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Varovanje krajine in biotske raznovrstnosti po Uredbi o Navzkrižni skladnosti
Uredba o navzkrižni skladnosti (Uradni list RS, št. 97/15 in 18/16, 84/16, 5/18, 81/18)
PODROČJE A: Okolje, podnebne spremembe, dobro kmetijsko stanje zemljišč – GLAVNA ZADEVA: Biotska raznovrstnost
Uredba o navzkrižni skladnosti predpisuje za varovanje biotske raznovrstnosti naslednje zahteve in standarde:
GLAVNA ZADEVA: Biotska raznovrstnost
Predpisana zahteva ravnanja - PZR 2: Ohranjanje prosto živečih ptic
Predpisana zahteva ravnanja - PZR 3: Ohranjanje naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst

Varovanje biotske pestrosti temelji na ohranjanju, negovanju in vzdrževanju
travnatih površin ter mejic in na preprečevanju zaraščanja.
GLAVNA ZADEVA: Biotska raznovrstnost

- PZR 2: OHRANJANJE PROSTO ŽIVEČIH PTIC
29. Travniške površine morajo biti vzdrževane vsaj enkrat
letno, najpozneje do 15. oktobra tekočega leta.

Predpisana zahteva ravnanja

30. Zatravljene
površine
travniških
visokodebelnih
sadovnjakov morajo biti vzdrževane vsaj enkrat letno,
najpozneje do 15. oktobra tekočega leta.
31. Obrezovanje in redčenje mejic nista dovoljeni od obdobja
olistanja mejice do 30. septembra. Na območjih Natura 2000 je pred
načrtovanim posegom na mejicah potrebno pridobiti dovoljenje za poseg
v naravo, ki ga izda pristojna upravna enota.
- PZR 3: OHRANJANJE NARAVNIH HABITATOV TER PROSTO ŽIVEČIH ŽIVALSKIH
IN RASTLINSKIH VRST
32. Travniške površine v območju Natura 2000 - habitati
morajo biti vzdrževani vsaj enkrat letno, najpozneje do 15.
oktobra tekočega leta.
Predpisana zahteva ravnanja

33. Košnja in/ali mulčenje travniških površin v območju Natura
2000 - habitati, se mora izvajati na način, ki ne poškoduje
travno rušo.

Posebna pozornost za ohranjanje naravnih habitatov velja na zavarovanih območjih (Natura 2000, KPG, naravne vrednote… ).
Več na spletnih straneh: Atlas okolja, http://www.krajinskapolitika.si/wp-content/uploads/2018/10/crp_kranjinska_pestrost_2015.pdf

Travniške površine s krajinskimi elementi imajo pomembno vlogo v krajini: omejujejo vetrno in vodno erozijo,
blažijo ekstremne vremenske pojave, zadržujejo vlago na območju, omejujejo spiranje fitofarmacevtskih
sredstev in gnojil, so habitat številnih vrst organizmov. Kulturna krajina kjer se prepletajo njive, travniki, trajni
nasadi, gozdovi in mejice je temeljnega pomena za preprečevanje in blaženje podnebnih sprememb.

Zita FLISAR NOVAK, univ.dipl.ing.agr.
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Varovanje krajine in biotske raznovrstnosti po Uredbi o Navzkrižni skladnosti
Uredba o navzkrižni skladnosti (Uradni list RS, št. 97/15 in 18/16, 84/16, 5/18, 81/18)
PODROČJE A: Okolje, podnebne spremembe, dobro kmetijsko stanje zemljišč – GLAVNA ZADEVA: Krajina
Uredba o navzkrižni skladnosti predpisuje za varovanje krajine naslednje zahteve in standarde:
GLAVNA ZADEVA: Krajina, minimalna raven vzdrževanja
Standardi za Dobro Kmetijsko in Okoljsko Stanje zemljišč (DKOS):
Standard DKOS 7: Minimalna raven vzdrževanja zemljišč

Varovanje krajine temelji na ohranjanju in negovanju krajinskih značilnosti ter omejevanju širjenja
tujerodnih invazivnih rastlin – neofitov.
Standard DKOS 7: Minimalna raven vzdrževanja zemljišč

34. Na kmetijskih površinah kmetijskega
gospodarstva se ohranjajo krajinske
značilnosti kot so:







Pasovi vegetacije ob vodotokih
Manjše vodne prvine
Terase
Posamezna drevesa (naravna vrednota)
Drevesa v liniji (naravna vrednota)
Skupine dreves (naravna vrednota) …

35. Na kmetijskih površinah se izvajajo ukrepi za omejitev širjenja tujerodnih rastlin z
invazivnim potencialom.
Tujerodne invazivne vrste so ena od največjih groženj
biotske pestrosti. Obsežno razširjanje invazivnih
rastlin se ponavadi začne na neobdelovanih
zemljiščih. Priporočamo, da pogledate priročnik: M.
Lešnik, Obvladovanje pojava invazivnih rastlin (neofitov) in
ohranjanje biodiverzitete: http://www.kgzs-ms.si/wpcontent/uploads/2018/01/Obvladovanje-pojava-invazivnih-rastlinin-ohranjanje-biodiverzitete-na-VVO.pdf .

Kmetje morajo na celotnem kmetijskem gospodarstvu obstoječe sestoje tujerodnih vrst z invazivnim
potencialom odstranjevati in preprečevati njihovo širjenje. Zaenktat je po Navzkrižni skladnosti potrebno
odstranjevati in preprečevati širjenje naslednjih 5 invazivk (imena invazivnih rastlin in njih slike so prikazane spodaj):

rudbekija

kanadska zlata rozga

orjaška zlata rozga enoletna suholetnica

ambrozija/pelinolistna žvrklja

36. Izkrčitev in obrezovanje ter redčenje mejic in dreves ni dovoljeno v času od 1. marca,
oziroma v primeru, da še niso olistana, od olistanja mejic ali dreves do 1. avgusta.
Pokrajina z mejicami je živeči mozaik, ki
daje značilni krajinski videz mnogoterosti.
Mejice ali žive meje predstavljajo osnovni
življenjski prostor in zatočišče za mnoge
živalske vrste in imajo pomembno funkcijo v
agro-ekosistemu.
Mejice ovirajo veter, preprečujejo
izsuševanje, vročino …
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