
Partnerstvo in sodelovanjePartnerstvo in sodelovanje  

Projekt, ki bo trajal do leta 2013, vodi Inštitut za 
ekološki in regionalni razvoj iz Leibnitza, v njem 
pa sodelujejo partnerji iz Nemčije, Avstrije, s 
Poljske, Madžarske iz Romunije, Italije, Ukrajine 
in Slovenije. Slovenijo zastopajo Univerza v 
Mariboru, Javni zavod Triglavski narodni park in 
podjetje SOLINE Pridelava soli, ki upravlja 
Krajinski park Sečoveljske soline. Partnerstvo 
projekta je zasnovano tako, da so v njem 
zastopane: lokalne organizacije, ki upravljajo 
zavarovana območja, zavodi/organizacije za 
varstvo narave in raziskovalne institucije, ki 
aktivno preučujejo ekologijo in podnebne 
spremembe.  

Tako sodelovanje omogoča izmenjavo znanja in 
izkušenj o specifičnih vrstah groženj na habitate, 
na osnovi česar lahko uspešneje odkrivamo učinke 
podnebnih sprememb in prilagajamo upravljalske 
strategije predvidenim spremembam.  

 

Kontakt in informacijeKontakt in informacije  

 Triglavski narodni park 
 Ljubljanska c. 27 
 1265 Bled 
 Slovenija 

 
Koordinatorka projekta v TNP: 
Tanja Menegalija  
Tel: 04 5780 225 
Faks: 04 5780 201 
e-pošta: tanja.menegalija@tnp.gov.si 
 
Sodelavci na projektu v TNP: 
Tina Petras Sackl, e-pošta: tina.petras-sackl@tnp.gov.si 
Tomaž Kralj, e-pošta: tomaz.kralj@tnp.gov.si 
Urška Smukavec, e-pošta: urska.smukavec@tnp.gov.si 
 
www.habit-change.eu 

www.habit‐change.eu 
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Projekt se izvaja v okviru programa Srednja Evropa. Sofinan-
cira ga Evropski regionalni razvojni sklad (ERDF). 

HABITHABIT‐‐CHANGE CHANGE ‐‐    
Prilagajanje načrtov upravljanja 

podnebnim spremembam v 
zavarovanih območjih Foto: J. Dobravec 

Foto: IOER 



Akcije in rezultatiAkcije in rezultati  

V okviru projekta se izvajajo naslednje dejavnosti:   

• identifikacija in monitoring preteklih, trenutnih in 
prihodnjih sprememb v procesih v zavarovanih območjih, 
ki jih povzročajo človekove dejavnosti, v smislu 
spreminjanja rabe tal in podnebnih sprememb; 

• razvoj prilagojenih strategij upravljanja naravnih 
območij in virov, ki se bodo sposobne prilagajati na 
podnebne spremembe; 

• ocena in opazovanje pričakovanih sprememb izbranih 
habitatov zaradi podnebnih sprememb; 

• razvoj metodologije in smernic za opazovanje ekoloških 
procesov, predvsem v mokriščih, ter orodij za monitoring 
uspešnosti prilagojenega upravljanja naravnih virov; 

• razvoj orodij za detekcijo sprememb v habitatih zaradi 
podnebnih sprememb (daljinsko zaznavanje), s 
poudarkom na spremembah v vodni bilanci (zmanjšanje 
padavin, povečana nevarnost poplav, izguba vode v 
jezerih in rekah, spremembe v odtoku vode); 

• razvoj učinkovitih metod za merjenje fenoloških 
sprememb habitatov v odvisnosti od podnebnih 
sprememb; 

• razvoj indikatorjev za zaznavanje sprememb v pestrosti 
habitatov (raba in pokrovnost tal)  

• priprava priročnika, namenjenega državnim 
organizacijam za ohranjanje narave in vodenje 
zavarovanih območij za ohranjanje in ekološko obnovo 
prizadetih habitatov. 

Območje raziskovanjaObmočje raziskovanja  

Raziskovalno območje HABIT-CHANGE zajema 
zavarovana območja iz vse Srednje in Vzhodne Evrope, ki 
se upravljajo kot narodni parki, biosferni rezervati ali 
krajinski/ naravni parki s poudarkom na mokriščih, 
gozdovih, travnikih in alpskih območjih. Zavarovana 
območja so bila izbrana zato, ker se predpostavlja, da so 
habitatni tipi v teh območjih zelo občutljivi za podnebne 
spremembe.  

Na regionalnem nivoju so podnebne spremembe in 
njihove posledice na upravljalske aktivnosti še vedno 
nejasne. Na primer na lokalni ravni bi lahko spremembe v 
količini padavin in spremembe v letnem padavinskem 
režimu vplivale na značilnosti drugih fizičnogeografskih 
dejavnikov, kar bi lahko povzročilo spremembe v vrstni 
sestavi flore in favne. V tem primeru bi bile posledice 
vidne predvsem v vodnih ekosistemih.  

OzadjeOzadje  

Podnebne spremembe in človekove dejavnosti pomembno 
vplivajo na evropske habitate in njihovo upravljanje. 
Posebno zavarovana območja se soočajo z vedno večjo 
potrebo po spremljanju sprememb in prilagajanju 
upravljavskih strategij ter z dejstvom, da se bo treba 
prožno odzivati na prihodnji razvoj.  

Projekt HABIT-CHANGE ocenjuje, krepi in prilagaja 
obstoječe upravljavske strategije in strategije ohranjanja 
narave v zavarovanih območjih. Na ta način se lahko 
upravljavci zavarovanih območij proaktivno odzovejo na 
verjetne vplive podnebnih sprememb, ki ogrožajo 
celovitost in raznolikost habitatov. 

Projekt HABIT-CHANGE ne analizira le sprememb 
habitatov, ki jih povzročajo podnebne spremembe, temveč 
se osredotoča tudi na potrebne spremembe pri že 
ustaljenih procesih upravljanja zavarovanih območij in na 
rabo zemljišč (''land use'') v zavarovanih območjih. Ta del 
temelji na dialogu z interesnimi skupinami o trenutno 
znanih težavah v zvezi s podnebnimi spremembami. 

Projektne naloge/dejavnosti so usmerjene tudi k večji 
ozaveščenosti glede potrebe po prilagojenem upravljanju 
zavarovanih območij. 
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