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1.

UVOD

Namen tega postopka je ponazoriti postopek za ocenitev ranljivosti ekosistemskih
storitev, ki je bil razvit v okviru projekta ECO-SMART.
PREJEMNIKI
•Partnerji projekta

2.

MATERIAL
•List za zbiranje
podatkov:
Zbiranje podatkov #2 Pilotno območje

UČINEK
•Skupno poročilo o oceni
ranljivosti

IDENTIFIKACIJA GROŽENJ, KI SO POVEZANE S KLIMATSKIMI SPREMEMBAMI

Ko je identifikacija habitatov in ekosistemskih storitev zaključena, prek Skupnega
postopka za identifikacijo ekosistemskih storitev, bomo nadaljevali z analizo njihove
izpostavljenosti grožnjam, ki so povezane s podnebnimi spremembami.
Glede na najnovejše scenarije podnebnih sprememb IPCC je treba opredeliti posebne
potencialne grožnje, ki lahko vplivajo na območja, ki se preučujejo. Predvsem je treba
upoštevati vrsto habitata, ki je prisoten na analiziranih območjih.
V zvezi z območji projekta ECO-SMART, oz. z obalnimi prehodnimi ekosistemi zgornjega
Jadrana, so bile identificirane potencialne grožnje, ki so navedene v Razpredelnici 1.

Skupni postopek za oceno ranljivosti območij Natura 2000
Verzija Št. 2
Datum: 05/08/2021

2

Razpredelnica 1: Potencialne grožnje, ki so bile ugotovljene za pilotna območja projekta ECO-SMART

 Zakisovanje oceanov
 Hipoksija in anoksija
 Zvišanje povprečne gladine vode
 Ekstremen vremenski pojav
 Povečano število požarov
 Klin slane vode
 Posedanje
 Zvišanje povprečne temperature
 Globalna povprečna temperatura površine (GMST)
 Vročinski valovi
 Spreminjanje tokov
 Spremembe vodnega režima rek
 Razlike v pogostosti padavin in obilnosti padavin


3.

Povečanje obsega plime / Povečanje ravni plime

ANALIZA IZPOSTAVLJENOSTI KLIMATSKIM SPREMEMBAM

List za zbiranje podatkov je potrebno sestaviti za vsako projektno področje z uporabo
datoteke v Prilogi A - Second Data collection for vulnerability assessment.
Vsak projektni partner je pozvan, naj navede, katera od različnih ugotovljenih
potencialnih groženj vpliva na različne habitate, ki so prisotni na njihovem strokovnem
področju.
Cilj »Zbiranja podatkov« je opredeliti izpostavljenost habitatov in iz teh izvirajočih
ekosistemskih storitev potencialnim grožnjam, povezanim s klimatskimi spremembami.
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Slika 1: Shema habitatni izpostavljenosti potencialnim grožnjam

List za zbiranje podatkov omogoča tudi analizo deležnikov, dobaviteljev in
upravičencev različnih ekosistemskih storitev, ki so bili opredeljeni s prvim zbiranjem
podatkov. Takšne podatke bo treba obdelati v Skupnem poročilu o oceni ranljivosti.
Zbrani podatki bodo predstavljali vhodne podatke za opredelitev impact chainov.

4.

OPREDELITEV IMPACT CHAINOV

Informacije, zbrane v obeh zbirkah podatkov, je mogoče obdelati in na podlagi tega
pripraviti t. i. impact chain. Gre za shematsko ponazoritev izpostavljenosti habitatov
in ekosistemskih storitev grožnjam, povezanim s klimatskimi spremembami.

Vzročnoposledična zveza

Grožnje v zvezi s
spremembami

Življenjski
prostor

Ekosistemske
storitve

Slika 1: Shema »impact chainov«
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5.

ANALIZA RANLJIVOSTI OBMOČIJ

Za vrednotenje ranljivosti območij se izvedejo naslednje analize obeh podatkovnih
zbirk.
5.1 Analiza ranljivosti habitatov

Pri tej analizi se določijo območja, ki so najbolj izpostavljena nevarnostim klimatskih
sprememb na območju, ki je predmet proučevanja. Z uporabo zgoraj navedene
podatkovne zbirke »Second Data collection for vulnerability assessment« se opravi
analiza ranljivosti habitatov, ki se številčno opredeli s seštevanjem števila n-tveganj,
ki vplivajo na i-habitat, po naslednjem razmerju.
-Ranljivost habitatov =

𝑇𝑣𝑒𝑔𝑎𝑛𝑗𝑎, 𝑘𝑖 𝑣𝑝𝑙𝑖𝑣𝑎𝑗𝑜 𝑛𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝑛_ ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑡

Rezultati analize so nato predstavljeni z naslednjim histogramom, ki povezuje habitate
in grožnje zaradi učinkov podnebnih sprememb.

Graf 1: Primer histograma, ki je povezan z analizo ranljivosti habitata
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5.2 Analiza ranljivosti ESS
Analiza ranljivosti ekosistemskih storitev predvideva opredelitev ekosistemskih
storitev, ki so najbolj izpostavljene nevarnostim podnebnih sprememb. Podobno kot je
bilo storjeno v odstavku 5.1, analiza ranljivosti ESS se izvede z opredelitvijo števila ntveganj, ki vplivajo na n_° ESS, ki jo nudi naravno območje, ki je predmet analize, kot
je izraženo v naslednjem razmerju.

Ranljivost ESS =

𝑇𝑣𝑒𝑔𝑎𝑛𝑗𝑎, 𝑘𝑖 𝑣𝑝𝑙𝑖𝑣𝑎𝑗𝑜 𝑛𝑎 𝑛_ 𝐸𝑆𝑆

Rezultati analize so nato predstavljeni s histogramom, ki povezuje ESS in učinke
podnebnih sprememb, ki vplivajo na to ekosistemsko storitev.

Graf 2: Primer histograma, ki je povezan z analizo ranljivosti ekosistemskih storitev
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5.3

Skupna analiza ranljivosti ESS

Skupna analiza ranljivosti se izvede po predhodnih analizah. Rezultati analize
ranljivosti habitatov in ESS se združijo, da se pridobi skupen pregled nad ranljivostjo
območja, ki je predmet analize. Ta kombinacija se poda po naslednjem sistemu, pri
katerem se opredelijo največja tveganja, povezana z območjem, ki je predmet
proučitve.

𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑡, 𝑘𝑖 𝑔𝑎 𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑒𝑙 𝑙 𝑛_ 𝑡𝑣𝑒𝑔𝑎𝑛𝑗𝑒
𝑃𝑜𝑚𝑒𝑚𝑏𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑡𝑣𝑒𝑔𝑎𝑛𝑗𝑎
=
𝐸𝑆𝑆 , 𝑘𝑖 𝑗𝑖ℎ 𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑒𝑙 𝑙 𝑛_ 𝑡𝑣𝑒𝑔𝑎𝑛𝑗𝑒

Spodnji grafični prikaz rezultatov, ki je predlagan v nadaljevanju, poudarja korelacijo
med tveganjem in ranljivostjo habitatov ter ESS

Graf 3: Primer grafičnega prikaza skupne analize ranljivosti območja
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6. PRILOGA A –»SECOND DATA COLLECTION FOR VULNERABILITY ASSESSMENT/
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Območje NATURA 2000

Seznam nevarnosti

KODA
HABITATA
Ime

KODA
OBMOČJA

OPIS HABITATA

7210
2130
1210
2250
1420
9340

Laguna Caorle –
Izliv reke Tilment

IT3250033

Obalne lagune
Gozdnate sipine z vrsto Pinus pinea in/ali
Pinus pinaster

1310

Salicornia in druge kolonizirajoče enoletnice
mulj in pesek

2110

Nastajajoče premične sipine

2120

Premične sipine vzdolž obrežij z vrsto
Ammophila arenaria («bele sipine«)

2230

Sipinska travišča reda Malcolmietalia

6420

Sredozemski vlažni travniki z visokim
steblikovjem Molinio-Holoschoenion

Quercus ilex in Quercus rotundifolia
gozdovi

2130

Ustaljene obalne sipine z zelnato
vegetacijo («sive sipine«)

1420

Sredozemska in termo-atlantska
slanoljubna grmičevja (Sarcocornetea fruticosi)

1210

Letna vegetacija na območju plimovanja

2110

Nastajajoče premične sipine

1310

Salicornia in druge kolonizirajoče enoletnice
mulj in pesek

2270

Gozdnate sipine z vrsto Pinus pinea in/ali
Pinus pinaster

6420

Sredozemski vlažni travniki z visokim
steblikovjem Molinio-Holoschoenion

2120

Premične sipine vzdolž obrežij z vrsto
Ammophila arenaria («bele sipine«)

2250
9340

1420
6420
2270

IT3250041

Sredozemsko in termoatlantsko halofilno
grmičevje (Sarcocornetea
fruticosi)
Sredozemski vlažni travniki z visokim
steblikovjem Molinio-Holoschoenion
Gozdnate sipine z vrsto Pinus pinea in/ali
Pinus pinaster
Nastajajoče premične sipine
Salicornia in druge kolonizirajoče enoletnice
mulj in pesek

1150

Obalne lagune

1210

Letna vegetacija na območju plimovanja
Karbonatna nizka barja z navadno reziko
(Cladium mariscus) in vrstami zveze Caricion
davallianae
Ustaljene obalne sipine z zelnato
vegetacijo («sive sipine«)

6410

Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na
karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh
(Molinion

2120

Premične sipine vzdolž obrežij z vrsto
Ammophila arenaria («bele sipine«)

1210

Letna vegetacija na območju plimovanja

1420

Sredozemska slanoljubna grmičevja
(Sarcocornetea fruticosi)

1320

Sestoji metličja (Spartinion maritimae)

1140

Muljasti in peščeni poloji, kopni ob oseki

1150

Obalne lagune

3150

Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez
Magnopotamion ali Hydrocharition

1310
1410

VENETO

Quercus ilex in Quercus rotundifolia
gozdovi

1310

2130

IT3250046

Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na
karbonatnih, šotnih ali
glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae)
Obalne sipine z vrstami rodu brina (Juniperus

2110

7210

Beneška laguna

Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na
karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh
(Molinion
Obalne sipine z vrstami rodu brina (Juniperus

9340

6410

Valle Vecchia –
Zumelle - Valli di
Bibione

Obalne sipine z vrstami rodu brina (Juniperus

2270

2250

IT3250040

Letna vegetacija na območju plimovanja
Sredozemsko in termoatlantsko halofilno
grmičevje (Sarcocornetea
fruticosi)
Quercus ilex in Quercus rotundifolia
gozdovi

1150

6410

Izliv reke Tilment.

Karbonatna nizka barja z navadno reziko
(Cladium mariscus) in vrstami zveze Caricion
davallianae
Ustaljene obalne sipine z zelnato
vegetacijo («sive sipine«)

Salicornia in drugih enoletnic na mulju in pesku
Sredozemska slana travišča (Juncetalia maritimi)

Povprečno
Večji obseg
povečanje
vročinskih valov
temperature (vode,
tal in zraka)

Povečanje
pogostnosti
vročinskih valov

Daljše trajanje
vsakega vročinskega
vala

Hipoksija in
anoksija
Zakisovanje vode

Zvišanje povprečne
gladine vode

Povečanje obsega
plime? / Povečanje
ravni plime

Klin slane vode

Povečanje pogostosti
ekstremnih
vremenskih
dogodkov

Povečanje
intenzivnosti
ekstremnih
vremenskih
dogodkov

Povečanje pogostosti
požarov
Spremenljivi tokovi

Spremembe
Spremembe
vodnega režima reke pogostosti in
obilnosti padavin

Sprememba v
obilnosti padavin

Zagotovljene ESS
(Q#1)
Posedanje

SH (dejanski
upravičenec)

SH (direktor)

Območje NATURA 2000
IME

KODA OBMOČJA

KODA

Seznam nevarnosti
OPIS HABITATA

HABITATA

Povprečno povečanje
in

Sredozemsko in termoatlantsko halofilno grmičevje
(Sarcocornetea
fruticosi)
1420
Naravni rezervat
Škocjanski zatok

SI5000008

Muljasti in peščeni poloji,
1140 kopni ob oseki
Salicornia in druge kolonizirajoče enoletnice
1310 mulj in pesek
Sredozemska slana travišča (Juncetalia
1410 maritimi)
1150 Obalne lagune

SLOVENIJA

Večji obseg vročinskih

temperature (vode, tal valov
zraka)

Povečanje pogostnosti Daljše trajanje vsakega
vročinskih valov

vročinskega vala

Zakisovanje vode

Hipoksija in
anoksija

Zvišanje povprečne

Povečanje obsega

gladine vode

plime? / Povečanje
ravni plime

Klin slane vode

povečanje pogostosti

Povečanje intenzivnosti Povečanje pogostosti

ekstremnih vremenskih ekstremnih vremenskih požarov
dogodkov

dogodkov

Spremenljivi tokovi

Spremembe vodnega

Spremembe pogostosti

Sprememba v obilnosti

režima reke

in obilnosti padavin

padavin

Posedanje

Zagotovljene ESS

SH (dejanski

(Q#1)

upravičenec)
SH (direktor)

Območje NATURA 2000
Ime

KODA OBMOČJA

KODA

Seznam nevarnosti
OPIS HABITATA

HABITATA

Povprečno povečanje
in

3260

Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu
z vodno vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in
Karbonatna nizka barja z navadno reziko (Cladium

7210

mariscus) in vrstami zveze Caricion davallianae

6410

Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na

7230

glineno-muljastih tleh (Molinion
Alkalna močvirja

karbonatnih, šotnih ali

Muljasti in peščeni poloji, kopni ob oseki
1140
Peščena obrežja, stalno prekrita s tanko plastjo
1110
Cavana pri Tržiču

morske vode

IT3330007
Obrečna vrbovja z vrsto Alnus glutinosa in
91E0

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,

1410

Salicion albae)
Sredozemska slana travišča (Juncetalia
maritimi)
Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne

6430
1420

robne
združbe z visokim steblikovjem
Sredozemska in termo-atlantska
slanoljubna grmičevja (Sarcocornetea

3260

Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno
vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in CallitrichoBatrachion

TRŽIČ

Večji obseg vročinskih

temperature (vode, tal valov
zraka)

Povečanje pogostnosti Daljše trajanje vsakega
vročinskih valov

vročinskega vala

Zakisovanje vode

Hipoksija in
Anoksija

Zvišanje povprečne

Povečanje obsega

gladine vode

plime? / Povečanje
ravni plime

Klin slane vode

povečanje pogostosti

Povečanje intenzivnosti Povečanje pogostosti

ekstremnih vremenskih ekstremnih vremenskih požarov
dogodkov

dogodkov

Spremenljivi tokovi

Spremembe vodnega

Spremembe pogostosti

Sprememba v obilnosti

režima reke

in obilnosti padavin

padavin

Posedanje

Zagotovljene ESS

SH (dejanski

(Q#1)

upravičenec)
SH (direktor)

