasti in mešani gozdovi z veliko leske različne starosti. Samica in
samec celo leto živita na teritoriju velikem okoli 40 ha Tega pred drugimi sovrstniki branita, še
posebej samec z značilnim visokim petjem. Zlasti zaraščajoče površine ter površine gozdov v
nastajanju s pestro zeliščno, grmovno in drevesno sestavo nudijo gozdnemu jerebu varen in
ugoden življenjski prostor. Za skrivališča in prenočevanje potrebuje manjše skupine odraščajoče
smreke ali jelke.
Grožnje
Glavna grožnja vrsti je hitro spreminjanje življenjskega prostora ter plenilci. Zaraščajoče površine
dokaj hitro preraščajo v visoke gozdove, leska izginja tudi po zaslugi gozdarjev, ki je odstranjujemo
v sklopu gojitvenih del, močno prisotno je še vedno objedanje po jelenjadi in srnjadi. Divji prašič,
lisice, jazbec, vrani in drugi plenilci plenijo njihova gnezda.
Razširjenost
Gozdni jereb v zadnjih desetletjih hitro izginja. Njegova razširjenost se pomika v višje ležeče
predele. V Sloveniji je v visokogorju še prisoten, ravno tako v goratih predelih Evrope in skoraj
povsod po gozdovih na severu in severozahodu Evrope.
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Ohranitveno stanje vrste na SPA Kočevsko: neugodno (poročanje 2009).
Populacija gozdnega jereba je bila pred letom 2000 ocenjena na 100 do 300 parov. V zadnjem
obdobju so bili zabeleženi le redki podatki o opažanju vrste, zato ocenjujemo, da je populacija
drastično upadla.
Varstveni status
V Sloveniji zavarovana vrsta. Na Rdečem seznamu (revizija IBA 2011) je opredeljena kot vrsta
blizu ogroženosti (NT).
Karta 3:
Potencialni habitati gozdnega jereba so v zaraščajočih gozdovih z veliko leske in
smreke ter gozdnimi robovi

Karta 4:
Prisotnost breze v območju Natura 2000 Kočevsko, kot potencialna zimska hrana za
gozdnega jereba
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Karta 5:

Jerebika je jesenska in zimska hrana gozdnega jereba

Divji petelin (Tetrao urogallus)
Biologija vrste
Samec divjega petelina je temnejše barve kot samica; velik je do 90 cm ter težak okoli 5 kg. Za
razliko od samca je perje samice svetlejših barv, meri do 63 cm, njena teža pa se giblje okoli 3 kg.
Spomladi, v mesecu aprilu, se samci in samice zbirajo na t.i. rastiščih, kjer dominantni samci vabijo
kure na parjenje. Samice v bližini rastišča v talno globelico znesejo 6 do 10 jajc. Po treh tednih se
izvalijo mlade ptice – kebčki, ki za svoj razvoj potrebujejo predvsem beljakovinsko hrano – najrajši
mravlje. Odrasle ptice se prehranjujejo s pretežno rastlinsko hrano: s popki bora, smreke, jelke,
javorja in bukve, plodovi malin, borovnic in jagod ter s svežimi lističi zelišč.

Slika: Divji petelin – samec in samica

Življenjski prostor
Habitat divjega petelina so pretežno iglasti gozdovi večinoma nad 1000 m nadmorske višine. Poleti
se prehranjujejo na tleh, na gozdnih posekah, jasah in v presvetljenih gozdovih. Rastišča poleti tudi
zapustijo in si izberejo novega tudi več kilometrov stran. Radi se kopajo v peščenih kopališčih in na
tak način negujejo perje. Jeseni se vrnejo na drevje. Na vejah odraslih iglavcev preživijo zimo ter
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se prehranjujejo z njihovimi popki.so pretežno iglasti gozdovi večinoma nad 1000 m nadmorske
višine. Poleti se prehranjujejo na tleh na gozdnih posekah, jasah in v presvetljenih gozdovih.
Jeseni gredo spet na drevje, kjer preživijo zimo na skupinah odraslih iglavcev, predvsem jelkah in
smrekah in se prehranjujejo z njihovimi popki.
Grožnje
Ogroža ga spremenjeno gozdno okolje in njegovi plenilci (kragulj, planinski orel), predvsem pa
plenilci talnih gnezd (divji prašič, vrani, lisica, jazbec, medved, idr.).
Razširjenost
Vrsta je bolj številčna na severu Evrope, predvsem v Skandinaviji in Rusiji. V Sloveniji je razširjen v
pasu na nadmorskih višinah med 600 in 1500 m nadmorske višine v alpskem svetu ter gozdnatih
planotah na Notranjskem, Snežniku, Zasavju in Kočevskem.
Ohranitveno stanje vrste na SPA Kočevsko: neugodno.
V Dinaridih število divjih petelinov upada, ravno tako tudi drugod v Sloveniji, vendar manj kritično.
Na Kočevskem je bilo v osemdesetih letih prejšnjega stoletja znanih okoli 40 rastišč, po zadnjih
ocenah Zavoda za gozdove pa naj bi bila aktivna le še posamezna rastišča (2 do 5).
Varstveni status
V Sloveniji in v večini srednje evropskih držav je divji petelin zavarovana vrsta. Lovna vrsta je le še
v Skandinaviji, v Avstriji in Franciji. Po Rdečem seznamu (revizija IBA 2011) spada med ranljive
vrste (VU).
Karta 6:

Lokacije rastišč divjega petelina v obdobju 1999 - 2014
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Belohrbti detel (Dendrocopos leucotos)
Biologija vrste
Samec belohrbtega detla ima zgoraj rdečo glavo. Oba, samec in samica, sta pretežno črna, bela
po prsih ter rdeča spodaj, po trebuhu in zadku. Po njunem hrbtu poteka črno-beli vzorec. Na nogah
imata štiri »plezalne« prste.
Prebiva v gozdovih z večjo količino odmrlih in delno odmrlih listavcev. Njegova glavna hrana so
kozlički, podlubniki in beljavarji na odmrlih listavcih. Pri iskanju žuželk v odmrlih deblih izdeluje
stožčaste vdolbline. Na njihovem teritoriju, velikem okoli 100 ha, je veliko odmrlega drevja; tudi 30
m3/ha in več. Svoje območje par brani pred sovrstniki z območnim trkanjem. Samec bolj pogosto
območno trka, samica redkeje in šibkeje.
Gnezdilno duplo običajno izdolbe samec visoko na odmrlem štrclju listavcev. Samica konec aprila
ali v začetku maja znese 3 do 5 jajc. Mladiči poletijo konec maja ali v začetku junija in se zadnje
dni glasno oglašajo. Jeseni in pozimi belohrbti detel živi samotarsko življenje.

Slika: Samica belohrbtega detla

Grožnje
Izginjanje ostarelih gozdov ter gozdov pragozdnega tipa z razpadajočim drevjem listavcev je ena
izmed največjih groženj za to vrsto. V prakrajini je bilo takšnih gozdov v izobilju; posledično je bila
ta vrsta detla med dominantnimi. Izven gozdnih rezervatov, kjer je razvoj gozdov prepuščen
naravnemu razvoju, so takšni gozdovi le v neodprtih, strmih in slabo dostopnih legah. Ta vrsta zato
potrebuje bolj načrtno varstvo njenega habitata.
Življenjski prostor
Belohrbti detel je razširjen skoraj po celi Evropi, vendar le tam, kjer je odmrlo drevje listavcev. V
Skandinaviji je razširjen le v spodnjem in južnem delu. Na zahodu Evrope je redkeje prisoten.
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Slika: Gnezdilno duplo v listavcih

Slika: Sledovi prehranjevanja belohrbtega detla

Ohranitveno stanje vrste na SPA Kočevsko: neugodno
Na Kočevskem po oceni gnezdi 10 do 15 parov (Revizija IBA 2011). Trenutni trendi stanja mrtve
lesne mase na Kočevskem za vrsto niso ugodni.
Varstveni status
V Sloveniji zavarovana vrsta. Na Rdečem seznamu (revizija IBA 2011) je belohrbti detel opredeljen
kot močno ogrožena vrsta (EN).
Karta 7:
Odmrlo drevje listavcev na stalnih vzorčnih ploskvah kot potencialni habitat
belohrbtega detla
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Triprsti detel (Picoides tridactylus)
Biologija vrste
Samec triprstega detla ima edini med pticami plezalci zgoraj rumeno glavo; oba sta pretežno črne
in bele barve. Na nogi imata le tri prste (ostali plezalci imajo štiri), kar določa tudi ime vrste. Velik je
16,5 cm. Ni plašna vrsta.
Spomladi, v času gnezditve, je par skupaj. Skupaj vzredita mladiče, po tem pa živita samotarsko
življenje Samec izdolbe več dupel v razpadajoča debla iglavcev. Samica izbere eno sveže,
izdelano gnezdilno duplo, kamor znese 3 do 5 jajc. V njem gnezdi le enkrat. Za samico triprstega
detla v duplih nato gnezdijo sekundarni duplarji npr.: mali skovik, sinice…

Slika: Samica triprstega detla in njegov življenjski prostor - sušice iglavcev

Življenjski prostor
Prebiva v gorskih iglastih in mešanih gozdovih nad 800 m nadmorske višine. Hrano išče skoraj
izključno na sveže odmrlih iglavcih, kjer je še lubje na deblu in pod njim žuželke. Hrani se
predvsem s podlubniki in beljavarji. Zgodaj spomladi, ko ni dovolj hrane, dolbe majhne luknjice v
sveže lubje drevja, da pride do drevesnega soka.
V času gnezdenja je teritorij triprstega detla velik okoli 60 ha, kjer je 15 m3/ha (3% do 5% delež
lesne zaloge) ali več odmrlih iglavcev.
Grožnje
Glavno grožnjo triprstemu detlu predstavlja posek odmrlih in odmirajočih iglavcev v gorskih
gozdovih ter s tem zmanjševanje deleža le teh v gozdovih. V Dinaridih se delež iglavcev v lesni
zalogi zaradi sušenja jelke ali gradacije podlubnikov pri smreki, zmanjšuje, obenem pa je močno
ovirana naravna obnova in vrast jelke, kar dolgoročno ogroža obstoj in razvoj te drevesne vrste.
Razširjenost
Razširjen je po Dinaridih, Alpah, Karpatih v ostalih gorskih gozdovih ter na severu Evrope. Pri nas
je vrsta primer ledenodobnega relikta.
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Ohranitveno stanje vrste na SPA Kočevsko: ugodno (poročanje 2009)
Na Kočevskem po oceni gnezdi 30 do 40 parov (Revizija IBA 2011). V prihodnje je pričakovano
zmanjševanje populacije zaradi zmanjševanja deleža jelke v lesni zalogi.
Varstveni status
V Sloveniji zavarovana vrsta. Na Rdečem seznamu (revizija IBA 2011) je triprsti detel opredeljen
kot vrsta blizu ogroženosti (NT).
Karta 8:
Potencialno območje razširjenosti triprstega detla (nad 800 m n.m.v.) in odmrlo drevje
iglavcev na stalnih vzorčnih ploskvah
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Orel belorepec (Haliaeetus albicilla)
Biologija vrste
Orel belorepec sodi med naše večje ujede, saj meri od 69 do 91 cm. Še več. Ko razpne svoja krila,
je pravi jadralec, z razponom kril med 220 in 250 cm. Samica je nekoliko večja od samca. Glava
ptice je svetlejša ter ima velik rumenkast kljun. Mlajše ptice imajo temno obarvano perje. Odrasle
ptice imajo kratek bel rep klinaste oblike ter dolga jadralna krila. Vrsto uvrščamo med tipične
jadralce, saj zelo spretno izkorišča zračne tokove. V zraku je manj okreten ter bolj ranljiv predvsem
pred nizko letečimi zračnimi plovili in velikimi vetrnicami. Staro slovensko ime za to vrsto je jezerec,
kar nakazuje na njegov glavni habitat, kjer se prehranjuje. Lovi predvsem ribe v zgornjih plasteh
vode (krapi, somi ipd.). Poleg rib so njihova hrana tudi lisice, zajci, mlade srne, pozimi celo
mrhovina. V bližini vodnih površin zgradi veliko gnezdo na drevju. Gnezdilno obdobje traja prvo
polovico leta. V mesecu marcu samica znese 1 do 3 jajca. Mladiči iz gnezda poletijo v prvi polovici
meseca junija. Starša jih učita lovnih veščin ter previdnosti, da se pri lovu ne poškodujejo ali
ostanejo v vodi.

Slika: Orel belorepec na Kočevskem
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Življenjski prostor
Vrsta je vezana na veje odprte vodne površine jezer, akumulacij, morske obale ter večje reke, kjer
se prehranjuje, gnezdi pa v bližnjih mirnih, gozdnih conah na visokoraslih drevesih ali skalnih
stenah.

Slika: Gnezdo orla belorepca na Kočevskem in prehranjevalno območje na jezeru

Ogroženost
Pri izbiri lokacij gnezda je zelo izbirčen in ga zgradi tam, kjer ni pogoste prisotnosti ljudi. V času
gnezdenja je zelo občutljiv na vsakovrstne motnje, še posebej v času valjenja jajc.
V času valjenja ga ogrožajo plenilci gnezd (zbiratelji jajc, sokolarji) in naravoslovni fotografi ter
drugi,
ki
hote
ali
nehote
posegajo
v
njegovo
neposredno
okolico.
Zelo rizičen je tudi čas, ko mladiči prvič poletijo iz gnezda. Neizkušeni poletenci lahko pristanejo
sredi gozda, kjer nimajo možnosti, da ujamejo primerne zračne tokove za polet in jadranje.
Razširjenost
Vrsta je maloštevilna. Razširjena je po Evropi in Aziji. Pogostejši so ob večjih stoječih in počasi
tekočih vodah. V Sloveniji je znanih okoli pet parov orlov belorepcev. Prvo znano gnezdo je bilo v
bližini kočevsko reškega jezera. Večja koncentracija teh ptic je ob reki Savi, npr. na Lonjskem
polju, Kopačkem ritu itd.
Ohranitveno stanje vrste na SPA Kočevsko: vprašljivo.
Na območju stalno prisoten en par. Zadnja leta ni bila zabeleženo uspešna izpeljava mladičev.
Varstveni status
V Sloveniji zavarovana vrsta. Na Rdečem seznamu (revizija IBA 2011) je orel belorepec opredeljen
kot ranljiva vrsta (VU).
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1.4.8 Organiziranost gozdarstva in lovstva na območju Natura 2000 Kočevsko
1.4.8.1 Gozdarstvo

Gozdarstvo ima zaradi naravnih danosti v območju dolgoletno tradicijo. Velika gozdnatost,
poudarjenost lesno proizvodne funkcije ter ohranjenost kvalitetnih gozdov postavljajo v ospredje
tako ekonomski, kot tudi socialni pomen gozda in gozdarstva v prostoru. Gozdovi dajejo možnost
pridobivanja dohodka od prodaje lesa in trženja nelesnih gozdnih proizvodov, istočasno pa
opravljajo izredno pomembno ekološko in socialno vlogo.
Vsi državni gozdovi, nekateri zasebni (npr.: posest Kosler in Rudež) ter gozdovi v lasti Občine
Kočevje imajo FSC certifikat. Pridobljen FSC certifikat pomeni, da je potrebno pri gospodarjenju z
gozdovi upoštevati posamezna načela standarda FSC.
Ekonomski pomen gozda je zelo odvisen od velikosti gozdne posesti. Do izraza pride zlasti v
državnih gozdovih, v večjih kompleksih občinskih gozdov in v zasebnih gozdovih z večjo gozdno
posestjo. Tu je poleg pridobivanja dohodka pomembno tudi zaposlovanje in posledično socialna
varnost ljudi, ki delajo v gozdarstvu. Lastnikom gozdov z drobno gozdno posestjo pa gozd pomeni
predvsem možnost pridobitve dodatnega zaslužka, socialno varnost ter les za domačo porabo.
Od gozda živijo ljudje, ki so direktno zaposleni v gozdarstvu, bodisi, da so zaposleni v koncesijskih
gozdarskih podjetjih – delniških družbah, kot tisti, ki so zaposleni v različnih manjših zasebnih
podjetjih, ki so usposobljena za opravljanje gozdarskih del. Od gozda živijo tudi nekateri večji
lastniki gozdov oziroma jim gozd predstavlja pomemben vir dohodka. Z manjšanjem gozdne
posesti se pomen dohodka iz gozda zmanjšuje.
Gozd in gozdarstvo imata v območju velik pomen za ohranjanje podeželja. Ljudje, ki živijo na
podeželju so tradicionalno vezani na delo v gozdu, mnogi pa živijo tudi od predelave lesa. Poleg
razreza lesa velja omeniti zlasti izdelovanje tradicionalne suhe robe in mizarsko dejavnost. Gozdne
ceste niso samo poti za transport lesa, pač pa odpirajo marsikateri zaselek znotraj gozdne krajine,
zato so za podeželje tudi danes izredno pomembne.
Na gozd in gozdarstvo je vezana tudi primarna predelava lesa. Na območju je več manjših
žagarskih obratov ter nekaj srednje velikih žagalnic. Zmogljivosti žag za razrez lesa so različne in
se gibljejo od 1.000 m3/leto pa do 50.000 m3/leto. Med večjimi sta Gozdarstvo Grča d.d., obrat
Ribnica (kapaciteta 30.000 m3/leto) in Snežnik Kočevska Reka d.d. (kapaciteta 40.000 m3/leto).
Ocenjuje se, da je skupna zmogljivost vseh žagalnic 270.000 m3/leto, ocena dejanskega razreza
pa znaša 130.000 m3/leto.
1.4.8.2 Stanje in organiziranost gozdarske dejavnosti v prostoru
Za usmerjanje razvoja gozdov v območju skrbi javna gozdarska služba, ki je organizirana v okviru
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kočevje, Območne enote Novo mesto in Območne
enote Postojna. Z državnimi gozdovi upravlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije pa varuje in zastopa interese kmetijstva,
gozdarstva in ribištva. Vsa dela v zvezi s sečnjo, spravilom in prevozom lesa, gojenjem in varstvom
gozdov ter prodajo lesa opravijo v državnih gozdovih koncesijska gozdarska podjetja, v
nekoncesijskih državnih gozdovih tudi druga izbrana podjetja. V občinskih gozdovih opravljajo
našteta dela na javnih razpisih izbrani izvajalci, v zasebnih gozdovih pa lastniki sami ali za izvedbo
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teh del usposobljeni izvajalci. Gradnjo gozdnih prometnic izvajajo izbrani izvajalci, vzdrževanje
gozdnih prometnic pa opravljajo izvajalci zbrani na javnih razpisih občin.

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje opravlja delo javne gozdarske službe. Delo
ZGS, Območne enote Kočevje je usmerjeno k zagotavljanju trajnostnega, večnamenskega in
sonaravnega gospodarjenja z gozdovi. Sedež območne enote je v Kočevju. Poleg vodstva
območne enote skrbijo za usmerjanje posameznih delovnih področij štirje odseki: Odsek za
gozdnogospodarsko načrtovanje, Odsek za gojenje in varstvo gozdov, Odsek za gozdno tehniko in
Odsek za usmerjanje populacij prostoživečih divjih živali. Operativne naloge na terenu se izvajajo
po krajevnih enotah. Delo je organizirano v okviru šestih krajevnih enot, in sicer KE Velike Lašče,
KE Travna gora, KE Ribnica, KE Pugled, KE Rog in KE Kočevska Reka. Povprečna velikost
krajevne enote je 15.421 ha. Krajevne enote se naprej delijo na 34 revirjev. Povprečna velikost
revirja je 2.721 ha. V sestavi ZGS, OE Kočevje delujejo še tri lovišča s posebnim namenom, to so:
LPN Medved, LPN Snežnik in LPN Žitna gora. Z ostalimi lovišči v območju upravljajo lovske
družine. Maja 2015 je na ZGS, OE Kočevje zaposlenih 57 delavcev, večinoma gozdarjev, na LPN18 delavcev, večinoma lovcev, torej skupaj 75 zaposlenih.

Gozdarska podjetja
Gozdarstvo Grča d.d. izvaja vsa dela v državnih koncesijskih gozdovih na področju, kjer je dela
izvajalo Gozdno gospodarsko podjetje Kočevje. Poleg uprave družbe, ki jo predstavlja direktor
delniške družbe, ima družba še tri samostojne sektorje in službo: Proizvodno tehnični sektor,
Finančno računovodski sektor, Prodajno predelovalni sektor in Informacijsko službo. Delo v
gozdovih imajo razdeljeno na tri gozdne obrate: GO Rog, GO Mozelj, GO Ribnica in Enoto strojna
sečnja in spravilo lesa. S prevozom lesa, gradnjo gozdnih prometnic in vzdrževanjem strojev se
ukvarja Enota TGV. V okviru družbe delujeta še dve Prodajno predelovalni enoti: Ribnica in
Kočevje ter Enota odkup lesa. Konec leta 2012 je bilo v družbi 131 zaposlenih delavcev za
nedoločen čas. Vsi zaposleni so kvalificirani in usposobljeni za svoje delo. Od tega jih je 40 s
srednjo, višjo in visoko izobrazbo.
Snežnik d.d. je pravni naslednik Posestva Snežnik, ki je bilo z odločbo Vlade LR Slovenije
ustanovljeno 27.01.1953 kot zavod s samostojnim financiranjem. Sedež družbe je v Kočevski Reki,
na redko naseljenem področju z obsežnimi gozdovi, ki dajejo območju poglavitno naravno
obeležje, saj poraščajo več kot 95 % območja in so zelo dobro ohranjeni. Snežnik d.d. izvaja vsa
dela v državnih koncesijskih gozdovih na področju, kjer je dela izvajalo Posestvo Snežnik in na
nekdaj zaprtem območju Gotenice. Osnovni dejavnosti družbe sta gozdarstvo in lesna predelava.
Delo je organizirano v okviru treh proizvodnih enot: Enota Gozdarstvo, Enota Lamelirnica in Enota
Žagalnica. Pretežni del lesa za potrebe lesne predelave pridobimo z lastnim posekom lesa v
gozdovih na našem območju. Snežnik je tudi ustanovitelj in edini lastnik podjetja Snežnik SINPO
d.o.o.
Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d. je bilo ustanovljeno leta 1945 z namenom gospodarjenja z
gozdovi na področju Dolenjske in Bele Krajine. Osnovne dejavnosti podjetja so izvajanje vseh del v
gozdarstvu, ostale dejavnosti pa so še: prevozi lesa in peska, vzdrževanje in popravila gozdarske
in transportne mehanizacije, odkup in prodaja lesa, proizvodnja in prodaja vrtnarskih proizvodov,
ogrevanje na lesno biomaso, višinsko obrezovanje ter povezovanje gozdno lesne verige. Za
operativno izvajanje del v gozdarstvu ima podjetje organizirane tri poslovne enote gozdarstva: PG
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Gozdarstvo Straža, PE Gozdarstvo Podturn in PE Gozdarstvo Črmošnjice. V začetku leta 2014 je
podjetje zaposlovalo 195 ljudi.
V območju je še več manjših podjetij (s.p., d.o.o.), ki so usposobljena in ustrezno opremljena za
gozdno proizvodnjo ter nudijo storitve zasebnim lastnikom gozdov pri sečnji in spravilu oziroma so
podizvajalci pri obeh koncesijskih podjetjih ter več avtoprevoznikov, ki imajo kamione opremljene
za prevoz lesa. Prevoze opravljajo predvsem za zasebne lastnike gozdov, lastno predelavo in
druge naročnike.
Združenja zasebnih lastnikov gozdov
Konec leta 2000 so bili izvoljeni organi Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, v katero so
včlanjeni lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov. V Ribnici je sedež območne Kmetijsko-gozdarske
zbornice Kočevje. Osnovna naloga zbornice je zastopanje interesov članov, svetovanje,
izobraževanje in pospeševanje ter izvajanje javnih pooblastil.
Na območju delujeta tudi strojna krožka v Ribnici in Kočevju, prek katerih lastniki gozdov lahko
koristijo ali opravljajo določene storitve (posek, spravilo, gojitvena dela) tudi drugim lastnikom. Te
možnosti so bile v preteklem desetletju malo koriščene.
1.4.8.3 Lovstvo
Lovstvo ima na prostoru območja Natura 2000 Kočevsko pomembno vlogo. Poleg dohodka od lesa
je za območje zelo pomemben tudi dohodek od prodaje divjačine in dohodek iz lovskega turizma.
Na celotnem območju Natura 2000 Kočevsko je 24 lovišč, ki so v upravljanju lovskih družin ter
lovišči s posebnim namenom (LPN) Medved Kočevje in Snežnik Kočevska Reka. Upravljalec LPN
je Zavod za gozdove Slovenije OE Kočevje.

Karta 9:

Pregledna karta lovišč

Preglednica 6:

Pregled lovišč
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Šifra
0103
0301
0309
0310
0311
0312
0313
0314
0317
0318
0319
0320
0321
0322
0323
0324
0326
0327
0331
0332
0416
0420
0421
0422

Ime lovišča
Plešivica
Grosuplje
Sodražica
Loški Potok
Ribnica
Dolenja Vas
Struge
Kočevje
Draga
Osilnica
Banja Loka - Kostel
Predgrad
Sinji Vrh
Dragatuš
Vinica
Loka
Črnomelj
Smuk - Semič
LPN Snežnik Kočevska Reka
LPN Medved Kočevje
Nova Vas
Lož - Stari Trg
Iga Vas
Babno Polje
Skupaj

Pov. gozda lovišča v
GGE (ha)
52,52
2.196,57
1.444,09
112,32
2.284,06
1.840,56
229,61
3.027,32
2.612,83
3.219,36
4.015,11
4.037,76
3.720,69
2.004,23
1.223,14
1.590,06
2.228,67
322,18
26.435,38
31.968,83
732,19
904,62
727,67
258,91
97.188,78

Opomba
del
del
del
del
del
del
del
v celoti
v celoti
v celoti
v celoti
v celoti
v celoti
del
del
del
del
del
v celoti
v celoti
del
del
del
del
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1.5 Razmere za gospodarjenje z gozdovi
1.5.1 (Raba prostora), površina gozdov in gozdnatost
Na ravni celotnega območja Natura 2000 Kočevsko prevladujejo gozdne površine. Obravnavano
območje je eno od najbolj gozdnatih predelov v Sloveniji. Površina gozda znaša 97.189 ha.
Gozdnatost je kar 85 %. Ostalih gozdnih zemljišč, kot so obore za divjad in površine pod daljnovodi
je manj kot 0,5 %. Kmetijskih površin je malo, prevladujejo pašniki (10 %) ter kmetijska zemljišča v
zaraščanju (3 %). Intenzivneje obdelovanih kmetijskih površin - njiv je zelo malo - pod 1 %.
Pozidanih in ostalih zemljišč, tudi vodnih je manj kot 2 %. Med vodnimi zemljišči izstopata jezero v
Kočevski Reki in reka Kolpa. V splošnem lahko rečemo, da prevladuje gozdni prostor z nekaj
malega kmetijskih in še manj pozidanih zemljišč. Celotni prostor lahko razdelimo tudi na gozdni in
negozdni prostor. V gozdni prostor so vključeni gozdovi in negozdna zemljišča, ki so funkcionalno
vezana na gozd (gozdne jase, infrastrukturni objekti, vodotoki, …). V negozdni prostor so vključene
vse ostale površine (kmetijska zemljišča, naselja, infrastrukturni objekti izven gozdnega prostora,
… ).
Preglednica 7: Površina gozdnega prostora in struktura negozdnih površin
Območje Natura 2000 Kočevsko
Gozdni prostor
- gozd
- močvirja
- senožeti in lazi
- zaraščajoče površine
- infrastrukturni objekti
- drugo (vodotoki..)
- daljnovodi
- drugi infrastrukturni objekti
Negozdni prostor
- zaraščajoče površine
- ostale negozdne površine

Površina (ha)
106.809,15

Delež (%)
100

99.411,15

93,1

97.188,78
0,14
1.126,67
332,35
337,57
55,94
194,16
175,54
7.398,00
1769,94
5.628,06

91,0
0,0
1,1
0,3
0,3
0,1
0,2
0,2
6,9
1,7
5,3

1.5.2 Krajinski tipi, gozdnatost
V območju močno prevladuje gozdna krajina z gozdnatostjo blizu 90 %. Gozdna krajina obsega
visoke dinarske planote, ki so manj primerne za kmetijsko rabo in pogorja: Rog, Goteniška Gora,
Borovška gora, Velika gora, Stojna, Poljanska gora. Geološka podlaga je skoraj v celoti iz apnenca
in dolomita, kar daje krajini kraški značaj. Z odselitvijo kočevskih Nemcev je to področje skoraj
nenaseljeno. Značilna je velika kompleksnost gozdov in relativno ohranjen naravni drevesni sestav.
Tu je poleg jelenjadi osrednji življenjski prostor za medveda, risa in volka. Na zaravnicah in ozkih
dolinah je mestoma še prisotna kmetijska raba, ki je usmerjena na živinorejo. V zadnjem desetletju
se je močno povečala predvsem ovčereja, ki lahko izkorišča tudi slabša sušna travišča. Značilni
krajinski vzorci so: veliki strnjeni kompleksi ohranjenih in negovanih gozdov (velik delež državnih
gozdov), smrekovi nasadi, pionirski gozdovi ob opuščenih vaseh, skalna ostenja, predvsem na
Borovški in Veliki gori, redka kmetijska krajina. Sicer pa je krajinska zgradba prostora relativno
monotona.
Gozdnato krajino predstavlja nekaj ločenih kompleksov, zlasti pas od Mozlja do Predgrada, ozek
pas od Gotenice, Borovca do Broda na Kolpi ter območje Dragarske doline, ki se v ozkem pasu
vleče ob Čabranki in Kolpi do Mirtovičev. Gozdnato krajino predstavljajo značilni krajinski vzorci,
37
ZGS, ANALIZA STANJA GOZDOV NA OBMOČJU NATURA 2000 KOČEVSKO

Razmere za gospodarjenje z gozdovi
gozd na bolj strmih in bolj skalovitih legah, ki je dobro naravno ohranjen, vmes so številne ozke
doline, ki so v kmetijski rabi ali pozidane. Pestrost krajine s številnimi gozdiči (Obkolpje), ki dajejo
krajini izjemno slikovitost in estetsko vrednost. Celotna gozdnata krajina je redko poseljena.
Različne matične kamnine in velika razčlenjenost reliefa v krajini nudijo izjemno pestrost za
rastlinski in živalski svet. V preteklih desetletjih se je krajina hitro zaraščala. Največje zaraščanje je
bilo ob nekdanjih kočevarskih naseljih. Ocenjuje se, da se bo gozdnatost v kategoriji gozdnate
krajine v naslednjih desetih letih povečala najmanj za 2 %.
Kmetijske krajine v obravnavanem območju ni.

1.5.3 Gospodarske kategorije gozdov
Prevladujejo večnamenski gozdovi (93 %), sledijo varovalni gozdovi (4 %), gozdovi s posebnim
pomenom (v nadaljevanju GPN) z načrtovanim posekom (1,7 %) in GPN brez načrtovanega
poseka (1,3 %). Varovalni gozdovi poraščajo strma pobočja kanjona Kolpske doline in Čabranke,
GPN z načrtovanim posekom şo gozdovi v obori Smuka in gozdovi v Krajinskem parku Kolpa,
GPN brez načrtovanega poseka so gozdni rezervati. Varovalni gozdovi in GPN brez načrtovanega
poseka so varovani z državno uredbo: Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim
namenom (Ur. l. RS št. 88/2005, 56/2007, 29/2009, 91/2010, 1/2013). GPN z načrtovanim
posekom – gozdovi v obori Smuka so bili kot GPN zavarovani na podlagi občinskega odloka
Občine Kočevje v letu 1998 (Ur. l. RS, št. 57/98).
Preglednica 8: Gospodarske kategorije gozdov in njihova struktura po lastniških kategorijah (ha)
Gospodarske kategorije
gozdov

Zasebni
gozdovi

Večnamenski gozdovi
Gpn, ukrepi so dovoljeni
Gpn, ukrepi niso dovoljen
Varovalni gozdovi
Skupaj:

31.483,51
465,18
23,28
2.606,15
34.578,12

Državni
gozdovi
54.890,53
960,63
1.221,99
726,09
57.799,24

Gozdovi
lokalnih
skupnosti
4.147,62
146,17
88.03
517,63
4.811,42

Skupaj
90.521,66
1.571,98
1.245,27
3.849,87
97.188,78

1.5.3.1 Večnamenski gozdovi
V območju s 93 % deležem v površini gozdov prevladujejo večnamenski gozdovi. Gre predvsem
za dobro ohranjene jelovo – bukove in bukove gozdove. V nižinskem delu območja prevladujejo
hrastovo – bukovi gozdovi, povsem v nižini se ponekod fragmentalno pojavljajo hrasto - gabrovi
sestoji. V nižinskem delu območja je tudi veliko čistih smrekovih sestojev, ki so nastali kot
posledica zasaditve opuščenih kmetijskih površin ali pa premen pionirskih gozdov. Zlasti v
območjih nekdanjih kočevarskih vasi je še vedno precej pionirskih gozdov z grmišči, mnogi od njih
so v funkciji zimovališč za divjad. V večnamenskih gozdovih praviloma ni večjih omejitev za
gospodarjenje z gozdovi, razen v območjih kjer so socialne, zlasti pa ekološke funkcije poudarjene
na prvi stopnji ter na območju ekocelic, kjer gospodarjenje ni predvideno.
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1.5.3.2 Ekocelice
Ekocelice so ožji deli gozdnega prostora, ki izboljšujejo njegovo pestrost in habitate vrst oziroma
so pomembni za kritje, razmnoževanje in vzrejo mladičev v gozdu in ob gozdnem robu. Ekocelice
se določijo zlasti v obliki mokrišč, nahajališč ogroženih rastlinskih vrst, habitatnega drevja in
zatočišč (Pravilnik o varstvu gozdov, Ur. l. št. 114/2009)
Ekocelice so manjše gozdne površine (z izjemo območja varovalnih gozdov, kje so površine
ekocelic tudi večje) znotraj večnamenskih gozdov. Po namenu ločimo ekocelice brez ukrepov,
katerih območje je prepuščeno naravnemu razvoju ter ekocelice z ukrepi, v katerih s posameznimi
načrtovanimi ukrepi usmerjamo razvoj gozda za (tarčno) vrsto. Ekocelice so najpogosteje izločene
tam, kjer so oteženi pogoji gospodarjenja (velika skalovitost, strmina, skeletni grebeni, ostenja,
kamniti osamelci ipd.) ali pa so tam prisotni redki in pomembni manjšinski ekosistemi ter habitati
zavarovanih, ogroženih ali drugače pomembnih živalskih ali rastlinskih vrst. To so na primer brlogi
rjavega medveda, sistemi jazbin, kaluže, izviri, mlake, ostenja, kraška brezna in jame in podobno.
V območju Natura 2000 Kočevsko je izločenih 1446 ekocelic, ki skupaj pokrivajo 4.926,56 ha
površine (površina GPN in ostalih ekocelic) oz. nekaj manj kot 5 % celotne površine območja.
Povprečna površina ekocelic je 3,41 ha.
Površina ekocelic (brez in z ukrepanjem) ne upoštevajoč površino, ki jo predstavljajo gozdovi s
posebnim namenom (GPN), kjer ukrepi niso dovoljeni, znaša 3.681,29 ha.
Karta 10:

Ekocelice in gozdni rezervati
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1.5.3.3 Gozdovi s posebnim namenom (GPN), ukrepi so dovoljeni
Na celotnem območju je 1,7 % gozdov, ki so bodisi z občinskim odlokom ali pa državno uredbo
razglašeni za gozdove s posebnim namenom kjer je gospodarjenje dovoljeno, vendar pa
prilagojeno funkciji, zaradi katere so gozdovi zavarovani. Gre za gozdove v obori Smuka, gozdove
v območju Krajinskega parka Kolpa in dve manjši območji na vzhodnem pobočju Roga.

1.5.3.4 Gozdovi s posebnim namenom (GPN), ukrepi niso dovoljen
V kategorijo gozdov GPN brez ukrepanja so uvrščeni gozdni rezervati, kjer ukrepanje ni dovoljeno.
Zavarovani so z državno Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur. l.
RS št. 88/2005, 56/2007, 29/2009, 91/2010, 1/2013). Meje gozdnih rezervatov so na terenu vidno
označene z dvojno polno črto modre barve na robnih drevesih v smeri gozdnega rezervata.
Gozdni rezervati so prepuščeni samodejnim naravnim procesom. V rezervatih je prepovedano
kakršnokoli spreminjanje obstoječega stanja, poseganje v matično podlago, vode, tla, vegetacijo in
živalski svet, kot so: gradbena dela, sečnja in spravilo lesa, lomljenje ali poškodovanje drevja in
grmovja, nabiranje rastlin, živali, gliv in plodov, lov in ribolov ter vodenje domačih živali,
onesnaževanje in povzročanje hrupa, kurjenje in bivakiranje.
V gozdnih rezervatih se lahko ukrepa samo v skladu z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s
posebnim namenom (Ur. l. RS št. 88/2005, 56/2007, 29/2009, 91/2010).
V gozdnih rezervatih so poudarjene zlasti: funkcija varovanja naravnih vrednot, funkcija ohranjanja
biotske raznovrstnosti, poučna funkcija in zlasti v pragozdovih, tudi raziskovalna funkcija. Glavni
namen gozdnih rezervatov je ohranjanje za območje značilnih kot tudi redkih biotopov ter
spremljanje in raziskovanje razvoja gozda v naravnih razmerah ter aplikacija spoznanj in
ugotovitev pri gospodarjenju z gozdovi. Nekateri rezervati imajo tudi poučno funkcijo in so
opremljeni s pešpotmi in informativnimi tablami.
V območju Natura 2000 Kočevsko je 1245,27 ha gozdov s posebnim pomenom, kjer ukrepanje ni
dovoljeno. Skoraj v celoti so izločeni v državnih gozdovih; manj kot 1% GPN kjer ukrepi niso
dovoljeni se nahaja v zasebnih gozdovih ali gozdovih lokalnih skupnosti. Gozdni rezervati, ki se v
območju Natura 2000 Kočevsko nahajajo na 46 med seboj ločenih lokacijah ter predstavljajo
skupaj skoraj 1,2 % delež površine območja Natura 2000 Kočevsko.
Območje Natura 2000 Kočevsko vključuje 46 gozdnih rezervatov od tega 6 rezervatov s strogim
varstvenim režimom (Uredba Ur.l.RS, št. 88/2005, 56/2007, 29/2009, 91/2010, 1/2013).
Preglednica 8: Seznam gozdnih rezervatov
Številka rezervata
0601
0602
0603
0604
0605
0606
0607
0607
0608
0608

Naziv
Pragozd Krokar
Pragozd Strmec
Pragozd Prelesnikova koliševka
Pragozd Rajhenavski Rog
Goteniški Snežnik
Kameni zid
Krempa
Krempa
Borovec
Borovec

Režim
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
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74,49
15,56
3,37
51,14
53,55
110,11
1,83
1,64
47,80
0,06
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0609
0610
0611
0612
0613
0614
0615
0616
0617
0617
0618
0619
0620
0621
0622
0623
0624
0625
0626
0627
0628
0629
0630
0631
0632
0633
0634
0635
0636
0637
0638
0639
0640
0641

Jezero
Mižuk
Kameni most
Firštov rep
Stružnica
Krajc-Bukovje
Lipje
Šibje
Pugled-Žiben
Pugled-Žiben
Ledena jama
Mestni vrh
Glažuta
Bela stena
Medvedjak
Vrh Roga
Rog
Jama vetrov
Vrtača pri Skrajniku
Brezno lobodika
Mozeljske staje
Rokovo
Kopa
Malence
Pekel
Kadice
Kobilji curek
Iška
Peči
Pekel-Šibje
Šahenska udornica 1
Šahenska udornica 2
Kofel
Željnske jame

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

50,78
50,77
27,80
15,36
5,82
15,76
2,43
20,42
3,96
192,79
14,79
31,76
29,45
5,56
57,07
1,07
96,93
2,79
1,85
1,25
7,23
16,09
10,59
7,36
13,16
12,03
3,08
127,64
1,63
3,43
2,01
1,08
3,31
8,12

1.5.3.5 Varovalni gozdovi
V RGR varovalni gozdovi (4 % vseh gozdov) so uvrščeni gozdovi, kjer prevladujejo toploljubna
bukovja ter gozdovi termofilnih listavcev s črnim gabrom na zelo strmih legah in na plitvih tleh
(rendzina, melišča). Bukvi so konkurenčno enakovredne ali celo močnejše termofilne vrste: črni
gaber, mali jesen, črni in rdeči bor. Malopovršinsko se pojavljajo tudi vložki ostalih rastišč.
Varovalni gozdovi poraščajo strma pobočja v kanjonu reke Kolpa in delno tudi strma pobočja na V
delu Roškega masiva. Zavarovani so z državno Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s
posebnim namenom (Ur. l. RS št. 88/2005, 56/2007, 29/2009, 91/2010, 1/2013).
V območju varovalnih gozdov so poleg funkcije varovanja gozdnih zemljišč in sestojev močno
poudarjene še:
- funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti; redki in dobro ohranjeni habitati (skalovja, kamniti
stebri, melišča, hudourniške struge, zimovališča, …),
- funkcija varovanja naravnih vrednot; zaradi nedostopnosti so izjemno dobro ohranjene naravne
vrednote različnih vrst,
- turistična in rekreativna funkcija; planinske poti, razgledišča,
- lesnoproizvodna funkcija je tu prisotna le mestoma, tam kjer rastiščne in spravilne razmere to
dopuščajo.
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Pri gospodarjenju v varovalnih gozdovih morajo vsi gozdnogojitveni ukrepi izboljševati varovalno
vlogo gozdov; to dejstvo naj bo kriterij za odločanje o smiselnosti ukrepanja v teh gozdovih! Na
pretežni površini varovalnih gozdov - brez ukrepa!
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1.6 Usklajevanje odnosov gozd – prostoživeče živali
Območje Natura 2000 Kočevsko je prebivališče vseh treh ključnih velikih zveri: medveda, volka in
risa. Ris in medved imata vpliv na redčenje populacij srnjadi, medtem ko je volk odličen naravni
selektor. Regulacije števila rastlinojedov zaradi prenizke številčnosti ne morejo zadovoljivo opraviti.
Problem so tudi številne škode v živinoreji (drobnica!).
Primarni duplarji so naslednje ključne vrste v prostoru. Med temi izstopa črna žolna, ki dolbe večja
dupla, katera kasneje uporabljajo številne redke in ogrožene vrste. Velika specialista med
primarnimi duplarji sta belohrbti (odmrli listavci) in triprsti detel (odmrli iglavci). Sove in ujede
regulirajo število malih glodalcev in ptic. Vse omenjene vrste so tudi na seznamu varovanih vrst
Nature 2000 ter na rdečih in drugih seznamih ogroženih vrst. Plenske vrste so pomembne za
prehrano omenjenih vrst od srnjadi, jelenjadi, polhov, voluharic, podlubnikov, beljavarjev in mravelj.
V letih ko drevesa ne semenijo imajo pomembno vlogo nevretenčarji – kaparji in uši kateri
povzročajo gozdno medenje. Prenamnožitev posameznih plenskih vrst povzroča spremembe na
gozdni vegetaciji, kar ima lahko vpliv na manjši dohodek iz gozda.
Gospodarjenje z gozdom in divjadjo vpliva na obilje in razporeditev omenjenih vrst. S sečnjo
odstranjujemo večji del druge življenjske faze gozda – faze razpadanja. Lovno gospodarjenje
močno vpliva na prehranjevalne splete, zaradi pospeševanja le nekaterih vrst – z odstrelom
plenilcev, uravnavanjem strukture (spolne, starostne) in vnosom krme.

Usmeritve za izboljšanje habitatov prostoživečih živali:
• S poudarkom na obnovi gozda, vzdrževanjem in osnovanjem novih gozdnih jas in nadaljnjim
redukcijskim odstrelom jelenjadi se poveča prehranska baza za rastlinojedo divjad in s tem
zmanjša negativni vpliv na naravno obnovo gozdov.
• V RGR 00014 gozdovi za pospeševanje vrstne pestrosti se ravnanje z gozdovi preko
načrtovanih ukrepov - vzdrževanje grmišč in obrežij, vzdrževanje travnikov in pašnikov v
gozdu, osnovanje pasišč v gozdu, vzdrževanje zaraščajočih pasišč, sadnja plodonosnega
drevja itd. usmerja s ciljem izboljšanja prehranskih in bivalnih pogojev za živali.
• Jelenjad, srnjad, gamse, divje prašiče in drugo divjad izven obor se praviloma krmi predvsem s
krmo iz območja. Delež ostale krme se mora glede na prejšnje desetletje zmanjšati najmanj za
polovico. Solnic in krme se ne sme postavljati v višjih legah nad 900 m nadmorske višine razen
sena, ki je tam pridelano.
• Izločanje mirnih con v zimovališčih (jelenjad, srnjad, divji petelin) ter v habitatih redkih in
varovanih vrst v prvi polovici leta. Na za živali pomembnih gozdnih cestah (mir) se namesti
zapore (znake, zapornice) za celo leto ali za določeno obdobje. Pri delu v gozdu se ne sme
poškodovati nadzemnih mravljišč. Čas sečnje listavcev prekiniti ali zmanjšati v mesecu juniju in
juliju (čas rojenja alpskega in bukovega kozlička).
• V vseh gozdovih je poudarek na ohranjanju pestre avtohtone vegetacije ter še posebej
plodonosnih in medonosnih vrst zeli, grmovja ter drevja. Od zeliščnih vrst so pomembne
jagode, maline in borovnice, od grmovnih vrst leska, češmin, dobrovita, brogovita idr., bršljan
(zimska hrana srnjadi, medi jeseni, plodi pozimi), od drevesnih vrst medonosne (javorji, češnja,
jelka idr.), plodonosne (hrasti, kostanja, jerebika, brek, drobnice, lesnike idr.) ter stare
mehkolesnate drevesne vrste za nekatere varovane vrste npr. hrošč puščavec.
• Ohranjanje okoli 3 % deleža odmrlega drevja (25 % sušic, 75 % podrtic) ter še živega drevja z
dupli.
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Ohranjanje drevja z večjimi gnezdi premera nad 40 cm ter še posebej gnezd redkih ujed in sov
(planinski orel, orel belorepec, kozača idr.).
Vzdrževanje gozdnih robov s stopničasto in pestro zgradbo grmovnih in drevesnih vrst.
Pestrejša zgradba gozdnih robov s sajenjem plodonosnega drevja.
Redna letna pozna košnja gozdnih jas, praviloma brez dodajanja umetnih gnojil. Košnja naj se
izvede enkrat letno v mesecu juliju po glavnem cvetenju.
Osnovanje gozdnih posek površine ca. 0,5 – 1,0 ha, kjer se gozd prepusti naravni sukcesiji
najmanj 10 let (jagodičevje in grmovnice!).
Ohranjevanje in vzdrževanje nadzemnih vodnih biotopov (kali, luže, izviri, rečni bregovi itd.),
kjer je ob bregovih dovoljena le »prebiralna« sečnja. Pospešujemo in ohranjamo vrbe in druge
mehkolesnate vrste.
Ne posegati v posebne geomorfološke oblike (ostenja, stene ipd.), kjer se ne načrtuje stez in v
bližini ne gradi gozdnih prometnic.
Varovati kraško podzemlje z brezni in jamami (suhe in mokre jame), kjer se v okolici ne gradi
goznih prometnic ter še posebej pazi na razlitje mineralnih olj in drugega onesnaževanja.
Preprečevanje prekomernega onesnaževanja z vnosom tujih snovi in energije (smeti –
mineralna olja, sol, krma za divjad izven območja ter svetlobno in zvočno onesnaževanje).
Gradnja gozdnih prometnic se mora omejiti prostorsko in časovno – izven zimovališč pozimi in
ne spomladi v času razmnoževanja v območjih varovanih vrst. Ne graditi gozdnih prometnic ob
geomorfoloških prelomnicah, kjer potekajo podzemni vodni tokovi (človeška ribica idr!).
Ustrezno varovati ključne habitate varovanih vrst kot so rastišča divjega petelina in gozdnega
jereba, kjer ne dajemo nobene krme za divjad, ohranjamo mir npr. v okolici brlogov velikih zveri
in gnezdišč ujed ter sov.

Usklajevanje odnosov med gozdom in prosto živečimi živalmi bo usmerjeno na eni strani na večji
obseg pomladitvenih sečenj z višjimi možnimi poseki ter na drugi z večjim odstrelom jelenjadi in
srnjadi tam, kjer je onemogočena vrast jelke, gorskega javorja, velikega jesena, hrastov in
plodonosnih vrst (Goteniško in Roško pogorje). Kjer je poškodovanost teh vrst večja od 30 %, je
potrebno izvajati redukcijski odstrel jelenjadi in deloma tudi srnjadi. Divjih prašičev se ne krmi nad
800 m nadmorske višine v območju rastišč Glede na to, da je v zadnjih desetletjih največji problem
obnove gozda na območju kjer lovišča upravljajo LPN-Medved, Žitna gora in Snežnik, lahko
strokovni svet OE prepove odobren odstrel risa in volka. Odobren odstrel s strani MOP se
praviloma lahko izvaja v OE Kočevje le izven LPN-jev. Dodajanje krme v gozdove se bo v
naslednjem desetletju zmanjšalo.divjih petelinov.
Prioritete pri raznih ukrepih so še vedno vezane bolj na lovne vrste, a se postopoma tako pri
usmeritvah kot ukrepih večjo pozornost namenja tudi t.i. gospodarjenju za vrste, kar pomeni
ohranjanju ali izboljševanju tako ekoloških kot habitatnih razmer za določene živalske ali rastlinske
vrste, kar pa posledično vodi k povečevanju biotske pestrosti in tudi zmanjševanju škod.

1.6.1 Krmišča za divjad
Vnašanje dodatne energije v lovišča v obliki krmljenja divjadi sodi med biotehnične ukrepe. Poleg
krmljenja med biotehnične ukrepe uvrščamo še izdelavo krmnih in pridelovalnih njiv ter polaganje
soli. S temi ukrepi vplivamo na populacije posameznih vrst divjadi, na njihovo življenjsko okolje,
prav tako z njimi skušamo zmanjšati vplive divjadi na okolje v času prehranskih stisk ter
učinkoviteje izvajati ukrepe v populacijah divjadi. Na območju Natura 2000 kočevsko je bilo v času
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izvedbe analize evidentiranih 45 krmišč za divjega prašiča, 122 za jelenjad ter 10 krmišč
namenjenih zverem.
Želene učinke krmljenja dosegamo s prostorsko in časovno opredelitvijo krmljenja, kakor tudi s
sestavo in količino položene krme.
Vrste, količina in sestava krme:
- močna škrobna krma (koruza, žita, kostanj, želod, briketi s hrano rastlinskega izvora),
- sočna krma (okopavine, tropine, sadje),
- voluminozna krma (seno, vejniki, travna silaža, koruzna silaža, pesni rezanci) in
- krma živalskega izvora v skladu z veterinarskimi predpisi.
Vse ostale vrste krme, razen zgoraj navedenih za krmljenje parkljaste divjadi niso dovoljene.
V III. Kočevsko - Belokranjskem lovsko upravljalskem območju (LUO) je dovoljeno zimsko
krmljenje navadnega jelena in male divjad (fazan, p. jerebica, poljski zajec in raca mlakarica).
Krmišča namenjena zimskemu krmljenju jelenjadi morajo biti v območju čim bolj enakomerno
razporejena zaradi preprečevanja povečanih negativnih vplivov jelenjadi na okolico krmišč. V
jelovo bukovih gozdovih na nadmorskih višinah višjih od 1.000 m ni dovoljeno krmiti jelenjadi. V
osrednjem populacijskem območju jelenjadi je dovoljeno 1 krmišče na začetih 1.000 ha lovne
površine lovišča oz. LPN.
Upravljavci lovišč morajo zagotoviti stalno založenost krmišč predvsem v zimskem času in zgodnjih
spomladanskih mesecih (december - marec) oz. v času trajanja snežne odeje.
Zimsko krmljenje male poljske divjadi je dovoljeno v vseh loviščih, upoštevajoč pri tem prisotnost
posamezne vrste. Krmljenje mora biti izvajano z vrsto krme in na način, ki je v največji možni meri
prilagojena vrsti divjadi katero se krmi (poljski zajec, fazan, poljska jerebica, raca mlakarica).
Odstrel divjadi na zimskih krmiščih ni dovoljen.
V letu 2014 je bilo na zimska krmišča za parkljasto divjad v LUO položenih 719.330 kg ustrezne
krme in na zimska krmišča za malo divjad 680 kg krme.
Preprečevalno krmljenje se v III. Kočevsko - Belokranjskem LUO izvaja le za divjega prašiča v
časovno omejenem vegetacijskem obdobju, in sicer od začetka aprila do konca oktobra, z
namenom zadrževanja živali v predelih, kjer so manjše možnosti nastanka škod na kmetijskih
površinah. Preprečevalna krmišča (priporočena je uporaba avtomatskih krmilnikov) naj bodo
locirana globoko v gozdni krajini predvsem na območjih mirnih con. Preprečevalno krmljenje je
dovoljeno zgolj v loviščih, kjer povprečni letni odvzem divjega prašiča v zadnjih treh letih dosega 5
ali več kosov. Lovišče sme imeti le eno preprečevalno krmišče na začetnih 1.000 ha gozdne
površine. Lov je na preprečevalnih krmiščih v času preprečevalnega krmljenja prepovedan.
V letu 2014 je bilo za namen preprečevalnega krmljenja vložene 48.700 kg krme.
Privabljalno krmljenje se izvaja z namenom privabljanja divjadi zaradi odstrela v času lovne
dobe. Privabljalno je v LUO dovoljeno krmiti naslednje vrste divjadi: navadni jelen, divji prašič,
lisica, jazbec, kuna belica in kuna zlatica.
Pri privabljalnem krmljenju jelenjadi je dovoljeno zalagati praviloma največ 1 krmišče na 500 ha
lovne površine lovišča oz. LPN, pri čemer je na posameznem krmišču dovoljeno dnevno položiti
skupno največ 50 kg krme, od tega količina močne krme, ki je dnevno dostopna jelenjadi, ne sme
presegati 5 kg. Privabljalno krmljenje divjega prašiča se lahko izvaja vse leto. Divjadi naj bo
dnevno dostopno na privabljalnem krmišču praviloma do 2 kg ustrezne vrste krme (žit ali koruze).
Lociranje privabljalnih krmišč za divje prašiče je dovoljeno samo v strnjenih zaokroženih gozdnih
kompleksih, večjih od 200 ha (krmljenje v kmetijski krajini in privabljanje v bližino kmetijskih kultur
ni dovoljeno). Privabljalno krmišče mora biti oddaljeno praviloma vsaj 200 m od zunanje meje
gozdnega kompleksa z ne gozdno krajino. Za krmo je priporočljivo uporabljati vse vrste žit in
koruze. Priporočeno je le krmljenje na način, da je krma na krmiščih dostopna predvsem divjemu
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prašiču (npr: krmni valj, polaganje krme v tla, prekrivanje krme, …) in ne ostali divjadi (srnjadi). V
habitatih divjega petelina krmljenje divjega prašiča ni dovoljeno.
Privabljalno krmljenje malih zveri (lisica, jazbec, kuna belica) se izvaja s krmo živalskega izvora ter
s krmo rastlinskega izvora (sadje). Malih zveri ne krmimo v območjih habitatov gozdnih kur in
bližine naselij.
V letu 2014 je bilo za namen privabljalnega krmljenja vložene 278.700 kg krme.
Srnjad in gamse je zaradi primernih življenjskih pogojev in manjših škod prepovedano načrtno
krmiti, lovišča naj v primeru zelo hude zime kot pomoč obsekujejo dostopno zeleno biomaso
(robidovje, bršljan, jelove veje iz redne sečnje, belo omelo...).
V območjih prisotnosti rjavega medveda morajo biti krmišča praviloma najmanj 2 km oddaljena od
sklenjenih naselij in predelov s poudarjeno turistično-rekreativno funkcijo. Osnovanje novih lokacij
krmišč, ki bi bile v nasprotju z usmeritvami Strategije upravljanja rjavega medveda ali 10 letnega
načrta LUO ter ne bi bile preverjene s strani ZGS, ni dovoljeno. Krmljenje izven lokacij navedenih v
letnih načrtih lovišč, katere so usklajene s katastrom krmišč pri ZGS in določili LLUN LUO ni
dovoljeno. V primeru potrebe krmljenja izven območij lokacij načrtovanih z letnim načrtom lovišča
in LPN je predhodno treba opraviti novo usklajevanje med ZGS, organom OZUL in upravljavcem,
kot to določa 89. člen Pravilnika o načrtih gospodarjenja z gozdovi in upravljanja z divjadjo ter
dopolniti letni načrt lovišča in LPN, o spremembi pa obvestiti tudi krajevno pristojnega lovskega
inšpektorja.

Slika: Krmišče z avtomatski krmilnikom
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1.6.2 Mirne cone, zimovališča
Mirne cone so oblikovane z namenom omejevanja negativnih vplivov človekovih aktivnosti na
gozdni prostor. To so območja, kjer z omejevanjem določene rabe prostora zagotavljamo
ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter ustvarjamo pogoje za obstoj in
ohranitev populacij prostoživečih živali.
Prevladujejo območja, ki so namenjena predvsem prezimovanju jelenjadi. V zimskem času se
jelenjad zaradi visoke snežne odeje ter s tem težjega ali onemogočenega dostopa do hrane
pomakne v gozdove nižjih nadmorskih višin, kjer lažje dočaka pomlad.
V območju Natura 2000 Kočevsko so mirne cone opredeljene na skupni površini 5.008,32 ha.
Največ mirnih con se nahaja znotraj RGR - gozdovi za pospeševanje vrstne pestrosti (GGN GGO
Kočevje 2011 – 2020). Tako po površini kot po številu lokacij se največ mirnih con nahaja vzhodno
od kočevskega polja ter do vznožja Roga.
Karta 11:

Območja gozdov mirnih con in zimovališč

1.6.3 Gozdovi za pospeševanje vrstne pestrosti

Gozdovi za pospeševanje vrstne pestrosti so v Gozdnogospodarske načrtu gozdnogospodarskega
območja Kočevje (2011 – 2020) opredeljeni kot rastiščno gojitveni razred (območni RGR 00014 /
RGR 7000 v GGN za GGE), ki kot tak predstavlja svojevrstno specifiko v slovenskem prostoru. V
območju Natura 2000 Kočevsko se razprostirajo na površini 4.880,42ha.
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Med gozdove za pospeševanje vrstne pestrosti so uvrščeni malodonosni in degradirani gozdovi ter
grmišča v različnih sukcesijskih fazah, ki se prepletajo s travniškimi površinami. Nastali so kot
posledica zaraščanja obsežnih površin po opustitvi ekstenzivne kmetijske rabe.
Obravnavane gozdove smo v samostojen razred v OE Kočevje vključili že pred dvajsetimi leti z
namenom ohranjanja ekosistema, ki je v pogledu rastlinstva zelo pester, v pogledu sestojne
zgradbe pa zelo razgiban. S tem se ohranja večjo pestrost v gozdnem prostoru, istočasno pa se
nudi ustrezne prehranske in bivanjske pogoje za divjad in ostale živalske vrste. Veliko število
vzdrževanih gozdnih jas z gozdnimi robovi, ekocelic, zaraščujočih površin, pasišč ipd. v območju
teh gozdov ima velik pomen iz vidika biodiverzitete; prav tako pomembna je njihova vloga iz vidika
zagotavljanja hrane in bivanjskih razmer za živali, še zlasti za jelenjad. RGR zavzema predvsem
podgorska rastišča, ki zaradi svojega termofilnega značaja, pestre vegetacije, degradiranosti
sestojev predstavljajo osrednji del zimovališč (mirne cone) za divjad. Tu se v zimskem času
zadržuje jelenjad in na ta način ne povzroča škod v ohranjenih jelovo – bukovih in bukovih
gozdovih.
Večji kompleksi teh gozdov so v sredogorju na vznožju Roga, v okolici Kukovega, na vznožju
Poljanske gore, v okolici Morave in v osrednjem delu GGE Kolpa.
Lesnoproizvodna funkcija gozda je v tem razredu manj pomembna, močno je poudarjena zlasti
funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti.
Karta 12: Gozdovi za pospeševanje vrstne pestrosti
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1.6.4 Gozdne jase
Območje Natura 2000 Kočevsko je prepoznano po obširnih gozdovih, ki poraščajo 97.188 ha
površine območja. 91 % gozdnatost območje uvršča med najbolj gozdnate Natura 2000 območja v
Sloveniji, zato je pomen gozdnih jas, ki se razprostirajo na skupno 1.126,67 ha površine, v tem
območju še toliko večji.
816 prostorsko ločenih gozdnih jas s povprečno površino 1,4 ha ima pomembno vlogo pri
ohranjanju biotske pestrosti; gozdne jase so prehranska baza kot tudi življenjski prostor številnim
rastlinskim in živalskim vrstam.
Gozdne jase se načrtno vzdržuje in tam izvaja dodatna t.i. biomeliortivna dela namenjena oz.
usmerjena k določeni vrsti. Tako kot vzdrževanje travnikov in pašnikov v gozdu pa je pomembno
tudi osnovanje novih ali ponovna vzpostavitev zaraščujočih gozdnih jas, ki je v prostoru s tolikšno
gozdnatostjo prepotrebna.
Karta 12:

Gozdne jase, krmišča za navadnega jelena, divjega prašiča in zveri (rjavega medveda)
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1.6.5 Odprtost gozdov s prometnicami in razmere za pridobivanje lesa
Odprtost gozdov s cestami
Razgiban in težko prehoden kraški relief je vzrok, da so bili vsi veliki gozdni kompleksi na kraških
masivih Roga, Stojne, Velike gore in Goteniške gore s prometnicami zaprti in tako nedostopni za
gospodarjenje vse do začetka industrijskega izkoriščanja gozdov, ki se je pričelo v drugi polovici
19. stoletja. Tedaj so v osrčju gozdnih kompleksov postavili večje žagarske obrate in da bi uredili
izvoz žaganega lesa, so morali hkrati zgradili prve gozdne ceste. Pravzaprav so bile to gozdne
poti, široke le 2,5 m in namenjene prevozu z vozovi s konjsko vprego. Teh gozdnih cest je bilo okoli
200 km. Bile so kvalitetno zgrajene – tlakovane s kamni, nasute s tolčenim gramozom in podprte s
kamnitimi zložbami. Šele v začetku šestdesetih let 20. stoletja, ko so vozove in manjše kamione
postopno zamenjali sodobni gozdarski kamioni, se je povečala potreba po zgostitvi osnovne mreže
gozdnih cest. To je botrovalo izdelavi Investicijskega programa in generalnega projekta
komunikacijskega omrežja. Na osnovi tega, celovitega in zelo strokovnega projekta, se je pričelo z
intenzivnim odpiranjem gozdov v tem območju. V letih 1960 – 1990 je bilo zgrajenih okoli 900 km
gozdnih cest. Poleg tega je bilo urejenih še 100 km gozdnih poti, po katerih pa je bil prej možen le
prevoz s traktorji in manjšimi kamioni. Po letu 1990 se je z novo organiziranostjo gozdarstva
nadaljnje odpiranje gozdov z gozdnimi cestami upočasnilo, saj se letno zgradi v povprečju le še 2
km gozdnih cest.
Preglednica 9: Odprtost gozdov s cestami
Vrsta cest

Državni gozdovi Zasebni gozdovi Gozdovi lokalnih
Skupaj
(km)
(km)
skupnosti (km)
(km)
Javne ceste
170
200
10
380
Gozdne ceste
950
380
50
1.380
Skupaj
1.120
580
60
1.760
*Opomba: Pri izračunu gostote cestnega omrežja se upošteva samo produktivne ceste.

Gostota cest
(m/ha)
4,20
15,20
19,40

Na območju Natura 2000 Kočevsko večnamenske gozdove odpira 1.380 km gozdnih cest, kar
predstavlja gostoto 15,20 m/ha. Glede na lastništvo je veliko boljša odprtost z gozdnimi cestami v
državnih gozdovih, kjer znaša 17,60 m/ha, medtem ko je odprtost v zasebnih gozdovih le 11,90
m/ha. Še nekaj slabša je odprtost z gozdnimi cestami v gozdovih lokalnih skupnosti. Skupna
dolžina javnih cest primernih za gozdno proizvodnjo je 380 km, kar predstavlja gostoto 4,20 m/ha.
Še posebej je pomembna gostota javnih cest, ki so primerne za gozdno proizvodnjo v zasebnih
gozdovih, kjer znaša kar 6,30 m/ha. Veliko javnih cest, ki so primerne za gozdno proizvodnjo je bilo
zgrajenih kot gozdne ceste, a so bile kasneje uvrščene v javne, ker odpirajo vasi in zaselke v
predelih odmaknjenih od glavnih prometnic. Nekatere so celo pomembne kot turistične ceste.
Gostota vseh produktivnih cest (gozdnih in javnih) v tem območju je 19,40 m/ha, in jo lahko
ocenjujemo kot ugodno. Je pa še kar nekaj predelov, ki s cestami niso optimalno odprti. Z rastrsko
analizo (Beguš, Krč, 2011) se je skušalo na objektiven način določiti predele, kjer je še potrebno
graditi gozdne ceste. Rastrska analiza je pokazala, da je na obravnavanem področju še okoli 150
gozdnih predelov večjih kot 30 ha, ki niso optimalno odprti in je v njih potrebno načrtovati gozdne
ceste. Da bi bili vsi gozdovi v območju optimalno odprti, je potrebno zgraditi še 350 km gozdnih
cest, kar bi ob uresničitvi rezultatov rastrske analize pomenilo odprtost 23,30 m/ha.
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Karta 13:

Gozdne ceste na območju Natura 2000 Kočevsko

Usmeritve za odpiranje gozdov z gozdnimi cestami
Pri načrtovanju odpiranja gozdov z gozdnimi cestami je potrebno upoštevati vse pomembnejše
ekološke dejavnike in opredeliti potrebne omejitve, da s posegom na njih ne nastanejo negativne
spremembe. Gradnja in tudi vzdrževanje gozdnih prometnic mora potekati v času in na način, ki je
za živalski svet najmanj moteč. Dela se izvajajo izven gnezditvene sezone ogroženih vrst ptic in
stran od bližine mest, kjer polegajo mladiče zavarovane živalske vrste. Izsekan pas gozda mora
biti čim ožji zaradi spremembe svetlobnih in vlažnostnih razmer v gozdu, z izjemo, kjer nastala
čistina nudi ugodne pogoje za določeno vrsto. Prometnica ne sme prizadeti vodnih ekosistemov.
Gozdne ceste se ne trasirajo na velikih strminah. Trase cest se morajo izogniti naravnim
vrednotam. Trasa naj čim bolj izkoristi obstoječe poti in kolovoze, da se zmanjšajo rane v okolju.
Ob upoštevanju reliefnih značilnosti in vrste kamenine je potrebno določiti traso z optimalnimi
tehničnimi elementi. Ob umestitvi trase v prostor se ne sme podleči parcialnemu interesu
investitorja, ampak je potrebno ob upoštevanju vseh ekoloških dejavnikov določiti najugodnejši
potek trase.
V varovalnih gozdovih, gozdnih rezervatih in izločenih ekocelicah se gozdnih cest ne sme
načrtovati. V predelih z zelo poudarjenimi ekološkimi funkcijami je potrebno načrtovati nižjo gostoto
gozdnih cest.
Določitev posebnega režima prometa na gozdnih cestah
Z režimom prometa se lahko na podlagi utemeljenih razlogov določi trajna in popolna zapora
gozdne ceste za vsa vozila razen za potrebe gospodarjenja z gozdovi. Gozdne ceste so
prvenstveno namenjene gospodarjenju z gozdom. Praviloma so odprte tudi za javni promet,
vendar na način, da ta ne ogroža funkcij gozdov. Predpisi s področja varstva narave zavezujejo
Zavod za gozdove, da v sodelovanju z lastniki gozdov in s soglasjem občine določi režim uporabe
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gozdnih cest na način, ki bo trajno zagotavljal ohranitev vseh funkcij gozda. Z določitvijo režima
prometa se začasno ali trajno prepove ali omeji promet na posamezni gozdni cesti ali omrežju
gozdnih cest povsod, kjer je promet moteč za zagotavljanje sledečih funkcij gozda:
- biotopska funkcija I. in II. stopnje (zimovališča, habitati in gnezdišča redkih in ogroženih vrst
ter ostala območja pomembna za obstoj populacij divjadi – večje gozdne jase, mrhovišča,
ekocelice…),
- hidrološka funkcija I. stopnje (vodotoki, poplavna in vodovarstvena območja),
- funkcija varovanja gozdnih zemljišč in sestojev I. stopnje (erozijska in plazljiva področja),
- funkcija varovanja naravnih vrednot I. stopnje (zavarovani gozdovi – gozdni rezervati),
V območju Natura 2000 Kočevsko se bo promet omejil predvsem v ožjem življenjske prostoru
proučevanih tarčnih vrst (rastišča divjega petelina), kjer je potrebno zagotoviti mir, predvsem v
zimskem času, času parjenja in času vzgajanja mladičev.

Odprtost gozdov z gozdnimi vlakami
Odpiranje gozdov z gozdnimi vlakami je potekalo postopoma saj je sledilo razvoju tehnologije ob
uvajanju gozdarskih traktorjev pri spravilu gozdnih lesnih sortimentov. Začelo se je po letu 1965,
intenzivna gradnja gozdnih vlak pa je potekala v obdobju med leti 1975 in 1990, ko se je vsako leto
zgradilo okoli 300 km gozdnih vlak. Po letu 1990 se je odpiranje gozdov z gozdnimi vlakami
upočasnilo, saj se letno zgradi v povprečju še 45 km gozdnih vlak. Večji pomen pa pridobivajo
rekonstrukcije gozdnih vlak z neustreznimi elementi (razširitev, sprememba vzdolžnih in prečnih
naklonov, krivin, …). Uvajanje sodobnih, zmogljivih in dragih spravilnih sredstev namreč zahteva
tudi sodobne vlake z elementi, ki omogočajo varno in gospodarno spravilo. V zadnjih letih je
predvsem v ravninskih predelih velik interes za rekonstrukcijo vlak v izvozne poti za spravilo s
traktorskimi gozdarskimi prikolicami. Ocenjuje se, da je bilo v desetletnem obdobju posodobljenih
več kot 5 % obstoječih vlak.
Danes je v območju evidentiranih prek 8.000 km gozdnih vlak, povprečna odprtost je 95 m/ha. V
državnih gozdovih je odprtost zelo dobra – 115 m/ha. Zasebni gozdovi so precej slabše odprti,
vendar je tudi tu dosežena gostota vlak že skoraj 70 m/ha. Povprečna spravilna razdalja pa znaša
400 m.
Razmere za pridobivanje lesa
V območju Natura 2000 Kočevsko so razmere za pridobivanje lesa ugodne. Prevladujoča
karbonatna kamnina skoraj povsod omogoča izgradnjo gozdnih prometnic, saj ni nevarnosti, da bi
s tem sprožili erozijske procese.
Preglednica 10: Spravilne razmere
Spravilno
sredstvo
Gozdarski traktor
Kombinirano
Ročno
Žični žerjav
Zaprto
Skupaj

Površina
ha
%
85.372 94,3
4.000
4,4
1.000
1,1
85
0,1
65
0,1
90.522
100

do 200
12,7
10,8
77,6
12,0

200-400
49,5
43,3
100
22,4
50,0

Spravilna razdalja (m) – v %
400-600 600-800
800-1200
25,2
8,5
3,6
20,8
14,6
7,5
24,0
9,0
4,0

nad 1200
0,5
3,0
1,0

Kar 94 % gozdov, v katerih se lahko gospodari, je primernih za spravilo lesa s traktorji. Najdemo le
posamezna zaokrožena področja, ki so zaradi strmega in skalovitega ali pa erodibilnega
jarkastega reliefa, praktično zaprta z gozdnimi vlakami. To so predvsem jarkasta pobočja na
območju, Sodražice in Loškega Potoka ter strmine Velike gore in soteske reke Kolpe. V teh
območjih so zgrajene le posamezne vlake in ceste, kar omogoča kombiniran oziroma ročni način
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spravila. Racionalno spravilo ni možno le na odstotku gozdnih površin. Tu je ročno spravilo daljše
od 200 m, kar predstavlja »praktično zaprte« predele. Zato bi bilo primerno, da pri daljših spravilnih
razdaljah ročno delo pri obeh omenjenih načinih zamenja animalno spravilo ali spravilo z žičnim
žerjavom. Kljub temu pa večjih, popolnoma zaprtih predelov več ni najti.
Usmeritve za odpiranje gozdov z gozdnimi vlakami
Pri načrtovanju vlak je potrebno upoštevati podobne ekološke omejitve kot pri cestah. Velja
splošno navodilo, da je optimalna gostota vlak 130 m/ha, največja gostota pa le v izjemnih primerih
lahko dosega še dovoljenih 180 m/ha. Prednostna območja za gradnjo vlak so področja z gostoto
vlak nižjo od 75 m/ha in letnim etatom višjim kot 4 m3/ha letno. Posamezne vlake se prednostno
načrtujejo tudi izven prednostnih območij, če gre za dograditev omrežja vlak v gozdovih, ki so
intenzivno gospodarjeni in imajo daljšo spravilno razdaljo.
Prioriteto pri gradnji vlak imajo področja, kjer se še vedno uporablja kombiniran, ročni in konjski
način spravila. Vendar pa je pri tem potrebno določiti tudi območja, ki jih zaradi zelo strmega in
erodibilnega jarkastega reliefa ni primerno optimalno odpreti z gozdnimi vlakami. Smotrno je, da ti
predeli ostanejo trajno slabše odprti. Dopustno je načrtovati le gradnjo glavnih vlak in še naprej
uporabljati kombiniran način spravila.
V varovalnih gozdovih, gozdnih rezervatih in izločenih ekocelicah se gozdnih vlak ne sme
načrtovati. Gozdnih vlak se tudi ne načrtuje v strugah vodotokov, na mokriščih ter na rastiščih
redkih in ogroženih vrst.
V določenih primerih je potrebno izdelati posebno presojo o negativnem vplivu gradnje vlak na
gozdni ekosistem. Dosledno je treba upoštevati tehnične elemente vlak določene v Pravilniku o
gozdnih prometnicah.
V kolikor pri gradnji pride do odkritja posebne ekološke vrednote kot je npr. vhod v kraško
podzemlje, ga je potrebno zavarovati in traso vlake odmakniti izven ožjega vplivnega območja.
Pri izbiri časa gradnje je potrebno upoštevati mirne dobe, ki jih imajo posamezne živalske vrste. V
kolikor se naleti na gnezdišče redkih vrst ptic, ali kakšen drug poseben habitat, je potrebno prekiniti
delo ter storiti vse za zavarovanje le-tega.
Množično uvajanje sodobnih traktorskih gozdarskih prikolic pri spravilu lesa, ki se ga predvideva v
bodoče, zahteva načrtovanje izvoznih vlak, z dobrimi tehničnimi lastnostmi. Pomembna je širina in
maksimalni naklon, pa tudi nosilnost vlak. Zato je na mehkejših terenih dopustno načrtovati delno
utrditev vozne površine vlake z naravnim materialom. Nikakor pa ni dopustno, da bi vlake
nemenjene izvozu lesa s traktorskimi gozdarskimi prikolicami, uporabljali tudi za kamionski prevoz.
Tehnologija strojne sečnje zahteva sicer veliko gostoto sečnih poti, a ne potrebuje veliko vlak. Pri
načrtovanju strojne sečnje je potrebno opredeliti le osnovni sistem vlak kot izvozne poti.

Usmeritve za tehnologijo pridobivanja lesa
Tudi pri uporabi tehnologij za pridobivanje lesa se ne sme pozabiti na ekološki vidik gozda.
Nepravilna in nepazljiva uporaba lahko povzroči motnje v delovanju gozdnih ekosistemov in
opravljanju določenih funkcij gozda. Da bi preprečil ali vsaj omilil negativne učinke uporabe
tehnologij, je potrebno upoštevati usmeritve in ukrepe, ki so določeni na vseh ravneh načrtovanja.
S tem se zagotavlja pravilna izbira in gospodarna uporaba tehnologij pridobivanja lesa, ki hkrati
čim manj poškodujejo gozd.
Sečnja z motorno žago in vlačenje lesa s traktorjem tudi v bodoče še ostaja prevladujoča
tehnologija, saj je preverjena, tehnično in ergonomsko docela razvita in učinkovita v različnih
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terenskih, sestojnih in lastniških razmerah. Pretežni del gozdnih terenov je že odprt z gozdnimi
vlakami, ki so bile narejene prav za traktorsko spravilo. Gozdarski traktor s pogonom na obeh
oseh, nameščenim vitlom in ostalo sodobno opremo za delo, je gozdu prijazno spravilno sredstvo.
Pomembna je selektivna izbira traktorjev glede na pogoje dela. Težki gozdarski zgibni traktorji so
primerni na zahtevnih terenih, pri spravilu zelo debelega drevja. Drugje je potrebno omejevati
njihovo uporabo in dajati prednost lažjim gozdarskim traktorjem. Obvezno je določiti primeren čas
spravila, ki ga narekujejo gojitveni dejavniki (npr. mladje manj poškodujemo s sečnjo v zimskem
času), ekološki dejavniki (npr. v bližini gnezdišč ne izvajamo gozdnih del v pomladnih mesecih),
transportni dejavniki (npr. po vlakah slabše nosilnosti in na erodibilnem zemljišču je treba spravljati
les, ko so suhe ali zmrznjene). Pomembno je izbrati pravilno metodo dela (sortimentna,
poldebelna, …) in omejiti dolžine gozdnih lesnih sortimentov. Pri zbiranju lesa je zelo primerna
uporaba daljinskega vodenja vitla, kjer traktorist lahko spremlja lesno breme in ga usmerja na poti
do traktorja. Ne sme se dopustiti, da se traktor giblje izven označenih gozdnih prometnic (cest,
vlak).
Vožnja namesto vlačenja lesa iz gozda je trend v razvoju sodobnih tehnologij pridobivanja lesa, ki
prinaša mnogotere prednosti, zato je z uvajanjem sodobnih gozdarskih prikolic pri spravilu lesa
potrebno nadaljevati. Gozdarske prikolice so zelo primeren način spravila – izvoza lesa, predvsem
na lažjih terenih. Vožnja lesa zelo malo poškoduje drevje ob vlaki, zahteva pa nosilne vlake in
spravilo v suhem obdobju. Uporaba gozdarskih prikolic je zelo primerna tudi na daljših spravilnih
razdaljah.
Strojna sečnja je glede na visoko stopnjo upada razpoložljive delovne sile dejstvo in nuja, saj
prinaša popolno mehaniziranost vseh opravil v gozdu in tako lažje, hitrejše in učinkovitejše delo.
Vendar ta tehnologija ob ne dovolj skrbno načrtovani uporabi lahko predstavlja nevarnost za
gozdno ekologijo. Strojna sečnja ima večje učinke in povzroča manjše poškodbe na sestojih le ob
podrobnem in usklajenem tehnološkem in izvedbenem načrtovanju. Možnost izvajanja del s strojno
sečnjo opredeljujejo sestojne in rastiščne razmere ter poudarjenost funkcij. Uporaba strojne sečnje
je zaenkrat še vprašljiva v sestojih s slabo stojno stabilnostjo, v prebiralnem in malopovršinsko
raznodobno grajenem gozdu, v sestojih, kjer je izrazita šopasta grupacija dreves, v pomlajencih,
kjer obstaja nevarnost poškodb mladovja in v mladih sestojih (letvenjakih) listavcev. Je tudi še manj
učinkovita na strmih kraških in erodibilnih jarkastih terenih, ter predelih kjer so tla močvirna ali
razmočena. V vseh primerih poudarjene varovalne, hidrološke in biotopske funkcije je potrebno
pazljivo presoditi možnost njene uporabe. Strojno sečnjo je torej treba načrtovali predvsem tam,
kjer je najbolj učinkovita in kjer hkrati ne škodi gozdu. Stroja se morata v primeru uporabe
tehnologije strojne sečnje gibati po obstoječih gozdnih vlakah in označenih sečnih poteh. Sečne
poti morajo biti načrtovane in izvedene tako, da omogočajo uporabo strojne sečnje tudi ob
periodičnih ponovitvah. Na sečne poti je treba polagati veje, da se poveča nosilnost tal. Vlake, ki
so služile kot sečne poti, je treba po končanih delih očistiti. Dele sečnih poti je treba prekiniti, če se
na sečni poti pojavijo kolesnice globje kot 20 cm pod nivojem terena na več kot 10 % dolžine
sečne poti ali če se na sečni poti, pokriti s sečnimi ostanki, pojavijo vidne poškodbe gozdnih tal na
več kot 5 % njene dolžine. Poškodbe na glavnih izvoznih poteh je potrebno po končanem izvozu
lesa sanirati.
Za prevoz lesa iz gozda so najprimernejši specialno opremljeni gozdarski kamioni s polprikolico ali
prikolico. Čas in režim prevoza je potrebno prilagoditi stanju in nosilnosti cest. Na razmočenih
cestah je nujno ustaviti prevoze zaradi zmanjšanja poškodb.
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2 Opis stanja in razvoja gozdov območja Natura 2000 Kočevsko

2.1 Lesna zaloga gozdov
Povprečna lesna zaloga v območju znaša 335,6 m3/ha. Upoštevaje samo večnamenske gozdove
je lesna zaloga najvišja v gozdovih iglavcev na kislih tleh (410 m3/ha) in v jelovo-bukovih gozdovih
(389 m3/ha), najnižja pa v gozdovih v nastajanju (203 m3/ha) in gozdovih za pospeševanje vrstne
pestrosti (206 m3/ha). V bukovih gozdovih znaša povprečna lesna zaloga od 262 m3/ha do 325
m3/ha.
Preglednica 11: Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih
Debelinski razredi (v % od LZ)
II
III
IV

I
Smreka
Jelka
Bor
Macesen
Ostali igl.
Bukev
Hrast
Pl. lst.
Dr. tr. lst.
Meh. lst.
Iglavci
Listavci
Skupaj

7,1
3,9
10,6
14,5
13,0
7,8
10,9
9,0
15,3
15,0
5,8
9,0
7,6

15,2
9,5
22,3
23,8
23,7
17,3
21,8
19,5
25,5
29,6
12,9
18,9
16,3

17,7
15,2
25,7
18,2
18,9
24,1
26,6
24,5
24,2
24,3
16,8
24,4
21,1

21,9
22,2
20,6
17,5
19,1
24,5
23,2
23,6
19,8
17,2
22,0
23,8
23,0

Skupaj
3

V

m /ha

%

38,1
49,1
20,8
26,0
25,2
26,2
17,6
23,4
15,2
14,0
42,5
24,0
32,0

78,3
62,9
3,4
0,2
0,2
130,6
13,5
26,5
16,5
3,5
145,0
190,6
335,6

23,3
18,8
1,0
0,1
0,0
38,9
4,0
7,9
4,9
1,0
43,2
56,8
100

V lesni zalogi je pri iglavcih največ drevja v petem razširjenem debelinskem razredu. Razlog je v
velikem deležu odraslih smrekovih in jelovo-bukovih sestojev. Pri listavcih je zaradi velikega deleža
srednjedobnih bukovih gozdov – mlajših debeljakov razmeroma velik delež lesne mase tudi v
tretjem debelinskem razredu. V splošnem pa tudi pri listavcih prevladuje debelejše drevje.
Preglednica 12: Lesna zaloga gozdov po lastniških kategorijah
Lastniška kategorija
Enota
Iglavci
Listavci
Skupaj:

3

m
3
m /ha
3
m
3
m /ha
3
m

Skupaj

Zasebni gozd

Državni gozd

Gozdovi lokalnih
skupnosti

14.092.124
145,0
18.527.923
190,6
32.620.047

4.416.379
127,7
6.512.702
188,3
10.929.081

9.206.101
159,5
11.036.577
191,2
20.242.678

469.644
95,9
978.644
199,7
1.448.288

V državnih gozdovih je višina povprečne lesne zaloge 350,7 m3/ha (razmeroma visoka lesna
zaloga), v zasebnih gozdovih pa je lesna zaloga nekoliko nižja (316 m3/ha). Še nekoliko nižja je v
gozdovih lokalnih skupnost (295,6 m3/ha).
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Karta 14:

Razporeditev lesne zaloge

Iz karte, ki prikazuje razporeditev lesne zaloge v m3/ha je razvidno, da imajo gozdovi v gorskem
pasu (jelovo – bukovi in gorski bukovi gozdovi) v povprečju višjo lesno zalogo, kot gozdovi v
podgorskem pasu (hrastovo – bukovi in hrastovo – gabrovi gozdovi). Najnižjo lesno zalogo imajo
pionirski in varovalni gozdovi.

2.2 Prirastek
Povprečni letni prirastek gozdov območja Natura 2000 Kočevsko znaša 8,16 m3/ha. V državnih
gozdovih je prirastek še nekoliko višji, v zasebnih gozdovih in gozdovih lokalnih skupnosti pa je
prirastek nekoliko nižji.
Upoštevaje samo večnamenske gozdove je najvišji prirastek v gozdovih iglavcev na kislih tleh
(10,67 m3/ha) in v jelovo-bukovih gozdovih (8,65 m3/ha), najnižji pa v gozdovih v nastajanju (5,0
m3/ha) in gozdovih za pospeševanje vrstne pestrosti (4,7 m3/ha). V bukovih gozdovih znaša
prirastek od 5,9 m3/ha do 7,4 m3/ha.
Preglednica 13: Letni prirastek in njegova sestava po debelinskih razredih
3

I
Iglavci
Listavci
Skupaj:

0,50
0,82
1,32

Debelinski razredi (m /ha/leto)
II
III
IV
0,76
1,14
1,91

0,74
1,11
1,85

0,77
0,84
1,60

Skupaj
3

V

m /ha

%

0,96
0,53
1,48

3,72
4,43
8,16

45,6
44,4
100,0

Prirastek je iz desetletja v desetletje sledil naraščanju lesne zaloge. Za razliko od prvih desetletij se
je v zadnjem desetletju bolj povečal pri iglavcih. V zadnjem desetletju se je v zasebnih gozdovih
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PR povečal za 11 %, v državnih gozdovih pa za 10 %. Najmanj se je PR povečal v nižinskih jelovobukovih gozdovih (1,2 %) in v gozdovih v nastajanju (4,2 %). Enak PR je ostal v gozdovih iglavcev
na kislih tleh in v podgorskih bukovjih, zmanjšal pa se je v gorskih bukovih gozdovih in v hrastovobukovih gozdovih. Delni razlog za povečevanje prirastka lahko pripisujemo tudi spreminjanju
inventurnih metod.

2.3 Razvojne faze oz. zgradbe sestojev
Prikazani delež razvojnih faz in zgradb gozdov v območju je izračunan na podlagi sestojnih kart
gozdnogospodarskih enot. Značilnost obravnavanega območja je zelo majhen delež mladovij in
razmeroma majhen delež drogovnjakov, kar je posledica dolgoletnih velikih težav pri naravni
obnovi gozda. Debeljakov je dobrih 42 %. Sestojev v obnovi je 12 %. Prebiralnih in raznomernih
gozdov je preko 25 %. Raznomerna in prebiralna zgradba sestojev je značilna zlasti za jelovobukove gozdove ne glede na lastništvo. Tu so razvojne faze gozda zelo težko določljive, ker se
praviloma pojavljajo na majhnih površinah velikosti pod 0,5 ha. V območju je v primerjavi z drugimi
predeli v Sloveniji še vedno veliko pionirskih gozdov z grmišči. Pojavljajo se zlasti na Kočevskem v
območju državnih gozdov. Pionirski gozdovi so nastali kot posledica zaraščanja zemljišč zaradi
opustitve kmetijske rabe. Z ukrepi indirektne premene se sestoji postopoma približujejo bolj naravni
obliki gozda. Veliko tovrstnih sestojev je bilo v preteklosti spremenjenih v smrekove nasade tudi na
večjih površinah.
Preglednica 14: Površine in značilnosti razvojnih faz oz. zgradba sestojev
Razvojna faza
oz. zgradba
sestojev
Mladovje
Drogovnjak
Debeljak
Sestoj v obnovi
Dvoslojni sestoj
Raznomerno (ps-šp)
Raznomerno (sk-gnz)
Panjevec
Grmičav gozd
Pionirski gozd z
grmišči
Tipični prebiralni
sestoj
Skupaj:

Površina

Podmladek
Površina

Lesna
Zasnova

zaloga
3

ha

%

ha

%

1

2

3

4

m /ha

3.031,71
11.552,13
41.235,10
11.667,26
105,56
1.902,37
17.737,27
165,54
196,91

3,1
11,9
42,4
12,0
0,1
2,0
18,3
0,2
0,2

3.031,71
121,48
3.016,75
5.609,56
14,31
254,93
2.554,50
0,0
0,0

19,66
0,79
19,56
36,38
0,09
1,65
16,57
0,00
0,00

32,8
22,5
26,3
47,9
73,2
57,7
5,8
0,0
0,0

44,9
51,4
52,1
44,5
26,8
16,9
62,2
0,0
0,0

16,4
24,4
20,1
7,0

5,9
1,7
1,5
0,6

24,7
30,9
0,0
0,0

0,7
1,1
0,0
0,0

36,0
257,9
407,8
272,7
264,1
361,7
334,9
233,6
148,3

4.838,75

5,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

140,5

4.756,18

4,9

816,97

5,30

42,9

51,1

6,0

0,0

447,6

97.188,78

100,0

15.420,21

100

Opomba: Podatki v zadnjih treh kolonah preglednice izvirajo iz meritev na stalnih vzorčnih ploskvah
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Karta 15:

Razvojne faze gozdov

2.4 Uspešnost pomlajevanja in preraščanja gozdnega mladja
Razvojne faze mladovja je 6.032 ha. Podmladka v vseh ostalih razvojnih fazah je skupaj 12.388
ha. Delež celotnega mladega gozda (mladovja in podmladka) znaša torej 16 % od celotne gozdne
površine. Podatki iz opisov sestojev kažejo, da v podmladku prevladuje bukev, sledita smreka in
plemeniti listavci.
V podmladku v večini razvojnih faz prevladujejo dobre sestojne zasnove z izjemo podmladka
znotraj drogovnjakov, kjer je 45 % slabih sestojnih zasnov in podmladka znotraj raznomernih
sestojev, kjer je zaradi izpada pomlajevanja jelke slabih sestojnih zasnov blizu 40 %.
Preglednica 15: Sestava podmladka po skupinah drevesnih vrst

Enota

Smreka

Jelka

Bor

ha
%

2637,45
17,1

734,18
4,8

14,29
0,1

Macesen

0,90
0,0

Dr.igl.
0,29
0,0

Bukev

Hrast

Pl.list.

9915,57
64,3

227,32
1,5

1353,13
8,8

Dr.tr.lis.

Meh.list.

450,31
2,9

86,77
0,6

Primerjava deleža skupin drevesnih vrst v podmladku in naravne drevesne sestave pokaže, da v
podmladku manjkajo jelka, hrast in plemeniti listavci.
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Grafikon 1: Primerjava naravnega stanja deleža skupin drevesnih vrst z deležem skupin drevesnih
vrst v podmladku
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Delež v podmladku (%)

V naravnem stanju sta deleža jelke in hrasta bistveno večja, kot sta njuna deleža v podmladku in
obratno delež smreke je v podmladku znatno večji, kot pa je njen delež v naravnem stanju; deleža
bukve in plemenitih listavcev sta si zelo podobna. Naravna drevesna sestava je povzeta po
delovnem gradivu, ki je nastalo ob pripravi območnega gozdnogospodarskega načrta za obdobje
1991 – 2000 (Robič, 1990).
Kako uspešne so posamezne drevesne vrste pri preraščanju, je razvidno iz naslednjega grafikona,
ki prikazuje delež skupin drevesnih vrst v temeljnici (%), delež skupin drevesnih vrst v temeljnici
tretje debelinske stopnje (%) in delež skupin drevesnih vrst v temeljnici vrasti (%) za dvakrat
merjene ploskve.
Grafikon 2: Primerjava temeljnice s temeljnico 3. deb. st. in s temeljnico vrasti (vir: SVP)
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Težave pri preraščanju imajo jelka, hrast in plemeniti listavci. Njihov delež vrasti je daleč manjši kot
je naravni delež, manjši od deleža v skupni temeljnici in tudi manjši kot je delež v temeljnici tretje
debelinske stopnje. Najuspešnejša pri preraščanju je smreka, sledijo trdi in mehki listavci ter
bukev.
Na težave pomlajevanja nekaterih drevesnih vrst kaže tudi popis objedanja gozdnega mladovja iz
leta 2009 in 2010. Na vzorcu 120 popisnih ploskev v treh popisnih enotah je znašal v številu
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popisanih drevesc (R 15 – 150 cm) delež jelke le 3 %, hrasta 1 %, smreke 5 %, bukve 57 %,
plemenitih listavcev pa kar 28 %.
Grafikon 3: Primerjava deleža (v številu) skupin drevesnih vrst po višinskih razredih (vir: popis
objedanja gozdnega mladovja (2009, 2010)
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Analiza števila dreves po višinskih razredih pokaže, da se s preraščanjem v višje višinske razrede
v deležu števila dreves močno zmanjšujejo deleži pri jelki, hrastu in še posebej pri plemenitih
listavcih. Graf nazorno prikazuje, da so pri preraščanju uspešni zlasti bukev in trdi listavci ter
smreka.

Analiza objedenosti
Povprečna objedenost gozdnega mladja v območju znaša 31 %. Najbolj je kritična pri plemenitih
listavcih (59 %), jelki (25 %) in hrastu (20 %). Objedenost gozdnega mladja v tekočem letu znaša v
povprečju 13 %. Zopet je najvišja pri plemenitih listavcih (23 %) in jelki (20 %). Velika objedenost je
tudi pri trdih in mehkih listavcih, vendar pa zaradi velikega števila ni tako kritična. Delež
objedenosti je v vseh višinskih razredih zelo podoben, največji je v višinskem razredu R1 15-30 cm
(33 %), najmanjši pa v višinskem razredu R2 30-60 cm (27 %).
Analiza objedenosti gozdnega mladja po popisnih enotah (PE) kaže, da je največja povprečna
objedenost v PE Goteniško pogorje (33 %, letna 21%) in v PE Bloke-Sodražica (33 %, letna 4 %),
najnižja pa v PE Rog (24 %, letna 11 %). Razlog za nižjo povprečno objedenost v PE Rog je v
velikem deležu - številu bukve v analiziranem mladovju, ki je za razliko od ostalih vrst bistveno
manj objedena, razlog za razmeroma visoko povprečno objedenost v PE Bloke-Sodražica pa je v
velikem številu plemenitih listavcev, pri katerih znaša povprečna objedenost 57 %, ostale vrste so
objedene pod 30 %. Delež bukve v številu analiziranih dreves v PE Rog znaša 79 %, v PE
Goteniško pogorje 57 % in v PE Bloke-Sodražica le 27 %. Če se iz analize objedenosti izloči
bukev, je povprečna objedenost ostalih vrst izredno visoka in se giblje okoli 50 %. Delež
objedenosti jelke, hrasta, trdih in mehkih listavcev je največji v PE Rog, bukev in plemeniti listavci
so najbolj objedeni v PE Goteniško pogorje, smreka pa v PE Goteniško pogorje in PE BlokeSodražica.
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Grafikon 4: Objedenost mladja po popisnih enotah (%) – vir popis objedanja 2009, 2010

Največja povprečna objedenost gozdnega mladja ob izločitvi mladja bukve je v PE Goteniško
pogorje (54 %), sledi PE Rog (50 %) in PE Bloke-Sodražica (43 %). Objedenost vseh vrst razen
bukve je v vseh treh popisnih enotah daleč nad kritično. V PE Bloke-Sodražica je visoka
objedenost zopet zaradi izredno velikega števila plemenitih listavcev. Če v PE Bloke-Sodražica
primerjavo izvedemo brez plemenitih listavcev, znaša povprečna objedenost le 10 %.
Primerjava podatkov o objedenosti mladja za leta 1996, 2000, 2004 in 2009-2010 kaže na
postopno zmanjševanje stopnje poškodovanosti mladovja. Skupna poškodovanost se je zmanjšala
iz 40 % na 31 % (za tretjino). Trend gre torej v pravo smer, vendar pa podatki kažejo, da je
poškodovanost vseh vrst razen bukve v PE Rog in PE Goteniško pogorje še vedno previsoka. Res
pa je, da je bila metoda spremljanja poškodovanosti mladja v letu 2009-2010 spremenjena, tako da
se bodo dejanski trendi pokazali šele pri naslednjih popisih.
V območju je zgradba gozda razmeroma razgibana in zelo primerna za številne živalske vrste, ki
živijo na tem prostoru. Razgibanih - raznomernih gozdov, gozdov v obnovi, pionirskih gozdov z
grmišči in podmladka je 41 %. Poleg tega je podmladka znotraj drogovnjaka in debeljaka še 4 %.
Pomlajenih površin v območju je 14 %. Gozdnih jas v gozdu je 1 % oziroma 950 ha, s povprečno
površino 1 ha.
Razgibana zgradba in razmeroma velik delež pomlajenih površin nudi izredno dobre možnosti za
življenje velikih rastlinojedov. Na eni strani razmeroma dobri bivalni pogoji, na drugi strani pa še
vedno težave pri naravni obnovi gozdov, zlasti v PE Rog in PE Goteniško pogorje, z vsemi
drevesnimi vrstami razen z bukvijo zahtevajo nadaljevanje zmanjševanja številčnosti v populacijah
velikih rastlinojedov. Številčnost velikih rastlinojedov se mora v PE Rog in PE Goteniško pogorje še
naprej usklajevati s prehranskimi zmožnostmi v okolju. Usklajevanje mora potekati tako dolgo,
dokler se ne bo objedenost vseh drevesnih vrst, zlasti pa nosilnih, kot so jelka, hrast in plemeniti
listavci, znižala pod kritično mejo. Kazalec ugodnejšega stanja bo tudi večji delež navedenih vrst v
podmladku in v deležu vrasti.
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2.5

Ohranjenost gozdov

V obravnavanem območju prevladujejo ohranjeni gozdovi. Gre predvsem za odlično ohranjene
jelov – bukove in bukove gozdove v gorskem pasu, medtem, ko so gozdovi v poddgorskem pasu,
predvsem hrastovo bukovi gozdovi nekoliko bolj spremenjeni, ponekod v nižinskem delu območja
pa tudi popolnoma izmenjani. Slednji so predvsem smrekovi sestoji, ki so nastali kot posledica
premen pionirskih gozdov, ali pa pogozditve kmetijskih zemljišč zaradi opustitve kmetijske rabe.
Preglednica 16: Ohranjenost po gospodarskih kategorijah gozdov
Gospodarska
kategorija gozdov
Večnamenski gozdovi
Gpn, ukrepi so dovoljeni
Gpn, ukrepi niso
dovoljeni
Varovalni gozdovi
Skupaj vsi gozdovi

Ohranjeni

Spremenjeni

Močno sprem.

Izmenjani

Skupaj

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

61.310,47
17.820,18

95,3
89,7

888,20
386,43

1,4
1,9

864,64
180,54

1,3
0,9

1.299,64
1.478,14

64.362,95
19.865,29

66,2
20,4

5.659,20

79,0

266,10

3,7

167,25

2,3

1.072,09

7.164,64

7,4

5.731,81
90.521,66

98,9
93,1

31,25
1.571,98

0,5
1,6

32,84
1.245,27

0,6
1,3

0,00
3.849,87

2,0
7,4
15,
0
0,0
4,0

5.795,90
97.188,78

6,0
100

2.6 Odmrlo drevje
Delež odmrlega drevja v gozdovih območja Natura 2000 Kočevsko v povprečju znaša 10,5 m3/ha,
kar predstavlja približno 3,1 % od LZ. Stoječega in ležečega odmrlega drevja je primerljiva količina
(Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.). Pri tem je potrebno upoštevati, da je prostorska
razporeditev odmrlega drevja v gozdu zelo neenakomerna, kar dokazuje zelo visoko število SVP,
na katerih ni odmrlega drevja in zelo nizkem številu SVP, na katerih je odmrlega drevja veliko
(grafikon 12). Primerjava povprečne lesne zaloge OLM med celotnim območjem Natura 2000,
ekocelicami ter gozdnimi rezervati je pokazala, da je večina OLM koncentrirane v gozdnih
rezervatih, kjer jo je v povprečju kar štirikrat več kot je povprečje za celotno območje (grafikon 13).
Prav tako je debelinska razporeditev odmrlih dreves neenakomerna saj je v debelinskem razredu A
(10-30 cm) 43,8 % vseh odmrlih dreves, v razredu B (30-50 cm) je 35,2 % in v razredu C (50 cm in
več) samo 21,0 % (preglednica 17, grafikon 14). Ta slika debelinske razporeditve pa ni enaka pri
podvzorcu ekocelic in rezervatov. V ekocelicah je razporeditev OLM med debelinskimi razredi
dokaj enakomerna, v gozdnih rezervatih pa prevladuje odmrlo drevje največjih debelin (Napaka!
Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.).
Preglednica 17:
Povprečne vrednosti (aritmetična sredina) stoječega in ležečega odmrlega
3
drevja iglavcev in listavcev (m /ha) v treh razširjenih debelinskih razredih (A, B, C).
3

3

3

Razširjen

Stoječe odmrlo drevje (m /ha)

Ležeče odmrlo drevje (m /ha)

Skupaj (m /ha)

debelinski
razred

iglavci

listavci

skupaj

iglavci

listavci

skupaj

iglavci

listavci

skupaj

10-29 cm

0,8

1,2

2,1

0,9

1,7

2,5

1,7

2,9

4,6

30-49 cm

1,0

1,1

2,1

0,6

1,0

1,6

1,5

2,2

3,7

50 cm in več

0,9

0,5

1,3

0,4

0,5

0,9

1,3

0,9

2,2

Skupaj

2,6

2,8

5,5

1,9

3,2

5,1

4,5

6,0

10,5

Razlog za večjo količino odmrlega drevja v jelovo-bukovih gozdovih na plitvih tleh je sušenje jelke
in težje dostopni tereni (večja skalovitost in nagib) ter posledično manjše izkoriščanje gozda. Zlasti
v jelovo-bukovih gozdovih se usmerjeno pušča več sušic in podrtic zaradi zadrževanja vlage,
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ohranjanja habitatov in ohranjanja biotske pestrosti (Natura 2000). Podobno se več odmrlega
drevja ohranja v gozdovih za pospeševanje vrstne pestrosti. Odmrla lesna masa zabeležena na
SVP pokaže dokaj enakomerno razporeditev po celotnem območju. Nekoliko manj jo je na
vzhodnem pobočju Roškega masiva ter v nižinskem delu območja v smrekovih sestojih.
Grafikon 5: Histogram števila SVP v šestih kategorijah, ločenih glede na količino zabeležene lesna
zaloge odmrle lesne mase.

Grafikon 6: Povprečna lesna zaloga odmrle lesne mase na celotnem območju Natura 2000 Kočevsko,
v ekocelicah ter v gozdnih rezervatih znotraj tega območja.
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Grafikon 7: Povprečna lesna zaloga odmrle lesne mase v treh razširjenih debelinskih razredih
(debelina izmerjena na prsni višini) za celotno območje Natura 2000 Kočevsko, za podvzorec
ekocelic ter za podvzorec gozdnih rezervatov.

Celotno območje Natura 2000 Kočevsko

Ekocelice znotraj Natura 2000 Kočevsko

Gozdni rezervati znotraj Natura 2000 Kočevsko

64
ZGS, ANALIZA STANJA GOZDOV NA OBMOČJU NATURA 2000 KOČEVSKO

Opis stanja gozdov

Karta 16:

Razporeditev odmrle mase iglavci (SVP)
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3 Valorizacija funkcij gozdov
Zaradi številnih naravnih danosti, strnjenih gozdov in redke poselitve na jugu, razgibane gozdnate
krajine na severu, so v gozdovih območja poudarjene različne funkcije, zlasti ekološke in
proizvodne, v manjši meri tudi socialne. Zlasti pri socialnih funkcijah je še veliko možnosti za
razvoj.
Gozdovi imajo po Zakonu o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93, 13/98 – odločba US, 56/99 – ZON,
67/02, 110/02-ZGO-1, 115/06, 110/07, 61/10, 106/10) ter skladno s Pravilnikom o načrtih za
gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Ur. l.RS št. 91/2010), opredeljenih več funkcij:
ekološke: funkcija varovanja gozdnih zemljišč in sestojev, hidrološka funkcija, funkcija ohranjanja
biotske raznovrstnosti, klimatska funkcija;
socialne: zaščitna funkcija, higiensko - zdravstvena funkcija, obrambna funkcija, rekreacijska
funkcija, turistična funkcija, poučna funkcija, raziskovalna funkcija, funkcija varovanja naravnih
vrednot, funkcija varovanja kulturne dediščine in estetska funkcija;
proizvodne: lesnoproizvodna
lovnogospodarska funkcija.

funkcija,

funkcija

pridobivanja

drugih

gozdnih

dobrin

in

3.1 Ekološke funkcije
Funkcija varovanja gozdnih zemljišč in sestojev
1. stopnjo poudarjenosti varovalne funkcije imajo gozdovi na kompaktni matični podlagi z
naklonom nad 350, gozdovi na erodibilni ali plazljivi matični podlagi z naklonom nad 250, gozdovi s
skalovitostjo oziroma kamenitostjo nad 70 % površine ter nekateri gozdovi na območjih gozdnih
združb (Genisto januensis-Pinetum, Orno-Pinetum, Querco-Ostryetum; Ostryo-Fraxinetum,
Neckero-Abietetum…). Večja območja izjemno poudarjene varovalne funkcije se nahajajo v
kanjonu reke Kolpe in Iške, ki so opredeljeni tudi kot varovalni gozdovi. Mozaično se pojavlja
funkcija v Stojni, Veliki Gori, Mali Gori, Goteniški Gori, v GGE Sodražica…;
2. stopnjo poudarjenosti varovalne funkcije imajo gozdovi na nekarbonatni podlagi z naklonom
med 15-250, gozdovi s skalovitostjo oziroma kamenitostjo med 50-70 % površine ter nekateri
gozdovi na območjih gozdnih združb (Ostryo-Fagetum, Arunco-Fagetum, Alnetum incane, Alnetum
glutinosae…). Nekarbonatna matična podlaga je locirana pretežno v GGE Kolpska dolina, Briga in
manjši del v GGE Mozelj. Nižinski poplavni jelševi in vrbovi sestoji se večinoma nahajajo ob Kolpi
in reki Rinži. Funkcija je poudarjena tudi na skaloviti karbonatni podlagi; mozaično po celem
območju Natura 2000 Kočevsko.
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Hidrološka funkcija
S 1. stopnjo je hidrološka funkcija poudarjena na območjih 1. in 2. varstvene cone po odloku o
zaščiti pitne vode. Največji kompleksi se nahajajo v enotah Gotenica, Briga, Ravne, Stojna in
Kolpska dolina. Mozaično se pojavljajo znotraj celotnega območja Natura 2000 Kočevje. Funkcija
je izjemno poudarjena tudi na ožjih območjih vodnih zajetij in drugih vodnih virov, v pasu ob
Reškem jezeru, območjih nad nekaterimi kraškimi jamami in brezni.
2. stopnjo poudarjenosti imajo zaradi karbonatne matične podlage praktično vsi gozdovi v
območju; tudi 3. varstvena cona po predpisih o zaščiti vode.

Funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti
S 1. stopnjo je funkcija poudarjena na naslednjih površinah: GPN, RGR 7000 – prednostne
površine za živalski svet (nahajajo se v OE Kočevje v GGE Vrbovec, Grintovec, Rog, Željne Laze,
Mozelj in Kolpa), ožja rastišča divjega petelina in gozdnega jereba, gnezdišče orla belorepca;
ekocelice brez ukrepov; ekocelice z ukrepi; gozdne jase, redki ekosistemi ali biotopi, ob medvedjih
brlogih in jazbinah, vodnih izvirih, kalih, kalužah, kraških jamah in breznih, skalni osamelci, …
Z 2. stopnjo je funkcija zaradi vključenosti v območja Natura 2000 in EPO poudarjena na
celotnem območju. Z drugo stopnjo je poudarjena tudi na območjih zimovališč (mirne cone), širšem
območju rastišč divjega petelina ter širši okolici gnezdišča orla belorepca.
Karta 17:

Funkcija ohranjanja biotske pestrosti
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Klimatska funkcija

S 1. stopnjo je klimatska funkcija poudarjena v gozdovih okrog večjih strnjenih naselij (nad 100
ha) v oddaljenosti od 500-1000 m, in sicer v okolici mesta Kočevje in okolici Loškega Potoka.
2. stopnjo poudarjenosti imajo gozdovi okrog strnjenih naselij velikosti 10-100 ha v oddaljenosti
100-500 m od njih, in sicer v širši okolici mesta Kočevje, Loškega Potoka ter v okolici Sodražice.

3.2 Socialne funkcije
Zaščitna funkcija
S 1. stopnjo je poudarjena na plazljivih območjih nad naseljem v GGE Draga, v gozdovih na
strmih brežinah ob javnih kategoriziranih cestah; največ v GGE Kolpska dolina, Kolpa in Poljanska
dolina ter mozaično, na strmejših pobočjih, po ostalem območju Natura 2000 Kočevsko.

Higiensko-zdravstvena funkcija
S 1. stopnjo je funkcija poudarjena v gozdovih okrog večjih strnjenih naselij (nad 100 ha) v
oddaljenosti od 500-1000 m, in sicer v okolici mesta Kočevje in okolici Loškega Potoka.
2. stopnjo poudarjenosti imajo gozdovi okrog strnjenih naselij velikosti do 100 ha v oddaljenosti 1
do 3 km od njih ter gozdovi okrog manjših strnjenih naselij (površine od 10-100 ha) v oddaljenosti
do 1 km, in sicer v širši okolici mesta Kočevje, Loškega Potoka ter v okolici Sodražice in Ribnice.

Obrambna funkcija
1. stopnjo poudarjena imajo gozdovi v okolici vojaških objektov v Škrilju in Svetlem Potoku ter v
okolici policijskih objektih Mrzli studenec in Gotenice.

Rekreacijska funkcija
1. stopnjo poudarjenosti imajo gozdovi v okolici planinskih poti (Kočevska planinska pot, Kalanova
pot, Trim transverzala, Kostelska pot, Grajska pot, Ribniška planinska pot, …), evropskih pešpoti
E-6 in E-7 in ostalih poti (Roška pešpot, …), razgledišč, na gozdni učni poti Rožni studenec,
Mestnem vrhu, Fridrihštajnu…
Z 2. stopnjo je funkcija poudarjena v gozdovih ob večjih naseljih (v okolici mesta Kočevje), trim
stezi v Kočevju, gozdovi v okolici koč (Podstene, koča Luža, …), igrišč, piknik prostorov, smučišč
(v Sodražici), sprehajališč (izvir Ribnice), na Lovskem vrhu, žaga Rog, Novi Štifti…

Turistična funkcija
To funkcijo opravljajo gozdovi v okolici turističnih centrov in počitniških naselij; gozdovi ob zelo
obiskanih izletniških točkah in ob dostopih do njih ter gozdovi ob najbolj obiskanih turističnih poteh.
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1. stopnja poudarjenosti je ob evropski pešpoti E-6 in E-7, v obori Smuka zaradi lovskega turizma,
ob Križevem potu v Rogu, Novi Štifti, gradu Kostelu, najbolj obiskanih vrhovih (Fridrihštajn, Mestni
vrh), Žagi Rog.
Z 2. stopnjo je poudarjena na Želenjskih jamah, Lovskem vrhu, kočah (Podstene, …).

Poučna funkcija
S 1. stopnjo je poudarjena v gozdovih s posebnim pomenom - gozdnih rezervatih, na gozdni učni
poti (Rožni studenec) in naravoslovnih poteh (GUP Jelenov studenec, GUP Borovška
naravoslovna pot in Pešpot Kozice, Roška pešpot, Grajska pot na Fridrihštajn, Trška pešpot okoli
gradu Kostel, …), točkovno je poudarjena posod, kjer se nahajajo informativne table (Žaga Rog,
koče Podstene, Luža, Medvedjak, Koblarski gozdiček, …).

Raziskovalna funkcija
Raziskovalno funkcijo imajo gozdovi, ki so vključeni v dolgoročnejše raziskave za namen študija
zgradbe in zakonitosti razvoja gozdov, gozdovi na raziskovalnih ploskvah ter gozdovi v pasu ene
drevesne višine okrog raziskovalnih objektov ter razglašeni gozdni rezervati.
S 1. stopnjo je poudarjena v gozdovih s posebnim pomenom - gozdnih rezervatih in na
raziskovalnih ploskvah.
Karta 18:

Raziskovalna funkcija
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Funkcija varovanja naravnih vrednot
S 1. stopnjo je funkcija poudarjena v gozdovih s posebnim pomenom - gozdnih rezervatih (GPN),
v okolici zavarovanih dreves, nekaterih kraških jam in brezen (npr. 500 največjih jam, v katerih so
znana nahajališča netopirjev, …), zavarovanih izvirov, vodnjakov.
Z 2. stopnjo je funkcija poudarjena v varovalnih gozdovih, nahajališčih redkih ali zavarovanih vrst,
npr. tise, v območju rek, potokov, ponikalnic, suhih strug (Kolpa, Rinža, suha struga Rinže,
Čabranka, Belica, Mirtoviški potok,...), v Šibju, na kraških poljih (Koprivniško polje, loškopotoško
polje), v mraziščih (Ravni dol), v močvirjjih, na območju ostenj (Stružnica, Krokar, Loška stena,
Mala bela stena na Veliki gori). Točkovno je na 2. stopnji poudarjena v okolici: medvedjih brlogov,
kraških jam in brezen, dreves, ki niso v seznamu naravnih vrednot, se jih pa želi zaščititi.
Karta 19:

Funkcija varovanja naravnih vrednot

Funkcija varovanja kulturne dediščine
S 1. stopnjo je poudarjena v okolici cerkva, znamenj, ruševin vasi, ostankov bolnic NOV.
Na 2. stopnji je poudarjena na območju številnih arheoloških najdišč, stavbne dediščine (širše
okolice cerkva), naselbinske dediščine, spomenikov (trško naselje ob gradu Kostel, cerkev v
Loškem Potoku), grobišč, ruševin vasi (Pugled, Žiben, Rdeč kamen, …), kulturne krajine (Rinža,
Travnik, Draga).
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Estetska funkcija

S 1. stopnjo je funkcija poudarjena v gozdovih v neposredni bližini objektov kulturne dediščine in
naravnih vrednot (zavarovana drevesa, spomeniki, znamenja, studenci, …), v gozdovih na
območju kulturne krajine po predpisih o varstvu kulturne dediščine (Rinža, Travnik, Draga,), v
gozdovih v okolici gozdne učne poti Rožni studenec, v gozdovih v okolici opuščenih vasi iz
seznama kulturne dediščine.
Z 2. stopnjo je funkcija poudarjena v okolici planinskih poti, evropskih pešpoti E-6 in E-7 in ostalih
poti, v okolici gozdnih koč, razglediščih, v gozdičih v okolici mesta Kočevje, v okolici stavbne in
naselbinske dediščine iz seznama kulturne dediščine, v gozdovih v okolici vikend naselji.

3.3 Proizvodne funkcije
Lesnoproizvodna funkcija
S 1. stopnjo je poudarjena na večini gozdnega prostora, kjer je mogoče dolgoročno sekati več kot
5 m3 lesa na hektar površine
2. stopnjo poudarjenosti imajo gozdovi v gozdovih, kjer je možno dolgoročno sekati od 2 do 5 m3
bruto lesne mase na hektar.
3. stopnjo imajo gozdovi v gospodarskih razredih, kjer je možno dolgoročno sekati letno do 2 m3
bruto lesne mase na hektar.
Brez lesnoproizvodne funkcije v gozdnem prostoru so gozdni rezervati, gozdne jase, ekocelice
brez ukrepov, močvirja in drugo v gozdnem prostoru (daljnovodi, ceste…), ki skupaj obsegajo 7,2
% gozdnega prostora.

Funkcija pridobivanja drugih gozdnih dobrin
S 1. stopnjo je poudarjena v semenskih sestojih. Točkovno je funkcija poudarjena v okolici stalnih
čebelnjakov ter stojišč za čebelnjake.
Z 2. stopnjo je funkcija poudarjena na večini gozdnega prostora zaradi gozdne čebelje paše. Na
gozdnem drevju, grmovju in zeliščnem sloju nabirajo čebele medičino, mano, cvetni prah in
propolis.

Lovnogospodarska funkcija
Poudarjeno lovnogospodarsko funkcijo imajo gozdovi, ki omogočajo gospodarjenje s populacijami
prostoživečih živalskih vrst, ki jih je po predpisih o lovu in divjadi dovoljeno loviti. Poudarjeno
lovnogospodarsko funkcijo imajo zlasti gozdovi z visoko gostoto populacij velikih rastlinojedov
oziroma gozdovi, v katerih prehranska kapaciteta okolja omogoča višjo številčnost divjadi. Lovno
gospodarska funkcija je v območju poudarjena na površinah, ki se v enoti vzdržujejo za potrebe
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prehranskih in bivalnih pogojev za divjad ter na ožjih lokacijah pomembnejših lovnogospodarskih
objektov (večja krmišča, lovske koče, lovske hiše, lovske steze).

S 1. stopnjo je funkcija poudarjena v obori Smuka, na intenzivno vzdrževanih gozdnih jasah ter
gozdnih jasah v zaraščanju, ob krmiščih, krmnih njivah, grmiščih itd. Točkovno je s 1. stopnjo
lovnogospodarska funkcija poudarjena na lokacijah krmišč, lovskih prež, solnic in kaluž.

72
ZGS, ANALIZA STANJA GOZDOV NA OBMOČJU NATURA 2000 KOČEVSKO

Preteklo gospodarjenje

4 Gospodarjenje z gozdovi in divjadjo v obdobju 2006 ' 2015
4.1 Posek
Posek
Podatki o načrtovanem in realiziranem poseku so pridobljeni iz veljavnih gozdnogospodarskih
načrtov (začetne letnice veljavnosti načrtov od 2005 do 2014). Upoštevalo se je samo odseke, ki
so uvrščeni v območje Natura 2000 Kočevsko.
V obdobju od 2006-2015 je bilo v območju posekanega 4.743.854 m3 lesa. Načrtovan možni posek
v območju Natura 2000 Kočevsko za obdobje 2006 – 2015 je višji od realiziranega za 27 %, kar
gre pri iglavcih pripisati predvsem gradaciji podlubnikov, pri listavcih pa je povečan posek
posledica odločitve o intezivnejšem uvajanju sestojev v obnovo ter spremembi debelinske strukture
lesne zaloge (najvišji delež poseka v C razredu).
Preglednica 18: Primerjava poseka (1996 – 2005) z načrtovanim posekom (2006 – 2015) v m

Ureditveno obdobje
2006 - 2015

Načrtovani posek – novo
obdobje*
3

3

Realizacija poseka
- preteklo obdobje**
3

m
m
% poseka glede na novo obdobje
Iglavci
2.892.391
2.449.337
84,7
Listavci
3.646.006
2.294.517
62,9
Skupaj
6.538.397
4.743.854
72,6
* načrtovani posek je za načrte z desetletno veljavnostjo s pričetkom veljavnosti v obdobju od 2006 do 2015
** realiziran posek je za načrte z desetletno veljavnostjo s pričetkom od 1996 do 2005
3

Preglednica 19:
Primerjava poseka (1996 – 2005) z načrtovanim posekom (2006 – 2015) v m po
lastniških kategorijah
Posek
3

Načrtovan-m
3
Izveden-m
3
Povp. drevo-m

Zasebni gozdovi
Državni gozdovi
Gozdovi lokalnih skupnosti
Iglavci
Listavci
Skupaj
Iglavci
Listavci
Skupaj
Iglavci Listavci Skupaj
891.901 1.287.365 2.179.266 1.912.331 2.189.690 4.102.021 88.159 168.951 257.110
658.184
534.140 1.192.324 1.788.329 1.759.249 3.547.578 2.823
1.128
3.951
1,62
0,69
1,01
1,22
0,85
1,00
0,46
0,78
0,52

Preglednica 20: Posek po vrstah poseka
Vrste poseka
Po- Posek
Posek
sek
za
oslabel.
na umetno
panj obnovo drevja

Negovalni posek

Iglavci

3

m
%
3
Listavci m
%
3
Skupaj m
%

Redčen.

Pomlad.

Prebir.

745.619
30,4
942.043
41,1
1.687.662
35,6

406.579
16,6
1.017.024
44,3
1.423.603
30,0

25.192
1,0
39.448
1,7
64.640
1,4

1
0,0
545
0,0
546
0,0

1.497
0,1
5.019
0,2
6.516
0,1

Sanit.
posek

Posek
za
gozd.
infrastr.
in
drugo
123.524 1.101.040 25.034
5,0
45,0
1,0
90.502 150.160
27.802
3,9
6,5
1,2
214.026 1.251.200 52.836
4,5
26,4
1,1
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Krčitve posek

13.569
0,6
14.586
0,6
28.155
0,6

7.282
0,3
7.388
0,3
14.670
0,3

Skupaj

2.449.337
100,0
2.294.517
100,0
4.743.854
100,0

Preteklo gospodarjenje

Prevladuje negovalni posek (67,0 %), na drugem mestu je sanitarni posek, zlasti iglavcev. Glede
na razmeroma velik delež prebiralnih gozdov v območju je podatek o prebiralnih sečnjah
presenetljivo nizek. Razlog je v tem, da revirni gozdarji tudi v prebiralnem gozdu odkazilo zavedejo
bodisi pod redčenje, bodisi pod pomladitev, kar pa ni prav. To napako bo potrebno v bodoče
odpraviti. Izvedenega poseka iz naslova ostalih vrst sečenj je bistveno manj, komaj nekaj
odstotkov. Preteklo obdobje je bilo zaznamovano z večjim deležem pomladitvenih sečenj in
izredno visokem obsegu sanitarnih sečenj.

4.2 Gojitvena in varstvena dela
Na območju se je izvedlo polovico načrtovanih gojitvenih in varstvenih del. Velike razlike v
realizaciji so med lastništvi in med RGR-ji. Večina ukrepov in sredstev je bilo usmerjenih v
preventivna in sanacijska varstvena dela za varovanje sestojev pred podlubniki. Tako je bilo
varstvenih del opravljenih izredno veliko, kot že rečeno so prevladovala varstvena dela za zaščito
sestojev pred podlubniki.
Preglednica 21: Opravljena gojitvena in varstvena dela po last. kategoriji in skupaj
Gojitvena in

Enota

Zasebni

Državni

Skupaj

varstvena dela
Priprava sestoja

ha

Priprava tal

ha

Sadnja

ha

Nega mladja

ha

Nega gošče
Nega letvenjaka
Nega ml. drogovnjaka

2.137,33

2.599,90

64,63

172,84

237,47

112,13

1.114,08

1.226,21

177,25

1.092,72

1.269,97

ha

224,13

2.768,79

2.992,92

ha

144,93

2.567,20

2.712,13

ha

139,94

2.532,91

2.672,85

Nega prebiralnega gozda

ha

26,38

193,15

219,53

Obžagovanje vej

dni

5,75

717,25

723,00

Odstranjevanje vzepnjavk

ha

0,05

135,75

135,80

Obžetev

ha

233,14

508,59

741,73

Zaščita s količenjem ali tulci

kos

16.383,00

29.458,00

45.841,00

Obžetev tulcev, zaščitnih mrež

kos

5.900,00

9.136,00

15.036,00

Vzdrževanje tulcev, zašč. mrež

kos

29.915,00

29.915,00

Premazi vršičkov

ha

262,70

688,75

951,45

Zaščita z ograjo (novogradnja)

m

5.725,00

22.185,00

27.910,00

Vzdrževanje zaščitnih ograj

m

1.430,00 126.510,00 127.940,00
4,00
153,00
157,00

Postavitev in vzdrž opoz. tabel

kos

462,57

Ostala varstvena dela

dni

764,75

847,50

1.612,25

Varstvo pred žuželkami

dni

161,00

7.877,00

8.038,00

Zaščita pred zvermi - ograje

m

523,00

523,00

Realizacija gojitvenih in varstvenih del v zasebnih gozdovih je nižja od realizacije v državnih
gozdovih. Glavni razlog za nizko realizacijo gojitvenih del je nepripravljenost lastnikov z drobno
gozdno posestjo za izvedbo gojitvenih in varstvenih del.
V državnih gozdovih se je praviloma izvedlo vse, kar je bilo predvideno s podrobnimi gojitvenimi
načrti, medtem ko je v zasebnih drobnoposestniških gozdovih realizacija nizka. Dober delež
realizacije je v veleposestniških gozdovih.
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Kvaliteta izvedenih del je zelo dobra pri posameznih lastnikih, npr.: v veleposestvu Rudež. Dobro
so izvedena dela za obnovo in varstvo v državnih gozdovih. Slabše so opravljena dela pri
nekaterih manjših lastnikih ter mestoma negovalna dela v državnih gozdovih. V slednjih je pogosto
problematičen neusmerjen posek v sestojih v obnovi, ko se ob sečnji uniči veliko mladovja
(predvsem zaradi neuporabe škripca).

4.3 Opravljena dela in aktivnosti za krepitev funkcij gozdov
Pod nego habitatov se je izvedlo veliko del za divjad (košnje, grmišča, napajališča). Veliko teh del
se je izvedlo v državnih gozdovih na območju LPN Medved in LPN Snežnik.
Pretežni delež del za funkcije se je izvedlo pri negi habitatov. Pri tem je bilo največ del opravljenih
za košnjo jas znotraj gozdov, ureditev vodnih teles (studenci, jezovi, kaluže ipd.). Opravilo se je
manj del kot je bilo načrtovanih pa so vzroki tudi v tem, da so nekatere jase in travniki šli v tem
obdobju pod GERK in niso bili predmet gozdarskih ukrepov in izplačila spodbud. Pri ostalih delih
za funkcije pa so bile težave pri izvajanju del v državnih gozdovih, kjer se je praviloma izvedlo
največ del, pa je zaradi gradacije podlubnikov primanjkovalo časa in sredstev za njihovo izvedbo.

Preglednica 22: Opravljena dela za funkcije po last. kategoriji in skupaj
Dela za funkcije

Enota

Vzdrževanje stez

km

Vzdrževanje travinj

ha

Spravilo sena z odvozom

ha

Vzdrževanje zarašč. Površin

ha

Zasebni

Državni

Skupaj

267,90

267,90

601,66

1.631,52

2.233,18

112,25

34,35

146,60

46,60

46,60

Vzdrževanje grmišč in obrežij

ha

1,40

114,30

115,70

Vzdrževanje vodnih površin

kos

34,00

433,00

467,00

Vzdrževanje večjega vod. Vira

kos

2,00

83,00

85,00

Ostala biomeliorativna dela

dni

390,50

390,50

Postavitev gnezdnic

kos

3,00

265,00

268,00

Sadnja plodonosnih vrst

kos

10,00

679,00

689,00

Osnovanje pasišč v gozdu

ha

13,90

13,90

Ohranjanje biotopov - nega

ha

5,30

5,60

Ohranjanje biotopov - zatočišča

ha

5,50

5,50

0,30
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Preglednica 23:
Vrsta ukrepa / leto

Opravljeni ukrepi v življenjskem okolju divjadi v LUO v obdobju 2001-2010
Enota
mere

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1. UKREPI ZA VARSTVO IN MONITORING DIVJADI
Ukrepi za varstvo in
monitoring divjadi

ure

1600

1600

1600

1600

1760

1793

2560

2953

3738

5990

646

691

566,5

554,3

563,5

532,5

118,5
33,3
25,8
51,7

109,8
55,3
42,2
89,7

115,7
52,5
24,4
84,7

132,9
58,7
27,2
86,2

2. BIOMELIORATIVNI UKREPI
Vzdrževanje pasišč s košnjo
(ročna in strojna košnja)
Spravilo sena z odvozom
Priprava pasišč za divjad
Gnojenje travnikov
Vzdrževanje grmišč
Vzdrževanje remiz za malo
divjad
Vzdrževanje gozdnega roba
Izdelava in vzdrževanje
kaluž
Izdelava in vzdrževanje
večjega vodnega vira
Sadnja in vzdrževanje
plodonosnega drevja in
grmovja
Postavitev in vzdrževanje
gnezdnic
Zimsko krmljenje
Preprečevalno krmljenje
Privabljalno krmljenje
Krmne njive
Pridelovalne njive
Solnice
Solnice (obnova in
novogradnja)
Lovske preže (obnova in
novogradnja)
Krmišča (obnova in
novogradnja)
Lovske steze (obnova in
novogradnja)
Kemična sredstva
Tehnična sredstva

ha

649

638

653

642

ha
ha
ha
ha

84

92

92

119

87,4

135
27,8
22,3
44,9

ha

4,3

6,8

22,6

32,3

4,2

6,7

4,6

4,3

4,4

3,7

14,8

11,8

10,7

15,4

37,5

534

457

396

423

614

14

14

19

18

19

532

814

741

820

793

14

27

29

23

32

996
178
111
32
15
26300

1138
136
61,7
37,4
1,4
25034

655
112,4
115,7
38,1
4,8
25800

748,8
139,4
134,0
34,5
5,5
25300

868,8
92,9
225,9
33,1
3,7
27200

907,8
108,4
217,0
35,6
4,5
26200

ha
št.

422

319

332

435

369

št.
št.

1220

916

420

692

št.
kkg
kkg
kkg
ha
ha
kg

904
20

3. BIOTEHNIČNI UKREPI
930
1387
1251
1190
192
234
222
188
163
135
177
136
54
56
48
34
7
9
14
15
27700 26700 24100 25500
4. LOVSKI OBJEKTI

št.

250

250

250

250

250

222

366

269

308

309

št.

331

304

304

338

384

413

406

405

314

401

št.

103

69

69

80

111

119

143

112

101

101

km

246,0

246,0

246,0

261,5

61,0

85,0

70,0

229,5

75,4

187,2

2
68

55
81

20
30

41
27

64
25

št. obj.
št. obj.

5. Ukrepi za preprečevanje škod od divjadi
53
30
48
23
21
96
109
129
122
63

Pri krmljenju divjadi ni zaznati bistvene spremembe glede zmanjševanja krmljenja, oziroma
prilagajanja krmljenja naravnim ritmom obroda v naravi. Število lovskih objektov se je v glavnem
povečevalo, oziroma obnavljalo.
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4.4 Odvzem najpomembnejših živalskih vrst
Odvzem najpomembnejših lovnih vrst se izvaja večinoma z lovom. Del odvzema se nanaša na
povoze in vedno večji del na plenjenje velikih zveri. Pri srnjadi se najde relativno malo uplenjenih
živali, ker volkovi pojedo praktično vse. Odvzem srnjadi je razmeroma stabilen in se giblje med
2500 do 3000 živali v LUO. Na območju Natura 2000 Kočevsko se po oceni te vrste divjadi upleni
povprečno do 1000 živali na leto.
Za Kočevsko je značilna visoka populacija jelenjadi, katera se je po drugi svetovni vojni močno
namnožila predvsem na območjih zapuščenih kočevarskih vasi. Zadnje desetletje se izvaja
redukcijski odstrel, zaradi velikih škod na gozdnem mladovju in v smrekovih mlajših drogovnjakih
(nasadih). Letno se samo v LPN Medved upleni okoli 800 kosov jelenjadi. Na celotnem območju
Natura 2000 Kočevsko se uplenii večji del jelenjadi - okoli 1000 živali. Pri jelenjadi je najdenih več
naravnih izgub, predvsem zaradi plenjenja volkov.
Odstrel divjih prašičev zelo varira od leta. Njihovo število in odstrel je zelo odvisen od zimskih
padavin (snega) in še bolj od obroda bukve in hrasta. Po vsakem obrodu število divjih prašičev
močno naraste, leta zatem pa se povečajo škode na travnikih.
Preglednica 24:

Odvzem najpomembnejših lovnih vrst - srnjadi, jelenjadi in divjih prašičev

odvzem (število živali)

ODVZEM SRNJADI

4000
naravne izgube

3000

nenaravne izgube

2000

èisti odstrel

1000
0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

leto

odvzem (število živali)

ODVZEM JELENJADI

2500

naravne
izgube

2000
1500

nenaravne
izgube

1000

èisti odstrel

500
0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

leto
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Iz preglednic se vidi kako naraste odvzem po obrodu drevesnih vrst in zatem narastejo škode
(izplačane škode na kmetijskih površinah). Pri divjih prašičih je zelo malo evidentiranih naravnih
izgub. Več jih je v letih z visoko in dolgotrajno snežno oddejo po letih brez obroda bukve in hrasta.
Preglednica 25:
Primerjava med izplačanimi odškodninami za nastalo škodo od divjega prašiča
in njegovim odvzemom v lovsko upravljavskem območju v obdobju 2001 – 2010
30,00

1.600

IZPLAČ. ŠKODA (EUR/100 ha)

1.200

20,00

1.000

15,00

800
600

10,00

400
5,00

200

0,00

ODVZEM (ŠTEVILO ŽIVALI)

1.400

25,00

0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

LETO

2010
Odvzem
Izplačana škoda

Problem neusklajenosti med prehranskimi zmožnostmi gozda in številčnostjo rastlinojede divjadi ni
nastal v preteklem desetletju. Problem je prisoten je že desetletja in je bil naveden ter obravnavan
že v preteklih območnih načrtih. Intenzivneje in bolj uspešno se ga rešuje v zadnjih 10 do 20 letih,
ko se je odstrel, zlasti jelenjadi, z lovskogojitvenimi načrti povečal, z gozdnogospodarskimi načrti
pa se je poudarila usmeritev naravne obnove gozda s ciljem povečati tudi prehransko bazo za
rastlinojedo divjad.
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Preglednica 26:
Delež posameznih drevesnih vrst v mladju po višinskih razredih in stopnja
poškodovanosti (objedenosti) gozdnega mladja – podatki za vse drevesne vrste iz opravljenih
»podrobnih« popisov v letih 1996, 2000 in 2004
DREVESNA
VRSTA
Smreka
Jelka
Bori
Ostali iglavci
Bukev
Hrasti
Plemeniti listavci
Drugi trdi listavci
Mehki listavci
Skupaj

%
drev.
vrste
10
3

35
7
28
15
2
100

OBJEDENOST
(%)

DELEŽ DREVESNE VRSTE V MLADJU
1996
11
3
1
1
30
6
30
16
2
100

do 30 cm
2000 2004
13
9
4
3

21
9
35
16
2
100

26
9
37
13
3
100

od 31 do 60 cm
1996 2000 2004
9
10
13
2
2
2
3
1
2
45
41
33
3
5
4
16
18
23
15
19
22
5
3
3
100
100
100

od 61 do 150 cm
1996 2000 2004
6
5
7
1
1
2
2
7
56
3
12
13
7
100

60
2
7
11
7
100

68
1
8
12
2
100

1996
8
30
21
25
28
20
49
51
60
37

2000
7
27
60

2004
4
19

28
22
52
55
60
39

25
25
52
64
66
39

Jelka je manj objedena predvsem zato, ker je njen delež v mladju zelo skromen, saj jo jelenjad
takoj popase.
V zadnjem desetletju so se razmere za naravno obnovo gozda precej izboljšale, vendar pa
problem še vedno ni popolnoma rešen. V nekaterih predelih območja (predel Rog, greben in
prisojna območja Stojne, nižinski predeli Kočevskega, Kočevsko Reškega in Goteniškega polja, …)
je objedenost gozdnega mladja še vedno visoka. Jelenjad z objedanjem mladovja siromaši vrstno
sestavo mladovij (tudi zelišč) in s tem bistveno vpliva na bodočo drevesno sestavo odraslih
sestojev. Zaradi otežene naravne obnove izginjajo nekatere nosilne drevesne vrste, kot sta npr.
jelka in hrast. Najslabše stanje je v območju jelovo-bukovih gozdov, kjer se jelka suši, naravne
obnove z jelko in plemenitimi listavci pa praktično ni. Obnova gozdov poteka le z bukvijo.
K nadaljevanju reševanja opisane problematike morata z ustreznimi usmeritvami aktivno pristopiti
oba dela območnega načrta, tako gozdarski kot tudi lovski, ki morata biti med seboj čim bolj
usklajena.
Reševanje in usklajenost obeh delov območnega načrta se kaže zlasti v naslednjih usmeritvah in
ukrepih:

•

•

•

Gozdarski del:
V gozdovih, zlasti pa v območju jelovo – bukovih gozdov, je močno poudarjena naravna obnova
(30 – 40 % debeljakov se uvaja v obnovo, na preko 60 % površine sestojev v obnovi se zaključi z
obnovo, delež pomladitvenih sečenj znaša v strukturi načrtovanega poseka skoraj 50 %), s
pomočjo katere se bo močno povečal delež mladega gozda, s tem pa tudi prehranska baza za
divjad. Posek se z novim območnim načrtom povečuje za 50 %.
Ohranil se je RGR gozdovi za pospeševanje vrstne pestrosti (2.100 ha), kjer je ukrepanje
usmerjeno izključno v izboljševanje bivalnih in prehranskih pogojev za živali (pospeševanje
plodonosnih vrst, presekovanje grmovja, vzdrževanje gozdnih jas, oblikovanje presek, vzdrževanje
vodnih virov, …), lesnoproizvodna funkcija je drugotnega pomena.
Vzdrževanje in na novo vzpostavljanje gozdnih jas v vseh gozdovih, vzdrževanje vodnih virov,
oblikovanje zimovališč in mirnih con.

79
ZGS, ANALIZA STANJA GOZDOV NA OBMOČJU NATURA 2000 KOČEVSKO

Preteklo gospodarjenje

•
•

Lovski del:
Nadaljevanje redukcijskega odstrela jelenjadi v predelih, kjer je poškodovanost gozdnega mladja
še vedno nad dopustno.
Zmanjševanje krmljenja (najmanj za 50%) in s tem zmanjševanje (umetne) nosilne kapacitete
okolja. Brez krmišč v višjih nadmorskih višinah (rastišča divjega petelina in stanišča g. jereba).

4.5 Presoja ohranjenosti biotske raznovrstnosti
V gozdnem prostoru lesna zaloga narašča, jase in kmetijski prostor se vzdržujejo predvsem
ekstenzivno, obvodna drevnina se ohranja, onesnaževanje voda in podzemlja naj bi se s sanacijo
divjih odlagališč in urejanjem sistema odvozov komunalnih in industrijskih odpadkov zmanjšalo.
Vse to vodi v smer ohranjanja in celo pospeševanja biotske raznovrstnosti v prostoru.
Površina, na kateri se ne gospodari, je večja od 5 % površine OE. Tu gre predvsem za varovalne
gozdove, gozdne rezervate in ekocelice. Z državno uredbo je zavarovanih 1.205 ha gozdnih
rezervatov (44), kar predstavlja 1,3 % površine vseh gozdov. Prevladujejo površinsko manjši
gozdni rezervati, izločeni pa so predvsem v državnih gozdovih (državni in občinski gozdovi 2,0 %,
zasebni gozdovi 0,4 %). V nekaterih težje dostopnih zasebnih gozdovih se ne gospodari. Površina
ekocelic znaša 4.421 ha, kar predstavlja 4,8 % površine vseh gozdov (državni in občinski gozdovi
5,0 %, zasebni gozdovi 4,8 %). Zlasti v zasebnih gozdovih je največ ekocelic v območju varovalnih
gozdov. V ostalih gozdovih so ekocelice najpogosteje izločene tam, kjer so oteženi pogoji
gospodarjenja (velika skalovitost, strmina ipd.) ali pa so prisotni redki manjšinski ekosistemi in
habitati npr.: brlogi rjavega medveda, sistemi jazbin, kaluže, izviri, mlake, ostenja, brezna, jame.
Varovalni gozdovi so izločeni predvsem v strmih ostenjih ob Kolpi, Čabranki in Iški, kjer je nizek
rastiščni koeficient in prevladujejo gozdovi malega jesena, črnega gabra, bora in bukve.
Odmrlega drevja je 2,5 % od celotne LZ, največ v podgorskih hrastovih bukovjih (8,9 m3/ha) ter v
jelovo-bukovih gozdovih na plitvih tleh (8,3 m3/ha - 2,1 % od LZ). Primanjkuje stoječega odmrlega
drevja v B in C razredu. Razmerje tega je v gozdnih rezervatih 23 % stoječega in 77 % ležečega, v
ostalih gozdovih pa 11% stoječega in 89% ležečega. Po razširjenih debelinskih razredih je v
gozdnih rezervatih v A (25 %), B (35 %) in v C(39 %), medtem ko je v gospodarskih gozdovih v A
(60 %), B (28 %) in C (12 %) odmrle lesne mase. V državnih gozdovih je več odmrlega drevja
(8,89 m3/ha) kot v zasebnih (5,94 m3/ha). Pričakuje se, da se bo z večanjem količine odmrle lesne
mase in ugodnejšo strukturo le-te (več v B in C razredu) biotska raznovrstnost povečevala.
Negativni vplivi na ohranjanje biotske raznolikosti se odražajo v vplivu invazivnih tujih organizmov
npr.: holandska bolezen, ki je zdesetkala gorske breste, pojav sušenja jelke, ko se je njen delež v
LZ hitro zmanjševal, neuspešno pomlajevanje in preraščanje jelke, gorskega javorja, velikega
jesena, plodonosnih in drugih vrst zaradi objedanja mladja, sušenje velikega jesena, napad
kostanjevega raka idr. Negativni vpliv na gozdni ekosistem ima tudi prenamnožitev nekaterih vrst
npr. smrekovih podlubnikov, jelenjadi (zaradi krmljenja), lisic (zaradi vsakoletnega cepljenja),
majskih in junijskih hroščev (travniki). Negativni vplivi se kažejo tudi v neprimerno razporejenem
času sečnje. V spomladanskih mesecih lahko sečnja prizadene gnezdeče ptice, poleti pa varovane
vrste hroščev kot sta alpski in bukov kozliček – takrat se parijo in odlagajo jajčeca v sveže podrt les
listavcev.
Ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti so bili v preteklem desetletju izvajani kot vzdrževanje
grmišč (9%), vzdrževanje travinj (71%), vzdrževanje vodnih površin (14%) – pomembno za
dvoživke in postavitev in vzdrževanje gnezdilnic (6%).
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Od desetih varovanih vrst sesalcev je v najslabšem stanju ris, volčji tropi so številčno šibki (dve do
tri živali), medtem ko je rjavi medved pogost. Glede vidre ni zaznavnih sprememb. Varovane vrste
netopirjev so z ohranjanjem dreves z dupli, suhih dreves in z varovanjem kraških jam verjetno v
dobrem stanju.
Od varovanih vrst ptic je v najslabšem stanju divji petelin, saj je od 20-tih rastišč pred dobrim
desetletjem prisoten le na nekaj lokacijah. Populacija gozdnega jereba se ravno tako hitro
zmanjšuje in pomika v višje ležeče predele. Belohrbti detel zahteva veliko odmrle mase listavcev v
teritoriju ca. 150 ha. Najde se ga le v večjih gozdnih rezervatih (Rajhenavski Rog, Krokar, Kameni
zid) ter mestoma v GGE Ravne, Velika gora, kjer je več odmrlih listavcev. Razmere za triprstega
detla so bile v zadnjem desetletju ugodnejše zaradi napada jelovih in smrekovih podlubnikov in
prisotnosti sušic iglavcev, v katerih izdolbe gnezdilna dupla. Nahaja se v višjih legah, običajno nad
800 m n.m.v. Ugodnejše razmere so bile tudi za črno žolno, srednjega detla in druge vrste iz reda
plezalcev. Za ostale vrste ptic so razmere podobne kot v preteklem desetletju. Število sov in
njihovo gnezdenje je bilo odvisno od plodenja bukve in drugih drevesnih vrst.
Od habitatnih tipov so spremembe v ilirskih bukovih gozdovih zaradi zmanjševanja deleža jelke
oziroma preprečevanja vrasti mladega drevja (objedanje), za habitatne tipe jelševja in vrbovja pa
so razmere ugodnejše, saj z opuščanjem kmetijske rabe na mokrotnih predelih v neposredni bližini
potokov in rek jelše in vrbe znova poraščajo ta prostor.
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5 Metodologija izdelave strokovne študije
5.1 Viri in zbirke podatkov
Strokovna študija je izdelana na podlagi podatkovnih zbirk veljavnih gozdnogospodarskih načrtov
gozdnogospodarskih enot, ki se hranijo in posodabljajo na ZGS. Uporabljeni so podatki
gozdnogospodarskih načrtov zveljavnostjo od leta 2006 do 2024. Zbirke podatkov so bile pred
obdelavo usklajene z veljavno Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom
(Ur. l. RS št. 88/2005, 56/2007, 29/2009, 91/2010, 1/2013) ter s podatki o trenutnem stanju
lastništva gozdov (podatki Geodetske uprave RS).
Prikazi odmrlega drevja so narejeni na podlagi izračuna podatkov iz baze podatkov stalnih
vzorčnih ploskev. Podatki o poškodovanosti mladovja so dobljeni iz popisa objedenosti gozdnega
mladja.
Karta funkcij je povzeta po gozdnogospadrskih načrtih, naštetih spodaj. Pri izdelavi karte so se
uporabili najnovejši prostorski informacijski sloji o vodovarstvenih območjih, naravnih vrednotah in
kulturni dediščini. Pri določitvi varovalne funkcije je bil za določitev kritičnih nagibov uporabljen
digitalni model reliefa. Nekatere od funkcij so bile izdelane na podlagi novih kriterijev.
Prostorski in opisni podatki Zavoda za gozdove Slovenije. 2015. Ljubljana, Zavod za gozdove
Slovenije, baza podatkov opisnih (a) in prostorskih (b) datotek s šifranti (c) za gozdnogospodarske
enote: Mala gora, Dobrepolje, Stojna, Grintovec, Vrbovec, Željne – Laze, Mozelj, Obora Smuka –
Stari log, Rog, Kolpska dolina, Poljanska dolina, Draga, Grčarice, Velika gora, Loški potok,
Sodražica, Gotenica, Koče, Kolpa, Ravne, Briga, Požarje, Racna gora, Bloke, Soteska, Poljane,
Straža – Toplice, Šentjernej, Črmošnjice, Mirna gora, Semič, Črnomelj, Stari trg, Adlešiči:
(a):
- ODSEK.DBF
- ODSEKI.DBF
- ODSGZD.DBF
- ODSSES.DBF
- ODSSESDV.DBF
- ODSSESGD.DBF
- NOVPLIST.DBF
- FUNKPOV.DBF
- PLOSKDV.DBF
- PLOSKEV.DBF
- PLOSKM3.DBF
- PLOSKTH.DBF
- SESTOJ.DBF
- SESTOJDV:DBF
- SESUKREP.DBF
(b):
- ODSC (odseki)
- ODD (oddelki)
- SEST (prikaz gozdnega in negozdnega prostora, gozdni prostor sestavljajo gozdni sestoji
in ostale negozdne površine v gozdnem prostoru)
- FUNT (funkcijske enote, točke)
- FUNL (funkcijske enote, linije)
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- FUNP (funkcijske enote, poligoni)
- VAR (varovalni gozdovi)
- GR (gozdni rezervati)
- MC0600 (mirnih con)
- GC0600 (gozdne ceste)
- FITO (gozdne združbe)
- LUO (lovsko upravljavska območja)
- KRM (krmišča)
- SVP (stalne vzorčne ploskve)
(c):
- šifranti (glej Priročnik za izdelavo gozdnogospodarskin načrtov GGE, 2009)
Prostorski in opisni podatki ostalih inštitucij in uporabnikov prostora:
(d):
- MOP - Geodetska uprava Republike Slovenije: kataster gospodarske javne infrastrukture,
pregledne karte v različnih merilih (1: 25.000, 1: 50.000, 1:250.000), karta projektne hitrosti
vetra 10 m nad tlemi (10 sekundni interval), povprečna letna hitrost vetra 1994 - 2001
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije: karta rabe tal,
- MOP - Agencija Republike Slovenije za okolje: meja TNP, sloj poplav s slojem
katastrofalnih, pogostih in redkih poplav, sloji vodnih teles površinskih voda, kategorizacija
vodotokov, karta pojavljanja snežnih plazov
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave: sloji naravnih vrednot (območja, točke in
jame), ekološko pomembna območja
- Ministrstvo za kulturo: register kulturne dediščine s priročnikom
- Planinska zveza Slovenije: Planinske poti Slovenije

5.2

Obdelava podatkov

Za potrebe izdelave območnih načrtov so bile uporabljene naslednje aplikacije:
− GNW (program za izpis tekstnega dela načrta ter prilog O1 (nivo območje), O2 (nivo
gospodarski razredi), O3 (nivo lastništvo) in O4 (nivo občine).
− XPl (program za izpis podatkov SVP).
− MAP INFO (prostorske baze)
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