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1. Uvod
Dokument poroča o predlogu kazalnikov za spremljanje ranljivosti obalnih območij, ki
spadajo v Natura 2000 in so bili raziskani v okviru projekta ECO-SMART v zvezi s
podnebnimi spremembami. Spremljanje ranljivosti obalnih ekosistemov pomeni
spremljati stanje ali situacijo teh ekosistemov, kar je cilj, ki smo mu tukaj sledili s
ponovno obdelavo vsebine iz [Publications office of the European Union. (2018).
Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services: An analytical framework for
ecosystem condition.
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrP4o988hBhkSwAY0Xc5olQ;_ylu=Y29sbwNpcjIEcG
9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1628529404/RO=10/RU=https%3a%2f%2fec.europ
a.eu%2fenvironment%2fnature%2fknowledge%2fecosystem_assessment%2fpdf%2f5th%2
520MAES%2520report.pdf/RK=2/RS=JcJL0gEsp07Ua8VNClAKrGVI4X4- ]. Upoštevali smo
predvsem kazalnike obalnih ekosistemov in prehodnih voda, ampak smo navedli tudi
kazalnike, ki se nanašajo na travniška in gozdna okolja, glede na prisotnost takšnih
habitatov na območjih Natura 2000, ki smo jih analizirali v sklopu projekta ECO-SMART,
npr. območje Vallevecchia. V tabeli kazalnikov stanja ekosistemov smo ohranili
razlikovanje med kazalniki kakovosti okolja (ki v bistvu izražajo fizično in kemijsko
kakovost ekosistemov) in atributi ekosistema (ki izražajo biološko kakovost
ekosistemov).
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2. Kazalniki spremljanja kakovosti okolja
Kategorija stanja

Kazalniki stanja

Kakovost okolja
Kemijsko stanje (sestavljeni kazalnik)
N-oksidirani, ortofosfat, dušik, fosfor,
koncentracija BPK (mg/l)
Koncentracija klorofila-a (mg/m3)
Raztopljen kisik na dnu vode (mg / l)
Kakovost kopalne vode (ravni kakovosti)
Koncentracija onesnaževal v morski hrani (mg /
kg)
Sestava, količina in prostorska razporeditev
odpadkov (število artiklov / m ali / km2)
Sestava, količina in prostorska razporeditev
mikrostelje (g/m2 ali g/kg usedlin)
Prostorska porazdelitev, časovna razširitev in
ravni antropogenih impulzivnih virov zvoka (km2)
Prostorska porazdelitev, časovna razširitev in
antropogene neprekinjene nizkofrekvenčne ravni
zvoka (km2)
Odstotek gozda v načrtu upravljanja ali
enakovredno (%)
Atributi ekosistema
Atributi strukturnega ekosistema
(splošno)
Ekološko stanje (Okvirna direktiva o vodah)
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Kategorija stanja

Kazalniki stanja
Prostorski obseg in porazdelitev fizične
izgube/motenja na morskem dnu (km2)
Spatial extent of adversely affected benthic
habitat (km2)/ Prostorska razširitev negativno
prizadetega bentoškega habitata (km2)
Obseg izgube bentoškega habitatnega tipa (km2)
Obseg negativnega vpliva na bentoški habitatni tip
(km2)
Velikost in stanja habitata (km2)
Razdrobljenost pokrajine (sestavljeni indikator)
Kazalnik povezanosti mokrišč (<10 km od drugih
mokrišč /> 10 km od drugih mokrišč)

Habitati, povezani z ogroženimi mokrišči (%,
število, površina)
Strukturna heterogenost gozda (indeks iz
daljinskega zaznavanja)
Strukturna homogenost gozda (indeks iz
daljinskega zaznavanja)
Obseg strehice (iz daljinskega zaznavanja) (m3)
Naravnost (indeks ali vrsta)
Razdrobljenost in povezljivost gozda (indeks)
Volumen biomasea (rastoči štor) (m3 / ha)
Invazivne tujerodne vrste (število ali bogastvo)
(število vrst / enota površine)
Lastnosti strukturnega
ekosistema, ki temeljijo na
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Kategorija stanja

Kazalniki stanja

raznolikosti in številčnosti vrst
Obilnost populacije (število posameznikov/vrste
ali tone/vrste)
Številčnost in prostorska razširjenost uveljavljenih
tujerodnih vrst, zlasti invazivnih vrst, ki
pomembno prispevajo k škodljivim vplivom na
posamezne skupine vrst ali široke habitatne tipe
(število osebkov ali tone ali km2 na vrsto)
Delež skupine vrst ali prostorskega obsega
velikega habitatnega tipa, ki je negativno
spremenjen zaradi tujerodnih vrst, zlasti
invazivnih tujerodnih vrst (razmerje oz. km2)
Reproduktivna biomasa (tona)
Porazdelitev po starosti in velikosti komercialno
izkoriščanih vrst (% ali število ali cm)
Elementi biološke kakovosti (BQE), ki so bili
zbrani za oceno ekološkega stanja (npr. sestava in
številčnost vodne flore, favne bentoških
nevretenčarjev, ribje favne, fitoplanktona)
Prisotnost invazivnih tujerodnih vrst, ki so
prijavljene v skladu z Uredbo EU (IAS 1143/2014)
Indeks živega planeta za sredozemska mokrišča
(sestavljeni kazalnik)
Število in številčnost vrst ptic iz mokrišč
(število/ha)
Indeks specializacije skupnosti (sestavljeni
kazalnik)
Stanje globalno ogroženih ptic/dvoživk, ki so
odvisne od mokrišč
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Kategorija stanja

Kazalniki stanja
Raznolikost vrst, bogastvo (število in številčnost
vrst, vključno z žilnimi rastlinami, vretenčarji
itd.) (število vrst, indeksi)
Genetska variabilnost (indeks; % gozda, ki ga
upravljamo za ohranjanje in uporabo gozdne
genetike viri)
Bogastvo vrst briofitov, mahov, jetrnic, lišajev in
gliv (indeks)
Divji opraševalci (če so na voljo) (bogastvo vrst)

Lastnosti strukturnega
ekosistema, ki se spremljajo v
kladu z naravnimi direktivami EU)
Natura 2000 in zaščitena morska območja (%
površine)

Stanje populacije in trendi vrst ptic, ki so v
interesu skupnosti, povezani s prehodnimi in
obalnimi vodami (%) (sestavljeni kazalnik)
Stanje ohranjenosti in trendi habitatov v interesu
skupnosti, povezani s prehodnimi in obalnimi
vodami (%) (sestavljeni kazalniki)
Stanje ohranjenosti in trendi vrst v interesu
Skupnosti, povezani s prehodnimi in obalnimi
vodami (%) (sestavljeni kazalnik)
Stanje ohranjenosti in trendi habitatov v interesu
skupnosti, povezani z mokrišči (%)
Stanje ohranjenosti in trendi vrst v interesu
skupnosti, povezani z mokrišči (%)
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Kategorija stanja

Kazalniki stanja
Status populacije EU in trendi vrst ptic, povezani
z mokrišči (%)
Odstotek mokrišč, ki jih pokriva Natura 2000 (%)
Odstotek mokrišč, ki jih pokrivajo nacionalno
določena območja (%)

Funkcionalne lastnosti ekosistema
(splošno)
Produktivnost naprave (NPP) (ton / ha / leto)
Strukturne lastnosti tal
Biotska raznovrstnost tal (bogastvo in številčnost
na podlagi DNK)
Organski ogljik v tleh (SOC) (% ali g/kg)

Nasipna gostota (kg/m3)
Vlažnost tal (%)
PH tal (pH)
Razpoložljivost hranil v tleh (dušik in fosfor)
(mg/kg)
Bruto primarna proizvodnja (kJ/ha/leto)
Funkcionalne lastnosti tal
Razpoložljiva kapaciteta vode (indeks)
Razpoložljivost hranil v tleh (dušik in fosfor)
(mg/kg)
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