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UREDITEV NADOMESTNEGA HABITATA 
MOKROTNI TRAVNIK OB GLOBOVNICI 

POVZETEK 

Konec 2003 se je začela gradnja avtocestne povezave v SV delu Slovenije. Odsek AC med Lenartom 
in Spodnjo Senarsko bo predvidoma končan naslednje leto. Zaradi izgradnje tega odseka je na 
območju gozda Kamenšak prišlo do neposrednega uničenja naravovarstveno pomembnega območja. 
Za omilitev teh vplivov gradnje AC Lenart – Sp. Senarska je med ostalim predvidena tudi izvedba 
nadomestnega habitata na območju ob regulirani Globovnici. Zahteva izvedbe je podana tudi v Uredbi 
o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Lenart – Spodnja Senarska (UL RS št. 
109/04; 3. člen - točka f-3, 31. člen - točka 4)  
Predstavljen nadomestni habitat je torej eden rekih, ki je (bo) zaživel v praksi, zato bi bil velik nesmisel 
dela zaključiti na sedanji stopnji (brez ustrezne zasaditve in zatravitve). 

UVOD 

VGB Maribor d.o.o. sodeluje pri izvajanju monitoringa med gradnjo AC v SV Sloveniji z vidika varstva 
narave. 
V okviru izvajanja monitoringa z vidika varstva narave je posebna pozornost namenjena: 

• območjem narave, kjer veljajo posebni režimi (NV, EPO, Območja Natura 2000), 
• vodnogospodarskim ureditvam ter  
• organizaciji gradbišč in izvajanju omilitvenih ukrepov za varovanje ogroženih in redkih habitatov 

(gozdnih površin, mokrotnih travnikov, rastišč redkih in ogroženih rastlin...), rib, dvoživk, školjk, 
vidre, divjadi, ... 

Primer omilitvenih ukrepov je tudi izvedba nadomestnih habitatov. 
 
V prispevku želimo prikazati primer vzpostavitve nadomestnega habitata, katerih izvedbe so v praksi 
bolj izjema kot pravilo.  

GRADNJA NADOMESTNEGA HABITATA 

Odsek AC med Lenartom in Spodnjo Senarsko bo predvidoma končan naslednje leto. Zaradi 
izgradnje tega odseka je na območju gozda Kamenšak prišlo do neposrednega uničenja 
razmnoževalnih, prehranjevalnih in selitvenih habitatov zavarovanih in ogroženih rastlinskih in 
živalskih vrst. Akumulacija Radehova z gozdičem Kamenšak je na območju AC odseka Lenart - 
Spodnja Senarska opredeljena kot naravovarstveno najpomembnejše območje (poleg Črnega lesa z 
akumulacijo Komarnik). Na osnovi Uredbe o ekološko pomembnih območjih (Ur.l. RS št. 48/04) je 
območje uvrščeno v seznam ekološko pomembnih območij – Pesniška dolina; identifik. št. 45600, 
predvsem zaradi prisotnosti jedra populacij ogroženih in zavarovanih vrst širšega območja.  
 
Izgubljene, naravovarstveno vredne in zaščitene habitate je v skladu z veljavno zakonodajo (ZON 
(Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02, 22/03, 41/04, 96/04)) potrebno nadomestiti.  
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Tako je za omilitev vplivov gradnje AC Lenart – Sp. Senarska med ostalim predvidena tudi izvedba 
nadomestnega habitata na območju ob regulirani Globovnici, jugovzhodno od Lenarta, nasproti ČN 
Lenart. Zahteva izvedbe je podana tudi v Uredbi o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na 
odseku Lenart – Spodnja Senarska (UL RS št. 109/04; 3. člen - točka f-3, 31. člen - točka 4)  
 

 
Slika 1: Obravnavano območje pred ureditvijo nadomestnega habitata, junij 2004 (foto:T. Mišič) 
 
Idejni projekt  za omenjen habitat je bil narejen junija 2005 (VGB d.o.o., št. proj. 2352-01H). Na 
njegovi osnovi je bil februarja 2006 izdelan Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (VGB d.o.o., 
št. proj 2702-II/05-H)., za katerega so bile izdelane tudi podrobnejše smernice s strani izdelovalca 
PVO (Poročilo o vplivih na okolje za AC odsek Lenart – Spodnja Senarska, poglavje Rastlinstvo, 
živalstvo in habitatni tipi, soizdelovalec Center za kartografijo favne in flore).  
 
Na območju nadomestnega habitata je bilo potrebno vzpostaviti naravni režim poplav vsakoletnih 
visokih vod Globovnice (trajanje, pogostost in intenziteta) ter ob tem ohranjati obstoječo protipoplavno 
varnost na območju izven nadomestnega habitata. 
 
Potok Globovnica spada v povodje reke Pesnice, izliva se v potok Velko, ki je desni pritok Pesnice na 
območju Senarske. Globovnica je bila urejena v okviru izgradnje celotnega hidromelioracijskega 
sistema Pesnice. Za urejanje vodnega režima Globovnice je v km 1-380 zgrajena akumulacija AK 
Radehova. Poplavna varnost kmetijskih površin in infrastrukturnih objektov pred 25 letnimi vodami je 
ob Globovnici zagotovljena z izgradnjo desnobrežnega nasipa ob potoku, ki se v nadaljevanju 
navezuje na pregradni nasip AK Radehova. 
100 letne visoke vode Globovnice preplavljajo nasip. Na obravnavanem območju je poplavno območje 
100 letnih visokih vod potoka Globovnice, gozd Kamenšak in melioracijsko območje MO Grede. 
 
Poleg izvedbe nadomestne protipoplavne ureditve, t.j. izgradnja novega visokovodnega nasipa so bile 
za vzpostavitev nadomestnega habitata predvidene še naslednje ureditve: 

• renaturacija potoka Globovnica v dolžini 436 m, 
• ponovna vzpostavitev mrtvice Globovnice, 
• ureditev ekstenzivnega močvirnega travnika z različnimi stopnjami vlažnosti, 
• ustrezna zatravitev in zasaditev habitata. 

 
Predvideni hidrološki učinki teh ureditev so sledeči: 

• stalno omočeni pasovi ob razširitvah struge Globovnice, 
• stalno (plitvo) poplavljeni pasovi ob razširitvah struge Globovnice 
• stoječa voda in nekoliko intenzivnejša sedimentacija v mrtvem rokavu,  
• vzpostavitev vodnega režima na travniku, ki bo omogočal poplavljanje večkrat letno, 
• zaradi izravnane površine in obstoječega meljnatega substrata bo omogočeno zastajanje in 

počasno odtekanje vode s travnika tudi pri izdatnejših padavinah (brez poplavljanja 
Globovnice), 

• različne stopnje omočenosti tal na travniku zaradi vzpostavitve depresij z blagimi nakloni. 

Desnoobrežni protipoplavni 
nasip Globovnice 

Območje 
nadomestnega habitata 
pred ureditvijo 
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Predvidena investicijska vrednost vseh ureditvenih del za vzpostavitev mokrotnega habitata in 
renaturacijo Globovnice je znašala cca 119 300,00 EUR. V ceno ni vštet strošek za odkup zemljišč. 
 

 
Slika 2: Shema ureditvene situacije  
 
Zemeljska dela na območju predmetnega nadomestnega habitata so se pričela spomladi 2007.  
 

 
Slika 3: Pričetek zemeljskih del spomladi 2007 (foto:J.Bukovnik) 
 
V skladu z omilitvenimi ukrepi, predvidenimi v PVO, bi bilo potrebno pred pričetkom gradnje o poteku 
del obvestiti ribiško družino in v sodelovanju s strokovnjakom - biologom pred posegom izloviti na 
mestu gradbenih del vse ribe in piškurje in jih preseliti v neprizadete dele Globovnice.  
Ribiška družina o poteku del ni bila obveščena, zato izlov ni bil organiziran. Na srečo so dela na 
Globovnici potekala občasno in tako počasi, da ni prihajalo do prekomerne kalitve vode in s tem tudi 
ne do registrirane škode na ribjem življu Globovnice.  
 
V prvi fazi je bila izvedena odstranitev obstoječega visokovodnega nasipa na desnem bregu po celotni 
dolžini obravnavanega odseka Globovnice, s čimer se je zagotovilo pogostejše poplavljanje območja 
habitata in omogočila vzpostavitev mokrotnega travnika. 

Prestavitev desnoobrežnega 
nasipa Globovnice Denivelacija terena na 

enotno koto 
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Poplavljenost območja je po odstranitvi nasipa prisotna ob dvigu zajezne gladine v AK Radehova za 
10 – 20 cm. Ta se pojavlja ob nastopih srednjih visokih vod - praktično v vsakem letnem deževnem 
obdobju zgodaj spomladi, pozno poleti in jeseni. Odtok poplavnih vod se vrši nazaj v strugo 
Globovnice in nadalje v AK Radehova. Ker ves sistem deluje kot vezna posoda bodo erozijski učinki 
vod zanemarljivi. 
 
Ohranjanje obstoječe protipoplavne varnosti površin izven nadomestnega habitata se je zagotovilo z 
izgradnjo novega nasipa višine od 0.9 m do 1.8 m nad obstoječim terenom. Nasip poteka po južnem 
robu celotnega obravnavanega območja, ob robu gozda Kamenšak, neposredno ob obstoječem jarku 
(jarek ostane na zračni strani nasipa). Na zahodnem koncu je nasip  priključen na obstoječ cestni 
nasip lokalne ceste Lenart-Lormanje, na vzhodnem koncu pa se izteče na obstoječ protipoplavni 
nasip. 
 
Zaradi meljnate podlage ni pričakovati neposredne komunikacije podtalne vode z Globovnico, zato je 
potrebno ustvariti vlažnostne pogoje za razvoj vlažnega travnika s padavinsko vodo, zato je skladno s 
projektom sledila deniveacija celotnega terena na 20 cm nad koto gladine Globovnice in nato urejanje 
Globovnice. Dolžina odseka Globovnice, ki se je urejal znaša 422.5 m in na obravnavanem odseku 
dosega globino 1 do 1.5 m ter ima trapezni profil z naklonom med 1:2.5 do 1: 3.5. Cilj posega je bil 
urediti strugo oz. desno brežino Globovnice na način, ki bo omogočal čim bolj naraven sistem 
vodotoka.  
 
Obstoječo strugo je bilo potrebno razgibati s prekinitvami trapeznega profila, uvedbo nepravilno 
oblikovanih brežin in z obveznim plitvejšim delom.  
Postopna razširitev dna struge in prehod v plitvino je bila predvidena in izvedena na dveh odsekih  

• med km 0+240 in km 0+320 s sedanjih 8 m na maksimalno 13 m 
• med km 0+360 in km 0+395 s sedanjih 8 m na maksimalno 12 m. 

Na desnem bregu Globovnice so na treh lokacijah izvedli plitvine (plitvina A, plitvina B in plitvina C) v 
obliki berme, na katerih je zagotovljena stalna poplavljenost berme in pogoji za razvoj trstišča ter 
ostalih močvirnih rastlin.  
Na zaključnem delu odseka urejanja Globovnice pa so vzpostavili stalno omočeno površino, tudi v 
obliki berme. 
 
Ob Globovnici je bilo potrebno urediti tudi območje, ki ima stalno vodo minimalne globine 1.5 m in 
stalno povezavo z matičnim tokom Globovnice (mrtvi rokav). Lokacija in oblika rokava je povzeta po 
TTN 5000, v kateri je še vrisana nekdanja mrtvica. 
Izveden je širok bočni odvzem, ki zagotavlja majhen vnos vlečnega substrata v mrtvico. Brežine so v 
naklonu 1:1.5. Po projektu naj bi površina celotne mrtvice znašala 1881 m2, površina dna pa 930 m2. 
V okljuku mrtvega rokava naj bi bilo dno struge razširjeno s 4.5 m na 7 m. 
 
Za zadostno raznolikost stopenj vlažnosti površin je bila izvedena še dodatna denivelacija posameznih 
delov obravnavane površine. Z denivelacijo so nastale depresije nepravilnih oblik, kjer se teren 
postopno spušča oz. dviguje, z blagimi nakloni. Ob poplavah tako prihaja do zastajanja vode z 
različno dolgim trajanjem. Ustvarjeni so različni vlažnostni pogoji in omogočen je razvoj različnih 
vlagoljubnih rastlinskih vrst. 
Depresije segajo do globine maks. 50 cm pod koto izravnanega terena.  
Depresija B je podolgovate oblike z zožitvijo na sredini in naj bi imela ima skupno površino cca 2390 
m2. Tako omogoča vzpostavitev dveh nekoliko globljih jeder, povezanih med seboj s plitvejšim delom. 
Maksimalna globina teh jeder znaša 0.5 m pod koto terena. V centralnem delu levega jedra je 
oblikovana nekoliko dvignjena izravnava. S tem je dodan še dodaten nivo, ki ga bo zaznamovala tudi 
dodatna vlažnostna stopnja po poplavljanju. 
Depresija A je manjša in naj bi imela skupno površino 374 m2. Je ledvičaste oblike, najgloblji centralni 
del je tako kot pri depresiji B največ 50 cm pod koto izravnave terena.  
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Slika 5 : Območje nadomestnega habitata po zaključenih zemeljskih delih, august 2007 
(foto:J.Bukovnik) 
 

 
Slika 6 : Območje nadomestnega habitata po zaključenih zemeljskih delih, november 2007 
(foto:J.Bukovnik) 
 
Predmetni nadomestni habitat bo prevzel svojo funkcijo v polni meri le, če bodo poleg že izvedenih 
zemeljskih del izvedene tudi predvidene zatravitve in zasaditve  
 
V projektni dokumentaciji je bila predvidena kompletna zamenjava humusne plasti v debelini 20 cm s 
humusno plastjo vlažnega (donorskega) travnika, ki bo v teku avtocestnih gradbenih del uničen ter 
presaditev kosov travne ruše (velikosti 0.5*0.5 m) kot inicialne skupine zaraščanja . 
S tem bi se prenesla in ohranila semenska banka ter avtohtoni genski material. Na ta način bi se 
bistveno hitreje vzpostavila rastišču primerna vegetacija in s tem pogoji za želeno ekološko funkcijo 
tega habitata. Do tega žal ni prišlo. Za ozelenjevanje se je uporabila obstoječa humusna podlaga, ki je 
zaradi obstoječe rabe prostora (intenziven, dosejevan, gnojen travnik) manj primerna za vzpostavitev 

Mrtvica Plitvina C 

Depresija B 

Plitvina B 

Plitvina A 
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mokrotnega habitata. Pričakujemo, da bo obstoječ semenski material predstavljal močno konkurenco 
pri kaljenju zaželenim vrstam. 
Ker je habitat predviden v namen vzpostavitve mokrotnega travnika so predvidne zasaditve omejene 
le na posamezne krajše odseke neposredno ob desni brežini Globovnice ter ob mrtvem rokavu. Njihov 
namen je morfološko in ekološko dopolniti nadomestni biotop, kakor tudi navezovanje obstoječe 
gozdne strukture Kamenščaka. Pri tem bi bilo potrebno posnemati tipične krajinske strukture zarasti 
širšega območja. Drevnina naj bi se sadila v skupinah, ob drevesne vrste naj bi se dodajalo grmovje. 
Zasaditev v skupinah predstavlja centre zaraščanja, preprečuje pa tudi prekomerni razvoj 
neavtohtonih rastlinskih vrst.  

ZAKLJUČEK 

Na obravnavanem odseku AC Lenart – Sp Senarska je predvidena vzpostavitev nadomestnih 
habitatov na 4 lokacijah. Izveden je bil le tukaj predstavljen nadomestni habitat, izvedba ostalih je zelo 
vprašljiva, saj se gradnja avtoceste bliža koncu, za nadomestne habitate pa še ni bil izveden niti 
odkup zemljišč. Zapletlo se je pri določanju upravljavca nadomestnih habitatov.  
Predstavljen nadomestni habitat je torej eden rekih, ki je (bo) zaživel v praksi, zato bi bil velik nesmisel 
dela zaključiti na sedanji stopnji (brez ustrezne zasaditve in zatravitve). 
Na podlagi usmeritev iz projekta je sadike vrst predvidenih za zasaditev najprimerneje pridobiti v bližnji 
okolici oz. jih prepeljati iz podobnega habitata, ki bo uničen zaradi gradnje AC Lenart - Sp. Senarska. 
Donorske lokacije sadik in vrstno sestavo ter nadzor nad ustrezno zasaditvijo bi bilo možno določiti v 
okviru monitoringa med gradnjo in projektantskega sodelovanja in nadzora. Tovrstna izvedba 
zasaditve finančno ne bi smela predstavljati omembe vrednega zalogaja, zato upamo, da se bo s 
strani izvajalca in investitorja našla volja za zaključek vzpostavitve habitata.  
 
Prav tako je pomembno, da bo tudi v praksi prišlo do izvedbe zakonsko predpisanega izvajanja 
monitoringa med obratovanjem, ki za omenjen habitat predvideva nadzor nad vzdrževanjem habitata. 
Vsaj v obdobju prvih 5 let po vzpostavitvi habitata, dokler se brežine ne konsolidirajo ter se vrstni 
spekter (postopoma) ne pomakne proti vrstni sestavi vlažnih travnikov, je potrebna pogostejša košnja, 
vsaj dvakrat letno ter odstranjevanje pokošene biomase. Vsakoletno prvo košnjo bi bilo potrebno 
izvesti še pred cvetenjem plevelnih vrst, s čimer bi se preprečil intenziven nalet semenskega materiala 
invazivnih vrst. Na ta način se odnaša hranila s travnika ter onemogoča prevlada invazivnih vrst nad 
želenimi. V primeru nizke uspešnosti zaraščanja želenih rastlin (vlagoljubnih, avtohtonih), je potrebno 
travnike dosejati z zbranimi semeni. 
 
Ker je v državi problem najti upravljavca nadomestnih habitatov, je vredno razmisleka, če ne bi te 
naloge v prvih letih obratovanja zaupali kar izvajalcu monitoringa med obratovanjem, dokončno pa bi 
ga bilo smiselno predati v upravljanje lokalni skupnosti, ki upravlja z ostalimi površinskimi vodotoki II. 
reda. 
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