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N a temelju odredbe članka 15. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa
na okoliš (Narodne novine 3/17), a u svezi članka 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju
javnosti
i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine 64/08)
Ministarstvo poljoprivrede pripremilo je

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Šumskogospodarske osnove područja Republike
Hrvatske za razdoblje 2016.-2025. i Nacrt Šumskogospodarske osnove područja
Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2025.

Na temelju zakona o šumama (Narodne novine, br. 140/05., 82/06., 129/08., 80/10., 124/10.,
25/12., 68/12., 148/13. i 94/14) trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o. izradilo je
Šumskogospodarsku osnovu područja Republike Hrvatske za razdoblje 01.01.2016. do
31.12.2025.
N a temelju članka 66. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13 i 153/13.)
i članka 4. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš
(Narodne novine br. 64/08.), ministar poljoprivrede, u daljnjem tekstu ministar, donio je
Odluku o provođenju postupka strateške procijene utjecaja na okoliš Šumskogospodarske
osnove područja Republike Hrvatske za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2025, u daljnjem
tekstu: Strateška studija, KLASA: 351-03/16-01/126, URBROJ: 525-11/0893-16-3, od 6.
srpnja 2016. godine.
U okviru SPUO ne provodi se postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu
Šumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske za razdoblje 2016-2025, prema
Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Uprave za zaštitu prirode, KLASA: UP/I-61207/16-71/274, URBROJ: 517-07-2-2-16-4, od 19. svibnja 2016., sukladno članku 48. Zakona
o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13), iz kojeg je razvidno da je planirana
Šumskogospodarska osnova područja Republike Hrvatske za razdoblje 2016-2025
prihvatljiva za ekološku mrežu. (PRILOG 1.)

Prijedlog Šumskogospodarske osnove područja izradilo je trgovačko društvo Hrvatske šume
d.o.o., Ulica Kneza Branimira 1, Zagreb.
U postupku SPUO izrađena je Strateška studija utjecaja na okoliš, u daljnjem tekstu Strateška
studija, prema sadržaju koji je utvrđen Odlukom ministra, KLASA: 351-03/16-01/126,
URBROJ: 525-11/0893-16-42 od 11. listopada 2016. godine. Izrađivač strateške studije je
tvrtka OIKON d.o.o.-Institut za primijenjenu ekologiju iz Zagreba.
Cjelovitost i stručnu utemeljenost Strateške studije ocjenjivalo je, u skladu s člankom 13.
Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, br. 64/08),
Savjetodavno stručno povjerenstvo, u daljnjem tekstu Povjerenstvo, koje je osnovano
Odlukom ministra KLASA: 351-03/16-01/126, URBROJ: 525-11/0893-16-48 od 27.
listopada 2016. godine.
Povjerenstvo je održalo dvije sjednice i to: 1. sjednica održana 29.03.2017., o čemu je
sastavljen Zapisnik KLASA: 351-03/16-01/126, URBROJ: 525-17-56 i 2. sjednica održana
10.05.2017., o čemu je sastavljen Zapisnik, KLASA: 351-03/16-01/126, URBROJ: 52511/0893-17-57. (PRILOG 2.) Na 2. sjednici doneseno je Mišljenje KLASA: 351-03/1601/126, URBROJ: 525-11/0893-17-58 (PRILOG 3.) d a je Strateška studija cjelovita i stručno
utemeljena.
U skladu s člankom 15. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš
(Narodne novine 64/08), Ministarstvo poljoprivrede je donijelo Odluku o upućivanju na javnu
raspravu Strateške studije utjecaja na okoliš Šumskogospodarske osnove područja Republike
Hrvatske za razdoblje 2016.-2025. i Nacrta šumskogospodarske osnove područja Republike
Hrvatske za razdoblje 2016.-2025., KLASA: 351-03/16-01/126, URBROJ: 525-11/0893-1759, od 25. svibnja 2017. godine. (PRILOG 4.)
U skladu s člankom 15. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš
(Narodne novine, br. 64/08) te člankom 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, br. 64/08),
Ministarstvo poljoprivrede je donijelo Obavijest o provođenju javne rasprave o Strateškoj
studiji o utjecaju na okoliš Šumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske za
razdoblje 2016.-2025. i Nacrtu prijedloga Šumskogospodarske osnove područja Republike
Hrvatske za razdoblje 2016.-2025., KLASA: 351-03/16-01/126, URBROJ: 525-11/0893-1760, od 26. svibnja 2017. godine. (PRILOG 5.)
Nadležnim tijelima određenim posebnim propisima upućen je dopis za dostavu mišljenja o
Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Šumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske
za razdoblje 2016.-2025. i nacrta Šumskogospodarske osnove područja za razdoblje od 2016.2025. (PRILOG 6.)
Javna rasprava održana je u razdoblju od 12. lipnja 2017. godine do 12. srpnja 2017. godine.
Na intemetskoj stranici Ministarstva objavljeni su Odluka, te cjelovita strateška studija i
cjeloviti nacrt ŠGOP-a (http://www.mps.hr/hr/sume/sumarstvo/provedba-postupka-strateskeprocjene-utjecaja-na-okolis-sgop-za-razdoblje-01012016-31122025). Javni uvid dokumenata
bio je moguć svaki radni dan od 9.00-12.00 sati tijekom trajanja postupka u prostorijama

Ministarstva poljoprivrede, Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a,
Zagreb.
Javno izlaganje u sklopu javne rasprave o Strateškoj studiji i Nacrtu ŠGOP-a održano je 14.
lipnja 2017. godine, u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, Uprave šumarstva, lovstva i
drvne industrije, Planinska 2a, Zagreb.
Ministarstvo je izradilo Zapisnik o javnom izlaganju, KLASA: 351-03/16-01/126, URBROJ:
373-17-62, koji sadrži aktivnosti, konstatacije i opis. (PRILOG 7.)
Za vrijeme trajanja javne rasprave mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Stratešku studiju i
Nacrt prijedloga Šumskogospodarske osnove mogle su se upisivati u knjigu primjedbi
izloženu na mjestu javnog uvida, davati u zapisnik za vrijeme trajanja javnog izlaganja ili
dostaviti u pisanom obliku na adresu: Ministarstvo poljoprivrede. Uprava šumarstva, lovstva i
drvne industrije. Planinska 2a, 10000 Zagreb, te na e-mail adresu: ivana.m-pugar@mps.hr.
Tijekom javne rasprave zaprimljena su mišljenje/primjedbe na Stratešku studiju i nacrt
prijedloga ŠGOP-a sljedećih tijela i/ili osoba i to u roku:
- Hrvatska zajednica županija (Broj: 2-2017/M-24, Zagreb, 10. srpnja 2017.);
Bjelovarsko-bilogorska županija, upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo,
slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša (KLASA: 351-03/17-01/35,
URBROJ: 2103/1-07-17-2, Bjelovar, 10. srpnja 2017.);
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (KLASA: 351-01/16-01/54, URBROJ:
530-05-3-2-17-6, Zagreb, 04. srpnja 2017. godine);
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, (KLASA: 351-01/16-01/30,
URBROJ: 526-02-02-01/5-17-4, Zagreb, 4. srpnja 2017.);
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije (KLASA: 300-01/1705/7, URBROJ: 538-02-1-1-1/032-17-4, Zagreb, 04. srpnja 2017. godine);
-

Karlovačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i turizam (Klasa:
320-01/17-01/36, Ur.broj: 2133/1-09/02-17-01, Karlovac, 03.07.2017. godine);
Zagrebačka županija. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, KLASA: 351-03/17-02/03, URBROJ: 238/1-1802/3-17-2, Zagreb, 3. srpnja 2017.;

-" Ministarstvo zdravstva, KLASA: 351-03/17-01/37, URBROJ: 534-07-1-1-1/3-172, Zagreb, 27. lipnja 2017.;
Drago Podravec, Križevci;
Požeško-slavonska županija. Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo,
KLASA: 351-03/17-01/14, URBROJ: 2177/1-06-06/12-17-2, Požega, 29. lipnja
2017.;

-

Ministarstvo unutarnjih poslova, KLASA: 011-02/17-03/310, URBROJ: 511-01152-17-5, Zagreb, 27. lipnja 2017.;

-

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. Klasa: 350-01/17-02/220, Urbroj:
531-06-1-17-2, Zagreb, 26. lipnja 2017.;

-

Varaždinska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša, KLASA:
351-03/16-01/31, URBROJ: 2186/1-05/2-17-5, Varaždin, 27.06.2017.;
Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i
zaštitu okoliša, KLASA: 351-03/17-02/01, URBROJ: 2176/01-09-1-17-2, Sisak
23. lipnja 2017. godine.;

-

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, KLASA: 612-08/1711/0016, URBROJ: 532-04-01-01-02/1-17-2, Zagreb, 19. lipnja 2017.;

-

Virovitičko-podravska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i
europske fondove, KLASA: 351-02/17-01/10, URBROJ: 2189/1-03/04-17-2,
Virovitica, 06. lipnja 2017.;
Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i
komunalne poslove, KLASA: 321-02/16-1/2, URBROJ: 2198/1-07/1-17-5, Zadar,
26. lipnja 2017. godine;
Krapinsko-zagorska županija. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove, KLASA: 321-01/17-01/01,
URBROJ: 2140/01-06-17-2, Krapina, 19. lipnja 2017.;

-

Ministarstvo turizma, KLASA:
Zagreb, 12. lipnja 2017.

334-07/16-02/21,

URBROJ:

529-04-17-13,

Izvan zadanog roka zaprimljeno je:
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (KLASA: 351-03/17-04/1064, URBROJ:
517-06-2-1-2-17-6, Zagreb, 2. kolovoza 2017.);
Sva prikupljena očitovanja nalaze se u PRILOGU 8.
Ovlaštenik i izrađivač studije obradili su prijedloge, mišljenja i primjedbe koji su sudionici u
javnoj raspravi dali u roku i na propisan način. (PRILOG 9. - tablica)

PRILOG 1. Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprave za zaštitu prirode,
KLASA: UP/I-612-07/16-71/274, URBROJ: 517-07-2-2-16-4, od 19. svibnja 2016.
PRILOG 2. Zapisnik sa 1. Sjednice Povjerenstva KLASA: 351-03/16-01/126,
URBROJ: 525-17-56 Zapisnik sa 2. sjednice Povjerenstva, KLASA: 351-03/1601/126, URBROJ: 525-11/0893-17-57.
PRILOG 3. Mišljenje d a je Strateška studija cjelovita i stručno utemeljena KLASA:
351-03/16-01/126, URBROJ: 525-11/0893-17-58
PRILOG 4. Odluka o upućivanju na javnu raspravu Strateške studije utjecaja na okoliš
Šumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2025. i
Nacrta šumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske za razdoblje 2016.2025.
PRILOG 5. Obavijest o provođenju javne rasprave o Strateškoj studiji o utjecaju na
okoliš Šumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske za razdoblje 2016.2025. i Nacrtu prijedloga Šumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske za
razdoblje 2016.-2025., KLASA: 351-03/16-01/126, URBROJ: 525-11/0893-17-60, od
26. svibnja 2017. godine.
PRILOG 6. Dopis za dostavu mišljenja o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš
Šumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2025. i
nacrta Šumskogospodarske osnove područja za razdoblje od 2016.-2025.
PRILOG 7. Zapisnik sa javne rasprave o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš
Šumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2025. i
nacrta Šumskogospodarske osnove područja za razdoblje od 2016.-2025., KLASA:
351-03/16-01/126, URBROJ: 373-17-62
PRILOG 8. Mišljenja zaprimljena na javnoj raspravi
PRILOG 9. Tabelarni prikaz mišljenja s odgovorima
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Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode temeljem članka 48.
stavak 5. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013), povodom zahtjeva
Ministarstva poljoprivrede, Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije, Ul. Grada Vukovara
78, 10000 Zagreb, za provedbu Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu
Šumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske za razdoblje 2016 - 2025, nakon
provedenog postupka donosi

R J E S E NJ E

da je planirana Šumskogospodarska osnova područja Republike Hrvatske za
razdoblje 2016 - 2025 prihvatljiva za ekološku mrežu.

Obrazloženje

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Ul. Grada
Vukovara 78, 10000 Zagreb podnijelo je zahtjev za provedbu Prethodne ocjene prihvatljivosti
za ekološku mrežu za Šumskogospodarsku osnovu područja Republike Hrvatske za razdoblje
2016 - 2025 (u daljnjem tekstu Osnova područja). Uz zahtjev su sukladno članku 48. stavku
2. dostavljeni podaci o planu, nositelju izrade plana, obuhvatu plana kao i o razlozima
donošenja, programskim polazištima i ciljevima plana. Uz zahtjev je priložen i Nacrt Osnove
područja.
Razmatrajući ranije navedeni zahtjev Ministarstva poljoprivrede. Uprave šumarstva,
lovstva i drvne industrije, Ul. Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, kojim je zatražena provedba
postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, nakon uvida u dostavljenu
dokumentaciju i uvida u Uredbu o ekološkoj mreži (Narodne novine, broj 124/2013,
105/2015) utvrđeno je slijedeće.
Obuhvat Osnove područja je cijelo kopneno područje Republike Hrvatske. Ekološka
mreža Republike Hrvatske obuhvaća 36,67% kopnenog teritorija Hrvatske te je
Šumskogospodarskom osnovom područja obuhvaćen značajan broj područja ekološke mreže
i to Područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS) i Područja očuvanja
značajnih za ptice (POP).
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Nositelj izrade Osnove područja je trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o., Trg
kralja Tomislava 11, 10000 Zagreb.
Osnova područja je šumskogospodarski plan na temelju kojeg se gospodari šumama i
šumskim zemljištem na šumskogospodarskom području Republike Hrvatske. Osnovom
područja utvrđuje se ekološka, gospodarska i socijalna podloga za biološko poboljšavanje
šuma i povećanje šumske proizvodnje na šumskogospodarskom području.
Osnova područja izrađuje se na temelju Zakona o šumama (Narodne novine, broj
140/2005, 82/2006, 129/2008, 80/2010, 124/2010, 25/2012 i 94/2014) i Pravilnika o
uređivanju šuma (Narodne novine, broj 79/2015).
Osnova područja donosi se za razdoblje od 1. siječnja 2016. godine do 31. prosinca
2025. godine i predstavlja obnovu Šumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske
koja je imala važnost od 1. siječnja 2006. do 31. prosinca 2015. godine. Ova Osnova područja
je četvrta osnova područja u nizu za šumskogospodarsko područje Republike Hrvatske.
Po zaprimljenom zahtjevu za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. Uprava za zaštitu prirode, sukladno članku 48. stavak 3.
Zakona o zaštiti prirode zatražilo je 5. svibnja 2016. godine, dopisom KLASA: UP/1 61207/16-71/274, URBROJ: 517-07-2-2-16-2 mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu o
mogućnosti značajnih negativnih utjecaja Osnove područja na ciljeve očuvanja i cjelovitost
područja ekološke mreže. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu je mišljenje, KLASA: 61207/16-42/64, URBROJ: 427-07-3-16-2 od 12. svibnja 2016. godine dostavila 13. svibnja
2016. godine.
Analizom mogućih utjecaja provedbe Osnove područja na ciljeve očuvanja i
cjelovitost područja ekološke mreže ocijenjeno je da se s obzirom na nedostatak prostorne
komponente šumskogospodarskog plana ne može sagledati utjecaj plana na ciljeve očuvanja i
cjelovitost područja ekološke mreže međutim napominjemo da bi neke se planske smjernice i
ciljevi budućeg gospodarenja šumama mogli općenito utjecati na biorazno'iikost i potencijalno
na povoljno stanje ciljnih vrsta i staništa ukoliko se planirani zahvati odnose na područja
ekološke mreže. To se odnosi prvenstveno na: plan korištenja drvne zalihe (planirani etat) u
državnim i privatnim šumama; iznimke u načinu gospodarenja jednodobnim sastojinama koje
dozvoljavaju čistu sječu i to kod sastojina crne johe, topola i vrba, te poljskog jasena
izloženog dugotrajnim poplavama, što se može odnositi na veće površine i veće utjecaje na
ugrožene i rijetke stanišne tipove; nužnu revitalizacija posebnih rezervata šumske vegetacije
što može obuhvatiti značajne zahvate (sječu, sadnju sadnica i dr.), odnosno utjecaj na
bioraznolikost; pošumljavanje neobraslog šumskog zemljišta u mediteranskom području
(uključujući i travnjake) „pionirskim44 vrstama, što može negativno utjecati na ugrožena i
rijetka travnjačka staništa, a osim negativnog utjecaja samog pošumljavanja negativno može
utjecati i unos alohtonih vrsta; rekonstrukciju i konverziju šuma (prevođenje panjača i
degradiranih sastojina u viši uzgojni oblik), što može utjecati na ugrožene i rijetke vrste
vezane uz degradirane sastojine (primjerice leganj (Caprimulgus europaeus) i pojedine vrste
zmija); podizanje plantaža brzorastućih vrsta drveća na novim površinama, što znači
prenamjenu prirodnih staništa, povećanje obujma radova na zaštiti šuma; planiranje i
izgradnja nove šumske infrastrukture (1100 km šumskih cesta i 425 km protupožarnih
prosjeka s elementima šumske ceste); planiranje intenzivnije sječe odnosno povećanje
posječene drvne mase na manjoj ukupnoj površini jednodobnih i prebornih šuma; podizanje
pašnjaka za divljač (ponajprije za srne i jelene), zbog moguće promjene staništa prirodnih
travnjaka i unosa alohtonih vrsta u sklopu travnih smjesa; zaštitu šumskih sastojina u fazi
obnove od utjecaja divljači, s obzirom da se ograđivanjem mogu izolirati populacije pojedinih
ugroženih i rijetkih vrsta životinja, te presjeći koridori migratornih vrsta i korištenje drva za
biomasu iz jednodobnih sastojina niskog uzgojnog oblika (panjače), što može također imati
utjecaj na ugrožene i rijetke vrste vezane uz degradirane sastojine.
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Analizom mogućih utjecaja provedbe Osnove područja na ciljeve očuvanja i
cjelovitost područja ekološke mreže prepoznate su planske smjernice i ciljevi budućeg
gospodarenja šumama koji će pozitivno utjecati i pridonijeti očuvanju bioraznolikosti te
održavanju povoljnog stanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova ili poboljšanju stanja. To se
posebice odnosi na: isticanje nužnosti očuvanja nešumskih stanišnih tipova (ciljnih staništa
ekološke mreže) na način da ih se ne pošumljava, niti da se preko njih gradi šumska
infrastruktura (šumske ceste i protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste); navođenje
kao obveze svih mjera očuvanja za šumske ciljne vrste ekološke mreže dogovorene tijekom
definiranja šumskih područja unutar ekološke mreže NATURA 2000 u Hrvatskoj; navođenje
kao obveze svih mjera za ciljne vrste ptica ekološke mreže sukladno Pravilniku o ciljevima
očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže (Narodne novine,
broj 15/2014); starosnu strukturu sastojina (regulamih/jednodobnih šuma) gdje najveći dio
(10%) otpada na starost 81-90 godina, što je pozitivno u odnosu na mjere zaštite pojedinih
vrsta (očuvati povoljan udio sastojina starijih od 60 godina - bukva odnosno 80 godina hrast); debljinsku strukturu sastojina (prebornih i raznodobnih šuma) najveći dio (42%)
otpada na klasu preko 50 cm, što je također pozitivno u odnosu na mjere zaštite pojedinih
vrsta, s obzirom da su sastojine klase više od 50 cm starije sastojine koje podržavaju veću
bioraznolikost; isticanje mjera načina gospodarenja u smislu da se ne sijeku zaštićene, rijetke i
ugrožene vrste, šumske voćkarice i ostale vrste s bobičastim plodovima, da se vodi briga o
suhim i trulim stablima i vrstama vezanim uz njih, da se infrastruktura planira najmanje štetno
za dijelove ekološke mreže, staništa, koridore vrsta, te naglašava obavezu pridržavanja uvjeta
zaštite prirode i stručnih podloga za utvrđivanje uvjeta zaštite prirode; pokretanje načina
gospodarenja raznodobnim gospodarenjem, posebice u područjima zaštićenim temeljem
Zakona o zaštiti prirode u kategoriji park prirode, regionalni park, značajni krajobraz, što
znači obnovu na manjim površinama (tzv. skupinasto gospodarenje) koje ima pozitivan
utjecaj na bioraznolikost; planiranje smanjenja površina za pošumljavanje neobraslog
šumskog zemljišta i smanjenje podizanja plantaža brzorastućih vrsta drveća na novim
površinama, čime se smanjuje utjecaj na rijetke i ugrožene stanišne tipove ako se nalaze na
tim područjima; navođenje mjera za zaštitu tetrijeba (evidentirati aktivna pjevališta, ne vršiti
sječu i izradu i vrijeme pjevanja/parenja) i medvjeda (evidentiranti i štititi brloge), te ostale
pozitivne mjere za zaštitu bioraznolikosti (osigurati zrela, suha i stara stabla, ostavljati manje
neposječene površine, očuvati šumske čistine i rubove) vezano uz mjere uređivanja lovišta;
obvezu poštivanja uvjeta zaštite prirode vezano uz brigu za ostale životinjske vrste (zaštita
dupljašica ostavljenjem 3-5 /ha suhih stojećih i stabala s dupljama, gradnjom kućica za
dupljašice (1/10 ha), zaštita ostalih pjevica (u sastojinama gušćeg sklopa) također gradnjom
kućica (1/10 ha), a kod trasiranja šumskih cesta - omogućavanje migracije životinja (propusti,
mostići i dr.), zadržavanje postojećeg vodnog režima) i usklađenost Osnove područja sa
uvjetima zaštite prirode (Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Uprave za zaštitu
prirode, KLASA: UP/1 612-07/15-71/107, URBROJ: 517-07-2-2-15-6.
Analizom mogućih utjecaja provedbe Osnove područja na ciljeve očuvanja i
cjelovitost područja ekološke mreže te razmatrajući i gore navedeno mišljenje Hrvatske
agencije za okoliš i prirodu ocijenjeno je da se može isključiti mogućnost značajnog
negativnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže s obzirom na
općeniti karakter dokumenta i nepostojanje prostome komponente dokumenta. Nadalje
utvrđeno je da bez obzira na dio planskih mjera i ciljeva budućeg gospodarenja koji bi ovisno
o njihovom prostornom smještaju mogle imati negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i
cjelovitost područja ekološke mreže Osnova gospodarenja daje planske smjernice i ciljeve
gospodarenja kojima se negativni utjecaji ublažavaju.
Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu,
ocijenjeno je d a je moguće isključiti značajne negativne utjecaje Osnove područja na ciljeve
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očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, uz provedbu ocjene prihvatljivosti za
ekološku mrežu za dokumente nižeg reda i pojedinačne zahvate, kojima će se utvrditi
prostorni smještaj te obilježja zahvata koji mogu imati utjecaj na ekološku mrežu te je stoga
riješeno d a je Osnova područja prihvatljiva za ekološku mrežu.
U skladu sa člankom 26. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode za strategije, planove i
programe za koje je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša određena obveza
strateške procjene, Prethodna ocjena obavlja se prije pokretanja postupka strateške procjene
utjecaja strategije, plana ili programa na okoliš.
Člankom 46. Zakona o zaštiti prirode propisano je da za strategije, planove i
programe za koje je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša određena obveza
strateške procjene ili ocjene o potrebi strateške procjene. Ocjenu provodi Ministarstvo u
skladu sa člankom 26. Zakona.
Nadalje člankom 48. stavkom 5. Zakona o zaštiti prirode propisano je da ukoliko
Ministarstvo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja strategije, plana ili programa na
ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje d a je strategija plan ili
program prihvatljiv za ekološku mrežu.
U skladu sa člankom 51. stavak 3. ovo Rješenje objavljuje se na internetskoj stranici
Ministarstva.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Ovo Rješenje je izvršno u upravnom postupku te se protiv njega ne može izjaviti
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred upravnim sudom na području kojeg tužitelj ima
prebivalište, odnosno sjedište. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30
dana od dana dostave ovog Rješenja.
Tužba se predaje nadležnom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na
zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.
^
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1. 1.

Od 10 članova Savjetodavnog povjerenstva sjednici j
/ 7 0 19 7 4 3
navedenom u prilogu ovoga Zapisnika. Sjednici nije
dipl.ing.šum. Osim članova povjerenstva sjednici su prisustvovali: ar.sc. viaaim ir nusan,
dipl.ing.šum., Tena Birov, Ivona Žiža i Nela Jantol ispred izvršitelja strateške studije (OIKON
d.o.o. - INSTITUT ZA PRIMJENJENU EKOLOGIJU, Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb),
mr.se Dubravko Janeš, dipl.ing.šum. i Marko Radošević, dipl.ing.šum. iz trgovačkog društva
Hrvatske šume d.o.o. te Igor Hasl, dipl.ing.šum. iz Odjela za uređivanje šuma Ministarstva
poljoprivrede.

1.2 .

Sjednicu Povjerenstva otvorio je predsjednik Savjetodavnog povjerenstva mr.sc. Goran Videc
te je pozdravio sve nazočne i upoznao sa dnevnim redom koji je dostavljen elektronskom
poštom svim članovima u pozivu.

2.

pr e d st a v l ja n je

2.1.

mr.sc Dubravko Janeš, dipl.ing.šum. i Marko Radošević, dipl.ing.šum. ispred trgovačkog
društva Hrvatske šume d.o.o. održali su prezentaciju Sumskogospodarske osnove područja za
razdoblje 2016. - 2025. te predstavili ciljeve, svrhu i glavne smjernice ovoga dokumenta koji
je temeljni šumskogospodarski plan u Republici Hrvatskoj.

2 .2 .

dr.sc. Vladimir Kušan, dipl.ing.šum. ispred izvršitelja strateške studije (OIKON d.o.o. INSTITUT ZA PRIMJENJENU EKOLOGIJU, Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb) napravio je
prezentaciju Strateške studije o utjecaju na okoliš Sumskogospodarske osnove područja za
razdoblje 2016. - 2025..
Strateška studija podijeljena je na 15 glavnih dijelova. Predstavljeni su glavni ciljevi i sadržaj
ŠGOP te odnos s drugim odgovarajućim planovima, programima i strategijama. Prikazano je
postojeće stanje okoliša, postojeći pritisci na okoliš i mogući razvoj okoliša bez provedbe
ŠGOP. Nadalje prikazane su okolišne značajke područja na koje provedba ŠGOP može
značajno utjecati, te postojeći okolišni problemi važni za ŠGOP. U strateškoj studiji prikazani
su vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji su u glavnom pozitivni, prikazane su mjere
sprečavanja, smanjenja, ublažavanja i kompenzacije nepovoljnih utjecaja provedbe ŠGOP na
okoliš te varijantna rješenja, predviđeno praćenje stanja okoliša i preporuke za doradu ŠGOP.
N a kraju predstavljen je i zaključak Strateške studije.

3.

O Č IT O V A N JE ČLANOV A P O V JE R E N ST V A

3.1.

M ina Plančić, predstavnica Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja dostavila je svoje
primjedbe u pisanom obliku te ih na sjednici i obrazložila.

3.2.

Mate) Majdenić, ispred MZOE dostavio je u pisanom obliku primjedbe te ih također
obrazložio izrađivaču. Između ostaloga zatražio je brisanje poglavlja 12 i 13, dodavanje
mjerila na kartografskim prikazima te dodavanje izvora karata i podataka ispod istih, ako se
oni preuzimaju. Obrazložio je potrebu ispravljanja grešaka u poglavljima 5 i 7 te korekciju u
poglavlju 6. Prekogranični utjecaj, odnosno bolje obrazložiti zašto ŠGOP neće imati značajniji
prekogranični utjecaj na okoliš.

3.3.

Emestina Pavlić, ispred MP- Uprave vodnog gospodarstva upozorila je na poglavlje 2.4.
Kvaliteta voda i mora te je uočila da treba spomenuti da u tu svrhu je izrađen Plan upravljanja
vodnim područjima te da monitoring voda provode Hrvatske vode. Svoje primjedbe dostaviti
će u pisanom obliku.

3.4.

Vlatka Palčić, ispred MZOE upozorila je izrađivača da u Studiji treba ažurirati propise iz
područja zaštite okoliša jer je primjetila da nisu posve ažurni.

3.5.

Mirjana Vrabec Bistrović, ispred MP - Uprave za poljoprivredno zemljište zamolila je da se
svima dostavi bar sadržaj elaborata ŠGOP. Nadalje upozorila je na problem razgraničenja
šumskog i poljoprivrednog zemljišta koji nije do sada dovršen. Svoje primjedbe na Studiju
dostaviti će u pisanom obliku.

3.6.

Stjepan Gospočić, predstavnik MZOE - Uprava za zaštitu prirode, nije bio prisutan na
sastanku ali je u pismenom obliku dostavio svoje primjedbe na Studiju. Izrađivač Studije je
primio ove primjedbe i obećao da će ih razmotriti i napraviti korekcije.

4.

RASPRAVA I ZAKLJUCCI

4.1.

Na raspravi utvrđeno je daje Strateška studija cjelovita, ali ima nedostatke koje izrađivač treba
otkloniti.

4.2.

Predsjednik Savjetodavnog povjerenstva je predložio, a svi članovi su se složili, da svi članovi
koji imaju primjedbe, a nisu ih dostavili pismenim putem, to i naprave i pošalju ih
elektronskim putem izrađivaču Studije do 3.4.2017. godine.

4.3.

Predsjednik Savjetodavnog povjerenstva je predložio, a svi članovi su se složili, da se
izrađivaču određuje rok da do 12.4.2017. godine sačini ispravke i ugradi ih u elaborat Studije.

4.4.

Slijedeća sjednica Savjetodavnog povjerenstva planira se za 19.4.2017. godine te je predloženo
od strane članova da se uz poziv na 2. sjednicu dostavi i nacrt mišljenja o SPUO za ŠGOP
kako bi se odmah na sjednici dogovorio tekst i odobrilo Studiju.

5.

PRILOG

5.1.

Potpisna lista prisutnih na 1. sjednici Savjetodavnog povjerenstva 29.03.2017.

5.2.

Očitovanje na primjedbe sa 1. sjednice stručnog Savjetodavnog Povjerenstva
ZARKIJEZILA:
Ivana IV^^mic^ugarTdipi. ing. šum.

ZAPISNIK SA 1. SJEDNICE POVJERENSTVA ZA PROCENU STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
NAZIV PROJEKTA: Strateška studija o utjecaju na okoliš Šumskogospodarske osnove područja za razdoblje 2016. - 2025.
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ZAPISNIK SA 1. SJEDNICE POVJERENSTVA ZA PROCENU STRATESKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
NAZIV PROJEKTA: Strateška studija o utjecaju na okoliš Šumskogospodarske osnove područja za razdoblje 2016. - 2025.

DATUM, VRIJEME I LOKACIJA ODRŽAVANJA SASTANKA: 29.03.2017. u 8.30 sati, M inistarstvo poljoprivrede, Planinska 2a, Zagreb

NAZOČNI

IVoMft &&A

INSTITUCIJA

/
7/V/fL/c-

tfAT\UfJlO
p lM ic td

E-MAIL

POTPIS

A-/

0 1 ^
OVU) U

H IM

FUNKCIJA

^ v iz V ^ E V -M A O K iO v

Mpratf' iVt'Mtv

W5| s ^ j C / ^ i
tftm b iir
Vft>( s t e u i - f A ( je r p iL

l/U-

dcibcfe. d*?-- %o&x{Cx

VŽŽ51U&

m ^ 4 -fbxu\<L(cQft^<fv,

,

(L U

Ime i prezime/
Institucija
Šonja Pelicarić, dipl.
ing. a r h . /
M inistarstvo turizma,
Uprava za
ko nk u ren tn o st

Primjedba

Očitovanje

Ono što n ed o staje d o k u m en tu je i o d n o s površina koje su pod šu m a m a u RH i njihovih
n am jen a u prostornim planovima županija (infrastuktura, p o se b n a nam jena), kolika je
m o g u ćn o st njihovog izdvajanja iz šum sk o go sp o d arsk e o snove, za koje n am jen e i u kojem
o p seg u . N avedeno je bitno na neki način ograničiti o d n o sn o planirati i zbog klimatskih
p ro m jen a u budućnosti, osiguravanja sm anjenja stakleničkih plinova, u p o tre b e biom ase pa i
zadržavanja turističke atrakcije šumskih površina. Ujedno s e t a p o tre b a pokazuje i u dokum entu
Strategije šu m arstv a EU u kojoj je naglasak na multifunkcionalnosti šum ske osnove, lako to nije
obvezujući d o k u m e n t za zemlje članice EU, p o tre b n o j e u izradi strate šk o g d o k u m en ta koji
slijedi (nacionalna šum arska strategija) preispitati n a v e d e n o u o d n o su na nacionalne strateške
o d rednice.

Sukladno zakonskoj regulativi svo
šumskogospodarski planovi m oraju biti
usklađeni s dokum entim a prostornog
uređ en ja. Tako j e i ŠGOP, osim na razini
ciljeva i na razini površina usklašena s
prostornoplanskom dokum entacijom kako
j e to opisano i poglavlju 1.6.
Što se tiče odnosa površina pod šum am a i
n am jenam a u županijskim prostornim
planovima važno j e napom enuti da su
gotovo svi prostorni planovi izrađeni do
2004. godine. Od ta d a u mnogim
prostornim planovima županija nije
ažurirana površina šuma koja je
prom jenjiva (zbog p re n am jen e, izgradnje
infrastrukture, pošum ljavanja i si.) Stoga
usdporedba tih podataka nije moguća je r
se odnose na različita razdoblja s odmako
od 10 godina i više. Ostali dio prim jedbe
koji se odnosi na p laniranje održanja
multifunkcionalnosti šuma j e u ŠGOP
uključeno te m e ljm e ciljeva i m jera za
postizanje tih ciljeva u sve planirane
aktivnosti koje su u ŠGOP-u propisane.
Kroz postupak izrade SPUO sve t e m je re i
aktivnosti i njihov u tjeca j na
m ultifunkcionalnost šuma, kako j e to
spom enuto i primjedbi, j e detaljno
analizirano u mnogim sastavnicam a
okoliša, npr. u poglavljima o klimatskim

prom jenam a, naseljima, stanovništvu i
zdravlju ljudi, u kojima su analizirane sve
općekorisne funkcije šuma a osobito
u tjeca j šum e na klimu, na turizam,
rekreaciju i zdravlje ljudi, na vode i tlo i
dr.
M jere sprečavanja nepovoljnih utjecaja p ro ved b e d o k u m e n ta na okoliš sa m o su načelno Prim jedba prihvaćena
svi zakonski propisi su usklađeni s
n av e d en e i više djeluju kao sm jernice pa ih je p o tre b n o definirati kao m jere. Od tehničkih
današjim stanjem
primjedbi navodim sa m o o n u koja se odnosi na usklađivanje svih zakona i strateških
propisane m jere su revidirane i
d o k u m e n a ta koje se n av o de Strateškoj studiji sa današnjim stanjem , a o n e koje su te k u
formulirane kako j e tražen o
postupku d o n o šenja n e tr e b a navoditi.
Vlatka P alčić/
M inistarstvo zaštite
okoliša i en erg etik e
Uprava za klimatske
aktivnosti, održivi
razvoj i zaštitu zraka,
tla i m o ra
Služba za klimatske
aktivnosti i zaštitu

u d o k u m e n tu koristiti naziv Kyotski protokol u m jesto Kyoto protokol

Primjedba prihvaćena - naziv ispravljen u
SPUO

Primjedba je prihvaćena t e je isto
na strani 32. d o k u m e n ta n ed o staje broj Odluke na koju se poziva - 2/CMP.7.
Shodno o d re d b a m a Odluke 2/CMP.7 Konferencije Stranaka, Stranke su dužne vršiti u n ese n o u studiju u poglavlju 2.3.2.
tehničku korekciju definirane re fe re n tn e razine gosp o d aren ja šu m am a za Drugo Emisije stakleničkih plinova.
obvezujuće razdoblje kada u izračunu d o đ e d o m etodoloških pro m jen a u procjenam a
povijesnih em isija/odliva stakleničkih plinova iz aktivnosti gosp o d aren ja šum am a. Kao
posljedica m etodoloških pro m jen a koje su nastupile Republika Hrvatska je u NIR2016
dostavila tehničku korekciju za re feren tn u razinu g o sp o d aren ja šu m am a.

ozonskog sloja
N aoom ena:
Budući se Šum skogospodarska osnova područja odnosi na period od 1.1.2016. - do
31.12.2025. g o d in e mišljenja sm o d a bi u d o k u m e n tu treb alo naznačiti d a se tre n u tn o
na razini Europske unije razm atra novi Prijedlog u re d b e o uključivanju emisija i
uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, p ren am jen a zemljišta i šum arstva
u okvir za klimatsku i en e rg e tsk u politiku d o 203 0 t e o izmjeni U redbe br. 525/2013 o
m eh a n iz m u za praćenje i izvješćivanje o em isijam a stakleničkih plinova i za izvješćivanje
o drugim inform acijam a u vezi s klimatskim pro m jen am a.

Naime, Prijedlogom u re d b e definiraju se pravila za o b raču n odliva/emisija u sektoru
LULUCF-a u razdoblju nakon 2020. godine s obzirom da ta d a p restaju važiti o d re d b e iz
Kyotskog protokola (KP-a), a o d re d b e u svezi obraču n avan ja u LULUCF sektoru
definirane po Odluci 529/2013/EU n e definiraju pravila za razdoblje nakon 2020.
godine.
N avedenim prijedlogom zadržava se tzv. pravilo o neutralnoj ili pozitivnoj bilanci (no debit
rule) kojim se definira d a LULUCF sek to r n e smije biti sek to r u kojem se u konačnici nakon
p rim jene pravila o b računavanja i pravila fleksibilnosti bilježe emisije.
Mina Plančić
m ag.ing.arh.urb.

Na s tr 26-naziv Tablica 1.4-1: O dnos Plana s drugim odgovarajućim strategijam a, planovima i Primjedba prihvaćena -tablica dopunjena
p rogram im a na nacionalnoj razini
n ed o staju podaci objave. Daju se u p u te: - Strategija p ro sto rn o g u ređ en ja RH (ZDS RH,
lipanj 97., NN 76/13.), (Strategija p ro sto rn o g razvoja -konačni prijedlog rujan 2015.) - Program
P ro sto rno g u ređ en ja RH ( NN 5 0 /9 9 ,8 4 /1 3 ), (Nova Strategija u postupku donošenja)
Primjedba prihvaćena - tablica dopunjena
Uklapa li se i cilj 4. Strategija, Zaštita područja šum a, u ciljeve Plana?:
4. Uspostavljanje i/ili jačan je sp o so b n o sti planiranja, utvrđivanja i sustavnog praćenja stanja
šu m a, t e uz njih vezanih program a, pro jekata i aktivnosti uključujući komercijalne procese i
trgovinu.
Točka se odnosi na osnovnu k o m p o n e n tu dug o trajn og planiranja koju predstavlja
utvrđivanje stanja i su stav n o praćenje, kako bi se ocijenili dosadašnji učinci u smislu obujm a i
kakvoće t e ispravile ev e n tu aln e pogreške.
1 u točki 1.6 ODNOS ŠGOP 1 ŽUPANIJSKIH PROSTORNIH PLANOVA, uvodno i ukratko dati Primjedba prihvaćena - traž en e d o p u n e
osvrt na u sk lađen o st plana sa ciljevima i sm jernicam a Strategije p ro sto rn o g u ređ en ja i su u n ese n e u poglavlje
P ro g ram a p ro sto rn o g u re đ en ja RH. Naime, d o don o šen ja Državnog plana p ro sto rn o g razvoja i
dalje su na snazi i Strategija i Program PU RH.
M oguće prom ijeniti naslov poglavlja u „O dnos ŠGOP i prostornih planova državne i Primjedba prihvaćena - poglavlje je
reg io n aln e razine"
preim enovano kako je traženo

S tjepan Gospočić, dipl.
U Studiji nije d a n a i izvršena analiza i utjecaj p ro ved b e ŠGOP-a na georaznolikost i na U sklopu analize utjecaja na biološku
ing. šum . /
raznolikost, p o seb n o kada se radi o
ekološku m režu (kao jednih od osnovnih sastavnica definiranih Zakonom o zaštiti prirode)
krškim područjima i s njima povezanim
-MINISTARSTVO

ZAŠTITE OKOLIŠA 1
ENERGETIKE, Uprava
za zaštitu prirode

podzem nim staništim a o d n osno
podzem nim živim svijetom. K to m e, dio
geološke baštine je proglašen zaštićenim
područjima t e je kroz analizu utjecaja na
zaštićena područja razm atran i utjecaj na
ove dijelove geološke raznolikosti.
U studiju sm o na m jestima gdje sm o to
smatrali p o treb n im a opisali geološku
raznolikost te dodali procjenu utjecaja
m jera i radova na geološku raznolikost.
Utjecaj na ekološku mrežu nismo uvrstili
u SPUO je r je u sklopu donošenja Odluke
o provedbi postupka stratešk e procjene
utjecaja na okoliš, sukladno članku 4
stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni
utjecaja plana i program a na okoliš,
Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo
Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i
prirode, Uprave za zaštitu prirode (Klasa:
UP/I 612-07/16-71/274; Ur.br.: 517-07-22-16-4 od 19. svibnja 2016. godine) kojim
je riješeno da je planirana ŠGOP
prihvatljiva za ekološku mrežu.
Stoga sm o smatrali da U ovoj studiji nije
p o tre n m o ponavljati procjenu utjecaja na
ekološku mrežu je r je to učinjeno
P rethodnom ocjenom pa bi ponavljenje
to g a n ep o tre b n o o p teretilo volum en ove
studije.
U poglavlju 1.1 Š u m skogospodarska osnova područja (str. 8.-10.) - korigirati/uskladiti Primjedba prihvaćena - Zakonski i
n a v e d e n e Zakone i podzakonske ak te (nedostaju o d re đ e n e izmjene i d o p u n e navedenih akata) podzakonski akti provjereni i usklađeni

Poglavlje 1.3.4. Radovi u šu m am a planirani ŠGOP-om (str. 22.) - navod „Ovakovo povećanje
j e razumljivo ako se uzm e u obzir da se tu radi uglavnom o š u m a m a u zaštićenim područjima i
šu m am a p o s e b n e n am jen e u kojima je g o sp o d aren je ograničeno ili ga u o pće n em a." p o treb n o
je korigirati s obzirom da su sve š u m e u zaštićenim područjim a ujedno i š u m e p o se b n e n am jen e

Poglavlje 1.4 O dnos ŠGOP s drugim odgovarajućim planovima, p rogram im a i strategijam a
(str. 23.) - navodi se nevažeća Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti
RH iz 1999. godine

Primjedba prihvaćena t e navedena
rečenica sada glasi:
„Ovakvo povećanje je razumljivo ako se
uzm e u obzir da se tu radi uglavnom o
šum am a p o seb n e n am jen e u kojima je
gosp o d aren je ograničeno ili ga uopće
nem a".
Primjedba uvažena - ispravljeno

Poglavlje 1.5 U sklađenost ŠGOP s ciljevima zaštite okoliša uspostavljenim po zaključivanju
m eđ u n a ro d n ih ugovora i sp o razum a - tablica 1.5-1 (str. 30.) - kod Konvencije o zaštiti svjetske
kulturne i p riro d n e baštine, navod u k o m en tarim a „ugrađivanjem uvjeta zaštite prirode u ŠGOP
o stv are n a je p o tp u n a zaštita šum a u područjim a svjetske baštin e u RH" izmijeniti na način da
glasi: „U građivanjem i p ro vođenjem uvjeta zaštite prirode u ŠGOP ostv aren a je zaštita pum a u
područjim a svjetske baštine u RH."

Primjedba nije prihvaćena ŠGOP je strateški d o k u m en t u koji su
ugrađeni uvjeti zaštite prirode i ŠGOP-om
je propisano njihovo ugrađivanje u
p ro v ed b en e planove (planove
gospodarenja šum am a). Kroz propise tih
planova uvjeti zaštite prirode će biti
provedeni.

Poglavlje 1.5 U sklađenost ŠGOP s ciljevima zaštite okoliša uspostavljenim po zaključivanju
m e đ u n a ro d n ih ugovora i sp o razu m a - tablica 1.5-1 (str. 32.) - kod Konvencije o biološkoj
raznolikosti, Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa, navod u
k o m en tarim a „ugrađivanjem uvjeta zaštite priro d e u ŠGOP ostvareni su ciljevi
Konvencija" izmijeniti na način da glasi: „U građivanjem i p ro v ođenjem uvjeta zaštite prirode u
ŠGOP o stv are n i su ciljevi Konvencija."

Primjedba nije prihvaćena ŠGOP je strateški d o k u m en t u koji su
ugrađeni uvjeti zaštite prirode i ŠGOP-om
je propisano njihovo ugrađivanje u
p ro v ed b en e planove (planove
gospodarenja šum am a). Kroz propise tih
planova uvjeti zaštite prirode će biti
provedeni.

Poglavlje 2.4.1 S tanje vodnih tijela - Sadašnje s ta n je (str. 86.) - p od atk e iz navoda „Prema
Upisniku zaštićenih područja m inistarstva nadležnog za p rirodu.......su pod m eđ u n a ro d n o m
zaštitom (UNESCO, RAMSAR područje)." p o tre b n o je uskladiti sa tren u tn im stan jem (ne iz 2012.
godine)

Primjedba nije prihvaćena.
Navedeni podaci i kartografski prilozi su
preuzeti iz Plana upravljanja vodnim
područjima za razdoblje 2015. - 2021. te
se ne mogu mijenjati.

Sukladno to m e kod svih tablica i
katrogram a je navedeno da u podaci
preuzeti iz PUVP-a.
Poglavlje 2.6.2 Postojeći problem i (str. 105.) - navod „Značajni krajobraz Spačva" nije točan Prem a podacima Javne ustanove za
upravljanje zaštićenim prirodnim
(Spačva nije proglašena zaštićenim p odručjem u kategoriji značajni krajobraz)
vrijednostim a Vukovarsko-srijemske
ž u D a n iie f h t t D : / / w w w . vusz.hr/info/iavnaustanova-za-uDravlianie-zasticenimD r i r o d n i m - v r i i e d n o s t i m a ) Značaini
krajobraz Spačva s površinom 278 ha
proglašen je 1999. godine i upisan u
Registar pod brojem 892.

Poglavlje 2.6.2 Postojeći problem i (str. 107.) - navod ,,U go sp o d aren ju šu m am a općenito Primjedba p rih v a ć e n a -o d lo m a k
n e d o s ta je integracija zaštite bioraznolikosti i izvan zaštićenih područje t e u privatnim šum am a. izmjenjen
Ovaj problem neuključivanja zaštite prirode s asp e k ta ekosu stav a u šu m am a očituje se na
nacionalnoj, ali i svjetskoj razini.", nije to ča n s obzirom da se za sve planove gospodarenja
š u m a m a izdaju uvjeti zaštite prirode, t e je isti u su p ro tno sti sa ranije navedenim u Studiji
Poglavlje 2.7 Zaštićena područja (str. 107.) - p o tre b n o je navesti razliku kod kategorija Primjedba prihvaćena - podaci dodani i
zaštićenih područja, o d n o sn o odvojiti kategorije zaštite gdje jesu dozvoljene gospodarske utjecaju korigirani sukladno primjedbi.
djelatn osti od kategorija zaštite gdje nisu dozvoljene g o sp o d arsk e djelatnosti, t e sukladno to m e
o braditi i utjecaj ŠGOP na zaštićena područja
Poglavlje 2.8.1 P ostojeće s ta n je (str. 113.) - navod: „Pri to m e se na tem elju osobitih Primjedba se prihvaća, t e je tek st
prirodnih i/ili kulturnih krajobraznih vrijednosti štite pojedina područja u kategorijam a značajni izmijenjan na način:
krajobraz i sp o m enik parkovne arh itek tu re.", nije u skladu s o d re d b a m a Zakona o zaštiti prirode „Pri to m e se na tem elju osobitih prirodnih
i/ili kulturnih krajobraznih i drugih
vrijednosti štite pojedina područja u
kategoriji značajni krajobraz t e um jetno
oblikovani prostori (perivoj, botanički vrt,
arb o re tu m , gradski park) koji imaju
estetsk u , stilsku, umjetničku, kulturno-

povijesnu i odgojno-obrazovnu vrijednost
u kategoriji spom enik parkovne

arhitekture."
Poglavlje 2.8.2 Postojeći problem i (str. 114.) - Iza navoda: „ te m jere zaštite krajobraza Primjedba se prihvaća, t e je tekst
u tv rđ en e u postupcim a procjene utjecaja na okoliš (PUO) 1 strate šk e procjene utjecaja na okoliš d o p unjen na način:
„Zaštita krajobrazne raznolikosti u
(SPUO)", dodati: „m jere propisane Zakonom o zaštiti prirode i pripadajućim aktim a"
Hrvatskoj tre n u tn o se provodi kroz
norm ativne m jere kojima se štite
pojedina zaštićena i evidentirana područja
prirodne i kulturne baštine; m jere
p ro p isan e Zakonom o zaštiti prirode i
pripadajućim aktim a; m jere zaštite
krajobraza propisane dokum entim a
p rostornog uređenja; t e m jere zaštite
krajobraza u tv rđ en e u postupcim a
procjene utjecaja na okoliš (PUO) i
stratešk e procjene utjecaja na okoliš
(SPUO)."
Poglavlje 2.10.1 P ostojeće stan je (str. 128.) - zadnji odlom ak poglavlja nije u skladu s Primjedba se prihvaća - tekst Izmjenjen
o d re d b a m a Zakona o zaštiti prirode (vidjeti definicije svih zaštićenih područja, t e sukladno sukladno Zakonu o zaštiti prirode.
to m e uskladiti navode)
Poglavlje 3 Okolišne značajke područja na koja pro v ed b a ŠGOP m ože značajno utjecati - Primjedba se prihvaća - tablica izmjenjena
tablica 2.14-1 (str. 152.) - razdvojiti dio koji se odnosi na biološku raznolikost i zaštićena sukladno primjedbi
područja. Kod zaštićenih područja odvojiti kategorije zaštite gdje jesu dozvoljene gospodarske
djelatnosti od kategorija zaštite gdje nisu dozvoljene g osp o d arsk e djelatnosti, t e dodati da će se
očuvati karakteristike, o d n o s n o tem eljni fe n o m e n područja radi kojih je neko područje
pro g lašen o zaštićenim, o d n o s n o d a će s e isto poboljšati
Postupak o cjene prihvatljivosti za
Poglavlje 3 Okolišne značajke područja na koja pro v ed b a ŠGOP m ože značajno utjecati tablica 2.14-1 (str. 153.) - kod Krajobrazne raznolikosti d o dati 1 postu p ak ocjene prihvatljivosti ekološku mrežu nije u dom eni krajobraza
t e se u sklopu krajobraza ne m ože niti
za ekološku mrežu
provoditi.

Taj postu p ak je za ŠGOP proveden
zasbno
kao
Prethodna
ocjena
prihvatljivosti
za
ekološku
mrežu
(Pogledati poglavlje 14)
Poglavlje 4 Postojeći okolišni problem i važni za ŠGOP - tablica 2.14-1 (str. 155.) - kod Primjedba se prihvaća - predložena
Zaštićenih područja dodati n e sta n a k karakteristika (tem eljnog fe n o m e n a) radi kojeg su stavka d o dana
o d re đ e n a područja zaštićena
Ove se prim jedbe osnose na ŠGOP.
Poglavlje 5.1 Utjecaj ciljeva i m jera ŠGOP (str. 157.) - m jere M4 1 M5 uskladiti s o d red b am a
Naime u ŠGOP su ove m jere prikazane
Zakona o zaštiti prirode (čl. 68.-73.) koje propisuju način unosa stranih vrsta u ekosustave u
kao
načeal i polazišta koja su propisana
kojima priro d no n e obitavaju
Zakonom o šu m am a. Stoga sm o smatrali
Poglavlje 5.1 Utjecaj ciljeva i m jera ŠGOP (str. 157.) - definiciju m jere M6 preformulirati
da nav ed en e m jere m oram o preuzeti
(sukladno Zakonu o zaštiti prirode p osto je sa m o strogo zaštićene vrste, a njihovo korištenje
takve kakve Jesu.
zakonski nije d o p u šte n o , tako da term in „izbjegavati" nije prihvatljiv
Ukoliko i dalje s m a tra te da t e m jere
Poglavlje 5.1 Utjecaj ciljeva i m jera ŠGOP (str. 157.) - kod definicije m jere M13 na kraju tre b a mijenjati, to tre b a primijeniti na
dodati: "i zaštićenim područjim a"
ŠGOP, a mi ćem o potom sukladno
korekcijama ŠGOP-a napravit prom jene u
Sukladno prim jed b am a pod to čk a m a 17., 18. i 19. uskladiti i dio Poglavlja pod nazivom
SPUO.
„Kratak opis utjecaja"
Osim toga,
ŠGOP, kao strateški
d o k u m en t
ne
propisuje
konkretne
zahvate već donosi načela za planiranje i
izradu šumskogospodarskih planova i
program a.
Planiranje odabira vrsta za sadnju i
sječu biti će za svaki plan ili program
propisani uvjetima zaštite prirode.
Poglavlje 7 M jere sprječavanja, sm anjenja, ublažavanja i kom penzacije nepovoljnih utjecaja Primjedba prihvaćena - m ere su u svim
p ro v e d b e ŠGOP na okoliš (str. 196.-201.) - m jere je p o tre b n o drugačije propisati, je r one dijelovima studije preformulirane.
uglavnom nisu d o b ro definirane. M jere m oraju biti konkretne, precizne i jasne, t e provedive;
Sukladno naprijed n a v e d e n o m e isto ispraviti i u Sažetku Studije
-

Poglavlje 14 Popis propisa i literature (str. 224.-225.) - sa popisa nedostaju neki od osnovnih

Primjedba prihvaćana - popis korigiran i

propisa (Zakon o šu m am a, Zakon o zaštiti prirode, U redba o ekološkoj m reži.....), te je potrebno usklađen
korigirati/uskladiti nav ed en e Zakone i podzakonske a k te (nedostaju o d r e đ e n e izmjene i dopune
pojedinih akata)
M atej Majdanić /
M inistarstvo zaštite
okoliša i en e rg etik e
Uprava za procjenu
utjecaja na okoliš
i održivo
g o sp o d aren je
o tp ad o m

i.

Unutar teksta strateške studije nedostaje uvodno poglavlje, u kojem bi se dao kratki
osvrt na zakonsku obvezu provođenja strateške procjene utjecaja na okoliš za
predmetni dokument te navelo sve dosadašnje faze postupka koje su provedene
(Rješenje Uprave za zaštitu prirode Ministarstva, Odluka o započinjanju postupka
strateške procjene. Odluka o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš).

Primjedba prihvaćena - traženi sadržaj je
uvršten u novoform irano poglavlje UVOD

2.

Jesu 1 strateškom studijom obrađeni i u istu uvršteni svi uvjeti nadležnih tijela
zaprimljeni tijekom postupka određivanja sadržaja strateške studije? Unutar Studije
nigdje se ne nalazi poglavlje koje obrađuje ostale podatke i zahtjeve kako se utvrdi
prilikom određivanja sadržaja strateške studije, a koje je sastavni dio obveznog
sadržaja strateške studije. Preporučuje se tablične navesti sve zaprimljene uvjete iz
mišljenja nadležnih tijela o obuhvatu sadržaja predmetne strateške studije, kas 1
odgovore na navedena mišljenja, pogotovo ukoliko je se radi o neprihvaćanju
zahtjeva iz mišljenja pojedinog tijela.
Također, strateška studija trebala bi slijediti obraza; propisanog obveznog sadržaja
strateške studije iz Priloga I. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa
»a okoliš („Narodne novine”, broj 64/08) - nazivi i redoslijed poglavlja te nazive
potpogiavlja unutar određenog poglavlja.

Primjedba prihvaćena - opis postupka
određivanja sadržaja SPUO dodan je u
poglavlje 10.
Studija je tehnički presložena da slijedi
obrazac (nazive i redosljed) propisanog
obaveznog sadržaja stratešje studije iz
Priloga 1 Uredbe.

3,

Stranica 28, strateške studije - navodi se Strategiju regionalnog razvoja Republike Primjedba prihvaćena
Hrvatske do krala 2620. eodine. dokument fcofifoš uiie donesen.
strategija je izostavljena

4,

Velika većina kartografskih prikaza a predmetnoj strateškoj studiji nemaju grafičko Primjedba prihvaćena - svim
mjerilo, molim da se prikazi unutar strateške studije ujednače. Također, ukoliko je kartografskim prilozima, slikama i
grafički prilog ili kartografski prikaz preuzet h nekog drugog izvora/literature, ispod tablicama dodani su izvori podataka
istoe |e uz naziv oritoga potrebno citirati i Izvor Dmizimanla Istoga.

-

navedena

5.

Unutar cijelog teksta strateške studije puno je gramatičkih i pravopisnih grešaka,
molim da se tekst studije još jednom pročita i Ispravi uočene nedostatke (npr.
sljedeće izraze: podertičja, ukaeuje, šume blkve, Error! Reference source aot found,
područja, uočiti i dr.). Navedeno je posebno jasno vidljivo u poglavlju 2.11 POŽARI,
ali i na brojnim drugim mjestima u strateškoj studiji.

6,

Molim preformulirati potpoglavlje na stranici 148. strateške studije, a koje se odnosi Primjedba prihvaćena - navedeni opis
pregledan i usklađen sa sadržajem ŠGOP
sa opis vezan uz potencijalne oštećenje sluha bukom.

Primjedba prihvaćena - tek st lektoriran i
korigiran

7.

S obzirom na to da se poglavlje 5. VJEROJATNO ZNAČAJNI UTJECAJI NA
OKOLIŠ strateške studije proteže na gotovo 40 stranka, molim da se pojednostavni 1
jasnije posloži koncept obrazloženja utjecaja mjera 1 aktivnosti iz
Sumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske za razdoblje 1,1. 2016. 31.12, 262$. na pojedine sastavnice okoliša, na način da jasno bude napisano na koju
mjeru se odnosi predmetni utjecaj, kao 1 jasno navesti Intenzitet, karakter (+,-) i
trajanje utjecaja, bez korišlenja kratica.

Primjedba prihvaćena - obrazloženje
utjecaja m jera i aktivnosti iz ŠGOP-a na
pojedine sastavnice okoliša je
pojednostavljen i složen sukladno
traženju.

8.

Također, ukoliko je neki utjecaj ocijenjen kao zanemariv, zaito mu se onda daje
negativni (-) predznak? Je 11 tada za takav, kako je navedeno, zanemariv utjecaj na
odredena sastavnicu okotiš, potrebno propisivanje mjere zaštite okoliša? Smatram da
nije. Postoji i obrnuti primjer, gdje je prepoznat negativan utjecaj opterećenja okoliša
bakom, no u prijedlogu mjera zaštite okoliša nema navedenih mjera zaštite okoliša
od opterećenja bukom.

Primjedba prihvaćena djelomično Svi utjecaji su prekontrolirani i usklađeni s
mjerama.
Što se tiće zanem arivog utjecaja najčešće
se to odnosi na propisane radove. Naime,
neki propisani radovi imaju negativan
utjecaj na neku sastavnicu okoliša t e su
propisane m jere ublažavanja utjecaja. S
druge pak stran e ti se radovi planiraju na
maloj površini (npr. na 300 -1.000 ha) što
se u o d n osu na površinu ŠGP-a m ože
sm atrati zanem arivo gledajući tu
površinu i sasatavnicu okoliša.

9.

U poglavlju 7, MJERE SPRJEČAVANJA, SMANJENJA, UBLAŽAVANJA 1
KOMPENZACIJE NEPOVOLJNIH UTJECAJA PROVEDBE ŠGOP NA OKOLIŠ

Primjedba prihvaćena - m ere su u svim
dijelovima studije preformulirane.

potrebne je navesti samo mjere zaštite okoliša kojima će doći do ublažavanja
negativnog utjecaja na okoliš, a koji je prepoznat u prethodnom poglavlja koje se
bavi ocjenom utjecaja Šnmskegpspodarske osnove na sastavnice okoliša. Također,
mjere zaštite okoliša koje su predložene strateškom studijom moraju biti formulirane
u obliku mjera, a ne preporuka. Npr. mjera U sumama je potreba# izbjegavati
tuđ&ve i strojeve kaj! uzrokuju zbtfatt}e tla, a radni pojas ograničiti na čim maaju
površinu* Ukoliko t& ibog potreba gospodarenja nije moguće izbjeći radove treba
obavijati u vremenskim uvjetima (suha razdoblja, pod snijegom) tt kojima će
oštećenja da biti minimalna treba glasiti izbjegavati radom i strojeve koji uzrokuju
zbijaaje t!a u Sumama, a radni pojas ograničiti na čim manju površinu. Ukoliko to
zbog potreba gospodarenja nije moguće izbjeći, radove obavijati u vremenskim
uvjetima (suha razdoblja, pod snijegom) u kojima će oštećenja tla biti minimalna.
Ovo je samo Jedan od pumo mogućih primjera u kojima je potrebno preformulirati
mjeru zaštite okoliša.
10. Jesu i predložene mjere zaštite kulturne baštine unutar strateške studije rezultat
konzultacija s Upravom za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Ili nekim od
nadležnih konzervatorskih odjela? Gospodin Amello Veklć, koji je naveden kao
osoba koja je zadužena za izradu dijelova strateške studije koji se odnose na
kullurno-povijčsflu baštinu, prema evidenciji Ministarstva nije zaposlenik
ovlaštenika.

U konzultacijama (usmenim) s Upravom
za zaštitu kulturne baštine i
konzervatorskog odjela dobili smo
preporuku da za izradu poglavlja o
kulturnoj baštiti angažiram o gosp: Vekić
Amelia.
Isti je djelatnik Konzervatorskog odjela
koji radi na izradi podloga za prostorne
planove t e kao takav ima najbolji uvid u
tre n u tn o stanje kulturne baštine u RH,
njene brojnosti, zaštite i degradacije.
S druge pak stran e kao djelatnik
Konzervatorskog odjela nem a ovlasti niti
nadležnost davati suglasnost na strateške
d o k u m en te nacionalne i regionalne
važnosti.
Gosp. Amelio Vekuić je od stran e

Izrađivača studije angažiran kao vanjski
suradnik što u Nacrtu SPUO nije bilo jasno
naglašeno. To je sada ispravljeno u popisu
izrađivača.

11. Poglavlje 6. PREKOGRANIČNI UTJECAJ strateške studije potrebno jf dopuniti n*
način da se jasno i nedvosmisleno navede razloge zašto provedba
Šumsfcogospodarske osnove podruEja Republike Hrvatske za razdoblje 1.1. 2616, 31.12. 2025, neće Imati negativan prekogranični utjecaj, jer mali udto pograničnog
podmEja koje je pod Šumama (22,5 % površine skupnog pograničnog kopnenog
područja) nije relevantan podatak. Bitno je navesti način na koji se planira
gospodariti navedenim šumama unutar pograničnog područja te hoće 11 navedeno
gospodarenje rezultirati zahvatima ili aktivnostima koje mogu imati negativan utjecaj
na sastavnice okoliša na području susjednih država.
12, Poglavlja 12. i 13. nisu poglavlja koja su sastavni dio obveznog sadržaja strateške
studije.

Primjedba prihvaćena - traženi sadržaj
d o d an u novo poglavlje 6.3.2

Primjedba prihvaćena - poglavlja
Izostavljena

13. Potrebno je revidirati p o p is propisa koje se navodi o poglavlju 14. strateške stadije.

Primjedba prihvaćena - popis revidiran

14. Molim da ml se pojasni koje poglavlje strateške studije se odnosi ma kontrolu
kvalitete, tj. šio se to odnosi na kontrolu kvalitete unutar strateške studije. Jer, gosp,
Zeljko Koren naveden je kao stručna osoba za poglavlje zaštite od buke 1 kontrolu
kvalitete.

Oznaka „kontrola kvalitete" izostavljena.

Mirjana Vrabec
Poglavlje 1.6. O dnos ŠGOP i županijskih PPU-a ( str. 38 ) načelno se primjedba odnosi na
Bistrović dipl.ing. agr. p o tre b u razgraničenja poljoprivrednih od šumskih površina pro sto rn o planskih pokazatelja
/ MINISTARSTVO
iskazanih kao PŠ obzirom da će sho d n o posebnim propisima, biti nužno n avedeno
POLJOPRIVREDE,
razgraničenje.
Uprava poljoprivrede i
p re h ra m b e n e
Industrije

Navedeni problem nije te m a ŠGOP-a pa
sam im tim e niti SPUO. Navedni problem
s e tre b a rješavati u drugim strateškim
d o k u m en tim a 1 planovima.

Primjedba prihvaćena - tek st poglavlja
Poglavlje 2.5.2. Postojeći problem i ( str 97)
Ispred te k s ta na početku stranice navesti; Zakonski okvir zaštite zemljišta se uspostavlja Izmjenjen i dopunjen prem a naputku

tem eljem načina korištenja zemljišta, odnosno tem eljem posebnih propisa nadležnih
ministarstava. Temeljne postavke zaštite tla u korištenju za poljoprivrednu nam jenu se
uspostavljaju donašanjem Zakona o poljoprivrednom zem ljištu ( „NN",br. 39/13. i 48/15.) i
njegovim podzakonskim aktima/'Pravilnika o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja
(„NN",br.09/14.), Pravilnika o m etodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta („NN",
br.43/14.). Pravilnika o agrotehničkim m jeram a („NN", br.142/13), te Pravilnika o mjerilima za
utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (Pl) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog
zem ljišta (,,NN",br. 1 5 1 /1 3 .}.
M inistarstvo nadležno za poljoprivredu odnosno Agencija za poljoprivredno zemljište
nadležna je za uspostavu sustava trajnog m otrenja na poljoprivrednom zemljištu, koji jo š nije
uspostavljen.
Na kraju odlom ka dodati: Predmetno nije zapreka promišljanju i provođenju mjera zaštite
tla odnosno održiva gospodarenja poljoprivrednim zem ljištem , koji se operativno m ože
provoditi i kroz m jere ruralnog razvoja.
U tek stu nije o b ra đ e n a analiza postojećeg sustava praćenja stanja šum skog zemljišta
sijed ivo norm ativnim aktim a i operativnom provođenju n avedenog.
"Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja
n e zabranjuje primjenu na
zemljištu koje nije poljoprivredno zemljište, t e se u praksi i koristi za sva zemljišta jer drugog
Pravilnika nem a.
Tekst u sredini tre ć e g poglavlja koji počinje sa ,,U tom smislu nije se dovoljno vezati ....
gdje nem a prostora za sum njive inpute u poljoprivrednoj proizvodnji.....", tre b a izmijeniti je r se
p re d m e tn o odnosi na korištenje mulja iz pročišćivaća o tp ad n ih voda na poljoprivrednom
zemljištu.
Poglavlje 5.2. Utjecaj planiranih radova na sastavnice okoliša ( str. 168 ) Korištenja nedrvnih
šumskih proizvoda - proizvodi za p o tre b e stočarstva, n av e d en je negativan utjecaj na tlo ( - )
prihvatljivije bi bilo navesti (+ /-) je r ukoliko o d n o se organske tvari, ali i doprinose pri gnojidbi
organskim izlučevmama.

Primjedba uvažena - tek st korigiran
sukladno primjedbi.

Poglavlje 7. M jere sprečavanja, sm anjenja, ublažavanja i kom penzacije nepovoljnih utjecaja Primjedba uvažena - predložena mjera
uvrštena u studiju.
p ro v e d b e ŠGIOP na okoliš - Za Tlo ( str.197 ).
Dodati na kraju pasosa:

pri planiranju šum ske infrastrukture izbjegavati trajnu prenam jenu osobito vrijednog obradivog
(Pl) i vrijednog obradivog (P2j poljoprivrednog zemljišta, kao i područja pojačanog rizika od

«

erozije.

Z A PISN IK
sa 2. sjednice Savjetodavnog povjerenstva za procjenu
Strateške studije o utjecaju na okoliš
Sumskogospodarske osnove područja RH za razdoblje 2016. - 2025.
BR.
1.

UVOD

1.1.

Od 9 članova Savjetodavnog povjerenstva sjednici je prisustvovalo njih 7 i tajnik
Povjerenstva prema popisu navedenom u prilogu ovoga Zapisnika. Sjednici nisu
prisustvovali članovi Stjepan Gospočić, dipl.ing.šum. i Mina Plančić, mag. ing. arh.
urb.
Osim članova povjerenstva sjednici su prisustvovali: dr.sc. Vladimir Kušan,
dipl.ing.šum. i Tena Birov, Ivona Žiža i Nela Jantol ispred izvršitelja strateške studije
(OIKON d.o.o. - INSTITUT ZA PRIMJENJENU EKOLOGIJU, Trg senjskih uskoka
1-2, Zagreb), mr.sc Dubravko Janeš, dipl.ing.šum. iz trgovačkog društva Hrvatske
šume d.o.o. te Igor Hasl, dipl.ing.šum. iz Odjela za uređivanje šuma Ministarstva
poljoprivrede.

1.2.

Sjednicu Povjerenstva otvorio je predsjednik Savjetodavnog povjerenstva mr.sc. Goran
Videc te je pozdravio sve nazočne i upoznao sa dnevnim redom koji se sastojao od
dvije točke i to. 1) Rasprava o primjedbama i prijedlozima na nacrt Strateške studije i
2) Donošenje mišljenja Povjerenstva na nacrt Strateške studije.

2.

RASPRAVA O PR IM JED B A M A I PR IJE D L O Z IM A NA N A CR T STR A TESK E
STU D IJE

2.1.

Mr. sc. Goran Videc upoznao je prisutne da su sve primjedbe članova Povjerenstva
koje su pristigle nakon 1. sjednice raspravljene s izvršiteljem Studije i da su sve one
unesene u novu verziju Strateške studije koja je mailom dostavljena svim članovima
Povjerenstva, te je otvorio raspravu o primjedbama na istu.

2.2.

Vlatka Palčić, viša stručna savjetnica u Upravi za klimatske aktivnosti u MZOE
podsjetila je izršitelja da je u tekst Strateške studije potrebno obraditi Forest
management level u vezi poglavlja o zaštiti okoliša, a dr. Kušan je obrazložio d a je to
ispravljeno u novo ispravljenom tekstu Strateške studije.

2.3.

Matej Majdenić, ispred MZOE naveo je da je mailom dostavio svoje primjedbe te da
su one uvažene u novoj verziji studije.

2.4.

Ernestina Pavlić, ispred MP- Uprave vodnog gospodarstva naglasila je da je mailom
dostavila svoje primjedbe u vezi značajnog utjecaja na okoliš u vezi voda te da su
ugrađene u studiju.

2.5.

Ivan Cmogaj, ispred Ministarstva gospodarstva naglasio je da nije imao značajnijih
primjedbi na Studiju, te predložio da izvršitelj još jednom prođe cijeli tekst jer u njemu
ima stilskih i gramatičkih grešaka.

3.

D O N O ŠEN JE M IŠL JE N JA NA N A CRT STRA TESK E STU D IJE

3.1.

Predsjednik mr. sc. Goran Videc predložio je prijedlog mišljenja na Stratešku studiju te
zamolio prisutne da daju svoje mišljenje po poglavljima.

3.2.

Na poglavlje I. PR EG L ED SADRŽAJA I G LAVNIH C IL JE V A ŠG O P primjedbu

je imala članica Šonja Pelicarić s primjedbom da treba provjeriti da li je Strategija
zaštite, očuvanja i održivog gospodarskog korištenja kulturne baštine Republike
Hrvatske za razdoblje 2011.-2015. jer se ŠGOP donosi na razdoblje kada ista
Strategija više ne važi. Ivana Marenić Pugar obrazložila je da pošto nije donesena nova
Strategija za očuvanje kulturne baštine pretpostavlja se da ista vrijedi do donošenja
nove iako je u naslovu napisan rok važenja.
3.3.

Na poglavlje II. O K O LIŠN E ZN A ČA JK E PO D RU ČJA NA K O JA PRO V ED BA
ŠG O P M O Ž E ZNAČAJNO U T JE C A T I nije bilo primjedbi.

3.4.

Na poglavlje III. V JE R O JA TN O ZN A ČA JN I U T E C A JI NA O K O L IŠ članica
Em estina Pavlić primijetila je da u tablici pod mjerama M6 i M7 u okolišnoj temi
Z r a k nedostaje ocjena i kratak opis utjecaja.

3.5.

Na poglavlje IV. M JE R E SPRJEČA V A NJA , SM ANJENJA, UBLA ŽA V A N JA I
K O M P E N Z A C IJE N EPO V O L JN IH U TJEC A JA PR O V ED B E ŠG O P NA
O K O L IŠ pod naslovom Tlo članica Miijana Vrabec Bistrović, ispred MP - Uprave za
poljoprivredno zemljište zatražila je objašnjenje zbog čega u studiji nije opisan
zakonski propisani monitoring šumskog zemljišta već je opisan monitoring
poljoprivrednog zemljišta a kojeg ŠGOP i tako ne obrađuje. Ispred izrađivača studije
dr. Kušan odgovorio je d a je to napravljeno iz razloga što ne postoje zakonski propisi u
vezi monitoringa šumskog zemljišta. Član Matej Majdenić, primjetio je da u povo
poglavlje treba uvrstiti primjedbe date od MZGE.

3.6.

U poglavlju V. PRED V IĐ EN O PR A Č EN JE STANJA O K O LIŠA član Matej
Majdenić imao je primjedbe pod naslovima K lim atske prom jene i Biološka
raznolikost i zaštićena područja gdje je primijetio da navedeno zapravo nije zapravo
ništa novo predviđeno već je to postojeće praćenje stanja klimatskih promjena i
biološke raznolikosti o čemu izvješća u vezi šuma daju Hrvatske šume d.o.o.

4.

Z A K L JU C C I

4.1.

Predsjednik Savjetodavnog povjerenstva je nakon izjašnjavanja prisutnih članova o
mišljenju na Stratešku studiju konstatirao da se može prihvatiti tekst mišljenja. Prije
potpisivanja tekst mišljenja će se dostaviti svim članovima Povjerenstva mailom.

5.

P R IL O G

5.1.

Potpisna lista prisutnih na 2. sjednici Savjetodavnog povjerenstva 10.05.2017.

S a s ta v i la ^ ^
Ivana M ^rem ć P ugar, ta jn ik Povjerenstva

P re d sje d n ik ^ j^ j^ re n stv a :
m r .s c ^ o r a n Videc
P/7028151

KLASA: 351-03/16-01/126
URBROJ: 525-11/0893-17-57

ZAPISNIK SA 2. SJEDNICE POVJERENSTVA ZA PROCENU STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
NAZIV PROJEKTA: Strateška studija o utjecaju na okoliš Šumskogospodarske osnove područja za razdoblje 2016. - 2025.

DATUM , VRIJEME I LOKACIJA ODRŽAVANJA SASTANKA: 10.05.2017. u 9.00 sati, Ministarstvo poljoprivrede. Planinska 2a, Zagreb
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P/7028177
SAVJETODAVNO STRUČNO POVJERENSTVO
ZA STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA
ŠUM SKOGOSPODARSKE OSNOVE PODRUČJA REPUBLIKE HRAVATSKE ZA RAZDOBLJE 2016. - 2025.
KLASA: 351-03/16-01/126
URBROJ: 525-11/0893-17-58
Zagreb, 23. svibnja 2017. godine

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine", broj 80/13,
153/13 i 78/15) te u skladu sa člankom 13. stavkom 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i
programa na okoliš („Narodne novine66, broj 64/08) i člankom 9. stavkom 1. Pravilnika o povjerenstvu
za stratešku procjenu („Narodne novine", broj 70/08), Savjetodavno stručno povjerenstvo za stratešku
procjenu utjecaja Šumskogospodarske osnove područja za razdoblje 2016. - 2025. na okoliš, nakon
provedenog postupka utvrđivanja cjelovitosti i stručne utemeljenosti Strateške studije o utjecaju na
okoliš Šumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske za razdoblje 2016. - 2025., na svojoj
2. sjednici održanoj dana 10. svibnja 2017. u Zagrebu, donijelo je sljedeće

MIŠLJENJE
Strateška studija o utjecaju na okoliš Šumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske
za razdoblje 2016. - 2025., je cjelovita i stručno utemeljena.

Strateškom studijom utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: Strateška studija) analiziran je
Nacrt prijedloga Šumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske za razdoblje 2016. - 2025.
(u daljnjem tekstu: ŠGOP). ŠGOP je šumskogospodarski plan na temelju kojeg se gospodari šumama i
šumskim zemljištem na šumskogospodarskom području Republike Hrvatske. ŠGOP utvrđuje se
ekološka, gospodarska i socijalna podloga za biološko poboljšavanje šuma i povećanje šumske
proizvodnje na šumskogospodarskom području.
Ciljevi ŠGOP su ispunjenje sveeuropskih kriterija za održivo gospodarenje šumama a koji su:
1. održavanje i odgovarajuće poboljšanje šumskih ekosustava i njihov doprinos globalnome
ciklusu ugljika,
2. održavanje zdravlja i vitalnosti šumskog ekosustava,
3. održavanje i poticanje proizvodnih funkcija šume,
4. održavanje, očuvanje i odgovarajuće poboljšanje biološke raznolikosti u šumskom
ekosustavu,
5. održavanje i odgovarajuće poboljšanje zaštitnih funkcija u upravljanju šumom (posebno
tla i vode),
6. održavanje drugih socijalno-ekonomskih funkcija i uvjeta
Strateška studija je izrađena kako bi se, uzimajući u obzir ciljeve ŠGOP, odredili, opisali i
procijenili vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom ŠGOP, predložile mjere
zaštite okoliša kao i program praćenja stanja okoliša.

I. PREGLED SADRŽAJA I GLAVNIH CILJEVA ŠGOP
Ciljevi gospodarenja šumama u Republici Hrvatskoj trebaju ispunjavati zadane strateške
odrednice koje su definirane nacionalnim i međunarodnim aktima iz područja šumarstva i
zaštite prirode te ostalim strateškim dokumentima iz drugih povezanih područja poput klime i
okoliša. Strateški dokumenti i zakonski akti na nacionalnoj razini iz područja šumarstva
prvenstveno se odnose na Zakon o šumama i Nacionalnu šumarsku politiku i strategiju

("Narodne novine", broj 120/03); iz područja zaštite prirode odnose se na Strategija i akcijski
plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti RH (NN 143/08) i Zakon o zaštiti prirode.
Sukladno Strategiji i akcijskom planu zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike
Hrvatske strateški ciljevi za područje šumarstva su očuvanje biološke raznolikosti šuma i
održivo korištenje bioloških resursa kroz ugrađivanje mjera zaštite biološke raznolikosti te
suradnja između sektora šumarstva i zaštite prirode. Ciljevi i zadaće zaštite prirode prema
Zakonu o zaštiti prirode su: očuvanje i/ili obnova bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i
georaznolikosti u stanju prirodne ravnoteže i usklađenih odnosa s ljudskim djelovanjem;
osiguranje održivog korištenja prirodnih dobara bez bitnog oštećivanja dijelova prirode i uz
što manje narušavanja ravnoteže njezinih sastavnica; pridonošenje očuvanju prirodnosti tla.
očuvanju kakvoće, količine i dostupnosti vode, mora, očuvanju atmosfere i proizvodnji kisika
te očuvanju klime.
Odnos Plana s drugim odgovarajućim strategijama, planovima i programima na nacionalnoj razini
NAZIV
DOKUMENTA

CILJEVI STRATEGIJE /
PROGRAMA/PLANA

Globalni i opći dugoročni ciljevi zaštite
okoliša:
A. održavati i poboljšavati sveukupnu
kakvoću života,
B. održavati trajan pristup prirodnim
izvorima,
C. izbjeći svaku trajnu štetu okolišu,
D. smatrati da k održivom ide onaj razvoj
koji zadovoljava sadašnje potrebe, a
Nacionalna
bez ugrožavanja budućih naraštaja i
strategija i plan
mogućnosti da zadovolje vlastite
djelovanja na
potrebe.
okoliš (NN
Dugoročni nacionalni ciljevi u zaštiti
46/02)
okoliša su:
A. sačuvati i unaprijediti kakvoću voda,
mora, zraka i tla u Republici Hrvatskoj,
B. održati postojeću biološku raznolikost
u Republici Hrvatskoj,
C. sačuvati prirodne zalihe, a osobito
integritet i značajke područja posebnih
prirodnih vrijednosti (more, obala i otoci,
planinski dio Republike Hrvatske itd.).
Opći strateški ciljevi:
1. Očuvati
sveukupnu
biološku,
krajobraznu i geološku raznolikost kao
temeljnu vrijednost i potencijal za
daljnji razvitak Republike Hrvatske
2. Ispuniti sve obveze koje proizlaze iz
1 procesa pridruživanja Europskoj uniji i
Strategija i
usklađivanja
zakonodavstva
s
akcijski plan
relevantnim direktivama i uredbama
zaštite biološke
EU
(Direktivom
o
staništima,
i krajobrazne
Direktivom o
pticama,
C1TES
raznolikosti RH
uredbama)
(NN 143/08)
3. Ispuniti obveze koje proizlaze iz
međunarodnih ugovora na području
i
zaštite prirode, biološke sigurnosti,
pristupa informacijama i dr.
4. Osigurati integralnu zaštitu prirode
kroz suradnju s drugim sektorima
5. Utvrditi i ocijeniti stanje biološke,
krajobrazne i geološke raznolikosti.

C IL JE V I I M JE R E ŠG O P

KOJI POVEZUJU
CILJEVE i AKTIVNOSTI
C1U:
Održivo (potrajno)
višenamjensko gospodarenje
šumama

CIU:
Održivo (potrajno)
višenamjensko gospodarenje
šumama

KOMENTAR
Ciljevi i propisi
ŠGOP su
usklađeni s
navedenim
ciljevima
Nacionalne
strategije i
plana djelovanja
na okoliš

Ciljevi i propisi
ŠGOP su
usklađeni s
navedenim
ciljevima
Strategije i
akcijskog plan
zaštite biološke
i krajobrazne
raznolikosti

1 ■
1

1
I

i
!
i
i
i
i
;
ii

, Nacionalna
. šumarska
i politika i
strategija (NN
.120/03)

i

i

uspostaviti informacijski sustav zaštite
prirode s bazom podataka povezanom u
informacijski sustav države *
6.
Poticati
unaprjeđivanje
institucionalnih i izvaninstitucionalnih
načina obrazovanja o biološkoj
raznolikosti i sudjelovanje javnosti u
postupcima odlučivanja
7.
Razvijati
mehanizme
provedbe
propisa kroz jačanje zakonodavnih i
institucionalnih
kapaciteta,
obrazovanjem, razvojem znanstvenih
resursa, obavješćivanjem, razvojem
mehanizama financiranja.
Posebni ciljevi:
ODRŽIVO KORIŠTENJE PRIRODNIH
DOBARA
Šumarstvo
Očuvati postojeću biološku raznolikost
šuma i osigurati održivo korištenje
ovog biološkog resursa kroz
ugrađivanje mjera zaštite biološke
raznolikosti te suradnju između sektora
šumarstva i zaštite prirode
Ciljevi politike:
1 - Optimalno gospodarenje svim šumskim
resursima u suradnji sa zainteresiranim
stranama
Al: Sačuvati i promicati stabilnost
staništa, zdravstveno stanje Šuma i
produktivni kapacitet sastojina
A2: Uvođenje 4E (ekološke,
ergonomske, ekonomske,
energetske) tehnologije u
Šumarstvo
A3: Poboljšanje sustava gospodarenja
krškim područjem
A4: Uključivanje miniranih šumskih
područja u redovito gospodarenje
2 - Lovstvo i šumske ekološke sustave
treba optimalno uključiti u turističku
ponudu, a ostale proizvode šuma i
šumskog zemljišta uključiti u
gospodarenje šumama i šumskim
zemljištem,
Cl: Identificirati i vrednovati postojeći
turistički potencijal šumskih
ekoloških sustava
C6: Koristiti ostale proizvode šuma i
šumskog zemljišta u skladu s
načelima potrajnog (održivog)
gospodarenja šumama
3 - Proglašenje zaštićenih područja i
režima za njihovo upravljanje na
osnovi jasnih kriterija i u skladu s
međunarodnim standardima
El: Usklađivanje gospodarenja
šumama i vodama
E2: Međusektorska suradnja u
upravljanju zaštićenim područjima
E3: Zaštita od šumskih požara
E4: Uključivanje šumarskih stručnjaka

CILJ:
Održivo (potrajno)
višenamjensko gospodarenje
šumama

Ciljevi i propisi
ŠGOP su
usklađeni s
navedenim
ciljevima
Nacionalno
šumarske
politika i
strategije

t

u izradu prostornih planova
4 - Prilagoditi obrazovanje i istraživanje
potrebama modernog šumarstva
F3 Provedba međunarodnih obveza,
konvenciia i rezolucija
Glavni ciljevi:
1 - Korištenje proizvoda šuma i šumskog
zemljišta u skladu s načelima održivoga
gospodarenja šumama.
2 - Tijekom planiranja gospodarskih
djelatnosti, osobito cksploatacijskih
zahvata, treba osigurati racionalno
korištenje neobnovljivih prirodnih dobara
te održivo korištenje obnovljivih prirodnih
izvora

]

Strategija
održiveg
razvitka RH
(NN 30/09)

Opći cilj:
Postizanje višeg (objektivno mogućeg)
stupnja sigurnosti i razvijenosti Države
radi ostvarivanja razvitka i kvalitete života
stanovništva na svim područjima.

CIU:
Održivo (potrajno)
višenamjensko gospodarenje
šumama

Ciljevi i propisi
ŠGOP su
usklađeni s
navedenim
ciljevima
Strategije
održivog
razvitka RH

CIU:
Održivo (potrajno)
višenamjensko gospodarenje
šumama

Ciljevi i propisi
ŠGOP su
usklađeni s
navedenim
ciljevima
Strategije
prostornog
uređenja RH
ZDS RH

Posebni ciljevi:

Očuvanje prostora i okoliša kao
najsnažnijega globalnog i strateškog
resursa hrvatske.
Ciljevi sektora šumarstva:

Strategija
prostornog
uređenja RH
ZDS RH, lipanj
97., NN 76/13.)

j

Program
prostornog
uređenja
Republike
Hrvatske
(NN 50/99,
84/13)

1 - Podržavanje višestruke uloge i funkcije
šuma i šumskih površina
2 - Jačanje zaštite, održiveg gospodarenja i
očuvanja šuma te akcija ozelenjivanja
golih površina kroz rehabilitaciju šuma,
pošumljavanje novih i već pošumljavanih
površina, kao i druga rehabilitacijska
sredstva
3 - Unaprjeđenje učinkovitih načina
korištenja i postupaka utvrđivanja stanja,
kako bi se postiglo puno vrednovanje
dobara i funkcija vezanih uz Šume, Šumske
površine i područja pod Šumama
4. Uspostavljanje i/ili jačanje sposobnosti
planiranja, utvrđivanja i sustavnog
praćenja stanja Šuma, te uz njih vezanih
programa, projekata i aktivnosti
uključujući komercijalne procese i
trgovinu.
Osnovni ciljevi prostornog razvoja su:
1-1 Osnažiti prostorno razvojnu strukturu
Države
1-2 Povećati vrijednost i kvalitetu prostora
i okoliša
1-3 Racionalno
koristiti
i
zaštititi
nacio n aln a dobra
1-4 Uvažiti
z ajed n ičk a
obilježja
i
osobitosti p o d ru čja
Šumarstvo i gospodarenje šumama i
šumskim zemljištem

4-2 Treba ja č a ti ekološku k o m p o n e n tu
održivog gospodarenja šumama i
pošumljivati nove š u m sk e površine u
J p rim o rsk o i Hrvatskoj, posebno Dodručie

CIU:
Održivo (potrajno)
višenamjensko gospodarenje
Šumama

Ciljevi i propisi
ŠGOP su
usklađeni s
navedenim
ciljevima
Programa
prostornog
uređenja
Republike
Hrvatske

krša i područja devastirana tijekom
domovinskog rata
4-3 Uz korištenje sirovinske funkcije
potrebno je koristiti ekološku i socijalnu
funkciju šuma._____________________
Opći ciljevi:
Promicanjc okolišno učinkovitog
poljoprivrednog sustava
Poboljšana učinkovitost resursa te pomaka
ka klimatskih elastičnoj poljoprivredi,
prehrambenoj industriji i šumarstvu
Potrebe:

Program
ruralnog
razvoja
Republike
Hrvatske za
razdoblje 2014.
- 2020 .

Potreba 04. Unaprjeđenje gospodarenja
šumama privatnih
šumoposjednika
Potreba 08. Komasacija poljoprivrednog i
okrupnjavanje šumskog
zemljišta
Potreba 09. Izgradnja pristupnih cesta u
poljoprivredi i šumarstvu
Potreba 18. Obnova šumskih površina
konverzijom i sadnjom
biljaka
Potreba 19. Modernizacija tehnologija,
strojeva i opreme za
izvođenje radova u
šumarstvu i preradi drva
Potreba 20. Povećanje proizvodnje i
korištenja energije iz
obnovljivih izvora
Prioriteti/fokus područja:

2C) Povećanje održivosti i kompetentnosti
šumskih gospodarstava i promocija
održiveg gospodarenja šumama
4A) Obnovu, očuvanje i povećanje
bioraznolikosti, uključujući u
područjima mreže Natura 2000.i u
područjima s prirodnim
ograničenjima ili ostalim posebnim
ograničenjima i poljoprivredu velike
prirodne vrijednosti, kao istanje
europskih krajobraza
4B) Bolje upravljanje vodama, uključujući
upravljanje gnojivima i pesticidima
4C) Sprečavanje erozije tla i bolje
upravljanje tlom
5D) Smanjenje emisija stakleničkih
plinova i amonijaka koje uzrokuje
poljoprivredna djelatnost
5E) Poticanje pohrane i sekvestracije
ugljika u poljoprivredi i šumarstvu
Mjere

Mjera M08 - Ulaganja u razvoj šumskih
područja i poboljšanje isplativosti
šuma
Mjera M016 - Suradnja - operacije s
naglaskom na održivo upravljanje u
šumarstvu i poljoprivredi______________

CILJ:
Održivo (potrajno)
višenamjensko gospodarenje
šumama

Ciljevi i propisi
ŠGOP su
usklađeni s
navedenim
ciljevima
Programa
ruralnog razvoja
Republike
Hrvatske za
razdoblje 2014.
-

2020 .

Ciljevi ŠGOP i
CILJ:
Opći ciljevi:
drugi propisi su
Održivo (potrajno)
Zaštita i unapređenje ukupnog stanja voda
višenamjensko gospodarenje usklađeni s
i o vodi ovisnih ekosustava
navedenim
šumama
Područje:
ciljevima
Zaštita od poplava
Strategije
C 9. Uređivanja slivova - Šumske površine
Strategija
upravljanja
upravljanja
na slivovima trebaju se održavati i širiti,
vodama
osobito u brdskim i planinskim područjima
vodama (NN
91/08)
s velikim rizicima od erozije.
C 13. Provedba općih protuerozijskih
mjera - integriranje problematike zaštite od
erozije u prostorne planove,
šumskogospodarsku i vodnogospodarsku
plansku dokumentaciju._______________
Opći cilj:
CILJ:
Ciljevi i propisi
C4. Smanjivanje i ograničavanje emisija
Održivo (potrajno)
ŠGOP su
Plan zaštite
stakleničkih plinova i tvari koje oštećuju
višenamjensko gospodarenje usklađeni s
zraka, ozonskog ozonski sloj te održavanje razine odliva
šumama
navedenim
sloja,
stakleničkih plinova.
ciljevima
klimatskih
Pojedinačni cilj:
Planom zaštite
promjena i
C4.3 Odliv stakleničkih plinova u sektoru
zraka, ozonskog
ublažavanja
korištenja zemljišta i promjene u korištenju
sloja,
klimatskih
zemljišta i šumarstvo (LULUCF), za dio
klimatskih
promjena u RH
koji se odnosi na gospodarenje šumama
promjena i
u razdoblju od
(članak 3.4 Kyotskog protokola) držati
ublažavanja
2013. do 2017.
većim od referentne razine za aktivnost
klimatskih
(NN 139/13)
gospodarenja Šumama (FMRL).
promjena u RH
u razdoblju od
2013. do 2017.
Komponenta /.:
CILJ:
Planiranjem
Održivo (potrajno)
radova u
Osnovne mjere
višenamjensko
šumama
Mjere zaštite voda namijenjenih za
gospodarenje
šumama
sukladno cilju
ljudsku potrošnju
gospodarenja
i
Mjera M 12Dodatne mjere
mjeri M12
Uzgoj, iskorištavanje i
Područja namijenjena zaštiti staništa ili
izvršeno je
zaštitu šuma te gradnju
usklađenje
Plan upravljanja vrsta gdje je održavanje ili poboljšanje
i održavanje šumske
stanja voda bitan element njihove zaštite
ŠGOP s
vodnim
infrastrukture
mjerama Plana
područjima za
Ostala zaštićena područja prirode gdje je
prilagoditi zaštiti tla i
upravljanja
održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan
razdoblje 2016.
voda u smislu
vodnim
element njihove zaštite
-2021. (NN
izbjegavanja štetnih
područjima
66/16) koji
Na vodnim tijelima na kojima je utvrđeno
utjecaja na stanje
sadrži i Plan
nezadovoljavajuće hidromorfološko stanje
vodnih tijela
upravljanja
potrebno je utvrditi program revitalizacije /
površinskih i
rizicima od
renaturalizacije i započeti s njegovom
podzemnih voda
poplava
provedbom.
Komponenta II.:

Upravljanje rizicima od poplava

Mjere unapređenja upravljanja rizicima od
poplava
Provedbene mjere smanjenja područja pod
rizikom od poplava

CILJ:
Očuvanje i održivo korištenje kulturne
baštine
Strategija
zaštite,
očuvanja i
održiveg
gospodarskog
korištenja
kulturne baštine
Republike
Hrvatske za
razdoblje
2011.-2015.

CILJ:
Održivo (potrajno)
"višenamjensko gospodarenje
šumama

Neki planirani
radovi mogu
dovesti do
oštećivanja
arheološke
baštine, a
prilikom
izvođenja
radova moguće
je pronaći i
nove nepoznate
lokalitete.
ŠGOP-om nisu
propisani
postupci vezani
uz kulturnu
baštinu pa je
preporučena
nadopuna.____

II. OKOLIŠNE ZNAČAJKE PODRUČJA NA KOJA PROVEDBA SGOP MOZE
ZNAČAJNO UTJECATI
Okolišne značajke
Zrak

Šumskogospodarska osnova područja Republike Hrvatske
(ŠGOP) propisuje aktivnosti koje obuhvaćaju uzgoj, zaštitu i
korištenje šuma i šumskog zemljišta, te izgradnju i održavanje
šumske infrastrukture na održiv način kako bi se između ostalog
ispunio cilj - održavanje i odgovarajuće poboljšanje šumskih
ekosustava i njihov doprinos globalnome ciklusu ugljika.
Negativan utjecaj koji će se javiti tijekom realizacije aktivnosti tj.
provedbe radova u šumi (sječa, izvlačenje trupaca, prijevoz) ili
izgradnje šumskih prosjeka zbog emisija onečišćujućih tvari u
zrak iz mehanizacije i vozila može se smatrati zanemarivim.

Klima

Provedba ŠGOP-a bi mogla imati samo lokalne utjecaje na
mikroklimu konkretnog područje gdje se provodi. Pošumljena
područja imaju manje dnevne fluktuacije temperature, veću
količinu oborina, veću evapotranspiraciju, ali bolje čuvaju vlagu u
tlu u odnosu na travnata ili područja pod poljoprivrednim
kulturama.

Klimatske promjene

Provedba ŠGOP-a će imati zanemarivo mali ili gotovo nikakav
utjecaj na klimatske promjene.

Vode i more

Tijekom provođenja nekih od aktivnosti predviđenih ŠGOP RH
bit će korišteni različiti strojevi i mehanizacija te postoji opasnost
od izlijevanja štetnih tvari i njihovo ispiranje u okolne vodotoke i
podzemne vode, te može doći i do narušavanja hidromorfoloških
karakteristika vodotoka, no s obzirom na dužinu trajanja ovaj
utjecaj se može smatrati zanemarivim.
Kemijska sredstva korištena za provođenje zaštite od štetnika
mogu imati negativno utjecati na fizikalno-kemijsko stanje

površinskih i podzemnih vodnih tijela.
Površinsko odvodnjavanje može dovesti do promjene vodnog
režima, odnosno do spuštanja razine podzemnih voda.
Tlo

Obzirom d a je jedan od glavnih ciljeva ŠGOP-a održavanje i
odgovarajuće poboljšanje zaštitnih funkcija u upravljanju šumom
(posebno tla i vode) zasigurno će doći do smanjenja degradacije
šumskog tla i povećanja ekološko-regulacijske funkcije tla.

Biološka raznolikost

Provedbom ŠGOP moguća je primjena rješenja u gospodarenju
šumama u zaštićenim područjima koja poboljšavaju trenutnu
bioraznolikost i osiguravaju njihovu bolju stabilnost. Obnovljene
šume mogu pružiti široki raspon koristi uključujući održivi
dohodak, drvo za industriju i lokalne zajednice, povećanu
kvalitetu staništa i povećanu otpornost na klimatske promjene,
sigurnu opskrbu vodom i mogućnosti za rekreaciju, odmor i
turizam. Ostale šumske vrste (flora, fauna i gljive) također će
imati koristi zbog unaprijeđenija stanišnih uvjeta i uvođenja
gospodarenja koji uzima u obzir specifičnosti vrsta.

Zaštićena područja

Provedbom SGOP u zaštićenim područjima u kojima je dopuštena
gospodarska djelatnost (park prirode, regionalni park, značajni
krajobraz), uz uvjet da se ne narušavaju uvjeti i funkcije zbog
kojih su proglašeni zaštićenim, očuvat će se karakteristike,
odnosno temeljni fenomeni te je moguće i poboljšati uvjete i
kvalitetu staništa u zaštićenim područjima.
U zaštićenim područjima u kojima gospodarska djelatnost nije
dopuštena, zbog akcidentnih događaja (biotskih i abiotskih vjetrolomi, snjegolomi, zaraza štetnicima, bolestima i dr.)
neprovođenjem ŠGOP-om propisanih mjera sanacije može foći do
negativnih utjecaja tih događaja na bioraznolikost, odnosno na
temeljni fenomen.

Krajobrazna raznolikost

Provedba Sumskogospodarske osnove općenito može generirati
dva tipa utjecaja na značajke krajobraza: (I) utjecaj na fizičku
strukturu krajobraza do kojeg dolazi uslijed promjena površinskog
pokrova i prirodne morfologije terena prilikom izgradnje zahvata,
te (II) utjecaj na izgled i način doživljavanja uslijed prethodno
navedenih promjena (promjene krajobraznog karaktera i vizualnih
vrijednosti krajobraza).
S obzirom na stratešku razinu obrade utjecaja na kojoj nisu
definirani pojedini zahvati, niti su poznate njihove konkretne
lokacije, tek se načelno može ustvrditi da ovakvi rizici postoje.
Tek u slijedećim fazama, tj. pri (1) razradi planskih dokumenata,
te (2) n ajo š detaljnijoj projektnoj razini, moguće je kroz postupke
(1) SPUO, odnosno (2) PUO definirati konkretnije utjecaje i
predložiti adekvatne mjere zaštite kojima ih je moguće ublažiti

i/ili spriječiti.
Kulturna baština

Provedba može utjecati na stanje kulturne baštine ako se ne
poštuju mjere zaštite registriranih i evidentiranih kulturnih dobara.
Posebice su ugrožena potencijalna i neevidentirana arheološka
nalazišta. Provedba SGOP-a može utjecati na očuvanje kulturnog
krajolika.

Naselja, stanovništvo i
zdravlje ljudi

Provedbom SGOP neće doći do smanjenja postojeće površina pod
šumama čime se osigurava pozitivan utjecaj na naselja,
stanovništvo i zdravlje ljudi. Ovaj utjecaj izravno se očituje kroz
rekreativne, turističke i zdravstvene OKFŠ. Neizravan utjecaj
zadržavanja površine pod šumama na zdravlje i stanovništvo
prisutan je kroz slijedeće OKFŠ: zaštita od erozije (promet), vodni
režim i hidroenergetski sustav (voda za ljudsku potrošnju,
energetika), plodnost tla i poljodjelstvo (poljoprivreda), klimu,
unapređenje okoliša (vizualne, rekreativne, turističke
komponente), stvaranje kisika i pročišćavanje atmosfere (zrak),
fauna i lovstvo (vizualne, rekreativne, turističke komponente).

Promet

Moguće je otežano prometovanje ili zatvaranje pojedinih dionica
javnih i nerazvrstanih prometnica tijekom sječe i izvlačenja drvnih
sortimenata. N a tim prometnicama je u takvim slučajevima
moguće kratkotrajno smanjenje sigurnosti u prometu. Na
pojedinim dionicama očekivano je povećanje teškog prometa
tijekom transporta trupaca.

Buka

Realizacijom ŠGOP-a ne očekuju se značajni utjecaji vezani za
povećanje razine buke, ali može se očekivati lokalno povećanje
razina buke (transport ili sječa u blizini naseljenih područja),
kratkotrajnog karaktera.

III. VJEROJATNO ZNAČAJNI UTECAJI NA OKOLIŠ
ŠGOP je temeljem zakonskih propisa i dobre prakse u gospodarenju šumama definirao glavni
cilj gospodarenja šumama koje se treba provesti kroz 13 definiranih mjera koje određuju
način gospodarenja šumama u RH:
C l - Održivo (potrajno) višenamjensko gospodarenje šumama
M l - Održavati prirodni sastav šume i podržavati zavičajne (autohtone) vrste;
M2 - Težiti produženju ophodnje gospodarski važnijih vrsta drveća gdje za to postoje uvjeti i
potreba
M3 - Smještajem i strukturom umjetno podignutih sastojina poticati zaštitu i obnovu prirodnih
šuma, a ne povećavati pritisak na njih
M4 - Odabir vrsta za umjetno podizanje sastojina i obnovu degradiranih sastojina obavljati na
temelju opće prikladnosti stanišnim uvjetima i ciljevima gospodarenja, dajući prednost
zavičajnim (autohtonim) vrstama i lokalnoj provenijenciji
M5 - koristiti samo one unesene vrste, provenijencije i varijetete utjecaj kojih je na ekosustav,
genetički integritet zavičajnih vrsta i lokalnu provenijenciju stručno procijenjen i kojih se
negativni utjecaj može izbjeći ili umanjiti

M6 - Izbjegavati sječu zaštićenih, rijetkih i ugroženih vrsta drveća, šumskih voćkarica i
ostalih vrsta s bobičastim plodovima te ih štititi i unositi prilikom obnove šume
M7 - Voditi skrb o drugim vrstama u ekosustavu koje su vezane uz suha i trula stabla,
odnosno prilikom sječe ostavljati potreban broj starih dubova, šupljih i trulih stabala, u
takvom rasporedu i broju kako bi se očuvala biološka raznolikost
M8 - Podržavati tradicionalni sustav gospodarenja na odgovarajućim staništima koji oblikuje
vrijedan ekosustav, kada je to ekonomski provedivo
M9 - U šumama koje su ugrožene sušenjem i elementarnim nepogodama uspostaviti cjelovitu
mrežu nadzora radi sagledavanja kretanja negativnih procesa
MIO - Njegu i sječu šuma provoditi na način kojim se ne uzrokuju trajne štete ekosustava te
poduzimati mjere za poboljšanje i održanje biološke raznolikosti
M l l - Vrstu i način korištenja sredstava pri uzgoju, iskorištavanju i zaštiti šuma prilagoditi
posebnostima staništa i vrsta
M12 - Uzgoj, iskorištavanje i zaštitu šuma te gradnju i održavanje šumske infrastrukture
prilagoditi zaštiti tla i voda u smislu izbjegavanja štetnih utjecaja na stanje vodnih tijela
površinskih i podzemnih voda
M13 - Šumsku infrastrukturu u šumskim ekosustavima treba projektirati na način koji je
najmanje štetan za šumsko stanište vodeći brigu o posebnim geološkim, vegetacijskim,
hidrološkim i drugim vrijednostima, a posebno o ekološki vrijednim dijelovima ekosustava
utvrđenim posebnim propisima (dijelovi ekološke mreže, staništa, selidbeni koridori rijetkih,
osjetljivih ili ugroženih vrsta)
Utjecaj ciljeva i mjera ŠGOP

Zrak
M l - Održavati prirodni sastav šume i podržavati zavičajne (autohtone) vrste
Održavanje stabilnosti Šuma pozitivno utječe na kvalitetu zraka i smanjenje emisija
stakleničkih plinova jer se održavanjem šuma zadržavaju njihove općekorisne funkcije kao
što su pročišćavanje onečišćenog zraka i ublažavanje učinka „staklenika” vezivanjem ugljika
te obogaćivanjem okoliša kisikom.
Intenzitet utiecaia

Značajni

Sm jer utiecaia

Pozitivan

K arakter utiecaia

Izravni

T raian ie utiecaia

Dugoročni

M 2 - Težiti produženju ophodnje gospodarski važnijih vrsta drveća gdje za to postoje uvjeti i
potreba
Produžavanjem ophodnji važnijih vrsta drveća smanjuje se prirast tih sastojina te samim time
i količina vezanog ugljika što može negativno utjecati na efekt „staklenika66.
Intenzitet utiecaia

Smier utiecaia

Negativan

K arakter utiecaia

Izravni

T raian ie utiecaia

Dugoročni

M 8 - Podržavati tradicionalni sustav gospodarenja na odgovarajućim staništima koji oblikuje
vrijedan ekosustav, kada je to ekonomski provedivo
Korištenje tradicionalnih metoda gospodarenja šumama pozitivno utječe na zrak jer je
primjena strojeva i mehanizacije kod takvog načina neznatna te nema emisija onečišćujućih
tvari u zrak.
Intenzitet utiecaia

Smjer utiecaia

Pozitivan

K arak ter utjecaja

Izravni

T raian ie utiecaia

Kratkoročan

M 9 - U šumama koje su ugrožene sušenjem i elementarnim nepogodama uspostaviti cjelovitu
mrežu nadzora radi sagledavanja kretanja negativnih procesa

Mjera ima pozitivan utjecaj na zrak jer se stalnim praćenjem povećava brzina i mogućnost
reakcije na negativne utjecaje te održanje stabilnosti šumskih ekosustava.
Intenzitet utiecaia

Smjer utjecaja

Pozitivan

K arakter utjecaja

Izravni

T rajan je utjecaja

Dugoročni

MIO - Njegu i sječu šuma provoditi na način kojim se ne uzrokuju trajne štete ekosustava te
poduzim ati mjere za poboljšanje i održanje biološke raznolikosti
Održavanje stabilnosti šuma ima pozitivan utjecaj na kvalitetu zraka i smanjenje emisija
stakleničkih plinova. Međutim, isto tako prilikom sječe najčešće se koristi oprema,
mehanizacija i vozila koji su pogonjeni motorima na unutarnje sagorijevanje koji su izvor
emisija onečišćujućih tvari u zrak. Kako se ovi radovi odvijaju unutar šumskog područja,
izvan naseljenih područja njihov utjecaj se može smatrati zanemarivim. Redovnim
održavanjem te korištenjem opreme novijih generacija, strojeva i vozila koji ispuštaju manje
onečišćujućih tvari, ove emisije se mogu smanjiti.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja

Pozitivan / negativan

K arak ter utjecaja

Izravni

T rajan je utjecaja

Dugoročni

M 13 - Šumsku infrastrukturu u šumskim ekosustavima treba projektirati na način koji je
najmanje štetan za šumsko stanište vodeći brigu o posebnim geološkim, vegetacijskim,
hidrološkim i drugim vrijednostima, a posebno o ekološki vrijednim dijelovima ekosustava
utvrđenim posebnim propisim a (dijelovi ekološke mreže, staništa, selidbeni koridori rijetkih,
osjetljivih ili ugroženih vrsta)
Adekvatnom izgradnjom šumske infrastrukture, prvenstveno cesta, smanjit će put izvoza
šumskih proizvoda što će u konačnici rezultirati smanjenjem emisija onečišćujućih tvari iz
transportnih sredstava.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja

Pozitivan

K arak ter utjecaja

Sekundarni

T rajan je utjecaja

Kratkoročni

Za ostale mjere nije moguće utvrditi koliki bi i kakav bio utjecaj bio, odnosno da li bi ga
uopće bilo.

Klim a
M l - Održavati prirodni sastav šume i podržavati zavičajne (autohtone) vrste;
Šumski pokrov je bitan za održavanje mikroklime područja i njegovom promjenom se
dugoročno mogu promijeniti i mikroklimatska obilježja. Različite vrste drveća (šuma)
različito oblikuju mikroklimu.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Kratkoročni do
dugoročni

M 3 - Smještajem i strukturom umjetno podignutih sastojina poticati zaštitu i obnovu prirodnih
šuma, a ne povećavati pritisak na njih
Podizanjem novih šuma može se pozitivno utjecati na mikroklimu područja u smislu
smanjivanja temperaturnih ekstrema, smanjenja brzine vjetra i si.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M 4 - Odabir vrsta za umjetno podizanje sastojina i obnovu degradiranih sastojina obavljati
na temelju opće prikladnosti stanišnim uvjetima i ciljevima gospodarenja, dajući prednost
zavičajnim (autohtonim) vrstama i lokalnoj provenijenciji
Obnavljanje prirodnih šuma i degradiranih sastojina može povoljno utjecati na mikroklimu
područja.
Trajanje utjecaja
Karakter utjecaja
Smjer utjecaja
Intenzitet utjecaja
Dugoročni
Sekundarni
Pozitivan

M 9 - U šumama koje su ugrožene sušenjem i elementarnim nepogodama uspostaviti cjelovitu
mrežu nadzora radi sagledavanja kretanja negativnih procesa
Mjera dugoročno može utjecati na mikroklimu područja, a ukoliko je područja zahvata veće,
utjecaj se može proširiti i daleko van njega. Stoga, praćenje stanja s ciljem brze reakcije za
očuvanje stabilnosti šumskih ekosustava ima pozitivan utjecaj na klimu.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

MIO - Njegu i sječu šuma provoditi na način kojim se ne uzrokuju trajne štete ekosustava te
poduzim ati mjere za poboljšanje i održanje biološke raznolikosti
Dugoročno ova mjera može utjecati na mikroklimu područja, a ukoliko je područja zahvata
veće, utjecaj se može proširiti i daleko van njega. Intenzitet utjecaja direktno ovisi o veličini
zahvata pa bi on u određenim slučajevima mogao biti i značajan, a predznak bi uglavnom
ovisio o vrsti zahvata. Ako bi to bilo održavanje postojećeg šumskog stanja, onda bi utjecaj
bio pozitivan.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / negativan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M12 - Uzgoj, iskorištavanje i zaštitu šuma te gradnju i održavanje šumske infrastrukture
prilagoditi zaštiti tla i voda u smislu izbjegavanja štetnih utjecaja na stanje vodnih tijela
površinskih i podzemnih voda
Utjecaj bi mogao biti i pozitivan i negativan u ovisnosti o vrsti zahvata. Sječa šuma bi sigurno
imao negativan utjecaj na mikroklimu područja, no ukoliko bi se tijekom 10 godina šuma
obnovila, tada bi se utjecaj mogao zanemariti. Erozija tla na posječenim dijelovima bi mogla
utjecati na mikroklimu u smislu povećanje dnevnih fluktuacija temperatura.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / negativan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M13 - Šumsku infrastrukturu u šumskim ekosustavima treba projektirati na način koji je
najmanje štetan za šumsko stanište vodeći brigu o posebnim geološkim, vegetacijskim,
hidrološkim i drugim vrijednostima, a posebno o ekološki vrijednim dijelovima ekosustava
utvrđenim posebnim propisima (dijelovi ekološke mreže, staništa, selidbeni koridori rijetkih,
osjetljivih ili ugroženih vrsta)
Ukoliko se ovom mjerom ne bi smanjivala površina pod šumom tada bi utjecaj na klimu bio
pozitivan. Posebice bi to bilo izraženo u suburbanim sredinama. Ukoliko bi se površina šuma
značajno smanjivala taj utjecaj bi mogao biti negativan.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / negativan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Srednjoročni do
dugoročni

Za ostale mjere nije moguće utvrditi koliki bi i kakav bio utjecaj bio, odnosno da li bi ga
uopće bilo.

Klimatske promjene
M 9 - U šumama koje su ugrožene sušenjem i elementarnim nepogodama uspostaviti cjelovitu
mrežu nadzora radi sagledavanja kretanja negativnih procesa
Mjera dugoročno može utjecati na klimatske promjene, osobito ako je područja zahvata već.
Stoga, praćenje stanja s ciljem brze reakcije za očuvanje stabilnosti šumskih ekosustava ima
pozitivan utjecaj na sprečavanje klimatskih promjena.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

MIO - Njegu i sječu šuma provoditi na način kojim se ne uzrokuju trajne štete ekosustava te
poduzim ati mjere za poboljšanje i održanje biološke raznolikosti
Dugoročno ova mjera može utjecati na mikroklimu područja, a ukoliko je područja zahvata
veće, utjecaj se može proširiti i daleko van njega. Intenzitet utjecaja direktno ovisi o veličini
zahvata pa bi on u određenim slučajevima mogao biti i značajan, a predznak bi uglavnom
ovisio o vrsti zahvata. Ako bi to bilo održavanje postojećeg šumskog stanja, onda bi utjecaj
bio pozitivan.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / negativan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

Za ostale mjere nije moguće utvrditi koliki bi i kakav bio utjecaj bio, odnosno da li bi ga
uopće bilo.
Vode i more
M l - Održavati prirodni sastav šume i podržavati zavičajne (autohtone) vrste;
Održavanje prirodnog sastava šume utječe na poboljšanje rahlosti i propustljivosti šume što
ima pozitivan učinak na smanjenje erodiranja tla, a također i površinskog otjecanja vode.
Dobro održavani šumski ekosustavi u sebi zadržavaju velike količine vode te tako
poboljšavaju poniranje vode u tlo, i hidromorfološke karakteristike područja, dok zapuštene
šume gube ovu sposobnost. Stabilni, prirodni šumski ekosustavi filtriraju oborinsku vodu te
tako utječu na kvalitetu podzemnih voda.
Intenzitet utjecaja
Značajni

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M 2 - Težiti produženju ophodnje gospodarski važnijih vrsta drveća gdje za to postoje uvjeti i
potreba
Dobro održavani šumski ekosustavi u sebi zadržavaju velike količine vode te tako
poboljšavaju poniranje vode u tlo i hidromorfološke karakteristike područja, dok zapuštene
šume gube ovu sposobnost. Stabilni, prirodni šumski ekosustavi filtriraju oborinsku vodu te
tako utječu na kvalitetu podzemnih voda.
Intenzitet utjecaja
Značajni

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M3 - Smještajem i strukturom umjetno podignutih sastojina poticati zaštitu i obnovu prirodnih
šuma, a ne povećavati pritisak na njih
Propisana mjera osigurat će povećanje općekorisnih funkcija šuma, osobito onih koje se
odnose na vodni režim (upijanje oborinske vode i filtracije vode) što predstavlja pozitivan
_____________________ ____________________
utjecaj,
Trajanje utjecaja
Karakter utjecaja
Smjer utjecaja
Intenzitet utjecaja
Dugoročni
Izravni
Pozitivan
M 4 - Odabir vrsta za umjetno podizanje sastojina i obnovu degradiranih sastojina obavljati
na temelju opće prikladnosti stanišnim uvjetima i ciljevima gospodarenja, dajući prednost
zavičajnim (autohtonim) vrstama i lokalnoj provenijenciji
Propisana mjera osigurat će povećanje općekorisnih funkcija šuma, osobito onih koje se
odnose na vodni režim (upijanje oborinske vode i filtracije vode) što predstavlja pozitivan
utjecaj. Ujedno će podizanje novih nasada i sanacija degradiranih i oštećenih sastojina
smanjiti mogućnost erozije i unos sedimenta u vodotoke, priobalne vode i more.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M 5 - koristiti samo one unesene vrste, provenijencije i varijetete utjecaj kojih je na ekosustav,
genetički integritet zavičajnih vrsta i lokalnu provenijenciju stručno procijenjen i kojih se
negativni utjecaj može izbjeći ili umanjiti
Propisana m jera osigurat će povećanje općekorisnih funkcija šuma, osobito onih koje se
odnose na vodni režim (upijanje oborinske vode i filtracije vode) što predstavlja pozitivan
utjecaj.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M 8 - Podržavati tradicionalni sustav gospodarenja na odgovarajućim staništima koji oblikuje
vrijedan ekosustav, kada je to ekonomski provedivo
Korištenje tradicionalnih metoda gospodarenja šumama pozitivno utječe na vodu jer je
primjena strojeva i mehanizacije kod takvog načina neznatna te nema velike opasnosti od
ispuštanja onečišćujućih tvari u tlo a samim tim u i vode.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M 9 - U šumama koje su ugrožene sušenjem i elementarnim nepogodama uspostaviti cjelovitu
mrežu nadzora radi sagledavanja kretanja negativnih procesa
Uspostavljanje sustavnog nadzora u šumama doprinijet će boljem razumijevanju hidroloških
prilika šumskih ekosustava te može pozitivno utjecati na sprečavanje negativnih procesa.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

MIO - Njegu i sječu šuma provoditi na način kojim se ne uzrokuju trajne štete ekosustava te
poduzim ati mjere za poboljšanje i održanje biološke raznolikosti
Pravilna njega, sječa i iskorištavanje šuma pozitivno utječu na očuvanje ekoloških funkcija
šuma te tako pridonose procjeđivanju vode kroz tlo čime se voda filtrira a isto tako ima i
pozitivan utjecaj na vodni režim.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M l l - Vrstu i način korištenja sredstava p ri uzgoju, iskorištavanju i zaštiti šuma prilagoditi
posebnostima staništa i vrsta
Mjera može imati pozitivan utjecaj na vode jer korištenje sredstava prilagođenih staništu na
kojem se primjenjuju smanjuje se opasnost od onečišćenja voda.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Neizravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M 12 - Uzgoj, iskorištavanje i zaštitu šuma te gradnju i održavanje šumske infrastrukture
prilagoditi zaštiti tla i voda u smislu izbjegavanja štetnih utjecaja na stanje vodnih tijela
površinskih i podzemnih voda
Uzgoj, iskorištavanje i zaštita šuma koji su prilagođeni zaštiti tla i voda imaju izravan
pozitivan utjecaj na očuvanje kako funkcija šuma tako i na poboljšanje stanja vodnih tijela
podzemnih i površinskih voda, budući da se procjeđivanjem kroz šumsko tlo voda pročišćava
i prihranjuje podzemne tokove i izvorišta pitkom vodom.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M13 - Šumsku infrastrukturu u šumskim ekosustavima treba projektirati na način koji je
najmanje štetan za šumsko stanište vodeći brigu o posebnim geološkim, vegetacijskim,
hidrološkim i drugim vrijednostima, a posebno o ekološki vrijednim dijelovima ekosustava
utvrđenim posebnim propisima (dijelovi ekološke mreže, staništa, selidbeni koridori rijetkih,
osjetljivih ili ugroženih vrsta)
Funkcionalno projektiranje šumske infrastrukture posredno pozitivno utječe na očuvanje f
hidrološkog režima šume, stanje vodnih tijela podzemnih i površinskih voda.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

Za ostale mjere nije moguće utvrditi koliki bi i kakav bio utjecaj bio, odnosno da li bi ga
uopće bilo.

Tlo
M l - Održavati prirodni sastav šume i podržavati zavičajne (autohtone) vrste;
Održavanje prirodnog sastava šume dugotrajno će biti pozitivan učinak na kvalitetu tla te
njegovu zaštitu.
Trajanje utjecaja
Karakter utjecaja
Smjer utjecaja
Intenzitet utjecaja
Dugoročni
Izravni
Pozitivan
Značajni
M2 - Težiti produženju ophodnje gospodarski važnijih vrsta drveća gdje za to postoje uvjeti i
potreba
Starija stabla su podložna gubitku grana i vitalnosti te dolazi do sušenja i otpadanja pojedinih
njihovih dijelova (grana i grančica) koji svojim raspadanjem poboljšavaju tlo.
Intenzitet utjecaja
Značajni

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
sekundarni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M3 - Smještajem i strukturom umjetno podignutih sastojina poticati zaštitu i obnovu prirodnih
šuma, a ne povećavati pritisak na njih

Podizanje novih sastojina pozitivno će se odraziti na stanje tla, te spriječiti degradaciju
šumskog tla erozijskim procesima.
___________ ________________ _____________
Trajanje utjecaja
Karakter utjecaja
Smjer utjecaja
Intenzitet utjecaja
Dugoročni
Izravni
Pozitivan
M 4 - Odabir vrsta za umjetno podizanje sastojina i obnovu degradiranih sastojina obavljati
na temelju opće prikladnosti stanišnim uvjetima i ciljevima gospodarenja, dajući prednost
zavičajnim (autohtonim) vrstama i lokalnoj provenijenciji
Odabir zavičajnih vrsta prilagođenih lokalnom šumskom ekosustavu pozitivno će se odraziti
na stanje tla, te spriječiti degradaciju šumskog tla erozijskim procesima.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M5 - koristiti samo one unesene vrste, provenijencije i varijetete utjecaj kojih je na ekosustav,
genetički integritet zavičajnih vrsta i lokalnu provenijenciju stručno procijenjen i kojih se
negativni utjecaj može izbjeći ili umanjiti
Obnavljanje sastojina zavičajnim vrstama prilagođenima lokalnom šumskom ekosustavu
pozitivno će se odraziti na stanje tla, te spriječiti degradaciju šumskog tla erozijskim
procesima.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M 6 - Izbjegavati sječu zaštićenih, rijetkih i ugroženih vrsta drveća, šumskih voćkarica i
ostalih vrsta s bobičastim plodovima te ih štititi i unositi prilikom obnove šume
Propisanim mjerama povećat će se raznolikost tvari koje se unose u tlo, a samim time
poboljšat će se struktura i proizvodnost tala.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M 7 - Voditi skrb o drugim vrstama u ekosustavu koje su vezane uz suha i trula stabla,
odnosno prilikom sječe ostavljati potreban broj starih dubova, šupljih i trulih stabala, u
takvom rasporedu i broju kako bi se očuvala biološka raznolikost
Propisanim mjerama povećat će se raznolikost tvari koje se unose u tlo, a samim time
poboljšat će se struktura i proizvodnost tala.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M 8 - Podržavati tradicionalni sustav gospodarenja na odgovarajućim staništima koji oblikuje
vrijedan ekosustav, kada je to ekonomski provedivo
Provođenjem planirani i načina gospodarenja trajno će se održavati povoljno stanje tala.
Intenzitet utjecaja
Smjer utjecaja
Karakter utjecaja
Trajanje utjecaja
Pozitivan
Izravni
Dugoročni
M 9 - U šumama koje su ugrožene sušenjem i elementarnim nepogodama uspostaviti cjelovitu
mrežu nadzora radi sagledavanja kretanja negativnih procesa
Uspostavljanje trajnog praćenja stanja šuma s ciljem očuvanja stabilnosti šumskih ekosustava
im a pozitivan utjecaj na tlo jer se samo u stabilnim šumama može trajno održavati povoljno
stanje tla.

Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

MIO - Njegu i sječu šuma provoditi na način kojim se ne uzrokuju trajne štete ekosustava te
poduzim ati mjere za poboljšanje i održanje biološke raznolikosti
Provođenjem planiranih načina gospodarenja trajno će se održavati povoljno stanje tala.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M l l - Vrstu i način korištenja sredstava p ri uzgoju, iskorištavanju i zaštiti šuma prilagoditi
posebnostima staništa i vrsta
Mjera može imati pozitivan utjecaj na tlo jer korištenje sredstava prilagođenih staništu na
kojem se primjenjuju smanjuje se opasnost od onečišćenja tla.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M 12 - Uzgoj, iskorištavanje i zaštitu šuma te gradnju i održavanje šumske infrastrukture
prilagoditi zaštiti tla i voda u smislu izbjegavanja štetnih utjecaja na površinskih i podzemnih
voda
Uzgoj, iskorištavanje i zaštita šuma koji su prilagođeni zaštiti tla imaju izravan pozitivan
utjecaj na očuvanje kako funkcija šuma tako i na poboljšanje stanja tla. Održavanjem
povoljne strukture šume (radovi iskorištavanja, uzgoja i zaštite) čuva se tlo i sve njegove
funkcije.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M13 - Šumsku infrastrukturu u šumskim ekosustavima treba projektirati na način koji je
najmanje štetan za šumsko stanište vodeći brigu o posebnim geološkim, vegetacijskim,
hidrološkim i drugim vrijednostima, a posebno o ekološki vrijednim dijelovima ekosustava
utvrđenim posebnim propisima (dijelovi ekološke mreže, staništa, selidbeni koridori rijetkih,
osjetljivih ili ugroženih vrsta)
Prilikom svake gradnje i održavanja šumske infrastrukture dolazi do oštećivanja tla i njegove
degradacije. Stoga je šumsku infrastrukturu potrebno planirati u količinama i na način da se
što manje oštećuje tlo. Poštivanjem mjera propisanih u osobito vrijednim ekološkim
sustavima (dijelovi ekološke mreže, staništa, selidbeni koridori i d r .) održat će se povoljna
struktura tla.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / negativan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Srednjoročni do
dugoročni

Biološka raznolikost
M l - Održavati prirodni sastav šume i podržavati zavičajne (autohtone) vrste;
Mjera je pozitivna za bioraznolikost jer održavanje prirodnih ekosustava korištenjem
autohtonih vrsta koje su prilagođene podneblju kao i životinjske vrste koje o njima ovise.
Intenzitet utjecaja
Značajni

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M2 - Težiti produženju ophodnje gospodarski važnijih vrsta drveća gdje za to postoje uvjeti i
potreba
Produženje ophodnje pozitivno utječe na vrste jer uspijevaju dostići svoj maksimum najboljeg
uroda sjemena i omogućuju staništa za (rijetke i ugrožene) vrste koje su vezane uz starije
šume. Pojedine vrste (flore, faune, gljiva) su specijalizirane uz starija debla te se
produljivanjem ophodnje povećava udio takvih vrsta u ekosustavu. Stara debla sadrže
mikrostaništa (duplje, suhe grane u krošnji, grbe, pukotine u kori i s i.) koja su ključna za
razvoj i opstanak nekih rijetkih i ugroženih vrsta. Za očuvanje biološke raznolikosti zbog toga
je potrebno ostavljati pojedina stabla da rastu i starije od ophodnje.
Intenzitet utjecaja
Značajni

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M 3 - Smještajem i strukturom umjetno podignutih sastojina poticati zaštitu i obnovu prirodnih
šuma, a ne povećavati pritisak na njih
Očuvanjem postojećih prirodnih sastojina šuma, te poticanjem očuvanja lokalno raširenih
šumskih zajednica posredno osigurava očuvanje staništa za lokalne rijetke i ugrožene vrste.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M 4 - Odabir vrsta za umjetno podizanje sastojina i obnovu degradiranih sastojina obavljati
na temelju opće prikladnosti stanišnim uvjetima i ciljevima gospodarenja, dajući prednost
zavičajnim (autohtonim) vrstama i lokalnoj provenijenciji
Mjera ima pozitivan učinak na šumske ekosustave jer se potiče korištenje autohtonih vrsta i
genotipova koji su najbolje prilagođeni na lokalne klimatske uvjete i koji k tome osiguravaju
biotičke čimbenike potrebne za očuvanje biološke raznolikosti.
Intenzitet utjecaja
Značajni

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M5 - koristiti samo one unesene vrste, provenijencije i varijetete utjecaj kojih je na ekosustav,
genetički integritet zavičajnih vrsta i lokalnu provenijenciju stručno procijenjen i kojih se
negativni utjecaj može izbjeći ili umanjiti
U slučaju korištenja vrsta koje nisu autohtone mogu nastati negativni utjecaji na lokalne vrste
(faune i flore), jer im treba neko vrijeme da se naviknu na nove vrste ili varijetete. Pozitivan je
učinak mjere u slučaju da se prije unošenja vrsta/varijeteta u prirodu ispita te da se prednost
daje vrstama/provenijencijama/varijetetima koji su najbolje prilagođeni podneblju u koje se
unose. Prilikom ispitivanja (procjene) utjecaja potrebno je ispitati ne samo utjecaj na prirast
šume, već ispitati i utjecaj na lokalnu rijetku i ugroženu faunu i floru.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan / Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Srednjoročni /
dugoročni

M 6 - Izbjegavati sječu zaštićenih, rijetkih i ugroženih vrsta drveća, šumskih voćkarica i
ostalih vrsta s bobičastim plodovima te ih štititi i unositi prilikom obnove šume
Mjera ima pozitivan utjecaj na šumski ekosustav i njegovu biološku raznolikost jer
omogućuje izvor hrane za brojne životinjske vrste u šumskom ekosustavu te direktno i
indirektno pridonosi očuvanju biološke raznolikosti.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni / sekundarni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M 7 - Voditi skrb o drugim vrstama u ekosustavu koje su vezane uz suha i trula stabla,
odnosno prilikom sječe ostavljati potreban broj starih duhova, šupljih i trulih stabala, u
takvom rasporedu i broju kako bi se očuvala biološka raznolikost
Stara i suha stabla su stanište za mnoge ugrožene šumske vrste. Suha stabla važna su posebno
za kukce (specijaliste) koji se hrane drvom i vrste koje koriste stablo za gradnju nastambe
(npr. sove, djetlići ili neki manji sisavci). Također, mnoge vrste gljiva su vezane za postojanje
suhih i trulih stabala. Mnogo je vrsta koje se hrane drvom ili ovise o suhim stablima, a koje su
zaštićene Direktivom o staništima i Direktivom o pticama (kao što su Cerambyx cerdo,
Lucanus cervus, Osmoderma eremita, Rosalia alpina, Dendrocopos major i druge).
Prilikom određivanja stabala koja će ostati kao suha stabla potrebno je voditi računa o tome
da se mogu razlikovati zajednice vezane za uspravna i polegla suha i trula stabla tj. da je
potrebno ostavljati oba tipa suhog drveća. Također je bitna i debljina suhih grana/debla koji se
ostavlja u šumi te je s tog aspekta potrebno voditi računa da se ostave čim deblja debla.
Treba se uzeti u obzir i opasnost od požara u osjetljivim područjima jer povećan broj suhih
stabala povećava opasnost i širenje požara.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivni / negativan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Kratkoročni do
dugoročni

M 8 - Podržavati tradicionalni sustav gospodarenja na odgovarajućim staništima koji oblikuje
vrijedan ekosustav, kada je to ekonomski provedivo
Mjera ima pozitivan utjecaj na biološku raznolikost jer se korištenjem tradicionalnih načina
gospodarenja čuva biološka raznolikost.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M 9 - U šumama koje su ugrožene sušenjem i elementarnim nepogodama uspostaviti cjelovitu
mrežu nadzora radi sagledavanja kretanja negativnih procesa
Uspostavljanje trajnog praćenja stanja šuma s ciljem očuvanja stabilnosti šumskih ekosustava
ima pozitivan utjecaj na tlo jer se samo u stabilnim šumama može trajno održavati povoljno
stanje tla.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

MIO - Njegu i sječu šuma provoditi na način kojim se ne uzrokuju trajne štete ekosustava te
poduzim ati mjere za poboljšanje i održanje biološke raznolikosti
Mjera ima pozitivan utjecaj na očuvanje, pa i na unaprjeđenje biološke raznolikosti. Prilikom
održavanja (postupcima njege i uzgoja) šumskih ekosustava potrebno je voditi računa o
invazivnim alohtonim vrstama te u mjere gospodarenja uključiti i uklanjanje invazivnih
alohtonih vrsta.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M l l - Vrstu i način korištenja sredstava p ri uzgoju, iskorištavanju i zaštiti šuma prilagoditi
posebnostima staništa i vrsta
Zbog zaštite biološke raznolikosti, a i održivog gospodarenja šumskim ekosustavima potrebno
je dati prednost ekološkim, biološkim i po mogućnosti organskim sredstvima za uzgoj,
iskorištavanje i zaštitu šuma. Ekološke metode uključuju i očuvanje populacija faune koja je
bitna za kontrolu „štetnika66 i glodavaca.

Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M 12 - Uzgoj, iskorištavanje i zaštitu šuma te gradnju i održavanje šumske infrastrukture
prilagoditi zaštiti tla i voda u smislu izbjegavanja štetnih utjecaja na stanje vodnih tijela
površinskih i podzemnih voda
Mjera je pozitivna za bioraznolikost jer omogućuje očuvanje vlažnih i vodenih staništa kao i
očuvanje tla. Također šumske prosjeke i ceste neke vrste (npr. šišmiši, ptice, kukci) koriste
kao koridore za migracije.
Negativan utjecaj izgradnje šumske infrastrukture je zauzimanje staništa i fragmentacija
staništa.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / negativan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Srednjoročni do
dugoročni

M l3 - Šumsku infrastrukturu u šumskim ekosustavima treba projektirati na način koji je
najmanje štetan za šumsko stanište vodeći brigu o posebnim geološkim, vegetacijskim,
hidrološkim i drugim vrijednostima, a posebno o ekološki vrijednim dijelovima ekosustava
utvrđenim posebnim propisima (dijelovi ekološke mreže, staništa, selidbeni koridori rijetkih,
osjetljivih ili ugroženih vrsta)
Šumska infrastruktura ima negativan utjecaj zauzeća, ali i fragmentacije staništa.
Provođenjem ove mjere može se pospješiti planiranje šumske infrastrukture na način da
najmanje ugrožava vrste i staništa. Potrebno je planirati šumarsku infrastrukturu izvan rijetkih
i ugroženih stanišnih ti pova, te očuvati šumske čistine (livade, pašnjake i dr.) i rubove šuma.
Intenzitet utjecaja
Smjer utjecaja
Karakter utjecaja
Trajanje utjecaja
Negativan
Izravni
Srednjoročni do
dugoročni
Geološka raznolikost
M 8 - Podržavati tradicionalni sustav gospodarenja na odgovarajućim staništima koji oblikuje
vrijedan ekosustav, kada je to ekonomski provedivo
Mjera ima pozitivan utjecaj na biološku raznolikost jer se korištenjem tradicionalnih načina
gospodarenja čuva biološka raznolikost.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M12 - Uzgoj, iskorištavanje i zaštitu šuma te gradnju i održavanje šumske infrastrukture
prilagoditi zaštiti tla i voda u smislu izbjegavanja štetnih utjecaja na stanje vodnih tijela
površinskih i podzemnih voda
Provođenje ove mjere imati će pozitivan utjecaj na geološku raznolikost.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M13 - Šumsku infrastrukturu u šumskim ekosustavima treba projektirati na način koji je
najmanje štetan za šumsko stanište vodeći brigu o posebnim geološkim, vegetacijskim,
hidrološkim i drugim vrijednostima, a posebno o ekološki vrijednim dijelovima ekosustava
utvrđenim posebnim propisima (dijelovi ekološke mreže, staništa, selidbeni koridori rijetkih,
osjetljivih ili ugroženih vrsta)

Prilikom planiranja prometnica potrebno je voditi računa o očuvanju geološke raznolikosti
područja. U krškim područjima moguć je nailazak na speleološke objekte u kojima se nalazi
bogata endemska fauna te je prilikom projektiranja potrebno je sagledati mogućnost nailaska
na poznate speleološke objekte te izbjegavati izgradnju prometnica na tim područjima.
Provođenje ove mjere imati će pozitivan utjecaj na geološku raznolikost.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

Za ostale mjere nije moguće utvrditi koliki bi i kakav bio utjecaj bio, odnosno da li bi ga
uopće bilo.

Zaštićena područja
M l - Održavati prirodni sastav šume i podržavati zavičajne (autohtone) vrste;
Održavanje prirodnog sastava šuma u zaštićenim područjima u kojima je dozvoljena
gospodarska djelatnost osigurava njihovu dugotrajnu zaštitu i očuvanje karaktera i temeljnog
fenomena zaštićenog područja.
U zaštićenim područjima u kojima nije dozvoljena gospodarska djelatnost očuvanje
bioraznolikosti ovisit će o prirodnom tijeku razvoja šumskih ekosustava te biotskim i
abiotskim utjecajima (osobito akcidentnima - vjetrolomi, napadi štetnika i si.) te će se ovisno
o tome povećavati ili smanjivati.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / negativan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M 2 - Težiti produženju ophodnje gospodarski važnijih vrsta drveća gdje za to postoje uvjeti i
potreba
Posebni rezervati šumske vegetacije, nacionalni parkovi, strogi rezervati i park-šume su
zaštićena područja koja su bitna za očuvanje stabala starijih od ophodnje, a koja sadrže
raznolika mikrostaništa.
U ostalim kategorijama zaštite prirode (park prirode, regionalni park, zaštićeni krajobraz)
način gospodarenja u kojem se ostavlja veća područja sa šumama starijim od ophodnje i/ili sa
starijim pojedinim stablima doprinose povećanju biološke raznolikosti.
Intenzitet utjecaja
Značajni

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M3 - Smještajem i strukturom umjetno podignutih sastojina poticati zaštitu i obnovu prirodnih
šuma, a ne povećavati pritisak na njih
U zaštićenim područjima u kojima je dozvoljena gospodarska djelatnost propisana mjera
imati će pozitivan utjecaj na očuvanje i/ili poboljšanje fenomena zbog kojih je područje
zaštićeno.
U zaštićenim područjima u kojima nije dozvoljena gospodarska djelatnost propisana mjera
neće imati utjecaj.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / nema
utjecaja

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M 4 - Odabir vrsta za umjetno podizanje sastojina i obnovu degradiranih sastojina obavljati
na temelju opće prikladnosti stanišnim uvjetima i ciljevima gospodarenja, dajući prednost
zavičajnim (autohtonim) vrstama i lokalnoj provenijenciji

U zaštićenim područjima u kojima je dozvoljena gospodarska djelatnost propisana mjera
imati će pozitivan utjecaj na očuvanje i/ili poboljšanje fenomena zbog kojih je područje
zaštićeno.
U zaštićenim područjima u kojima nije dozvoljena gospodarska djelatnost propisana mjera
neće imati utjecaj.
Trajanje utjecaja
Karakter utjecaja
Smjer utjecaja
Intenzitet utjecaja
Dugoročni
Izravni
Pozitivan / nema
utjecaja
M 5 - koristiti samo one unesene vrste, provenijencije i varijetete utjecaj kojih je na ekosustav,
genetički integritet zavičajnih vrsta i lokalnu provenijenciju stručno procijenjen i kojih se
negativni utjecaj može izbjeći ili umanjiti
U zaštićenim područjima u kojima je dozvoljena gospodarska djelatnost propisana mjera
imati će pozitivan utjecaj na očuvanje i/ili poboljšanje fenomena zbog kojih je područje
zaštićeno.
U zaštićenim područjima u kojima nije dozvoljena gospodarska djelatnost propisana mjera
neće imati utjecaj.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / nema
utjecaja

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M6 - Izbjegavati sječu zaštićenih, rijetkih i ugroženih vrsta drveća, šumskih voćkarica i
ostalih vrsta s bobičastim plodovima te ih štititi i unositi prilikom obnove šume
U zaštićenim područjima u kojima je dozvoljena gospodarska djelatnost propisana mjera
imati će pozitivan utjecaj na očuvanje i/ili poboljšanje fenomena zbog kojih je područje
zaštićeno.
U zaštićenim područjima u kojima nije dozvoljena gospodarska djelatnost propisana mjera
neće imati utjecaj.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / nema
utjecaja

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M 7 - Voditi skrb o drugim vrstama u ekosustavu koje su vezane uz suha i trula stabla,
odnosno prilikom sječe ostavljati potreban broj starih dubova, šupljih i trulih stabala, u
takvom rasporedu i broju kako bi se očuvala biološka raznolikost
Posebni rezervati šumske vegetacije, nacionalni parkovi, strogi rezervati i park-šume su
zaštićena područja koja su bitna za očuvanje suhih i trulih stabala, a koja sadrže raznolika
mikrostaništa. Kako u ovim područjima nije dozvoljena gospodarska djelatnost ova mjera
neće imati utjecaja na ta zaštićena područja.
U ostalim kategorijama zaštite prirode (park prirode, regionalni park, zaštićeni krajobraz) je u
šumarsko gospodarskim osnovama potrebno favorizirati upravljanje u kojem se ostavlja čim
više suhih i trulih stabala, kako bi se osigurali povoljni uvjeti za faunu i gljive.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Nema utjecaja/
pozitivni

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Kratkoročni do
srednjoročni

M 8 - Podržavati tradicionalni sustav gospodarenja na odgovarajućim staništima koji oblikuje
vrijedan ekosustav, kada je to ekonomski provedivo

Provođenje mjere u zaštićenim područjima u kojima je dozvoljena gospodarska djelatnost
imat će pozitivan utjecaj na očuvanje fenomena zbog kojeg je područje zaštićeno.
Propisana mjera neće imati utjecaja na zaštićena područja u kojima nije dozvoljena
gospodarska djelatnost.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / nema
utjecaja

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M 9 - U šumama koje su ugrožene sušenjem i elementarnim nepogodama uspostaviti cjelovitu
mrežu nadzora radi sagledavanja kretanja negativnih procesa
Praćenje stanja s ciljem očuvanja stabilnosti šumskih ekosustava ima izrazito pozitivan utjecaj
na biološku raznolikost i očuvanje fenomena u zaštićenim područjima u kojima je dozvoljena
gospodarska djelatnost.
Praćenje stanja šumskih ekosustava u zaštićenim područjima u kojima nije dozvoljena
gospodarska djelatnost nema utjecaj na očuvanje fenomena zaštićenog područja.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / nema
utjecaja

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

MIO - Njegu i sječu šuma provoditi na način kojim se ne uzrokuju trajne štete ekosustava te
poduzim ati mjere za poboljšanje i održanje biološke raznolikosti
Ova mjera ima izrazito pozitivan utjecaj na biološku raznolikost i očuvanje fenomena u
zaštićenim područjima u kojima je dozvoljena gospodarska djelatnost.
U zaštićenim područjima u kojima nije dozvoljena gospodarska djelatnost ova mjera nema
utjecaj na očuvanje fenomena zaštićenog područja.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / nema
utjecaj

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M l l - Vrstu i način korištenja sredstava p ri uzgoju, iskorištavanju i zaštiti šuma prilagoditi
posebnostima staništa i vrsta
Ova mjera ima pozitivan utjecaj na biološku raznolikost i očuvanje fenomena u zaštićenim
područjima u kojima je dozvoljena gospodarska djelatnost.
U zaštićenim područjima u kojima nije dozvoljena gospodarska djelatnost ova mjera nema
utjecaj na očuvanje fenomena zaštićenog područja.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / nema
utjecaj

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M12 - Uzgoj, iskorištavanje i zaštitu šuma te gradnju i održavanje šumske infrastrukture
prilagoditi zaštiti tla i voda u smislu izbjegavanja štetnih utjecaja na stanje vodnih tijela
površinskih i podzemnih voda
Ova mjera ima pozitivan utjecaj na biološku raznolikost i očuvanje fenomena u zaštićenim
područjima u kojima je dozvoljena gospodarska djelatnost, osobito u područjima u kojima su
vodena i močvarna staništa dio fenomena.
U zaštićenim područjima u kojima nije dozvoljena gospodarska djelatnost ova mjera nema
utjecaj na očuvanje fenomena zaštićenog područja.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja

Karakter utjecaja

Trajanje utjecaja

Pozitivan / nema
utjecaja

Izravni

Dugoročni

M 13 - Šumsku infrastrukturu u šumskim ekosustavima treba projektirati na način koji je
najmanje štetan za šumsko stanište vodeći brigu o posebnim geološkim, vegetacijskim,
hidrološkim i drugim vrijednostima, a posebno o ekološki vrijednim dijelovima ekosustava
utvrđenim posebnim propisima (dijelovi ekološke mreže, staništa, selidbeni koridori rijetkih,
osjetljivih ili ugroženih vrsta)
Ova mjera ima pozitivan utjecaj na biološku raznolikost i očuvanje fenomena u zaštićenim
područjima u kojima je dozvoljena gospodarska djelatnost.
U zaštićenim područjima u kojima nije dozvoljena gospodarska djelatnost ova mjera nema
utjecaj na očuvanje fenomena zaštićenog područja. U tim područjima se ne gradi šumska
infrastruktura.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / negativan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

Krajobrazna raznolikost
M l - Održavati prirodni sastav šume i podržavati zavičajne (autohtone) vrste;
Održavanje prirodnog sastava šume i podržavanje zavičajnih (autohtonih) vrsta (mjera M l)
imati će pozitivan utjecaj na krajobraz odnosno površinski pokrov kao dio fizičke strukture
krajobraza.
Održavanje prirodnog sastava šume doprinijeti će krajobraznoj raznolikosti, a podržavanje
autohtonih vrsta koje su uz ostale krajobrazne elemente često nosioci identiteta pojedinih
prostora, pozitivno će utjecati na vizualne i ambijentalne vrijednosti krajobraza.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Srdnjoročni do
dugoročni

M3 - Smještajem i strukturom umjetno podignutih sastojina poticati zaštitu i obnovu prirodnih
šuma, a ne povećavati pritisak na njih
Mjera podrazumijeva poticanje zaštite i obnove prirodnih šuma smještajem i strukturom
umjetno podignutih sastojina, što će se pozitivno odraziti na površinski pokrov kao dio fizičke
strukture krajobraza, na ekološke vrijednosti krajobraza te posljedično na vizualne vrijednosti
pojedinih područja.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M4 - Odabir vrsta za umjetno podizanje sastojina i obnovu degradiranih sastojina obavljati
na temelju opće prikladnosti stanišnim uvjetima i ciljevima gospodarenja, dajući prednost
zavičajnim (autohtonim) vrstama i lokalnoj provenijenciji
Dajući prednost zavičajnim (autohtonim) vrstama za umjetno podizanje sastojina i obnovu
degradiranih sastojina, posljedično će pozitivno utjecati na vizualne i ambijentalne vrijednosti
krajobraza posebice u prostorima u kojima je vegetacija jedan od nosioca identiteta područja.
Intenzitet utjecaja
Smjer utjecaja
Karakter utjecaja
Trajanje utjecaja
Pozitivan
Sekundarni
Dugoročni
M 6 - Izbjegavati sječu zaštićenih, rijetkih i ugroženih vrsta drveća, šumskih voćkarica i
ostalih vrsta s bobičastim plodovima te ih štititi i unositi prilikom obnove šume

Provođenjem mjere prvenstveno će doći do pozitivnih utjecaja na biološku raznolikost, a
posljedično tome na krajobraznu raznolikost odnosno ekološke vrijednosti krajobraza.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M 7 - Voditi skrb o drugim vrstama u ekosustavu koje su vezane uz suha i trula stabla,
odnosno prilikom sječe ostavljati potreban broj starih dubova, šupljih i trulih stabala, u
takvom rasporedu i broju kako bi se očuvala biološka raznolikost
Provođenjem mjere prvenstveno će doći do pozitivnih utjecaja na biološku raznolikost, a
posljedično tome na krajobraznu raznolikost odnosno ekološke vrijednosti krajobraza.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M 8 - Podržavati tradicionalni sustav gospodarenja na odgovarajućim staništima koji oblikuje
vrijedan ekosustav, kada je to ekonomski provedivo
Podržavanje tradicionalnog sustava gospodarenja pozitivno će utjecati na ruralni krajobraz,
posebice onaj za kojeg je karakteristično tradicionalno gospodarenje prostorom.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M 9 - U šumama koje su ugrožene sušenjem i elementarnim nepogodama uspostaviti cjelovitu
mrežu nadzora radi sagledavanja kretanja negativnih procesa
Uspostavljanjem nadzora u šumama koje su ugrožene sušenjem i elementarnim nepogodama
mogu se prevenirati i/ili umanjiti štetni utjecaji (suša i nepogoda) na ekološke, ali i vizualne
vrijednosti krajobraza.
Trajanje utjecaja
Karakter utjecaja
Smjer utjecaja
Intenzitet utjecaja
Dugoročni
Sekundarni
Pozitivan
MIO - Njegu i sječu šuma provoditi na način kojim se ne uzrokuju trajne štete ekosustava te
poduzimati mjere za poboljšanje i održanje biološke raznolikosti
Svako očuvanje i poboljšanje biološke raznolikosti pozitivno utječe na raznolikost krajobraza.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M l l - Vrstu i način korištenja sredstava p ri uzgoju, iskorištavanju i zaštiti šuma prilagoditi
posebnostima staništa i vrsta
Ova mjera ima pozitivan utjecaj na biološku raznolikost i očuvanje fenomena u zaštićenim
područjima u kojima je dozvoljena gospodarska djelatnost.
U zaštićenim područjima u kojima nije dozvoljena gospodarska djelatnost ova mjera nema
utjecaj na očuvanje fenomena zaštićenog područja.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / nema
utjecaj

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M 13 - Šumsku infrastrukturu u šumskim ekosustavima treba projektirati na način koji je
najmanje štetan za šumsko stanište vodeći brigu o posebnim geološkim, vegetacijskim,
hidrološkim i drugim vrijednostima, a posebno o ekološki vrijednim dijelovima ekosustava
utvrđenim posebnim propisim a (dijelovi ekološke mreže, staništa, selidbeni koridori rijetkih,
osjetljivih ili ugroženih vrsta)

Stvaranjem šumskih prosjeka utječe se kako na fizičku strukturu krajobraza u smislu
uklanjanja površinskog pokrova, tako i na vizualne značajke prostora budući da se njima
oblikuju neprirodni, pravocrtni rubovi visoke drvenaste vegetacije. Također izgradnjom
šumskih cesta i vlaka direktno se utječe na fizičku strukturu krajobraza u smislu uklanjanja
površinskog pokrova i eventualne promjene morfologije terena u pojasu izgradnje.
Intenzitet utiecaia

Smjer utiecaia
Negativan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

Za ostale mjere nije moguće utvrditi koliki bi i kakav bio utjecaj bio, odnosno da li bi ga
uopće bilo.

Kulturna baština
M 8 - Podržavati tradicionalni sustav gospodarenja na odgovarajućim staništima koji oblikuje
vrijedan ekosustavi kada je to ekonomski provedivo
Korištenje tradicionalnih načina gospodarenja ima pozitivan utjecaj na kulturnu baštinu jer
radom u šumi na tradicionalan način i u neposrednoj blizini kulturnog dobra ne može doći do
njegovog oštećivanja.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Srednjoročni

M 9 - U šumama koje su ugrožene sušenjem i elementarnim nepogodama uspostaviti cjelovitu
mrežu nadzora radi sagledavanja kretanja negativnih procesa
Uspostavljanjem nadzora u šumama koje su ugrožene sušenjem i elementarnim nepogodama
mogu se prevenirati i/ili umanjiti štetni utjecaji (vjetroizvale i vjetrolomi) na kulturnu baštinu.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

MIO - Njegu i sječu šuma provoditi na način kojim se ne uzrokuju trajne štete ekosustava te
poduzimati mjere za poboljšanje i održanje biološke raznolikosti
Mjera može imati od pozitivnog do negativnog utjecaja na baštinu. Pozitivan - ako se radovi
koje mjere uključuju ne izvode u blizini kulturnih dobara, uz njihovo očuvanje. Negativan ako se radovi izvode na ili u blizini kulturnih dobara, te tijekom istih dođe do oštećenja ili
uništenja kulturnog dobra. Međutim, primjenom mjera zaštite kulturnih dobara negativan
utjecaj se može umanjiti na prihvatljivu razinu.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / negativan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utiecaia
Dugoročni

M12 - Uzgoj, iskorištavanje i zaštitu šuma te gradnju i održavanje šumske infrastrukture
prilagoditi zaštiti tla i voda u smislu izbjegavanja štetnih utjecaja na stanje vodnih tijela
površinskih i podzemnih voda
Mjere mogu imati od pozitivnog do negativnog utjecaja na baštinu. Pozitivan - ako se radovi
koje mjera uključuju ne izvode u blizini kulturnih dobara, uz njihovo očuvanje. Negativan ako se radovi izvode na ili u blizini kulturnih dobara, te tijekom istih dođe do oštećenja ili
uništenja kulturnog dobra. Međutim, primjenom mjera zaštite kulturnih dobara negativan
utjecaj se može umanjiti na prihvatljivu razinu.
Intenzitet utiecaia

Smjer utiecaia
Pozitivan / negativan

Karakter utiecaia
Izravni

Trajanje utiecaia
Srednjoročni do

Prilikom korištenja nedrvnih šumskih proizvoda koji uključuju proizvode za potrebe
stočarstva doći će do negativnog utjecaja na tlo jer će se organski vrijedne tvari (lišće, trave i
si.) koristiti za ispašu stoke. Ispašom stoke životinje svojim izmetom mogu poboljšati tlo.
Korištenjem ostalih šumskih proizvoda (mineralne sirovine, kamen i si.) doći će do
degradacije tla, smanjenje ekološke funkcije tla te povećanja potencijala erozije i pojave
klizišta.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan / nema
utjecaja

Karakter utjecaja
Izravan / sekundaran

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Prorjeđivanje sastojim do trećine ophodnje (D l)
Prorjeđivanje saslojina iznad trećine ophodnje (D2)
Prorjede sastojina pozitivno će utjecati na svojstva tla jer se ovim aktivnostima osigurava
formiranje kvalitetne šumske sastojine, a na taj način i normalnih uvjeta šumskih tala.
Ukoliko se izvlačenje drva obavlja mehanizirano može doći do zbijanja tla.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / negativan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Rahlfenje tla (B4, E2, H4, J3, L4)
Rahljenjem tla pojavit će se negativan utjecaj zbijanja površinskog horizonta tla uporabom
strojeva, ali i pozitivni utjecaji u vidu prozračivanja tla te poboljšanja fizikalnih svojstava tla.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan / pozitivan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Kratkoročno

Resurekcija (G l)
Trijebljenje (G2)
Resurekcija i trijebljenje pozitivno će utjecati na svojstva tla jer se ovim aktivnostima
osigurava formiranje kvalitetne šumske sastojine, a na taj način i normalnih uvjeta šumskih
tala.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala (sanacije - E3, F3, H5, II)
Degradiranjem i oštećivanjem šumskih sastojina dolazi i do degradacije tla i njegovih
funkcija. Sanacijom takvih šuma ponovno se uspostavljaju sve funkcije šumskog tla.
Karakter utjecaja
Intenzitet utjecaja
Smjer utjecaja
Trajanje utjecaja
Pozitivan
Izravan
Srednjoročno do
dugoročno
Sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala (podizanje novih nasada - L6)
Podizanje novih šumskih nasada ima pozitivan utjecaj na poboljšanje funkcija tla i zaštitu od
erozije.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do

Orezivanje donjih grana u kulturama i sastojinama crnogorice (K l 4)
Orezivanje grana u kulturama i plantažama
(E6, J6)
Kod orezivanja grana materijal nastao orezivanjem ostaje na tlu. Time se tlo obogaćuje
hranjivima.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravan

Popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom

Trajanje utjecaja
Srednjoročno

(C l, F4, H 6 ,12, L7)

Popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom (resurekcija)

(G3)

Popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom pod zastorom stare sastojine

(C2)

Popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom pozitivno će utjecati na svojstva tla jer
se ovim aktivnostima osigurava formiranje kvalitetne šumske sastojine, a na taj način i
normalnih uvjeta šumskih tala.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan / pozitivan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Površinska odvodnja (El)
Površinsko odvodnjavanje (B5, L5)
Aktivnost površinskog odvodnjavanja negativno će se odraziti jer će doći do promjene režima
tla, ali će biti i pozitivna u vidu poboljšanja strukture tla, te smanjenja (uklanjanja) stagnacije
suvišnih voda na tlu.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan / pozitivan

Premazivanje panjeva

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Kratkoročno do
Srednjoročno

(B3, H3, L3)

Aktivnosti premazivanja panjeva imati će negativan utjecaj na tlo jer će doći do onečišćenja
tla uporabom raznih kemijskih sredstava za treniranje panjeva.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Kratkoročno

Nedrvni šumski proizvodi
Sjeme šumskih vrsta (NI)
Proizvodi od divljači (N6)
Proizvodi za hranu (N2)
Proizvodi za industrijske svrhe

(N5)

Proizvodi za lijekove (N3)
Proizvodi za potrebe stočarstva (N4)
Ostali proizvodi (N7)
Aktivnost N I (sjeme šumskih vrsta) i N6 (proizvodi od divljači) neće imati utjecaja na tlo.
U slučaju učestalih i prevelikih aktivnostima koje uključuju korištenje nedrvnih šumskih
proizvoda za hranu (N2), lijekove (N3) i industrijske svrhe (N5) može doći do poremećaja
bioraznolikosti te do degradacije tla.

Izrada objekata za osmatračku protupožarnu službu (K10)
Održavanje objekata za osmatračku protupožarnu službu (K l 1)
Osmatračka protupožarna služba (K9)
Postavljanje znakova upozorenja (K17)
Aktivnosti koje imaju za svrhu sprečavanje nastajanja šumskih požara povoljnog su utjecaja
na svojstva šumskih tala jer neće doći do degradacije tla uzrokovane požarima, oštećenja
površinskog pokrova tla, poremećaja fizikalnih svojstava tla i dr.
Svaka izgradnja i održavanje objekata zahtijevaju korištenje mehanizacije pri čemu u slučaju
akcidenta može doći do onečišćenja, oštećenja i degradacije tla. Kako su objekti za
osmatranje točkastog karaktere i ima ih razmjerno malo u odnosu na površinu na kojoj se
opažanje obavlja taj negativni utjecaj je zanemariv u odnosu na koristi koje se ostvaruje
takvim objektima.
Intenzitet utjecaja
Značajno

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Izrada prosjeka (MIO)
Izrada protupožarnih prosjeka (K l 2)
Održavanje prosjeka (M ll)
Održavanje protupožarnih prosjeka (K l 3)
Prosijecanje svijetlih pruga (M8)
Održavanje svijetlih pruga (M9)
Izgradnjom prosjeka i svijetlih pruga prenamjenjuje se šuma u nešumsku vegetaciju. Osim
toga za izradu i održavanje tih objekata koristi se mehanizacija te u slučaju akcidenata može
doći do onečišćenja tla. Korištenjem mehanizacije zbija se tlo i gube se njegova fizikalna
svojstva. Nerijetko prosjeke i svijetle pruge služe za izvlačenje drveta iz šume ili kao
pomoćna stovarišta za izvučeno drvo što dodatno dovodi o oštećivanja i degradacije tla, a u
područjima s nagibima može doći i do pojave erozije i bujica.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Njega p o d zastorom stare sastojine (C3)
Njega pom latka i mladika (C4, E4, F5, H7, J4, L8)
Njega sastojina pozitivno će utjecati na svojstva tla jer se ovim aktivnostima osigurava
formiranje kvalitetne šumske sastojine, a na taj način i normalnih uvjeta šumskih tala.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Održavanje izvora bunara i cisterni (K l 6)
Održavanjem izvora bunara i cisterni omogućit će se pravovremeno i adekvatno zbrinjavanje
požara unutar šumskih staništa, a time neće doći do degradacije tla.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
sekundarni

Trajanje utjecaja
Kratkoročno do
srednjoročno

Pozitivan / Negativan

Izravan

Kratkoročno

Opća osnova sječa: prebor i raznodobne šume (A3, A4)
Sječa u prebomim i raznodobnim šumama može imati izravne pozitivne i negativne
(kratkotrajne) utjecaje na tlo. Takvim sječama se uklanja samo dio stabala u sastojim. N a taj
način trajno se čuva pokrovnost tla šumskim drvećem što ima pozitivan utjecaj na njegovu
strukturu i proizvodnost. Negativan utjecaj može nastati prilikom radova privlačenja kada
dolazi do oštećivanja gornjeg sloja tla te njegovog zbijanja.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / Negativan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Kratkoročno

Čišćenje (C5, E5,F6, H8,J5, L9)
Protupožarno čišćenje sastojina (K15)
Čišćenje sastojina pozitivno će utjecati na svojstva tla jer se ovim aktivnostima osigurava
formiranje kvalitetne šumske sastojine, a na taj način i normalnih uvjeta šumskih tala.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Čišćenje tla od korova - (B2, F2, H2, J2, L2)
Čišćenje tla od korova negativno će utjecati na strukturu tla. Provođenjem ovih aktivnosti
strojevima doći će do zbijanja površinskog horizonta tla (kratkotrajnog). Provođenje ovih
radova kemijskim sredstvima može doći do onečišćenja tla.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Kratkoročno

Projektiranje šumske infrastrukture (M l)
Izgradnja protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta (M4)
Izgradnja šumskih cesta (M2)
Izgradnja šumskih vlaka (M3)
Održavanje protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta (M7)
Održavanje šumskih cesta (M5)
Održavanje šumskih vlaka (M6)
Radovi na šumskoj infrastrukturi koji uključuju izradu i održavanje protupožarnih prosjeka s
elementima šumskih cesta, pozitivno će utjecati na tlo jer će spriječiti gubitak šumske
vegetacije izazvan požarima, a sam time i gubitak svojstava šumskih tala.
Izgradnja i održavanje šumskih cesta i šumskih vlaka negativno će utjecati na tlo jer će se
prilikom provođenja ovih aktivnosti koristiti mehanizacija te će doći do oštećivanja,
degradacije i zbijanja površinskog horizonta uslijed prolaska vozila. Isto tako doći će do
trajne prenamjene tla za potrebe šumskih cesta. Prilikom održavanja i korištenja šumskih
vlaka na nagnutim terenima može doći do pojave erozije i bujica te daljnje degradacije
šumskog tla.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / negativan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala (podizanje novih nasada - L6)
Podizanjem novih šuma uspostavljaju se hidrološke funkcije šume poput filtracije vode u tlo,
evapotranspiracije i sprečavanja bujica na površinama na kojima tih fimkcija nje bilo ili su
bile neznatne.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravno

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Suzbijanje biljnih bolesti (K2)
Suzbijanje biljnih štetnika (KS)
Suzbijanje glodavaca (K4)
Suzbijanje štetnika, bolesti i glodavaca kemijskim sredstvima iako dugoročno smanjuju štete,
mogu, uslijed neopreznog rukovanja ili u akcidentnim situacijama dovesti do onečišćenja
okolnih površinskih i podzemnih voda.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Izravno

Trajanje utjecaja
Kratkoročno

Uklanjanje otpada (K21)
Uklanjanje otpada ima pozitivan utjecaj na očuvanje kvalitete površinskih i podzemnih voda.
U suprotnom u vode mogu dospjeti različite štetne tvari koje se ispiru iz otpada.
Razminiranjem se šumsko zemljište kao i funkcije koje šuma vrši vraćaju u svoju punu
funkciju.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Kratkoročno

Za ostale planirane radove nije moguće utvrditi koliki bi i kakav bio utjecaj bio, odnosno da li
bi ga uopće bilo.

Tlo
Glavni prihod (A1)
Sječa glavnog prihoda može imati izravne negativne (kratkotrajne) utjecaje na tlo prilikom
radova privlačenja kada dolazi do oštećivanja gornjeg sloja tla te njegovog zbijanja. Osim
toga provođenjem radova (osobito privlačenja drveta) može doći do oštećivanja gornjeg sloja
tla te njegovog zbijanja.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Kratkoročno

Prethodni prihod A2
Sječa prethodnog prihoda može imati izravne pozitivne i negativne (kratkotrajne) utjecaje na
tlo. Prorjedama se uklanja samo dio stabala u sastojim. Na taj način trajno se čuva pokrovnost
tla šumskim drvećem što ima pozitivan utjecaj na njegovu strukturu i proizvodnost. Negativan
utjecaj može nastati prilikom radova privlačenja kada dolazi do oštećivanja gornjeg sloja tla te
njegovog zbijanja.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja

Karakter utjecaja

Trajanje utjecaja

Radovi na popunjavanju šumskim reprodukcijskim materijalom imaju za cilj obnovu šume te
poboljšanje strukture sastojine, a time posredno reguliraju hidrološke funkcije šume poput
filtracije vode u tlo, evapotranspiracije i sprečavanja bujica.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Površinska odvodnja (El)
Površinsko odvodnjavanje (B5, L5)
Površinsko odvodnjavanje sa sobom nosi pozitivne i negativne utjecaje budući da može
dovesti do promjene vodnog režima, ali isto tako pridonosi boljoj strukturi tla a time smanjuje
bujice, stagnaciju suvišnih voda i poboljšava moć filtracije tla.
Intenzitet utjecaja

Premazivanje panjeva

Smjer utjecaja
Negativan / pozitivan

Karakter utjecaja
izravni

Trajanje utjecaja
kratkoročno

(B3, H3, L3)

Premazivanje panjeva kemijskim sredstvima negativan je utjecaj onečišćenje staništa a
posredno i voda.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Privremeno

Prorjeđivanje sastojina do trećine ophodnje (D l)
Prorjeđivanje sastojina iznad trećine ophodnje (D2)
Prorjedama sastojina se poboljšava struktura, kvaliteta i vitalnost sastojine, a time se posredno
reguliraju hidrološke funkcije šume poput filtracije vode u tlo, evapotranspiracije i
sprečavanja bujica.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Resurekcija (G l)
Trijebljenje (G2)
Resurekcija i trijebljenje imaju za cilj obnovu šume te poboljšanje kvalitete i strukture
sastojine. Time posredno reguliraju hidrološke funkcije šume poput filtracije vode u tlo,
evapotranspiracije i sprečavanja bujica.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala (sanacije - E3, F3, H5, I I )
Nestankom i degradacijom šume gube se ili smanjuju njene hidrološke funkcije. Obnovom tih
šuma uspostavljaju se ponovno hidrološke funkcije šume poput filtracije vode u tlo.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravno

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
10000 Zagreb, Planinska 2a

KLASA: 351-03/16-01/126
. URBROJ: 525-11/0893-17-59
Zagreb, 25. svibnja 2017. godine

Ministarstvo poljoprivrede, na temelju članka 15. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i
programa na okoliš (Narodne novine 64/08), a u vezi članka 12. stavka 3., članka 16. i 17. Uredbe o
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne
novine 64/08 i 67/09), u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Šumskogospodarske osnove
područja Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2025. godine, donosi

ODLUKU
O UPUĆIVANJU NA JAVNU RASPRAVU
STRATEŠKE STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ
ŠUMSKOGOSPODARSKE OSNOVE PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
RAZDOBLJE 2016.-2025.
I
NACRTA ŠUMSKOGOSPODARSKE OSNOVE PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA RAZDOBLJE 2016.-2025.
L
Strateška studija utjecaja na okoliš Šumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske za
razdoblje 2016.-2025. (u daljnjem tekstu: Strateška studija) i nacrt Šumskogospodarske osnove
područja Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2025. (u daljnjem tekstu: Nacrt ŠGOP-a) upućuju se
na javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Za vrijeme trajanja javne rasprave u razdoblju od 30 dana
javnosti će u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije.
Planinska 2a, Zagreb biti omogućen javni uvid u Stratešku studiju i Nacrt ŠGOP-a. Tijekom javnog
uvida održat će se javno izlaganje u prostorijama Ministarstva poljoprivrede na kojem će biti prisutni
predstavnici nositelja zahvata, izrađivači Strateške studije i izrađivači ŠGOP-a koji će neposredno
davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost.

II.
Javnu raspravu o Strateškoj studiji i Nacrtu ŠGOP-a
Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije.

koordinirat će Ministarstvo poljoprivrede,

III.
U svrhu provedbe postupka javne rasprave. Ministarstvo poljoprivrede. Uprava šumarstva, lovstva i
drvne industrije će pisanom obaviješću na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, a najkasnije
osam dana prije datuma određenog za početak javne rasprave, obavijestiti javnost o:
datumu početka i datumu završetka javne rasprave,

mjestu i vremenu (adresa i radno vrijeme) kojem javnost može obaviti javni uvid
mjestu, datumu i vremenu kada će se održati javno izlaganje,
tijelu i roku u kojem će javnost i zainteresirana javnost dostaviti pisane prijedloge i primjedbe
o predmetu javne rasprave

IV.
Obavijest iz točke 111. ove Odluke, te cjelovita Strateška studija i cjeloviti Nacrt ŠGOP-a biti će s
danom početka javne rasprave (koji je istodoban s početkom javnog uvida) dostupni javnosti na
mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede (http://www.mps.hr/default.aspx?id=8451).

V.
Na mjestu održavanja javnog uvida iz točke I. ove Odluke biti će dostupna jedna cjelovita Strateška
studija i jedan cjeloviti Nacrt ŠGOP-a.

VI.
Istodobno sa stavljanjem na javnu raspravu, Ministarstvo poljoprivrede dostavit će na mišljenje
tijelima i osobama s posebnim ovlastima Stratešku studiju i Nacrt ŠGOP-a, sukladno članku 15. stavku
2. Uredbe o strateškoj procjeni plana i programa na okoliš.

VII.
Ova Odluka biti će objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede.

P/7031379

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
10000 Zagreb, Planinska 2a

KLASA: 351-03/16-01/126
URBROJ: 525-11/0893-17-60
Zagreb, 26. svibnja 2017. godine

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 166. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne
novine66, broj 80/13 i 78/15), članka 15. Uredbe o strateškoj procjeni plana i programa na
okoliš („Narodne novine61, broj 64/08) te članka 16. i 17. Uredbe o informiranju i
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine66,
broj 64/08), daje
OBAVIJEST
o provođenju javne rasprave o
Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš Šumskogospodarske osnove područja Republike
Hrvatske za razdoblje 2016.-2025.
i
Nacrtu prijedloga Šumskogsopodarske osnove područja Republike Hrvatske
za razdoblje 2016.-2025.
1. Strateška studija o utjecaju na okoliš Šumskogospodarske osnove područja Republike
Hrvatske za razdoblje 2016.-2025. (u daljnjem tekstu Strateška studija) i nacrta
Šumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2025.
2.
3.

4.

5.

6.

(Nacrt ŠGOP-a) stavljaju se na javnu raspravu.
Javnu raspravu za Stratešku studiju i Nacrt ŠGOP-a koordinira i provodi Ministrastvo
poljoprivrede. Uprava šumasrtva, lovstva i drvne industrije.
Javna rasprava o Strateškoj studiji i Nacrtu ŠGOP-a započeti će 12. lipnja 2017.
godine i trajati će do 12. srpnja 2017. godine. Za vrijeme trajanje javne rasprave
prijedlog Strateške studije i Nacrt ŠGOP-a biti'će dostupni na mrežnim stranicama
Ministartva poljoprivrede http://www.mps,hr/default.aspx?id=8451.
Javni uvid u Stratešku studiju i Nacrt ŠGOP-a moći će se obaviti u razdoblju trajanja
javne rasprave svakim radnim danom od 9.00-12.00 sati u prostorijama Ministarstva
poljopirvrede, Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, Zagreb.
Javno izlaganje o Strateškoj studiji i Nacrtu ŠGOP-a održati će se dana 14. lipnja
2017. s početkom u 10 sati u prostorijma Ministarstva poljopirvrede, Uprave
šumarstva, lovstva i drvne industrije. Planinska 2a, Zagreb (velika dvorana I. kat).
Za vrijeme trajanja javne rasprave mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se:
- upisivati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida

- davati na zapisnik za vrijeme trajanja javnog izlaganja
- dostaviti u pisanom obliku na adresu: Ministarstvo poljoprivrede. Uprava šumarstva,
lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, Zagreb.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, ne budu napisani čitko i
razumljivo, uz ime i prezime odnosno naziv te adresu i potpis podnositelja, neće se uzeti u
razmatranje niti će biti sastavni dio izvješća o javnoj raspravi.

P/7031836

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
10000 Zagreb, Planinska 2a

KLASA: 351-03/16-01/126
URBROJ: 525-11/0893-17-61
Zagreb, 26. svibnja 2017.
-

PREMA DOSTAVNOJ LISTI -

PREDMET: Strateška studija utjecaja na okoliš Šumskogospodarske osnove područja Republike
Hrvatske za razdoblje 2016.-2025, godine I nacrt Šumskogospodarske osnove područja za
razdoblje 2016.-2025.
- mišljenje, traži se
Poštovani,
Sukladno odredbam a članka 70. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13 i 78/15) i članka
15. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj
64/08) pozivamo Vas da dostavite mišljenje o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Šumskogospodarske
osnove područja Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2025. godine i nacrta Šumskogospodarske
osnove područja, a koji su objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede za vrijeme
trajanja javne rasprave i to od 10. lipnja do 10. srpnja 2017. godine.
Traženo

mišljenje potrebno je dostaviti u roku od 30 dana od dana zaprimanja ovog zahtjeva,

pozivom na gornju klasu, u pisanom obliku na adresu: Ministarstvo poljoprivrede. Uprava šumarstva,
lovstva i drvne industrije. Planinska 2a, Zagreb, uz zamolbu da nam isto dostavite i u elektroničkom
obliku na e-mail adresu: ivana.mr 0 uear@ mps.hr.

DOSTAVITI:

1.

Ministarstvo gospodarstva. Ulica grada Vukovara 78,10000 Zagreb;

2.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80,10000 Zagreb;

3.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Račkoga 6,10000 Zagreb;

4.

Ministarstvo poduzetništva i obrta. Ulica grada Vukovara 78,10000 Zagreb;

5.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14,10000 Zagreb;

6.

Ministarstvo poljoprivrede. Uprava poljoprivrede i prehram bene industrije. Služba za

poljoprivredno zemljište, Ulica grada Vukovara 78,10000 Zagreb;
7.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Uprava vodnoga gospodarstva, Ulica grada Vukovara

220,10000 Zagreb;
8.

Ministarstvo turizma, Prisavlje 14,10000 Zagreb;

9.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. Ulica Republike Austrije 20,10000 Zagreb;

10. Ministarstvo obrane. Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1, 10000 Zagreb;
11. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ul. Grada Vukovara 33,10000, Zagreb

12. Ministarstvo financija, Katančićeva 5,1 0 0 0 0 Zagreb;
13. Ministarstvo Zdravlja, Ksaver 200a, 10000 Zagreb;
14.

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Runjaninova 2,1 0 0 0 0 Zagreb;

15.

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar,

16.

Brodsko-posavska županija, Petra Krešimira IV> br 1,35000 Slavonski Brod,

17.

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1,10000 Zagreb;

18. Istarska županija, flanatička 29,52000 Pula,
19.

Karlovačka županija, A. Vraniczanya 2,47000 Karlovac,

20.

Koprivničko-križevačka županija. Ulica Antuna Nemčića 5,48000 Koprivnica

21. Krapinsko'žagorska županija; Magistratska ulica 1,49000 Krapina,
22. Ličko-senjska županija; Dr. Franje Tuđmana 4 ,5 3 000 Gospić,
23. Međimurska županija; Ruđera Boškovića 2,40000 Čakovec,
24. Osječko-baranjska županija; Trg Ante Starčevića 2,31000 Osijek,
25. Požeško-siavonska županija; Županijska 7 ,34000 Požega,
26. Primorsko-goranska Županija; Adamićeva 10/V, 51000 Rijeka,
27.

Sisačko-mošlavačka županija; Ul. Stjepana i Antuna Radića 36,44000, Sisak,

28.

Splitsko^dalmatinska županija; Ul. Domovinskog rata 2, 21000 Split,

29.

Šibensko-kninska županija; Trg Pavla Šubića I. br. 2,22000 Šibenik,

30.

Varaždinska županija; Franjevački trg 7,42000 Varaždin,

31.

Virovitičko-podravska županija; Trg Ljudevita Patačića 1> 33000 Virovitica,

32.

Zadarska županija; Božidara Petranovića 8,23000 Zadar,

33.

Zagrebačka županija; Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb,

34.

Hrvatska zajednica županija. Savska cesta 41/XVI, 10000 Zagreb,

35.
36.

Udruga općina u Republici Hrvatskoj, Ulica grada Vukovara 271,10000 Zagreb,
Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, Palmotićeva 25,10000 Zagreb

Postavljanje znakova upozorenja (K17)
Svaka aktivnost koja smanjuje mogućnost oštećenja ili uništenja šumskog pokrova pozitivno
utječe na hidrološke funkcije područja na kojima se te aktivnosti odvijaju.
Svaka izgradnja i održavanje objekata zahtijevaju korištenje mehanizacije pri čemu u slučaju
akcidenta može doći do onečišćenja površinskih i podzemnih voda. Kako su objekti za
osmatranje točkastog karaktere i ima ih razmjerno malo u odnosu na površinu na kojoj se
opažanje obavlja taj negativni utjecaj je zanemariv u odnosu na koristi koje se ostvaruje
takvim objektima.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Izrada privremenih prijelaza preko vodotoka (K20)
Izgradnjom privremenih prijelaza preko vodotoka može doći do poremećaja hidromorfoloških
karakteristika predmetnog vodotoka te poremećaja vodnog režima na lokalnom području.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Kratkoročno

Izrada prosjeka (MIO)
Izrada protupožarnih prosjeka (K l 2)
Održavanje prosjeka (M ll)
Održavanje protupožarnih prosjeka (K l 3)
Prosijecanje svijetlih pruga (M8)
Održavanje svijetlih pruga (M9)
Izgradnjom prosjeka i svijetlih pruga prenamjenjuje se šuma u nešumsku vegetaciju te se u
manjoj mjeri gube hidrološka svojstva područja. Osim toga za izradu i održavanje tih objekata
koristi se mehanizacija te u slučaju akcidenata može doći do onečišćenja površinskih i
podzemnih voda.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Njega p o d zastorom stare sastojine (C3)
Njega pom latka i mladika (C4, E4, F5, H7, J4, L8)
Njegom sastojina se poboljšava struktura, kvaliteta i vitalnost sastojine, a time se posredno
reguliraju hidrološke funkcije šume poput filtracije vode u tlo, evapotranspiracije i
sprečavanja bujica.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

(C l, F4, H 6 ,12, L7)

Popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom (resurekcija)

(G3)

Popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom p o d zastorom stare sastojine

(C2)

Sječom u prebomim i raznodobnim sastojinama ne uklanja se pokrov tla pa nema utjecaja na
vode. S druge pak strane može imati negativan utjecaj na vode jer prilikom izvlačenja trupaca
iz šume oštećuje se tlo te se povećava mogućnost pojave erozije tla, bujica.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Nema utjecaja /
negativan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Kratkoročno

Čišćenje (C5, E5,F6, H 8J5, L9)
Protupožarno čišćenje sastojina (K l 5)
Čišćenjem sastojina se poboljšava struktura, kvaliteta i vitalnost sastojine, a time se posredno
reguliraju hidrološke funkcije šume poput filtracije vode u tlo, evapotranspiracije i
sprečavanja bujica.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Čišćenje tla od korova - (B2, F2, H2, J2, L2)
U slučaju čišćenja tla od korova pomoću herbicida, negativan je utjecaj onečišćenje staništa a
posredni o voda.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Privremeno

Projektiranje šumske infrastrukture (M l)
Izgradnja protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta (M4)
Izgradnja šumskih cesta (M2)
Izgradnja šumskih vlaka (M3)
Održavanje protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta (M7)
Održavanje šumskih cesta (M5)
Održavanje šumskih vlaka (M6)
Planska izgradnja i održavanje prosjeka i šumskih vlaka i cesta može posredno i dugoročno
imati pozitivan utjecaj na otjecanje i filtraciju vode a time i na kvalitetu i količinu podzemnih
voda.
No, budući da će prilikom radova biti povećana prisutnost mehanizacije, postoji opasnost od
izlijevanja štetnih tvari iz strojeva i njihovo ispiranje u podzemne vode ili okolne vodotoke.
Osim toga izgradnjom i korištenjem šumskih vlaka može doći do pojave erozije vodom i
bujica na područjima s nagnutim terenom.
N a krškim područjima prilikom izgradnje šumske infrastrukture ukoliko se koristi miniranje
kao način pripreme terena za gradnju može doći do poremećaja hidromorfoloških
karakteristika područja na kojem se takva gradnja obavlja.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan / pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Izrada objekata za osmatračku protupožarnu službu (K10)
Održavanje objekata za osmatračku protupožarnu službu (K l 1)
Osmatračka protupožarna služba (K9)

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Srednjoročno
Izrada objekata za osmatračku protupožarnu službu (K10)
Održavanje objekata za osmatračku protupožarnu službu (K ll)
Osmatračka protupožarna služba (K9)
Postavljanje znakova upozorenja (K17)
Svaka aktivnost koja smanjuje mogućnost nestanka šume ima pozitivan utjecaj na klimu. Taj
pozitivan utjecaj je razmjerno mali i lokalnog karaktera
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Za ostale planirane radove nije moguće utvrditi koliki bi i kakav bio utjecaj bio, odnosno da li
bi ga uopće bilo.

Klimatske promjene
Glavni prihod (A l)
Sječa glavnog prihoda u šumama RH je razmjerno mala po površini i jednoliko je raspoređena
na cijelom teritoriju pa samim time neće biti utjecaja na klimatske promjene.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Nema utjecaja

Karakter utjecaja

Trajanje utjecaja

Za ostale planirane radove nije moguće utvrditi koliki bi i kakav bio utjecaj bio, odnosno da li
bi ga uopće bilo.

Vode i more
Glavni prihod (A l)
Sječa glavnog prihoda može imati negativan utjecaj na vode jer se uklanjanjem šumskog
pokrova povećava mogućnost pojave erozije tla, bujica, akumuliran)a poplava. Također sječa
može negativno utjecati na vodni režim budući da se mijenja razina i intenzitet
evapotranspiracije te oticanja vode.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Kratkoročno

Prethodni prihod A2
Sječom prethodnog prihoda ne uklanja se pokrov tla pa nema utjecaja na vode. S druge pak
strane može imati negativan utjecaj na vode jer prilikom izvlačenja trupaca iz šume oštećuje
se tlo te se povećava mogućnost pojave erozije tla, bujica.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Nema utjecaja /
negativan

Karakter utjecaja
Izravan

Opća osnova sječa: prebor i raznodobne šume (A3, A4)

Trajanje utjecaja
Kratkoročno

dugoročno
Resurekcija (G l)
Trijebljenje (G2)
Ovi radovi poboljšavaju kvalitetu i strukturu sastojim te imaju pozitivan utjecaj na kvalitetu
zraka i povećanje odliva ugljičnog dioksida jer se njegom postiže brže stvaranje sklopa
šumskog drveća te se povećava prirast.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala (sanacije - E3, F3, H5, I I )
Ovi radovi se odnose na površine na kojima je bila šuma koja je iz raznih razloga uklonjena
(čiste sječe, požari i si.) ili degradirana (štetnici, kalamiteti). Obnova uništenih ili oštećenih
sastojina poboljšat će njihovo stanje te posredno imati pozitivan utjecaj na kvalitetu zraka i
povećanje odliva ugljičnog dioksida.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala (podizanje novih nasada - L6)
Ovi radovi se odnose na površine na kojima podiže nova šuma. Povećanje površine pod
šumom ima izravni pozitivan utjecaj na kvalitetu zraka i povećanje odliva ugljičnog dioksida.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Uklanjanje otpada (K21)
Uklanjanje otpada ima pozitivan utjecaj na kvalitetu zraka jer se, ovisno o vrsti odloženog
otpada, mogu javiti neugodni mirisi i emisije onečišćujućih tvari u zrak uz same lokacije
divljeg odlagališta.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Kratkoročno

Za ostale planirane radove nije moguće utvrditi koliki bi i kakav bio utjecaj bio, odnosno da li
bi ga uopće bilo.

Klima
Glavni prihod (A1)
Sječa glavnog prihoda može imati negativni utjecaj na klimu. Sječom stabala na većim
područjima može doći do povećanja ekstremnih vrijednosti temperatura i oborina, smanjenja
vlažnosti zraka, ubrzanja vjetra i si. Ti su utjecaji veći kada se sjeku sastojine veće površine
koje su prostorno izolirane a manji kada se sjeku sastojine u velikom kompleksu šume kada
su ta promjene zanemarive.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Kratkoročno do

unutarnje sagorijevanje javljaju se emisije onečišćujućih tvari (ispušnih plinova) u zrak.
Nabavom modernije opreme i redovnim održavanjem ove emisije se mogu znatno smanjiti.
Nova izgradnja šumskih prometnica može imati pozitivan utjecaj na kvalitetu zraka. Naime,
progušćenjem mreže prometnica smanjuje se dužina prijevoza drveta što u konačnici dovodi
do skraćivanja vremena za izvoz, odnosno korištenja mehanizacije i posljedično smanjenje
negativnih emisija u zrak.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan / pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Izrada objekata za osmatračku protupožarnu službu (K10)
Održavanje objekata za osmatračku protupožarnu službu (K ll)
Osmatračka protupožarna služba (K9)
Postavljanje znakova upozorenja (K17)
Svi radovi na smanjenju rizika i sprečavanju nastanka požara imaju pozitivan utjecaj na zrak
jer se tim radovima smanjuju negativni utjecaji na onečišćenje zraka. Osim toga smanjenjem
rizika od nastanka požara čuvaju se šumske sastojine koje imaju pozitivan utjecaj na očuvanje
kvalitete zraka i apsorpciju CO2 iz atmosfere.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Njega po d zastorom stare sastojine (C3)
Njega pom latka i mladika (C4, E4, F5, H7, J4, L8)
Radovi njege sastojina imaju pozitivan utjecaj na kvalitetu zraka i povećanje odliva ugljičnog
dioksida jer se njegom postiže brže stvaranje sklopa šumskog drveća te se povećava prirast.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

(C l, F4, H 6 ,12, L7)

Popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom (resurekcija)

(G3)

Popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom p o d zastorom stare sastojine

(C2)

Svi radovi na obnovi šuma pa tako i popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom
imat će pozitivan utjecaj na kvalitetu zraka i povećanje odliva ugljikovog dioksida
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Prorjeđivanje sastojina do trećine ophodnje (D l)
Prorjeđivanje sastojina iznad trećine ophodnje (D2)
Prorjeđivanje sastojina ima pozitivan utjecaj na kvalitetu zraka i povećanje odliva ugljičnog
dioksida jer se prorjedama održava sklop šumskog drveća te se povećava prirast.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do

Intenzitet utiecaia

Smier utiecaia
Pozitivan / negativan

Karakter utjecaja
Izravan

Traianje utjecaja
Kratkoročno do
Srednjoročno

Prethodni prihod A2
Prilikom sječe prethodnog prihoda mogući su i pozitivni i negativni utjecaji. Pozitivan utjecaj
nastaje sječom slabije vitalnih i loših stabala koja imaju slabije vezanje ugljika. Takvom
sječom se osigurava prostor za zdrava i vitalna stabla kojima se povećava prirast zbog
oslobađanja prostora i koje vezuju značajno veće količine ugljika.
Negativan utjecaj na zrak nastaje zbog korištenja strojeva i mehanizacije prilikom sječe i
izvoza drveta iz šume. Time se povećavaju emisije onečišćujućih tvari iz motora s unutarnjim
sagorijevanjem
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / negativan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Kratkoročno do
Srednjoročno

Opća osnova sječa: prebor i raznodobne šume (AS, A4)
Prilikom sječe u prebomim i raznodobnim sastojinama mogući su i pozitivni i negativni
utjecaji. Pozitivan utjecaj nastaje sječom starih te slabije vitalnih i loših stabala koja imaju
slabije vezanje ugljika. Takvom sječom se osigurava prostor za mlada, zdrava i vitalna stabla
kojima se povećava prirast zbog oslobađanja prostora i koje vezuju značajno veće količine
ugljika.
Negativan utjecaj na zrak nastaje zbog korištenja strojeva i mehanizacije prilikom sječe i
izvoza drveta iz šume. Time se povećavaju emisije onečišćujućih tvari iz motora s unutarnjim
sagorijevanjem
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / negativan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Kratkoročno do
Srednjoročno

Čišćenje (C5, E5,F6, H8,J5, L9)
Protupožarno čišćenje sastojina (K l 5)
Čišćenje sastojina ima pozitivan utjecaj na kvalitetu zraka i povećanje odliva ugljičnog
dioksida je r se čišćenjem postiže brže stvaranje sklopa šumskog drveća te se povećava prirast.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Traianie utiecaia
Srednjoročno do
dugoročno

Projektiranje šumske infrastrukture (M l)
Izgradnja protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta (M4)
Izgradnja šumskih cesta (M2)
Izgradnja šumskih vlaka (M3)
Održavanje protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta (M7)
Održavanje šumskih cesta (M5)
Održavanje šumskih vlaka (M6)
Iako je za održivo gospodarenje šumama bitna izrada šumske infrastrukture sami radovi
negativno utječu na kvalitetu zraka. Korištenjem opreme, strojeva i vozila s motorima na

K14
K15
K16
K17
K18
K19
K20
K21

Orezivanje donjih grana u kulturama i sastojinama cmogorice
Protupožarno čišćenje sastojina
Održavanje izvora bunara i cisterni
Postavljanje znakova upozorenja
Izrada i postavljanje zaštitnih brklji
Održavanje zaštitnih brklji
Izrada privremenih prijelaza preko vodotoka
Uklanjanje otpada

Sanacija
LI
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
LIO

i obnova šuma oštećenih kalamitetima i ratnim djelovanjima
Uklanjanje podrasta i grmlja
Čišćenje tla od korova
Premazivanje panjeva
Rahljenje tla
Površinsko odvodnjavanje
Sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala
Popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom
Njega pomlatka i mladika
Čišćenje
Razminiranje šuma i šumskih zemljišta

Projektiranje, izgradnja i održavanje šumske infrastrukture
Ml
Projektiranje šumske infrastrukture
M2
Izgradnja šumskih cesta
Izgradnja šumskih vlaka
M3
M4
Izgradnja protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta
Održavanje šumskih cesta
M5
Održavanje šumskih vlaka
M6
M7
Održavanje protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta
M8
Presijecanje svijetlih pruga
M9
Održavanje svijetlih pruga
MIO
Izrada prosjeka
M ll
Održavanje prosjeka
Korištenje nedrvnih šumskih proizvoda
NI
Sjeme šumskih vrsta
N 2,
Proizvodi za hranu
N3
Proizvodi za lijekove
N4
Proizvodi za potrebe stočarstva
N5
Proizvodi za industrijske svrhe
N6
Proizvodi od divljači
N7
Ostali proizvodi
Utjecaji pojedinih vrsta radova koje se pojavljuju u više kategorija prikazani su zajedno.
Zrak
Glavni prihod (A1)
Prilikom sječe glavnog prihoda mogući su i pozitivni i negativni utjecaji. Pozitivan utjecaj
nastaje sječom starih stabala koja imaju stagnaciju prirasta te slabije vezanje ugljika. Takvom
sječom se osigurava prostor za mlade sastojine koje vezuju značajno veće količine ugljika.
Negativan utjecaj na zrak nastaje zbog korištenja strojeva i mehanizacije prilikom sječe i
izvoza drveta iz šume. Time se povećavaju emisije onečišćujućih tvari iz motora s unutarnjim
sagorijevanjem

E6

Orezivanje grana u kulturama i plantažama

Sanacija
F1
F2
F3
F4
F5
F6

paljevina
Uklanjanje požarom oštećenog drvnog materijala
Čišćenje tla od korova
Sj etva i sadnj a šumskog reprodukcij skog materij ala
Popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom
Njega pomlatka i mladika
Čišćenje

Resurekeija degradiranih sastojina i prevođenje u viši uzgojni oblik
G1
Resurekeija
G2
Trijebljenje
G3
Popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom (resurekeija)
Rekonstrukcija i konverzija šuma
Hl
Uklanjanje podrasta i grmlja
H2
Čišćenje tla od korova
H3
Premazivanje panjeva
H4
Rahljenje tla
H5
Sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala
H6
Popunj avanj e šumskim reprodukcij skim materij alom
H7
Njega pomlatka i mladika
H8
Čišćenje
Pošumljavanje neobraslog šumskog zemljišta i podizanje plantaža brzorastućih
drveća na novim površinama
11
Sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala
12
Popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom
Priprema staništa, njega novopodignutih sastojina i kultura (neobraslog zemljišta)
JI
Uklanjanje grmlja
J2
Čišćenje tla od korova
J3
Rahljenje tla
J4
Njega pomlatka i mladika
J5
Čišćenje
J6
Orezivanje grana u kulturama i plantažama
Zaštita od štetnih organizama i požara
Kl
Opažanje i identifikacija biljnih bolesti i štetnika
K2
Suzbijanje biljnih bolesti
K3
Suzbijanje biljnih štetnika
K4
Suzbijanje glodavaca
K5
Podizanje zaštitnih ograda
K6
Održavanje zaštitnih ograda
K7
Uklanjanje zaštitnih ograda
K8
Zaštita od divljači i domaćih životinja
K9
Osmatračka protupožarna služba
K10
Izrada objekata za osmatračku protupožarnu službu
Kl 1
Održavanje objekata za osmatračku protupožarnu službu
K12
Izrada protupožarnih prosjeka
K13
Održavanje protupožarnih prosjeka

Nije utvrđen / nema
utjecaja

Promet
Niti za jednu mjeru nije moguće utvrditi koliki bi i kakav bio utjecaj na promet, odnosno da li
bi ga uopće bilo.

Otpad
Niti za jednu mjeru nije moguće utvrditi koliki bi i kakav bio utjecaj na promet, odnosno da li
bi ga uopće bilo.

Buka
Niti za jednu mjeru nije moguće utvrditi koliki bi i kakav bio utjecaj na promet, odnosno da li
bi ga uopće bilo.
Utjecaj planiranih radova na sastavnice okoliša
Vrste radova grupirane su u određene kategorije kako slijedi:
Korištenje drvne mase
A1
Glavni prihod
A2
Prethodni prihod
A3
Opća osnova sječa (prebor)
A4
Opća osnova sječa (raznodobne šume)
Radovi
BI
B2
B3
B4
B5

u sastojinama predviđenima za prirodnu obnovu
Uklanjanje podrasta i grmlja
Čišćenje tla od korova
Premazivanje panjeva
Rahljenje tla
Površinsko odvodnjavanje

Radovi
Cl
C2
C3
C4
C5

u jednodobnim sjemenjačama (1. dobni razred)
popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom
Popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom pod zastorom stare sastojine
Njega pod zastorom stare sastojine
Njega pomlatka i mladika
Čišćenje

Prorjeđivanje sastojina do starosti trećine određene ophodnje, iznimno iznad trećine
ophodnje
Dl
Prorjeđivanje sastojina do trećine ophodnje
D2
Prorjeđivanje sastojina iznad trećine ophodnje
Pošumljavanje sječina nakon čistih sječa
E1
Površinska odvodnja
E2
Rahljenje tla
E3
Sjetva i sadnja šumskogreprodukcijskog materijala
E4
Njega pomlatka i mladika
E5
Čišćenje

M 9 - U šumama koje su ugrožene sušenjem i elementarnim nepogodama uspostaviti cjelovitu
mrežu nadzora radi sagledavanja kretanja negativnih procesa
Mjera će imati pozitivan utjecaj na kvalitetu zraka i vizualne značajke krajobraza čime se
Intenzitet utiecaia

Smjer utiecaia
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

MIO - Njegu i sječu šuma provoditi na način kojim se ne uzrokuju trajne štete ekosustava te
poduzim ati mjere za poboljšanje i održanje biološke raznolikosti
Mjera će imati pozitivan utjecaj na kvalitetu zraka, vizualne značajke krajobraza čime se
stvaraju uvjeti za poboljšanje rekreativnih, turističkih i zdravstvenih općekorisnih funkcija
šuma.
Intenzitet utiecaia

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M l l - Vrstu i način korištenja sredstava p ri uzgoju, iskorištavanju i zaštiti šuma prilagoditi
posebnostim a staništa i vrsta
Mjera će imati pozitivan utjecaj na kvalitetu zraka, vizualne značajke krajobraza čime se
stvaraju uvjeti za poboljšanje rekreativnih, turističkih i zdravstvenih općekorisnih funkcija
šuma.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M12 - Uzgoj, iskorištavanje i zaštitu šuma te gradnju i održavanje šumske infrastrukture
prilagoditi zaštiti tla i voda u smislu izbjegavanja štetnih utjecaja na stanje vodnih tijela
površinskih i podzem nih voda
Pozitivan utjecaj mjere M12 na zaštitu tla i voda neizravno će utjecati na zdravlje ljudi (voda
namijenjena za ljudsku potrošnju) te rekreativne i turističke opće korisne funkcije šuma.
Intenzitet utiecaia

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utiecaia
sekundarni

Traianie utiecaia
Dugoročni

M 13 - Šumsku infrastrukturu u šumskim ekosustavima treba projektirati na način koji je
najmanje štetan za šumsko stanište vodeći brigu o posebnim geološkim, vegetacijskim,
hidrološkim i drugim vrijednostima, a posebno o ekološki vrijednim dijelovima ekosustava
utvrđenim posebnim propisim a (dijelovi ekološke mreže, staništa, selidbeni koridori rijetkih,
osjetljivih ili ugroženih vrsta)
Pažljivim projektiranjem šumske infrastrukture, koje uzima u obzir kompleksnost šumskih
ekosustava te geološke, vegetacijske, hidrološke i druge vrijednosti izravno se utječe na
stabilnost šumskih ekosustava i povećanje općekorisnih funkcija šuma te je moguć pozitivan,
neizravan i dugoročni utjecaj na zdravlje stanovništva.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utiecaia
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M 2 - Težiti produženju ophodnje gospodarski važnijih vrsta drveća gdje za to postoje uvjeti i
potreba
Nije moguće utvrditi koliki bi i kakav bio utjecaj na naselja, stanovništvo i zdravlje ljudi,
odnosno da li bi ga uopće bilo.
Intenzitet utiecaia

Smjer utjecaia

Karakter utjecaja

Trajanje utjecaja

i zdravlje ljudi, jer će ova mjera dugoročno utjecati na vizualne vrijednosti pojedinih područja
odnosno povećati estetski užitak te poboljšati rekreativne, turističke i zdravstvene funkcije
šuma.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M 4 - Odabir vrsta za umjetno podizanje sastojina i obnovu degradiranih sastojina obavljati
na temelju opće prikladnosti stanišnim uvjetima i ciljevima gospodarenja, dajući prednost
zavičajnim (autohtonim) vrstama i lokalnoj provenijenciji
Korištenje autohtonih vrsta utječe na zdravlje i održivost šuma s obzirom da su ove vrste
prilagođene klimatskim uvjetima lokacije. Neizravan utjecaj očituje se u homogenijem
izgledu sastojine. Sve ovo doprinosi pozitivnim vizualnim kvalitetama te poboljšanju
rekreativnih, turističkih i zdravstvenih općekorisnih funkcija šuma.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M5 - koristiti samo one unesene vrste, provenijencije i varijetete utjecaj kojih je na ekosustav,
genetički integritet zavičajnih vrsta i lokalnu provenijenciju stručno procijenjen i kojih se
negativni utjecaj može izbjeći ili umanjiti
Korištenje autohtonih vrsta utječe na zdravlje i održivost šuma s obzirom da su ove vrste
prilagođene klimatskim uvjetima lokacije. Neizravan utjecaj očituje se u homogenijem
izgledu sastojine. Sve ovo doprinosi pozitivnim vizualnim kvalitetama te poboljšanju
rekreativnih, turističkih i zdravstvenih općekorisnih funkcija šuma.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M 6 - Izbjegavati sječu zaštićenih, rijetkih i ugroženih vrsta drveća, šumskih voćkarica i
ostalih vrsta s bobičastim plodovima te ih štititi i unositi prilikom obnove šume
Provođenjem mjere prvenstveno će doći do pozitivnih utjecaja na biološku raznolikost, a
posljedično tome neizravno i na stanovništvo i zdravlje ljudi kao sastavnica okoliša.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M 7 - Voditi skrb o drugim vrstama u ekosustavu koje su vezane uz suha i trula stabla,
odnosno prilikom sječe ostavljati potreban broj starih dubova, šupljih i trulih stabala, u
takvom rasporedu i broju kako bi se očuvala biološka raznolikost
Provođenjem mjere prvenstveno će doći do pozitivnih utjecaja na biološku raznolikost, a
posljedično tome neizravno i na stanovništvo i zdravlje ljudi kao sastavnica okoliša.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Dugoročni

M 8 - Podržavati tradicionalni sustav gospodarenja na odgovarajućim staništima koji oblikuje
vrijedan ekosustav, kada je to ekonomski provedivo
Održavanje šuma na tradicionalan način ima značajno pozitivan utjecaj na kvalitetu zraka i
smanjenje emisija stakleničkih plinova što neizravno utječe na zdravlje stanovništva.
Intenzitet utjecaja
Značajni

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Srednjoročni

dugoročni
M13 - Šumsku infrastrukturu u šumskim ekosustavima treba projektirati na način koji je
najmanje štetan za šumsko stanište vodeći brigu o posebnim geološkim, vegetacijskim,
hidrološkim i drugim vrijednostima, a posebno o ekološki vrijednim dijelovima ekosustava
utvrđenim posebnim propisim a (dijelovi ekološke mreže, staništa, selidbeni koridori rijetkih,
o'sjetljivih ili ugroženih vrsta)
Mjere mogu imati od pozitivnog do negativnog utjecaja na baštinu. Pozitivan - ako se radovi
koje mjera uključuje ne izvode u blizini kulturnih dobara, uz njihovo očuvanje osigurava se i
bolja dostupnost dobara. Negativan - ako se radovi izvode na ili u blizini kulturnih dobara, te
tijekom istih doći do oštećenja ili uništenja kulturnog dobra. Međutim, primjenom mjera
zaštite kulturnih dobara negativan utjecaj se može umanjiti na prihvatljivu razinu.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / negativan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Kratkoročni

Za mjere:
M 3 - Smještajem i strukturom umjetno podignutih sastojina poticati zaštitu i obnovu prirodnih
šuma, a ne povećavati pritisak na njih
M 4 - Odabir vrsta za umjetno podizanje sastojina i obnovu degradiranih sastojina obavljati
na temelju opće prikladnosti stanišnim uvjetima i ciljevima gospodarenja, dajući prednost
zavičajnim (autohtonim) vrstama i lokalnoj provenijenciji
M 6 - Izbjegavati sječu zaštićenih, rijetkih i ugroženih vrsta drveća, šumskih voćkarica i
ostalih vrsta s bobičastim plodovim a te ih štititi i unositi prilikom obnove šume
M 7 - Voditi skrb o drugim vrstama u ekosustavu koje su vezane uz suha i trula stabla,
odnosno prilikom sječe ostavljati potreban broj starih dubova, šupljih i trulih stabala, u
takvom rasporedu i broju kako bi se očuvala biološka raznolikost
Ako se mjere ne odrađuju u blizini kulturnih dobara, te ako se poštuju mjere zaštite, nema
utjecaja.
Intenzitet utjecaja

Smjer utiecaia
Nema utjecaja

Karakter utiecaia

Traianie utiecaia

Za ostale mjere nije moguće utvrditi koliki bi i kakav bio utjecaj bio, odnosno da li bi ga
uopće bilo.

Naselja stanovništvo i zdravlje ljudi
M l - Održavati prirodni sastav šume i podržavati zavičajne (autohtone) vrste;
Održavanje prirodnog sastava šume i podržavanje zavičajnih (autohtonih) vrsta (Mjera 1)
imati će značajni pozitivni doprinos za naselja, stanovništvo i zdravlje ljudi kao sastavnica
okoliša. Taj utjecaj je neizravan, jer se održavanjem šuma zadržavaju općekorisne funkcije
pročišćavanja onečišćenog zraka i obogaćivanje okoliša kisikom što posredno značajno
doprinosi zdravlju stanovništva.
Intenzitet utjecaja
Značajni

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Traianie utiecaia
Dugoročni

M 3 - Smještajem i strukturom umjetno podignutih sastojina poticati zaštitu i obnovu prirodnih
šuma, a ne povećavati pritisak na njih
Mjera podrazumijeva poticanje zaštite i obnove prirodnih šuma smještajem i strukturom
umjetno podignutih sastojina, što će se sekundarno pozitivno odraziti na naselja, stanovništvo

dugoročno
Suzbijanje biljnih bolesti (K2)
Suzbijanje biljnih štetnika (KS)
Suzbijanje glodavaca (K4)
Uporaba kemijskih sredstava prilikom suzbijanja biljnih bolesti, štetnika i glodavaca može
negativno utjecati na svojstva tla ukoliko dođe do onečišćenja zbog neopreznog rukovanja ili
akcidenta.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Kratkoročno

Uklanjanje grmlja (JI)
Uklanjanje podrasta i grmlja (BI, H l, L I)
Uklanjanje grmlja i podrasta negativno će utjecati na strukturu tla. Provođenjem ovih
aktivnosti strojevima doći će do zbijanja površinskog horizonta tla (kratkotrajnog).
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Kratkoročno

Uklanjanje otpada (K21)
Aktivnostima koje uključuju uklanjanje otpada spriječit će se daljnja onečišćenja tla, odnosno
ekološko-regulacijska funkcija tla više neće biti narušena onečišćivačima nedefiniranog
porijekla.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Kratkoročno

Za ostale planirane radove nije moguće utvrditi koliki bi i kakav bio utjecaj bio, odnosno da li
bi ga uopće bilo.

Biološka raznolikost
Glavni prihod (A1)
Sječom stabala za Glavni prihod nastaju velike promjene staništa, a čime mogu nastati
negativni utjecaji za neke vrste. Uglavnom se radi o vrstama faune npr. ptice koje gnijezde na
starim i velikim stablima. Zato je potrebno organizirati monitoring za takve vrste prije sječe
stabla i osigurati način sječe kojima će se osigurati da ovakve vrste pronađu novo stanište.
Smanjenje negativnih utjecaja moguće je postići doznačivanjem stabala i površina na način da
se na krajobraznoj razini (npr. na razini pojedine gospodarske jedinice) osigura povezanost
ovakvih staništa tj. da se područja s najstarijim dobnim razredom sječe u dužem vremenskom
razdoblju. Izvlačenjem posječenih stabala sabija se tlo te dolazi do poremećaja u staništima
tla. Ovaj utjecaj je posebno izražen u nizinskim područjima.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Kratkoročno

Prethodni prihod A2
Sječom stabala za prethodni prihod može se negativno utjecaji na pojedina stabla u/na kojima
životinje imaju svoje nastambe npr. ptica gnjezdarica, šišmiša, kukaca, malih sisavaca i si. Na
taj način nastaje izravni gubitak staništa za ove životinje. Zato je potrebno organizirati

monitoring za takve vrste prije sječe stabla i osigurati način sječe kojima će se osigurati da
ovakve vrste pronađu novo stanište. Važno je napomenuti da se sječa prethodnog prihoda
obavlja u sastojinama do dvije trećine ophodnje u kojima je takvih stabala malo pa pri odabiru
stabala za sječu na to treba obratiti osobitu pozornost.
Izvlačenjem posječenih stabala sabija se tlo te dolazi do poremećaja u staništima tla. Ovaj
utjecaj je posebno izražen u nizinskim područjima.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Kratkoročno

Opća osnova sječa: prebor i raznodobne šume (AS, A4)
Sječom stabala u prebomim i raznodobnim šumama može se negativno utjecaji na pojedina
stabla u/na kojima životinje imaju svoje nastambe npr. ptica gnjezdarica, šišmiša, kukaca,
malih sisavaca i si. N a taj način nastaje izravni gubitak staništa za ove životinje. Zato je
potrebno organizirati monitoring za takve vrste prije sječe stabla i osigurati način sječe kojima
će se osigurati da ovakve vrste pronađu novo stanište.
U slučaju sječe stabala prije fiziološke starosti stabla može doći do nedovoljnog uroda
sjemena i negativnih utjecaja na ove vrste. Zbog toga se preporuča prilikom odabira stabala za
sječu na to obratiti osobitu pozornost.
Izvlačenjem posječenih stabala sabija se tlo te dolazi do poremećaja u staništima tla. Ovaj
utjecaj je posebno izražen u nizinskim područjima.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Kratkoročno

Čišćenje (C5, E5,F6, H8,J5, L9)
Protupožarno čišćenje sastojina (K l 5)
Čišćenje može utjecati negativno na bioraznolikost ako se uklanjanju stabla koja nisu
namijenjena iskorištavanju drvne mase jer se smanjuje ukupna raznolikost vrsta. Za biološku
raznolikost šume posebno je bitno ostavljati voćkarice s obzirom da predstavljaju bitan izvor
hrane za mnoge šumske vrste.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Kratkoročno

Čišćenje tla od korova - (B2, F2, H2, J2, L2)
U slučaju čišćenja tla od korova pomoću herbicida, negativan je utjecaj onečišćenja staništa.
Također se prilikom neselektivnog uklanjanja mogu ukloniti rijetke i ugrožene vrste. Kod
čišćenja tla od korova nužno je isto vršiti na što manjem području (npr. oko mladih stabala) i
definirati vrste koje je potrebno ukloniti te metodu uklanjanja prilagoditi tome.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Izravan

Projektiranje šumske infrastrukture (M l)
Izgradnja protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta (M4)
Izgradnja šumskih cesta (M2)
Izgradnja šumskih vlaka (M3)
Održavanje protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta (M7)
Održavanje šumskih cesta (M5)

Trajanje utjecaja
Privremeno

Održavanje šumskih vlaka (M6)
Projektiranje šumske infrastrukture na šumskom staništu utječe na zauzeće staništa, a ovisno
o tipu infrastrukture može utjecati i na fragmentaciju (kod izgradnje cesta). Zbog toga je
prilikom projektiranja potrebno uzeti u obzir rijetka i ugrožena staništa i vrste te izbjegavati
planiranje i izgradnju infrastrukture u takvim područjima. Prilikom planiranja infrastrukture
potrebno je voditi računa i o smanjenju utjecaja fragmentacije staništa. U područjima gdje
postoje velike zavjeri (vuk, ris, medvjed) prilikom planiranja šumskih prometnica potrebno je
razmotriti i kumulativne utjecaje s postojećim i planiranim prometnicama na tom području.
S obzirom da životinje ponekad koriste šumske prometnice kao migracijske koridore te je na
križanjima šumskih i javnih cesta moguće povećano stradanje životinja.
Izgradnjom i održavanjem šumskih cesta i šumskih vlaka negativan je utjecaj na zauzeće i
fragmentaciju staništa. Stabla se sijeku, korijeni izvlače, a tlo se sabija. Tijekom izgradnje i
održavanja bit će prisutan negativan utjecaj buke i uznemiravanja na životinje. Također će
doći do uništavanja nastambi i gnijezda životinja (ptice, sisavci). Šumske vlake često
predstavljaju trajno narušena staništa (zbijeno tlo s povećanom erozijom), a pogotovo u
današnje vrijeme kada se koriste znatno veći i teži strojevi. Potrebno je u osjetljivim
staništima koristiti (eventualno i predvidjeti subvencioniranje) izvlačenja trupaca konjima, s
kojima je utjecaj na oštećivanje staništa znatno manje i puno prihvatljivije. U svakoj SGO
potrebno je odrediti područja koja su posebno osjetljiva te definirati metodu izvlačenja
trupaca (npr. definirati maksimalnu težinu strojeva koji se mogu koristi ili druge
karakteristike kojima se može smanjiti utjecaj na oštećivanje staništa).
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Izrada i postavljanje zaštitnih brklji (K l 8)
Održavanje zaštitnih brklji (K l9)
Postavljanje i održavanje brklji na šumske prometnice može imati pozitivan utjecaj na
bioraznolikost jer iste onemogućavaju pristup u šume te samim time smanjuju mogućnost
neovlaštenog i prekomjernog ubiranja i sakupljanja sekundarnih šumskih proizvoda te
osiguravaju m ir cjelokupnoj fauni.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Izrada objekata za osmatračku protupožarnu službu (K10)
Održavanje objekata za osmatračku protupožarnu službu (K l 1)
Osmatračka protupožarna služba (K9)
Postavljanje znakova upozorenja (K17)
Aktivnosti vezane uz smanjivanje mogućnosti nastanka požara su pozitivne jer se povećava
nadzor nad šumama i smanjuje se opasnost od širenja požara, a samim time i uništenje
vrijednih ekosustava te očuvanje biološke raznolikosti.
Svaka izgradnja i održavanje objekata konzumenti su prostora na kojem se treba ukloniti
površinski pokrov što može dovesti do gubitka biološke raznolikosti. Kako su objekti za
osmatranje točkastog karaktere i ima ih razmjerno malo u odnosu na površinu na kojoj se
opažanje obavlja taj negativni utjecaj je zanemariv u odnosu na koristi koje se ostvaruje
takvim objektima. Prilikom odabira lokacije za izradu osmatračkih objekata treba izbjegavati
rijetka, vrijedna i osjetljiva staništa.

Intenzitet utiecaia
Značajno

Smier utiecaia
Pozitivan

Karakter utiecaia
Sekundarni

Traianje utiecaia
Srednjoročno do
dugoročno

Izrada privremenih prijelaza preko vodotoka (K20)
Izrada privremenih prijelaza preko vodotoka može imati negativni utjecaj na živi svijet samog
vodotoka tijekom radova, no korištenjem se ne očekuju utjecaji osim u slučaju akcidenta.
Intenzitet utiecaia

Smier utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Kratkoročno

Izrada prosjeka (MIO)
Izrada protupožarnih prosjeka (K l2)
Održavanje prosjeka (M ll)
Održavanje protupožarnih prosjeka (K13)
Prosijecanje svijetlih pruga (M8)
Održavanje svijetlih pruga (M9)
Prosjeke imaju negativan utjecaj na bioraznolikost zbog prenamjene staništa i dodatno
fragmentiraju šumska staništa. Također je moguć negativan utjecaj na zaštićene biljke ili
gljive koje se nalaze na mjestima prosjeka. Ipak imajući u vidu da ovakve prosjeke dugoročno
čuvaju šumu od požara utjecaj je prihvatljiv.
Prilikom izrade prosjeke moguće je da će biti zahvaćena neka rijetka i ugrožena staništa. Zbog
toga je potrebno prosjeke planirati na način da se izbjegavaju površine s rijetkim i ugroženim
staništima. Također je potrebno izbjegavati prosjeke kroz dijelove šuma u kojima se nalaze
rijetke šumske zajednice u tom području (gospodarskoj jedinici).
Prosijecanje i održavanje svijetlih pruga negativno utječe na staništa zbog njihove promjene i
sječe šumskih vrsta. Ovakva područja se mogu koristiti za sađenje medonosnih biljaka te se
tako može povećati bioraznolikost (npr. privlačenja pčela).
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaia
Izravan

Trajanie utiecaia
Dugoročno

Njega p o d zastorom stare sastojine (C3)
Njega pom latka i mladika (C4, E4, F5, H7, J4, L8)
Njegom pomlatka i mladika pospješuje se rast pojedinih stabala i njihova sposobnost
prilagodbe. Pri tome se mogu preferirati neke drvenaste vrste (npr. hrast). Prilikom odabira
potrebno je osigurati raznolikost drvenastih vrsta prema karakteristikama vegetacijske
zajednice uzgojnog oblika sastojine u kojoj se provodi njega. Za biološku raznolikost šume
posebno je bitno ostavljati voćkarice s obzirom da predstavljaju bitan izvor hrane za mnoge
šumske vrste.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Održavanje izvora bunara i cisterni (K l 6)
Pozitivan je utjecaj održavanja bunara i cisterni jer u razdobljima suše se može održavati
dovoljna količina vode za mladice ili odrasla stabla u sastojinama, pogotovo u budućim
razdobljima predviđenog povećanja ekstremnog vremena (suše) uslijed klimatskih promjena.

Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Podizanje zaštitnih ograda (K5)
Održavanje zaštitnih ograda (K6)
Uklanjanje zaštitnih ograda (K7)
Zaštitne ograde mogu fragmentirati staništa i onemogućiti migracije životinjama i samim time
imati negativan utjecaj na biološku raznolikost. Kod planiranja zaštitnih ograda potrebno je
analizirati utjecaj fragmentacije staništa i utjecaj na migracije životinja. Potrebno je odrediti
vrijeme trajanja ograde te ju ukloniti kada vegetacija dosegne zadovoljavajuću veličinu da ne
može više biti oštećivana.
S druge strane postavljanje i održavanje ograda pozitivno djeluje na floru je r u najranijim
stadijima razvoja šume onemogućava njeno oštećivanje i uništavanje od strane divljači. N a taj
način se čuvaju brojne vrste koje djelovanjem divljači mogu biti uništene.
Uklanjanje zaštitnih ograda može pozitivno utjecati na faunu jer se otvara novo stanište i
uklanjanju se prepreke u migracijama.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan /pozitivan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Opažanje i identifikacija biljnih bolesti i štetnika (K l)
Opažanje i identifikacija biljnih bolesti i štetnika može pozitivno utjecati na bioraznolikost jer
oni mogu uzrokovati odumiranje stabala i nekontrolirano širenje bolesti i štetnika, a
pravovremenim djelovanjem mogu se ublažiti ili suzbiti štetne posljedice kako na šumu tako i
na biološku raznolikost. Može se pretpostaviti da će se ranim otkrivanjem štetnika i bolesti
lakše primijeniti biološko-ekološke metode suzbijanja. Ovu aktivnost je nužno redovno
provoditi.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Dugoročno

Orezivanje donjih grana u kulturama i sastojinama crnogorice (K14)
Orezivanje grana u kulturama i plantažama

(E6, J6)

Kod orezivanja grana kratkoročno može doći do uznemiravanja životinja (npr. ptica i šišmiša,
te uništavanja gnijezda ptica). Nakon dovršetka radova potrebno je uspostaviti šumski red
izvan rijetkih i ugroženih staništa (npr. vodotoci, lokve, cretovi, ulazi u špilje i jam e i dr.)
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Izravan

Popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom

Trajanje utjecaja
Kratkoročno

(C l, F4, H 6 ,12, L7)

Popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom (resurekcija)

(G3)

Popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom p o d zastorom stare sastojine

(C2)

Popunjavanje reprodukcijskim šumskim materijalom može imati pozitivan utjecaj na
bioraznolikost jer se povećava broj stabala i staništa za mnoge vrste.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do

dugoročno
Površinska odvodnja (El)
Površinsko odvodnjavanje (B5, L5)
Površinska odvodnja - gradnjom kanala odvodi se voda i mijenjaju se uvjeti staništa, što
pospješuje rast nekih vrsta koje ne podnose zamočvareno tlo. Vrlo često ovim radovima se
povećava broj vrsta koje su vezane za vlažna tla. U području radova potrebno je ograničiti
radove kako ne bi došlo do zbijanja tla
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Premazivanje panjeva

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

(B3, H3, L3)

Premazivan]e panjeva može negativno utjecati na beskralješnjake koji žive u njima, a
sprječava se i rast mladih izbojaka koje služe kao hrana nekim životinjama (jelen, srna).
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Privremeno

Nedrvni šumski proizvodi
Sjeme šumskih vrsta (NI)
Proizvodi od divljači (N6)
Proizvodi za hranu (N2)
Proizvodi za industrijske svrhe

(N5)

Proizvodi za lijekove (N3)
Proizvodi za potrebe stočarstva (N4)
Ostali proizvodi (N7)
Korištenjem nedrvnih Šumskih proizvoda dobivaju se vrijedni proizvodi. Ako se proizvode u
neodrživim količinama, tj. na način da nastaje nedostatak istih proizvoda u šumskim
ekosustavima zbog održavanja ravnoteže, može doći do negativnog utjecaja na iste.
Korištenje bioloških resursa potrebno je nadzirati i ne vršiti pritisak na rijetka i ugrožena
staništa te strogo zaštićene vrste.
Prilikom određivanja kvota za branje i sakupljanje potrebno je sagledati i potrebe lokalnih
populacija životinja za ovim plodovima te na taj način omogućiti održivo korištenje šumskih
proizvoda.
Jedan od čestih šumskih proizvoda koji se sakuplja su gljive. Potrebno je i dalje raditi na
edukaciji šire javnosti o održivom načinu sakupljanja gljiva.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Sekundaran

Trajanje utjecaja
Srednjoročno

Prorjeđivanje sastojina do trećine ophodnje (D l)
Prorjeđivanje sastojina iznad trećine ophodnje (D2)
Kod prorjeđivanja sastojina uklanjaju se stabla koje su višak, slabo vitalna i nekvalitetna.
Veći dio stabala koja se uklanjaju proijedama u prirodnim uvjetima također bi bio prirodno
uklonjen zbog kompeticije vrsta za svijetlosti i toplinom. Takva stabla bi poslužila kao
stanište brojnim vrstama faune, gljivama i mikroorganizmima. Kod proreda se drvna masa

iznosi iz šume radi iskorištenja te se taj dio bioraznolikosti koji postoji u prirodnim uvjetima
gubi.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Kratkoročno

Rahljenje tla (B4, E2, H4, J3, L4)
Rahljenje tla može imati negativan utjecaj na organizme koji žive u tlu jer dolazi do
preokretanja gornjeg sloja humusa i uništavanja jedinki (npr. gujavica) ili gljivijih hifa. Ipak
kako se rahljenje primjenjuje u slučajevima kada je tlo zbijeno i nepogodno za većinu vrsta,
rahljenjem se postižu uvjeti koji mogu omogućiti razvoj prirodnih šuma. Potrebno je
izbjegavati radove i strojeve koji uzrokuju zbijanje tla, a radni pojas ograničiti na čim manju
površinu.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan / pozitivan

Razminiranje šuma i šumskih zemljišta

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Privremeno

(LIO)

Razminiranjem šuma postat će dostupna neka staništa koja su do sad bila neodržavana, te se
mogu uspostaviti dobre prakse gospodarenja šumama u skladu s održavanjem bioraznolikosti.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundaran

Trajanje utjecaja
Dugoročno

Resurekcija (G l)
Trijebljenje (G2)
Trijebljenje i resurekcija pozitivno utječu na poticanje rasta stabala. No privremeno se gubi
vertikalna uslojenost šume, čime se gubi izvor hrane za neke od životinja (srna, jelen).
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / negativan

Karakter utjecaja
Sekundaran / Izravan

Trajanje utjecaja
Srednjoročno

Sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala (sanacije - E3, F3, H5, II)
Sadnja reprodukcijskog šumskog materijala može imati pozitivan utjecaj jer se povećava broj
stabala i staništa za mnoge vrste. Kod sadnje šumskog reprodukcijskog materijala saditi
autohtone vrste i planirati sastojine prema ekološkim načelima (miješane vrste). Preporuča se
sadni materijal koristiti iz čim bližih područja zbog prilagođenosti lokalnim klimatološkim
prilikama.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundaran

Trajanje utjecaja
dugoročno

Sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala (podizanje novih nasada - L6)
Podizanje novih šumskih nasada može povećati biološku raznolikost. Prilikom odabira
površina za sadnju mora se voditi računa da se takva sadnja obavlja na degradiranom i
oštećenom šumskom zemljištu. Sadnja na nešumskom zemljištu i rijetkim stanišnim tipovima
može dovesti do gubitka biološke raznolikosti.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / negativan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Suzbijanje biljnih bolesti (K2)
Suzbijanje biljnih štetnika (KS)
Suzbijanje glodavaca (K4)
Korištenje kemijskih sredstava za zaštitu od biljnih bolesti i štetnika može negativno utjecati
na druge vrste zbog sekundarnog trovanja biljojeda. Također, ukoliko sredstva nisu dovoljno
selektivna korištenje ovih sredstava može utjecati i na rijetku i ugroženu floru i faunu.
Korištenje kemijskih sredstava za suzbijanje glodavaca može negativno utjecati na druge
vrste zbog sekundarnog trovanja. S obzirom na štete koje glodavci mogu uzrokovati prilikom
obnove šume te na ograničenja u korištenju metoda za suzbijanje glodavaca, potrebno je
razmotriti postoje li ekološki prihvatljive metode kojima bi se broj glodavaca mogao
kontrolirati.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
sekundarno

Trajanje utjecaja
Kratkoročno do
srednjoročno

Uklanjanje grmlja (JI)
Uklanjanje podrasta i grmlja (BI, H l, L I )
Uklanjanjem grmlja smanjuje se vertikalna slojevitost šume, čime se gube mikrostaništa za
pojedine vrste (npr. ptica).
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Privremeno

Uklanjanje požarom oštećenog drvnog materijala (Fl)
Uklanjanje požarom oštećenog drvnog materijala ima pozitivan utjecaj na sprječavanje širenja
bolesti i nametnika u slučaju da su se nastanili u oštećenim stablima.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundaran

Trajanje utjecaja
Srednjoročno

Uklanjanje otpada (K21)
Uklanjanje otpada od sječe negativno utječe na prirodne sustave u kojima je potrebno
ostavljati određeni broj suhih stabala i trulog organskog materijala. K tome otpad od sječe ima
važnu ulogu u kruženju tvari u prirodi tj. prihrani šumskog tla nutrijentima. Potrebno je
razmotriti mogućnost primjene prakse kojom će se u šumi ostavljati dio materijala u obliku
koji neće negativno utjecati na druge aktivnosti u zaštiti šuma (npr. zaštita od požara).
Predlaže se da se definira maksimalna veličina grana koju se može izvlačiti iz šume tj. da se
grane manje od definirane trebaju usitniti i ostaviti na području sječe.
Potrebno je osigurati takav šumski red u kojem viška grana ne odlaže na osjetljivim
nešumskim staništima (npr. vodotoci, lokve, cretovi, ulazi u špilje i jame i dr.)
Uklanjanje ilegalno odloženog otpada iz šuma ima pozitivan utjecaj jer se smanjuje
mogućnost onečišćenja tla i voda, te se uklanjaju opasne tvari koje mogu biti štetne za faunu.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / negativan

Zaštita od divljači i domaćih životinja (K8)

Karakter utjecaja
Sekundaran

Trajanje utjecaja
Kratkoročno do
srednjoročno

Zaštita od divljači i domaćih životinja, ovisno o tipu zaštite (ograde, kemijska, mehanička,
biološka sredstva) može biti pozitivna i negativna mjera. Pozitivna je u smislu zaštite stabala
od uništavanja zbog ispaše ili hranjenja. Negativna je u smislu usmrđivanja (u slučaju
mehaničkih ili kemijskih sredstava) pojedinih jedinki divljači koje su bitne za održavanje
ravnoteže u ekosustavu.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / negativan

Karakter utjecaja
Sekundaran

Trajanje utjecaja
Kratkoročno do
srednjoročno

Geološka raznolikost
Glavni prihod (A l)
Prethodni prihod A 2
Opća osnova sječa: prehor i raznodobne šume (AS, A4)
Provođenjem ovih radova neće doći do narušavanja georaznolikosti.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Nema utjecaja

Karakter utjecaja

Trajanje utjecaja

Projektiranje šumske infrastrukture (M l)
Izgradnja protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta (M4)
Izgradnja šumskih cesta (M2)
Izgradnja šumskih vlaka (M3)
Održavanje protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta (M7)
Održavanje šumskih cesta (M5)
Održavanje šumskih vlaka (M6)
Prilikom planiranja izgradnje i održavanja šumske infrastrukture moguć je nailazak na
speleološke objekte u kojima se nalazi bogata endemska fauna. Osim toga moguć je nailazak i
na vrijedne geološke strukture koje bi trebalo zaštiti ili su već zaštićene. U slučaju izvođenja
radova na takvim područja može doći do oštećenja ili čak uništenja tih objekata, stoga je
prilikom projektiranja šumske infrastrukture potrebno voditi računa o očuvanju geološke
raznolikosti područja. U krškim područjima je prilikom projektiranja potrebno sagledati
mogućnost nailaska na poznate speleološke objekte te izbjegavati izgradnju prometnica na tim
područjima. Provođenje ove mjere značajno će smanjiti negativni utjecaj na geološku
raznolikost.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Nedrvni šumski proizvodi
Sjeme šumskih vrsta (NI)
Proizvodi od divljači (N6)
Proizvodi za hranu (N2)
Proizvodi za industrijske svrhe

(N5)

Proizvodi za lijekove (N3)
Proizvodi za potrebe stočarstva (N4)
Ostali proizvodi (N7)

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Dugoročno

Jedino korištenje mineralnih sirovina može imati negativan utjecaj na geološku raznolikost i
to u slučaju da pripremne radnje za iskorištavanje nisu napravljene u skladu s pravilima
rudarske struke.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan / nema
utjecaja

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Srednjoročno

Za ostale planirane radove nije moguće utvrditi koliki bi i kakav bio utjecaj bio, odnosno da li
bi ga uopće bilo.

Zaštićena područja
Glavni prihod (A1)
U zaštićenim područjima u kojima su dozvoljene gospodarske djelatnosti sječom glavnog
prihoda nastaju promjene razvojnih stadija šume, a mogu nastati i promjene u staništu ukoliko
se te sječe obavljaju nepažljivo. Promjene koje nastaju takvim sječama su kratkotrajnog
karaktera.
U zaštićenim područjima u kojima nisu dozvoljene gospodarske djelatnosti nema sječa pa
nema niti utjecaja na fenomen zbog kojeg su ta područja zaštićena.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan / nema
utjecaja

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Kratkoročno

Prethodni prihod A2
U zaštićenim područjima u kojima su dozvoljene gospodarske djelatnosti ispravno
provedenim prorjedama teško može doći do negativnih utjecaja na fenomen zbog kojeg su ta
područja zaštićena
U zaštićenim područjima u kojima nisu dozvoljene gospodarske djelatnosti nema sječa pa
nema niti utjecaja na fenomen zbog kojeg su ta područja zaštićena.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Nema

Karakter utjecaja

Trajanje utjecaja

Opća osnova sječa: prebor i raznodobne šume (AS, A4)
U zaštićenim područjima u kojima su dozvoljene gospodarske djelatnosti ispravno
provedenim sječama teško može doći do negativnih utjecaja na fenomen zbog kojeg su ta
područja zaštićena
U zaštićenim područjima u kojima nisu dozvoljene gospodarske djelatnosti nema sječa pa
nema niti utjecaja na fenomen zbog kojeg su ta područja zaštićena.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Nema utjecaja

Karakter utjecaja

Trajanje utjecaja

Čišćenje (C5, E5,F6, H8,J5, L9)
Protupožarno čišćenje sastojina (K l 5)
U zaštićenim područjima u kojima su dozvoljene gospodarske djelatnosti čišćenje sastojina
ima pozitivan utjecaj na očuvanje fenomena zbog kojeg je područje zaštićeno jer se osigurava
uspostava stabilnih sastojina.

U zaštićenim područjima u kojima nisu dozvoljene gospodarske djelatnosti ne provode se
njege, pa nema utjecaja na fenomen zbog kojeg su ta područja zaštićena.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / nema
utjecaja

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Čišćenje tla od korova - (B2, F2, H2, J2, L2)
U zaštićenim područjima u kojima su dozvoljene gospodarske djelatnosti čišćenje sastojina
ima pozitivan utjecaj na očuvanje fenomena zbog kojeg je područje zaštićeno jer se osigurava
uspostava stabilnih sastojina.
U zaštićenim područjima u kojima nisu dozvoljene gospodarske djelatnosti ne provode se
njege, pa nema utjecaja na fenomen zbog kojeg su ta područja zaštićena.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / nema
utjecaja

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Projektiranje šumske infrastrukture (MJ)
Izgradnja protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta (M4)
Izgradnja šumskih cesta (M2)
Izgradnja šumskih vlaka (MS)
Održavanje protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta (M7)
Održavanje šumskih cesta (M5)
Održavanje šumskih vlaka (M6)
U zaštićenim područjima u kojima su dozvoljene gospodarske djelatnosti aktivnosti izgradnji
šumske infrastrukture fragmentiraju šumsko stanište što može ima negativan utjecaj na
očuvanje fenomena zbog kojeg je područje zaštićeno.
U zaštićenim područjima u kojima nisu dozvoljene gospodarske djelatnosti ove aktivnosti
također imaju pozitivan utjecaja na fenomen zbog kojeg su ta područja zaštićena je r mogu
spriječiti njegovo uništenje.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Izrada i postavljanje zaštitnih brklji (K18)
Održavanje zaštitnih brklji (K19)
U zaštićenim područjima u kojima su dozvoljene gospodarske djelatnosti postavljanje i
održavanje zaštitnih brklji ima pozitivan utjecaj na očuvanje fenomena zbog kojeg je područje
zaštićeno jer sprječava neovlašteni pristup.
U zaštićenim područjima u kojima nisu dozvoljene gospodarske djelatnosti ove aktivnosti
nemaju utjecaja na fenomen zbog kojeg su ta područja zaštićena jer u tim područjima nije
dozvoljeno postavljanje brklji.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan /nema
utjecaja

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Izrada objekata za osmatračku protupožarnu službu (K10)
Održavanje objekata za osmatračku protupožarnu službu (K ll)
Osmatračka protupožarna služba (K9)
Postavljanje znakova upozorenja (K l 7)
U zaštićenim područjima u kojima su dozvoljene gospodarske djelatnosti aktivnosti na
smanjenju mogućnosti pojave požara ima pozitivan utjecaj na očuvanje fenomena zbog kojeg
je područje zaštićeno.
U zaštićenim područjima u kojima nisu dozvoljene gospodarske djelatnosti ove aktivnosti
također imaju pozitivan utjecaja na fenomen zbog kojeg su ta područja zaštićena jer mogu
spriječiti njegovo uništenje.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Izrada prosjeka (MIO)
Izrada protupožarnih prosjeka (K l2)
Održavanje prosjeka (M l I)
Održavanje protupožarnih prosjeka (K13)
Prosijecanje svijetlih pruga (M8)
Održavanje svijetlih pruga (M9)
U zaštićenim područjima u kojima su dozvoljene gospodarske djelatnosti prosijecanje
prosjeka i svijetlih pruga dovodi do fragmentacije šumskih staništa što može negativno
utjecati na očuvanje fenomena zbog kojeg je područje zaštićeno jer se osigurava uspostava
stabilnih sastojina.
U zaštićenim područjima u kojima nisu dozvoljene gospodarske djelatnosti ne prosijecaju se
prosjeke, pa nema utjecaja na fenomen zbog kojeg su ta područja zaštićena.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan / nema
utjecaja

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utiecaia
Dugoročno

Njega p o d zastorom stare sastojine (C3)
Njega pom latka i mladika (C4, E4} F5, H7, J4, L8)
U zaštićenim područjima u kojima su dozvoljene gospodarske djelatnosti njega sastojina ima
pozitivan utjecaj na očuvanje fenomena zbog kojeg je područje zaštićeno je r se osigurava
uspostava stabilnih sastojina.
U zaštićenim područjima u kojima nisu dozvoljene gospodarske djelatnosti ne provode se
njege, pa nema utjecaja na fenomen zbog kojeg su ta područja zaštićena.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / nema
utjecaja

Podizanje zaštitnih ograda (K5)
Održavanje zaštitnih ograda (K6)
Uklanjanje zaštitnih ograda (K7)

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

U zaštićenim područjima u kojima su dozvoljene gospodarske djelatnosti postavljanje,
održavanje u uklanjanje ograda ima pozitivan utjecaj jer je u funkciji očuvanja šumskih
ekosustava koji u velikoj mjeri predstavljaju fenomen zbog kojih su područja zaštićena.
U zaštićenim područjima u kojima nisu dozvoljene gospodarske djelatnosti nije dozvoljeno
postavljanje ograda pa samim tim nema utjecaja na fenomen zbog kojeg su ta područja
zaštićena.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / nema
utjecaja

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Opažanje i identifikacija biljnih bolesti i štetnika (K l)
U zaštićenim područjima u kojima su dozvoljene gospodarske djelatnosti opažanje i
dentifikacija biljnih bolesti i štetnika omogućava brzu reakciju i sprječavanje kalamiteta što
ima pozitivan utjecaj jer je u funkciji očuvanja šumskih ekosustava koji u velikoj mjeri
predstavljaju fenomen zbog kojih su područja zaštićena.
U zaštićenim područjima u kojima nisu dozvoljene gospodarske djelatnosti nije dozvoljeno
ova aktivnost nema utjecaja na fenomen zbog kojeg su ta područja zaštićena.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / nema
utjecaja

Karakter utjecaja
Izravan

Popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

(C l, F4, H 6 ,12, L7)

Popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom (resurekcija)

(G3)

Popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom p o d zastorom stare sastojim

(C2)

U zaštićenim područjima u kojima su dozvoljene gospodarske djelatnosti popunjavanje
šumskim reprodukcijskim materijalom ima pozitivan utjecaj na očuvanje fenomena zbog
kojeg je područje zaštićeno jer se osigurava uspostava stabilnih sastojina.
U zaštićenim područjima u kojima nisu dozvoljene gospodarske djelatnosti nije dozvoljena
sadnja šumskog reprodukcijskog materijala pa samim tim nema utjecaja na fenomen zbog
kojeg su ta područja zaštićena.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / nema
utjecaja

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Površinska odvodnja (E l)
Površinsko odvodnjavanje (B5, L5)
U zaštićenim područjima u kojima su dozvoljene gospodarske djelatnosti površinskom
odvodnjom može doći do nestanka vlažnih i močvarnih staništa te uništenja dijela fenomena
zbog kojeg je područje zaštićeno.
U zaštićenim područjima u kojima nisu dozvoljene gospodarske djelatnosti nema utjecaja na
fenomen zbog kojeg su ta područja zaštićena.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan / nema
utjecaja

Karakter utjecaja
Izravan

Prorjeđivanje sastojina do trećine ophodnje (D l)

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Prorjeđivanje sa sto jim iznad trećine ophodnje (D2)
U zaštićenim područjima u kojima su dozvoljene gospodarske djelatnosti prorjede sastojina
imaju pozitivan utjecaj na očuvanje fenomena zbog kojeg je područje zaštićeno jer se
osigurava održavanje stabilnih, kvalitetnih sastojina.
U zaštićenim područjima u kojima nisu dozvoljene gospodarske djelatnosti ne provode se
njege, pa nema utjecaja na fenomen zbog kojeg su ta područja zaštićena.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / nema
utjecaja

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Resurekcija (G l)
Trijebljenje (G2)
U zaštićenim područjima u kojima su dozvoljene gospodarske djelatnosti resurekcijom i
trijebljenjem povećat će se kvaliteta, struktura i stabilnost sastojine što će pozitivno utjecati na
očuvanje fenomena zbog kojeg je područje zaštićeno.
U zaštićenim područjima u kojima nisu dozvoljene gospodarske djelatnosti nema utjecaja na
fenomen zbog kojeg su ta područja zaštićena.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / nema
utjecaja

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala (sanacije - E3, F3, H5, I I )
U zaštićenim područjima u kojima su dozvoljene gospodarske sanacijom i obnovom
degradiranih i uništenih sastojina poboljšat će se kvaliteta, struktura i stabilnost sastojina što
će pozitivno utjecati na očuvanje fenomena zbog kojeg je područje zaštićeno.
U zaštićenim područjima u kojima nisu dozvoljene gospodarske djelatnosti nema utjecaja na
fenomen zbog kojeg su ta područja zaštićena.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / nema
utjecaja

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala (podizanje novih nasada - L6)
U zaštićenim područjima u kojima su dozvoljene gospodarske djelatnosti svaka promjena
staništa pa i podizanje novih šumskih nasada može negativno utjecati na očuvanje fenomena
zbog kojeg je područje zaštićeno.
U zaštićenim područjima u kojima nisu dozvoljene gospodarske djelatnosti nema utjecaja na
fenomen zbog kojeg su ta područja zaštićena._________________________________________
Intenzitet utjecaja
Smjer utjecaja
Karakter utjecaja
Trajanje utjecaja
Negativan / nema
Izravan
Srednjoročno do
utjecaja
dugoročno
Suzbijanje biljnih bolesti (K2)
Suzbijanje biljnih štetnika (K3)
Suzbijanje glodavaca (K4)
U zaštićenim područjima u kojima su dozvoljene gospodarske djelatnosti suzbijanje štetnika,
bolesti i glodavaca ima negativan utjecaj jer može dovesti do sekundarnog trovanja te

smanjenja bioraznolikosti a samim time i do narušavanja stabilnosti ekosustava fenomena
zbog kojeg je područje zaštićeno.
U zaštićenim područjima u kojima nisu dozvoljene gospodarske djelatnosti utjecaja neće biti
jer se suzbijanje štetnika, bolesti i glodavaca u tim područjima ne provodi.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan / nema
utjecaja

Karakter utjecaja
Sekundaran

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Uklanjanje požarom oštećenog drvnog materijala (F l)
U zaštićenim područjima u kojima su dozvoljene gospodarske djelatnosti uklanjanje požarom
oštećenog drvnog materijala će onemogućiti širenje štetnika i bolesti te omogućiti obnovu
sastojina što će posredno pozitivno utjecati na očuvanje fenomena zbog kojeg je područje
zaštićeno.
U zaštićenim područjima u kojima nisu dozvoljene gospodarske djelatnosti ne uklanjanjem
požarom oštećenog drvnog materijala može doći do širenja štetnika i bolesti što može
posredno negativno utjecati na fenomen zbog kojeg su ta područja zaštićena.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / negativan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Zaštita od divljači i domaćih životinja (K8)
U zaštićenim područjima u kojima su dozvoljene gospodarske djelatnosti zaštita stabala od
divljači i domaćih životinja će onemogućiti oštećivanje mladih stabala te će omogućiti
obnovu sastojina što će posredno pozitivno utjecati na očuvanje fenomena zbog kojeg je
područje zaštićeno.
U zaštićenim područjima u kojima nisu dozvoljene gospodarske djelatnosti ova aktivnost se
ne obavlja te nema utjecaja na očuvanje fenomena zbog kojeg je područje zaštićeno.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan / nema
utjecaja

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Za ostale planirane radove nije moguće utvrditi koliki bi i kakav bio utjecaj bio, odnosno da li
bi ga uopće bilo.

Krajobrazna raznolikost
Glavni prihod (A l)
Provođenjem sječe glavnog prihoda doći će do izravnih utjecaja na fizičku strukturu
krajobraza (posebice kod dovršnog sjeka) odnosno do uklanjanja površinskog pokrova, a
posljedično tome i do značajnih promjena vizualnih i ambijentalnih vrijednosti krajobraza.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Srednjoročno

Prethodni prihod A 2
Opća osnova sječa: prebor i raznodobne šume (AS, A4)
Provođenjem planiranih radova ne dolazi do izravnih utjecaja na fizičku strukturu krajobraza
odnosno do uklanjanja površinskog pokrova pa nema utjecaja na krajobraz.

Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Nema

Karakter utjecaja

Trajanje utjecaja

Projektiranje šumske infrastrukture (M l)
Izgradnja protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta (M4)
Izgradnja šumskih cesta (M2)
Izgradnja šumskih vlaka (M3)
Održavanje protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta (M7)
Održavanje šumskih cesta (M5)
Održavanje šumskih vlaka (M6)
Izgradnja i održavanje šumske infrastrukture dovesti će do direktnih utjecaja na fizičku
strukturu krajobraza u smislu uklanjanja površinskog pokrova i eventualne promjene
morfologije terena u pojasu izgradnje te uvođenja pravocrtnih i pravilnih krivolinijskih
struktura što utječe na vizualne karakteristike krajobraza.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Dugoročno

Izrada objekata za osmatračku protupožarnu službu (KIO)
Održavanje objekata za osmatračku protupožarnu službu ( K ll)
Osmatračka protupožarna služba (K9)
Postavljanje znakova upozorenja (K17)
Objekti za protupožarnu opažačku službu predstavljaju nove sadržaje u krajobrazu koji
mijenjaju njegovu strukturu i vizualni karakter. Kako su objekti za osmatranje točkastog
karaktere i ima ih razmjerno malo u odnosu na površinu na kojoj se opažanje obavlja taj
negativni utjecaj na krajobraz je zanemariv u odnosu na koristi koje se ostvaruje takvim
objektima.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Kratkoročno

Izrada prosjeka (MIO)
Izrada protupožarnih prosjeka (K l 2)
Održavanje prosjeka (M H )
Održavanje protupožarnih prosjeka (K l3)
Prosijecanje svijetlih pruga (M8)
Održavanje svijetlih pruga (M9)
Izrada prosjeka te prosijecanje svijetlih pruga dovesti će do izravnih negativnih utjecaja na
fizičku strukturu krajobraza u smislu uklanjanja površinskog pokrova, ali i na vizualne
značajke prostora budući da se prosjecima i svijetlim prugama oblikuju neprirodni, pravocrtni
rubovi visoke drvenaste vegetacije.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Podizanje zaštitnih ograda (K5)
Održavanje zaštitnih ograda (K6)
Uklanjanje zaštitnih ograda (K7)

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Dugoročno

Podizanje zaštitnih ograda (obične, svjetlucave, zvučne i električne) će dovesti do promjena u
izgledu i načinu doživljavanja područja u kojem su ograde postavljene. Ograde kao linearni
elementi predstavljaju određene barijere u prostoru. Kako su ograde privremenog karaktera
jer se nakon podizanja šumske vegetacije uklanjaju negativan utjecaj neće biti značajan.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Izravan

Popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom

Trajanje utjecaja
Kratkoročno

(C l, F4, H 6 ,12, L7)

Popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom (resurekcija)

(G3)

Popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom p o d zastorom stare sastojine

(C2)

Popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom, a koje se provodi u grupama ili manjim
skupinama autohtonim vrstama drveća određenog područja, dovesti će do pozitivnih utjecaja
na fizičku strukturu i vizualne značajke krajobraza.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Privremeno

Površinska odvodnja (E l)
Površinsko odvodnjavanje (B5, L5)
Površinskom odvodnjom (kopanje kanala „sisavaca66) doći će do direktnih utjecaja na fizičku
strukturu krajobraza odnosno rezultirati će eventualnom promjenom morfologije terena i
uklanjanjem površinskog pokrova u području zahvata. No, kanali za odvodnju predstavljaju
prostome forme koje nisu znatno vidljive u širem prostoru, pa oni neće imati značajan
negativan utjecaj na vizualne značajke krajobraza. Kada područje oko kanala obrasta
šumskom vegetacijom utjecaj će nestati.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Privremeno

Rahljenje tla (B4, E2, H4, J3, L4)
Rahljenje tla može dovesti do privremenih, negativnih utjecaja na vizualne značajke
krajobraza radi prisutnosti strojeva tijekom izvođenja radova.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Privremeno

Sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala (sanacije - E3, F3, H5, II)
Sjetva i sadnju šumskog reprodukcijskog materijala s ciljem obnove i sanacije oštećenih i
degradiranih šuma će dovesti do izravnih pozitivnih utjecaja na fizičku strukturu krajobraza u
smislu obnove površinskog pokrova, a posljedično i vizualnih značajki područja.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala (podizanje novih nasada - L6)
S jetva i sad n ju šum skog reprodukcijskog m aterijala s ciljem p o d iza n ja n o v ih šu m sk ih nasada
će dovesti do izrav n ih negativnih u tjecaja n a fizičku strukturu krajobraza u sm islu prom jene
pov ršin sk o g p o k ro v a (iz neobraslih površina u visoku drvenastu vegetaciju), a posljedično tome i do
promjene u izgledu i načinu doživljavanja područja.

Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Izravan1

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Uklanjanje grmlja (JI)
Uklanjanje podrasta i grmlja (BI, H l, L I )
Uklanjanjem podrasta i grmlja, doći će do izravnih utjecaja na fizičku strukturu krajobraza
odnosno rezultirati će promjenom površinskog pokrova, a posljedično tome i do promjene
vizualnih značajki prostora.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Privremeno

Uklanjanje požarom oštećenog drvnog materijala (Fl)
Uklanjanjem požarom oštećenog drvnog materijala doći će do pozitivnih utjecaja na vizualne
i ambijentalne značajke krajobraza.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravan

Trajanje utjecaja
Kratkoročno

Uklanjanje otpada (K21)
Uklanjanjem otpada doći će do pozitivnih utjecaja na vizualne i ambijentalne značajke
krajobraza.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundaran

Trajanje utjecaja
Kratkoročno do
srednjoročno

Za ostale planirane radove nije moguće utvrditi koliki bi i kakav bio utjecaj bio, odnosno da li
bi ga uopće bilo.

Kulturna baština
Glavni prihod (A1)
Prethodni prihod A2
Opća osnova sječa: prebor i raznodobne šume (43, A4)
Utjecaj se kreće od pozitivnog do negativnog na kulturnu baštinu. Utjecaja sječe neće biti
ako:
- radovi iskorištavanja drvne mase nisu smješteni u blizini kulturnih dobara
- radovi iskorištavanja drvne mase nisu smješteni u blizini poznatih ili potencijalnih
arheoloških lokaliteta
Utjecaj sječe je zanemarivo negativan zbog provođenja mjera ublažavanja utjecaja ako su:
- radovi iskorištavanja drvne mase smješteni u blizini kulturnog dobra, stoga je uz mjere
ublažavanja (snimanje i dokumentiranje postojećeg stanja) moguće izbjeći eventualna
oštećenja.
- radovi iskorištavanja drvne mase smješteni u blizini ili na poziciji utvrđenog ili
evidentiranog arheološkog lokaliteta, uz odgovarajuće mjere (arheološko istraživanje) moguć
je zanemarivo negativan utjecaj.
Utjecaj implementacije ŠGOP je neprihvatljivo negativan ako su:

- radovi iskorištavanja drvne mase smješteni u neposrednoj blizini kulturnog dobra, te uz
mjere ublažavanja negativnog utjecaja nije moguće izbjeći eventualna oštećenja
- radovi iskorištavanja drvne mase smješteni u neposrednoj blizini ili na poziciji utvrđenog ili
evidentiranog arheološkog lokaliteta, tako da uz odgovarajuće mjere (arheološko istraživanje)
nije moguće izbjeći negativan utjecaj, odnosno destrukciju nalazišta.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan - nema
utjecaja

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Kratkoročno do
Srednjoročno

Čišćenje (C5, E5,F6, H 8J5, L9)
Protupožarno čišćenje sastojina (K l5)
Za radove čišćenja ako podrazumijeva sječu i izvlačenje utjecaj se kreće od pozitivnog do
negativnog na baštinu.
Utjecaj je neutralan ili zanemarivo negativan ako:
- predmetni radovi čišćenja nisu smješteni u blizini kulturnih dobara
- predmetni radovi nisu smješteni u blizini poznatih ili potencijalnih arheoloških lokaliteta
Utjecaj je zanemarivo negativan zbog provođenja mjera ublažavanja utjecaja ako su:
- predmetni radovi su smješteni u blizini kulturnog dobra, stoga je uz mjere ublažavanja
(snimanje i dokumentiranje postojećeg stanja) moguće izbjeći eventualna oštećenja.
- predmetni radovi su smješteni u blizini ili na poziciji utvrđenog ili evidentiranog
arheološkog lokaliteta, uz odgovarajuće mjere (arheološko istraživanje) moguć je zanemarivo
negativan utjecaj.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan - nema
utjecaja

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Kratkoročno do
Srednjoročno

Projektiranje šumske infrastrukture (M l)
Izgradnja protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta (M4)
Izgradnja šumskih cesta (M2)
Izgradnja šumskih vlaka (M3)
Održavanje protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta (M7)
Održavanje šumskih cesta (M5)
Održavanje šumskih vlaka (M6)
Radovi na izgradnji šumske infrastrukture tijekom kojih se strojevima zadire u tlo utjecaj se
kreće od neutralnog do negativnog na baštinu.
Utjecaj implementacije neutralan ili zanemarivo negativan ako:
- predmetni radovi nisu smješteni u blizini kulturnih dobara
- predmetni radovi nisu smješteni u blizini poznatih ili potencijalnih arheoloških lokaliteta
Utjecaj je zanemarivo negativan zbog provođenja mjera ublažavanja utjecaja ako su:
- predmetni radovi smješteni u blizini kulturnog dobra, stoga je uz mjere ublažavanja
(snimanje i dokumentiranje postojećeg stanja) moguće izbjeći eventualna oštećenja.
- predmetni radovi smješteni u blizini ili na poziciji utvrđenog ili evidentiranog arheološkog
lokaliteta, uz odgovarajuće mjere (arheološko istraživanje) moguć je zanemarivo negativan
utjecaj.
Utjecaj je neprihvatljivo negativan ako su:

- predmetni radovi smješteni u neposrednoj blizini kulturnog dobra, te uz mjere ublažavanja
negativnog utjecaja nije moguće izbjeći eventualna oštećenja
- predmetni radovi smješteni u neposrednoj blizini ili na poziciji utvrđenog ili evidentiranog
arheološkog lokaliteta, tako da uz odgovarajuće mjere (arheološko istraživanje) nije moguće
izbjeći negativan utjecaj, odnosno destrukciju nalazišta.
Projektiranjem infrastrukture na način da se zaobiđu područja kulturne baštine mogu se
izbjeći svi negativni utjecaji.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativna / nema
utjecaja

Karakter utjecaja
sekundarni

Trajanje utjecaja
Kratkoročno do
Srednjoročno

Izrada i postavljanje zaštitnih brklji (K l 8)
Održavanje zaštitnih brklji (K l 9)
Postavljanje zaštitnih brklji na prometnicama ima pozitivan utjecaj na kulturnu baštinu jer
onemogućava neovlašteni pristup mehanizacijom a samim time sprječava oštećivanje ili
uništenje kulturnog do Dra,
Intenzitet utjecaja
Smjer utjecaja
Karakter utjecaja
Trajanje utjecaja
Pozitivan
Sekundarni
Dugoročno
Izrada objekata za osmatračku protupožarnu službu (K10)
Održavanje objekata za osmatračku protupožarnu službu (K ll)
Osmatračka protupožarna služba (K9)
Postavljanje znakova upozorenja (K17)
Svaka aktivnost na smanjenju rizika i pojave požara ima pozitivan utjecaj na kulturnu baštinu
jer se smanjuje rizik oštećivanja i uništenja kulturnih dobara, osobito kulturnih krajolika.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
sekundarni

Trajanje utjecaja
Kratkoročno do
Srednjoročno

Površinska odvodnja (E l)
Površinsko odvodnjavanje (B5, L5)
Površinska odvodnja se provodi kopanjem kanala za odvodnju suvišne vode. Izvodi se
strojevima.
Utjecaj implementacije je neutralan ili zanemarivo negativan ako:
- predmetni radovi nisu smješteni u blizini kulturnih dobara
- predmetni radovi nisu smješteni u blizini poznatih ili potencijalnih arheoloških lokaliteta
Utjecaj je zanemarivo negativan zbog provođenja mjera ublažavanja utjecaja ako su;
- predmetni radovi smješteni u blizini kulturnog dobra, stoga je uz mjere ublažavanja
(snimanje i dokumentiranje postojećeg stanja) moguće izbjeći eventualna oštećenja.
- predmetni radovi smješteni u blizini ili na poziciji utvrđenog ili evidentiranog arheološkog
lokaliteta, uz odgovarajuće mjere (arheološko istraživanje) moguć je zanemarivo negativan
utjecaj.
Utjecaj je neprihvatljivo negativan ako su:
- predmetni radovi smješteni u neposrednoj blizini kulturnog dobra, te uz mjere ublažavanja
negativnog utjecaja nije moguće izbjeći eventualna oštećenja

- predmetni radovi smješteni u neposrednoj blizini ili na poziciji utvrđenog ili evidentiranog
arheološkog lokaliteta, tako da uz odgovarajuće mjere (arheološko istraživanje) nije moguće
izbjeći negativan utjecaj, odnosno destrukciju nalazišta.
Projektiranjem infrastrukture na način da se zaobiđu područja kulturne baštine mogu se
izbjeći svi negativni utjecaji.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan - nema
utjecaja

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Kratkoročno do
Srednjoročno

Prorjeđivanje sasto jim do trećine ophodnje (D l)
Prorjeđivanje sa sto jim iznad trećine ophodnje (D2)
Prorjeđivanje sastojina podrazumijeva sječu i izvlačenje drva, a utjecaj se kreće od neutralnog
do negativnog na baštinu.
Utjecaj je neutralan ili zanemarivo negativan ako:
- predmetni radovi nisu smješteni u blizini kulturnih dobara
- predmetni radovi nisu smješteni u blizini poznatih ili potencijalnih arheoloških lokaliteta
Utjecaj je zanemarivo negativan zbog provođenja mjera ublažavanja utjecaja ako su:
- predmetni radovi su smješteni u blizini kulturnog dobra, stoga je uz mjere ublažavanja
(snimanje i dokumentiranje postojećeg stanja) moguće izbjeći eventualna oštećenja.
- predmetni radovi su smješteni u blizini ili na poziciji utvrđenog ili evidentiranog
arheološkog lokaliteta, uz odgovarajuće mjere (arheološko istraživanje) moguć je zanemarivo
negativan utjecaj.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan - nema
utjecaja

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Kratkoročno do
Srednjoročno

Rahljenje tla (B4, E2, H4, J3, L4)
Utjecaj se kreće od pozitivnog do negativnog na kulturnu baštinu. Utjecaja rahljenja tla neće
biti ako:
- radovi rahljenja tla nisu smješteni u blizini kulturnih dobara
- radovi rahljenja tla nisu smješteni u blizini poznatih ili potencijalnih arheoloških lokaliteta
Utjecaj rahljenja tla je zanemarivo negativan zbog provođenja mjera ublažavanja utjecaja ako
su:
- radovi rahljenja tla mehanizirani i smješteni u blizini kulturnog dobra, stoga je uz mjere
ublažavanja (snimanje i dokumentiranje postojećeg stanja) moguće izbjeći eventualna
oštećenja.
- radovi rahljenja tla smješteni u blizini ili na poziciji utvrđenog ili evidentiranog arheološkog
lokaliteta, uz odgovarajuće mjere (arheološko istraživanje) moguć je zanemarivo negativan
utjecaj.
Utjecaj rahljenja tla je neprihvatljivo negativan ako su:
- radovi rahljenja tla smješteni u neposrednoj blizini kulturnog dobra, te uz mjere ublažavanja
negativnog utjecaja nije moguće izbjeći eventualna oštećenja
- radovi rahljenja tla smješteni u neposrednoj blizini ili na poziciji utvrđenog ili evidentiranog
arheološkog lokaliteta, tako da uz odgovarajuće mjere (arheološko istraživanje) nije moguće
izbjeći negativan utjecaj, odnosno destrukciju nalazišta.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan - nema

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Kratkoročno do

Srednjoročno

utjecaja

Sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala (podizanje novih nasada - L6)
Podizanje novih šumskih nasada može potencijalno negativno utjecati na kulturnu baštinu
ukoliko se obavlja na području eventualnog arheološkog lokaliteta bez prethodnih
istraživanja.
Trajanje utjecaja
Karakter utjecaja
Smjer utjecaja
Intenzitet utjecaja
Kratkoročno do
Izravni
Negativan
Srednjoročno
Za ostale planirane radove nije moguće utvrditi koliki bi i kakav bio utjecaj bio, odnosno da li
bi ga uopće bilo.

Naselja, stanovništvo i zdravlje ljudi
Glavni prihod (A l)
Nakon sječe glavnog prihoda u tim sastojinama će doći do smanjenja (gubitka) nekih
općekorisnih funkcija šuma što sekundarno može imati negativne posljedice na zdravlje ljudi i
stanovništvo.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Kratkoročno do
Srednjoročno

Prethodni prihod A2
Opća osnova sječa: prebor i raznodobne šume (A3, A4)
Nakon sječe u prebomim i raznodobnim sastojinama te prorjeda neće doći do smanjenja
(gubitka) općekorisnih funkcija šuma Pa neće biti posljedice na zdravlje ljudi i stanovništvo.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Nema utjecaja

Karakter utjecaja

Trajanje utjecaja

Čišćenje (C5, E5,F6, H 8J5, L9)
Protupožarno čišćenje sastojina (K l 5)
Radovi čišćenja imat će pozitivan utjecaj na kvalitetu zraka i povećanje vezivanja ugljikovog
dioksida, što će neizravno i dugoročno pozitivno utjecati na zdravlje stanovništva. Također,
njegovane šume postaju privlačnije za rekreacijske i turističke aktivnosti.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Dugoročno

Izrada objekata za osmatračku protupožarnu službu (K10)
Održavanje objekata za osmatračku protupožarnu službu (K l 1)
Osmatračka protupožarna služba (K9)
Postavljanje znakova upozorenja (K17)
Svi radovi na smanjenju rizika i sprečavanju nastanka požara imaju pozitivan utjecaj na zrak
jer se tim radovima smanjuju negativni utjecaji na onečišćenje zraka. Osim toga sprječavanje
nestanka šume izravno djeluju na očuvanje kvalitete zraka. Sve te aktivnosti imaju sekundarni
utjecaj na očuvanje općekorisnih funkcija šume a samim time na zdravlje stanovništva.

Pozitivan utjecaj se osobito očituje u očuvanju rekreativnih i turističkih funkcija šumskog
pokrova.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Dugoročno

Njega p od zastorom stare sastojim (C3)
Njega pom latka i mladika (C4, E4, F5, H7, J4, L8)
Radovi njege imat će pozitivan utjecaj na kvalitetu zraka i povećanje vezivanja ugljikovog
dioksida, što će neizravno i dugoročno pozitivno utjecati na zdravlje stanovništva. Također,
njegovane šume postaju privlačnije za rekreacijske i turističke aktivnosti.
Smjer utjecaja
Pozitivan

Intenzitet utjecaja

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Dugoročno

Održavanje izvora bunara i cisterni (K l6)
Održavanje, izvora, bunara i cisterni ima pozitivan utjecaj osobito na provođenje rekreativnih
aktivnosti u šumama
Smjer utjecaja
Pozitivan

Intenzitet utjecaja

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Dugoročno

Podizanje zaštitnih ograda (K5)
Održavanje zaštitnih ograda (K6)
Uklanjanje zaštitnih ograda (K l)
Podizanje zaštitnih ograda može utjecati negativno na stanovništvo u smislu smanjenja
rekreativnih površina, kao i na smanjivanje estetskog doživljaja šume što može negativno
utjecati na psihološko stanje pri boravku u šumi. Kako je trajanje ograda vremenski
ograničeno jer se nakon podizanja šumske vegetacije ograde uklanjaju ovaj negativni utjecaj
neće biti značajan.
Smjer utjecaja
Negativan

Intenzitet utjecaja

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Dugoročno

Popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom
(C l, F4, H 6 ,12, L7)
Popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom (resurekcija)
(G3)
Popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom p o d zastorom stare sastojine

(C2)

Radovi na popunjavanju šumskim reprodukcijskim materijalom imat će pozitivan utjecaj na
kvalitetu zraka i povećanje vezivanja ugljikovog dioksida, što će neizravno i dugoročno
pozitivno utjecati na zdravlje stanovništva. Također, obnovljene šume postaju privlačnije za
rekreacijske i turističke aktivnosti.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Dugoročno

Prorjeđivanje sastojina do trećine ophodnje (D l)
Prorjeđivanje sastojina iznad trećine ophodnje (D2)
Prorjede će imat pozitivan utjecaj na kvalitetu zraka i povećanje vezivanja ugljikovog
dioksida, što će neizravno i dugoročno pozitivno utjecati na zdravlje stanovništva. Također,
njegovane šume postaju privlačnije za rekreacijske i turističke aktivnosti.
Intenzitet utjecaja

|

Smjer utjecaja

| Karakter utjecaja

|

Trajanje utjecaja

Pozitivan
Razminiranje šuma i šumskih zemljišta

Sekundarni

Dugoročno

(LIO)

Razminiranjem se poboljšavaju uvjeti boravka ljudi u šumama i smanjuje mogućnost
akcidenata. Razminiranje šuma i šumskih zemljišta može povećati njihovu atraktivnost za
rekreativne i turističke svrhe.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Dugoročno

Resurekcija (G l)
Trijebljenje (G2)
Resurekcija i trijebljenje povećat će kvalitetu, strukturu i stabilnost sastojina i imat će
pozitivan utjecaj na kvalitetu zraka i povećanje vezivanja ugljikovog dioksida, što će
neizravno i dugoročno pozitivno utjecati na zdravlje stanovništva. Također, njegovane šume
postaju privlačnije za rekreacijske i turističke aktivnosti.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Dugoročno

Sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala (sanacije - E3, F3, H5, I I )
Obnova uništenih ili oštećenih sastojina poboljšat će njihovo stanje te imati pozitivan utjecaj
na kvalitetu zraka a samim time i na zdravlje ljudi. Jednako tako će doći do poboljšanja
većine općekorisnih funkcija te vizualnog i doživljajnog poboljšanja područja a samim time i
do poboljšanja rekreativnih i turističkih vrijednosti.
Intenzitet utjecaja
Smjer utjecaja
Karakter utjecaja
Trajanje utjecaja
Pozitivan
Sekundarni
Dugoročno
Sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala (podizanje novih nasada - L6)
Sadnja novih šumskih nasada imati će pozitivan utjecaj na kvalitetu zraka a samim time i na
zdravlje ljudi. Jednako tako će doći do poboljšanja većine općekorisnih funkcija te vizualnog i
doživljajnog poboljšanja područja a samim time i do poboljšanja rekreativnih i turističkih
vrijednosti.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Dugoročno

Suzbijanje biljnih bolesti (K2)
Suzbijanje biljnih štetnika (KS)
Suzbijanje glodavaca (K4)
Suzbijanje štetnika, bolesti i glodavaca mogu pozitivno utjecati na stanje šuma i očuvanje
njihovih općekorisnih funkcija, a samim time neizravno i dugoročno zdravlje stanovništva.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Dugoročno

Uklanjanje požarom oštećenog drvnog materijala (Fl)
Uklanjanjem požarom oštećenog materijala uklonit će se i tvari nastale požarom (čađa, pepeo
i si.) koje mogu negativno utjecati na zdravlje 1 udi.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Dugoročno

Uklanjanje otpada (K21)
Uklanjanje otpada ima pozitivan utjecaj na kvalitetu zraka pa samim time neizravno i na
zdravlje stanovništvajer se, ovisno o vrsti odloženog otpada, mogu javiti neugodni mirisi i
emisije onečišćujućih tvari u zrak uz same lokacije ilegalnog odlagališta. Uz to može se
povećati atraktivnost šuma za rekreativne i turističke svrhe.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
Dugoročno

Za ostale planirane radove nije moguće utvrditi koliki bi i kakav bio utjecaj bio, odnosno da li
bi ga uopće bilo.

Promet
Glavni prihod (A1)
Prethodni prihod A2
Opća osnova sječa: prebor i raznodobne šume (AS, A4)
Sječa drvne mase rezultirat će povećanim intenzitetom teškog prometa na dionicama
prometnica, zatvaranjem pojedinih dionica u slučaju sječe u neposrednoj blizini, otežanim
odvijanjem prometa u slučaju skladištenja trupaca na javnim ili nerazvrstanim prometnicama
do transporta, nanošenjem raznog šumskog materijala na prometnice (blato i granje), što može
izravno utjecati na sigurnost odvijanja prometa, a može i smanjiti funkcionalnost odvodnje
prometnica. N a dionicama plovnih putova koji prolaze kroz šumska područja u kojima se
obavlja sječa može doći do utjecaja na plovne putove nanošenjem drvne mase, urušavanjem
obala i smanjivanjem dubine plovnog puta te je radove potrebno izvoditi uz oprez, a prema
uvjetima Hrvatskih voda.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
izravni

Trajanje utjecaja
Privremeno

Projektiranje šumske infrastrukture (M l)
Izgradnja protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta (M4)
Izgradnja šumskih cesta (M2)
Izgradnja šumskih vlaka (M3)
Održavanje protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta (M7)
Održavanje šumskih cesta (M5)
Održavanje šumskih vlaka (M6)
Gradnja i održavanje svih vrsta prometnica u funkciji šumarstva doprinijet će povećanoj
sigurnost prometa na šumskim prometnicama ali i na lokalnim i nerazvrstanim cestama.
Gradnja novih šumskih prometnica rezultirat će smanjenjem utjecaja na mjestima gdje su
dosad trupci odlagani uz javne ili nerazvrstane prometnice.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročno

Za ostale planirane radove nije moguće utvrditi koliki bi i kakav bio utjecaj bio, odnosno da li
bi ga uopće bilo.

Otpad

Glavni prihod (A1)
Prethodni prihod A2
Opća osnova sječa: prebor i raznodobne šume (A3, A4)
Provođenjem sječa stvaraju se velike količine drvnog otpada (granja, dijelova stabala i si.).
Taj otpad se uklanja i sanira provođenjem šumskog reda kako je to propisano SGOP-om i
zakonskim propisima pa stoga sječe nemaju utjecaja na otpad.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Nema utjecaja.

Karakter utjecaja

Trajanje utjecaja

Izrada i postavljanje zaštitnih brklji (K l 8)
Održavanje zaštitnih brklji (K19)
Izrada, postavljanje i održavanje brklju onemogućuje neovlašteni ulazak u šumska područja, a
samim time smanjuje mogućnost dovoza i odlaganja otpada u šumu.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Srednjoročno do
dugoročno

Uklanjanje otpada (K21)
Uklanjanje otpada ima pozitivan utjecaj jer će se ukloniti odnosno smanjiti negativan utjecaj
ilegalnih odlagališta na onečišćenje tla, vode i zraka.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Pozitivan

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Dugoročno

Za ostale planirane radove nije moguće utvrditi koliki bi i kakav bio utjecaj bio, odnosno da li
bi ga uopće bilo.
Buka
Glavni prihod (A l)
Prethodni prihod A 2
Opća osnova sječa: prebor i raznodobne šume (A3, A4)
Radovi na sječi rezultirat će lokalnim povećanjem razina buke. Kako se uglavnom radi o
nenaseljenim područjima utjecaj je zanemariv. Ukoliko se sječa odvija u neposrednoj blizini
naselja, moguć je kratkoročan utjecaj buke od rada strojeva što se smatra zanemarivim.
Transport drvne mase odvijat će se javnim i nerazvrstanim prometnicama koje zbog lošeg
stanja i prolaskom kroz naselja mogu uzrokovati povećanje razina buke, ali s obzirom da se
radi o kratkoročnom utjecaju i malom povećanu intenziteta, utjecaj se ne smatra značajnim.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Izravni

Projektiranje šumske infrastrukture (M l)
Izgradnja protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta (M4)
Izgradnja šumskih cesta (M2)
Izgradnja šumskih vlaka (M3)
Održavanje protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta (M7)
Održavanje šumskih cesta (M5)
Održavanje šumskih vlaka (M6)

Trajanje utjecaja
Privremeno

Radovi na izgradnji i održavanju će uzrokovati lokalno povećanje razina buke, prvenstveno
tijekom izgradnje. U slučaju da se radovi odvijaju u blizini naseljenih područja moguće je
utjecaj na stanovništvo. Kako se radi o privremenim radovima, utjecaj se smatra zanemariv.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Razminiranje šuma i šumskih zemljišta

Karakter utjecaja
Izravni

Trajanje utjecaja
Povremeni

(LIO)

Razminiranje može doprinijeti lokalnom povećanju razina buke. Utjecaj se smatra zanemariv
jer je jednokratan i kratkotrajan.
Intenzitet utjecaja

Smjer utjecaja
Negativan

Karakter utjecaja
Sekundarni

Trajanje utjecaja
privremeno

Za ostale planirane radove nije moguće utvrditi koliki bi i kakav bio utjecaj bio, odnosno da li
bi ga uopće bilo.

IV. MJERE SPRJEČAVANJA, SMANJENJA, UBLAŽAVANJA I KOMPENZACIJE
NEPOVOLJNIH UTJECAJA PROVEDBE ŠGOP NA OKOLIŠ

Zrak
Redovito održavati opremu, strojeve te vozila za provođenje radova sječe i održavanja šuma
kako bi se smanjile emisije onečišćujućih tvari u zrak.
Klima
Nisu propisane mjere
Klimatske promjene
Nisu propisane mjere
Vode i more
Sve aktivnosti vezane uz gospodarenje šumom planirati van poplavnih područja ili ih izvoditi
u suhom razdoblju godine.
Kako bi se izbjeglo istjecanje opasnih tvari i njihovo ispiranje u podzemne vode i okolne
vodotoke, zabraniti održavanje i popravak strojeva i mehanizacije, kao i skladištenje goriva i
maziva na šumskom tlu.
Aktivnosti koje uključuju primjenu kemijskih sredstava (premazivanie panjeva, suzbijanje
biljnih bolesti, štetnika i glodavaca) izvoditi oprezno i kontrolirano, u minimalno potrebnim
količinama kako ne bi došlo do onečišćenja tla i naknadnog procjeđivanja te onečišćenja
podzemnih voda.
Prilikom planiranja šumskih prometnica u nizinskim i poplavnim područjima paziti da ne
dođe do narušavanja hidromorfološke strukture presijecanjem površinskih i podzemnih
vodenih tokova.
Onemogućiti svako zagađivanje (posebice vodenih površina), kao i trenutno postupati u
skladu sa zakonskim odredbama u slučajevima havarije radnih strojeva, izlijevanja štetnih
tekućina i si.
Pripremiti plan za akcidentne situacije u slučaju onečišćenja vodotoka (npr. curenjem
motornog ulja ili goriva)
Tlo
Izbjegavati radove i strojeve koji uzrokuju zbijanje tla, a radni pojas ograničiti na čim manju
površinu. Ukoliko to zbog potreba gospodarenja nije moguće izbjeći, radove treba obavljati u
vremenskim uvjetima (suha razdoblja, pod snijegom) u kojima će oštećenja tla biti
minimalna.

Na području šuma i šumskog zemljišta ne skladištiti tvari štetne za okoliš (pogonska goriva,
maziva, PVC materijale, materijale podložne koroziji i dr.).
Manipulaciju naftom i naftnim derivatima, uljima i mazivima obavljati uz mjere opreza kako
ne bi došlo do onečišćenja tla i voda.
U području radova na odvodnji i pri održavanju kanala ograničiti radni pojas kako ne bi došlo
do zbijanja okolnog tla.
Pri planiranju šumske infrastrukture izbjegavati trajnu prenamjenu osobito vrijednog
obradivog (P l) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta, kao i područja
pojačanog rizika od erozije.
Biološka raznolikost
Radovi iskorištavanja šuma
Razmotriti mogućnost implementacije raznodobnog gospodarenja šumama (npr. obične
bukve) gdje god je to moguće.
Prilikom sječe ne odlagati višak grana na osjetljivim, nešumskim staništima (npr. vodotoci,
lokve, cretovi, ulazi u špilje i jame i dr.).
Ne zadirati strojevima u ekološki osjetljiva staništa (vodena staništa), a posebno u
zamočvarena staništa i cretove.
Prilikom radova na sječi (prorede i obnova šuma) potrebno je voditi računa o invazivnim
alohtonim vrstama te u mjere gospodarenja uključiti i uklanjanje invazivnih alohtonih vrsta.
U gospodarenju šumama utvrđenih rijetkih i ugroženih stanišnih tipova (nizinskim šumama)
preporučljivo je osigurati produljenje ophodnje zavičajnih vrsta drveća, s obzirom na
fiziološki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje šumske zajednice.
Ne uznemiravati i ne rastjerivati pronađene kolonije šišmiša, te o pronalasku obavijestiti
Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu i nadležnu javnu ustanovu zaštite prirode.
Na području utvrđenih rijetkih i ugroženih tipova staništa sječu je po mogućnosti (ovisno o
stanju sastojine) potrebno provoditi na što manjim površinama i/ili pojedinačno.
Nakon sječe i izvlačenja uz uspostavljanje šumskog reda potrebno je provesti sanaciju okoliša
uz šumske prometnice, planinarske staze, putove, ceste, te sanirati moguća nastala oštećenja
na infrastrukturi (putokazi, šetnice, odvodni kanali, info-table i dr.).
U slučaju utvrđivanja aktivnosti sakupljanja ugroženih i strogo zaštićenih biljnih vrsta i/ili
utvrđivanja smanjenja njihove brojnosti na poznatim mikrolokalitetima kao posljedice
sakupljanja podzemnih i nadzemnih dijelova biljaka i gljiva o tome obavijestiti nadležne
institucije.
Prilikom planiranja korištenja mineralnih sirovina provesti potrebne analize kako bi se
izbjeglo narušavanje / smanjenje geološke raznolikosti te izraditi potrebne studije prema
definirane posebnim zakonskim propisima.
Tijekom pripreme šumsko gospodarskih osnova razmotriti vrijednost područja za ptice te na
ključnim područjima za zaštitu ugroženih i rijetkih vrsta ptica prema potrebi ograničiti
vrijeme obavljanja šumskih radova izvan razdoblja njihovog gniježđenja na tim područjima.
Zabilježiti pjevališta i gnjezdilišta tetrijeba gluhana i podatke o lokacijama dostaviti Hrvatskoj
agenciji za okoliš i prirodu i nadležnoj javnoj ustanovi zaštite prirode.
U cilju očuvanja populacija kosca izbjegavati radove održavanja (košnju) travnjaka
(neobraslo proizvodno zemljište ostale namjene) u periodu gniježđenja (od početka svibnja do
kraja kolovoza),
Radovi uzgajanja šuma
Kod čišćenja tla od korova uklanjati samo one korove koji ometaju ili onemogućavaju rast
šumskog drveća. Prilikom tih radova potrebno je uklanjati invazivne alohtone vrste.
Koristiti selektivna sredstva za čišćenje korova.
Kod sadnje šumskog reprodukcijskog materijala saditi autohtone vrste i planirati sastojine
prema ekološkim načelima (miješane vrste). Sadni materijal koristiti iz provenijencije i
sjemenskog područja kojem pripada i područje na kojem se obavlja sadnja.

Prilikom odabira stabala tijekom radova njege osigurati raznolikost drvenastih vrsta prema
karakteristikama vegetacijske zajednice uzgojnog oblika šume. Za biološku raznolikost šume
posebno je važno ostavljati voćkarice s obzirom da predstavljaju bitan izvor hrane za mnoge
šumske vrste.
Radovi zaštite šuma
Svaku invazivnu vrstu ukloniti u što kraćem roku nakon zapažanja.
Kod planiranja zaštitnih ograda potrebno je analizirati utjecaj fragmentacije staništa i utjecaj
na migracije životinja. Potrebno je odrediti vrijeme trajanja ograde te ju ukloniti kada
vegetacija dosegne zadovoljavajuću veličinu.
Koristiti pesticide, fungicide, herbicidi, rodenticide u skladu s propisima RH.
Za zaštitu šuma od štetnika i bolesti potrebno je, temeljem sustavnog praćenja zdravstvenog
stanja sastojina, koristiti biološka i biotehnička sredstva, dok se kemijska mogu koristiti samo
u slučajevima potencijalne veće štete pri čemu nema odgovarajućeg biološkog ili
biotehničkog sredstva, te ukoliko je njihovo korištenje sukladno posebnom propisu
dozvoljeno na području Republike Hrvatske
Razmotriti upotrebu kontrole glodavaca pomoću biološke kontrole grabljivicama ili koristeći
specijalne živolovke za voluharice koje terestrički predatori mogu otvoriti i pojesti uhvaćene
životinje.
Razmotriti upotrebu metode „privuci i uništi" kod kontrole nametnika (postavljanje lovki s
fermonima koji privlače nametnike i uništavaju ih).
Šumska infrastruktura
Izbjegavati prosjeke kroz dijelove šuma u kojima se nalaze rijetke šumske zajednice u tom
području (gospodarskoj jedinici) ali ih graditi u njihovoj neposrednoj blizini kako bi se što
lakše obranile od požara, štetnika i si.
Prilikom projektiranja šumske infrastrukture uzeti u obzir rijetka i ugrožena staništa i vrste te
područja važna za georaznolikost (vrijedni geološki lokaliteti, speleološki objekti, minerali i
fosili). U takvim područjima izbjegavati planiranje i izgradnju infrastrukture. Planiranje i
gradnju cesta i putova treba izbjegavati u močvarnim staništima.
Prilikom planiranja izgradnje mreže prometnica potrebno je napraviti optimizaciju iste kako
bi se izbjegla prekomjerna gradnja.
Prilikom planiranja infrastrukture voditi računa o smanjenju utjecaja fragmentacije staništa. U
područjima gdje postoje velike zvijeri (vuk, ris, medvjed) prilikom planiranja šumskih
prometnica potrebno je razmotriti i kumulativne utjecaje s postojećim i planiranim
prometnicama na tom području.
Kod izgradnje protupožarnih prosjeka i njihovog održavanja voditi računa o zaštićenim
biljkama i gljivama te planirati prosjeke na način da se izbjegavaju rijetka i ugrožena staništa.
Prilikom izgradnje šumskih objekata odnosno zaštite drvenih površina objekata, treba koristiti
sredstva koja deklarirano ne sadrže sastojke koji štetno utječu na toplokrvne životinje
N a svijetlim prugama moguće je saditi određene vrste zeljastih biljaka koje povećavaju
bioraznolikost (npr. privlače pčele).
Prilikom projektiranja šumske infrastrukture potrebno je sagledati mogućnost nailaska na
poznate speleološke objekte te izbjegavati izgradnju prometnica na tim područjima.
Tijekom izgradnje šumske infrastrukture u slučaju nailaska na speleološki objekt potrebno je
zaustaviti radove i o nalasku obavijestiti ministarstvo nadležno za zaštitu prirode i nadležnu
javnu ustanovu zaštite prirode.
Zaštićena područja
U programe gospodarenja šumama posebne namjene za kategorije posebni rezervati šumske
vegetacije, nacionalni parkovi, strogi rezervati i park-šume ugraditi aktivnosti koje će
doprinijeti očuvanju mikrostaništa vezanih za stara stabla.
U ostalim kategorijama zaštite prirode (park prirode, regionalni park, značajni krajobraz) je u
šumarsko gospodarskim osnovama potrebno favorizirati upravljanje u kojem se ostavlja čim
više suhih i trulih stabala, kako bi se osigurali povoljni uvjeti za faunu i gljive.

U zaštićenim područjima u kojima je dozvoljena gospodarska aktivnost treba uskladiti sve
šumskogospodarske aktivnosti s režimom zaštite, sustavom posjećivanja i mjerama zaštite
zaštićenog područja, u suradnji s nadležnom institucijom/javnom ustanovom.
Sve zahvate na području parkova prirode i/ili regionalnih parkova potrebno je uskladiti s
odrednicama planova upravljanja parkova prirode i/ili regionalnih parkova te s njihovim
prostornim planovima područja posebnih obilježja
Krajobrazna raznolikost
Pri izgradnji objekata u službi obavljanja redovnih aktivnosti kao i objekata turističkorekreativne namjene koristiti autohtone materijale (npr. drvo/kamen) i pri tome poštivati
smjernice tradicionalnog načina gradnje šumskih objekata.
Kulturna baština
Uvjeti kojih se potrebno pridržavati prilikom planiranja šumarskih radova u prostoru koji su u
blizini kulturnog dobra:
Za sve zahvate koji se nalaze u zoni izravnog ili zoni neizravnog utjecaja od evidentirane
kulturne i arheološke baštine potrebno je zatražiti mišljenje nadležnog konzervatorskog
odijela, te postupiti prema njihovim uputama.
Zaštita arheološke baštine
Prije poduzimanja planiranih šumarskih radova u prostoru potrebno je provesti arheološki
pregled terena i po potrebi probna arheološka istraživanja na pozicijama poznatih i
evidentiranih arheoloških nalazišta, kojima će se odrediti opseg zaštitnih arheoloških
istraživanja, dokumentiranja i konzervacija nalaza i nalazišta. Arheološki pregled
terena potrebno je provesti na pozicijama potencijalnih arheoloških nalazišta s
indikativnim nazivima, toponimima i na mjestima gdje su evidentne promjene u
reljefu učinjene ljudskim djelovanjem u povijesti.
Navedena istraživanja potrebno je provesti prije vršenja građevinskih zemljanih radova u
blizini navedenih arheoloških lokaliteta, u tijeku ishođenja lokacijske dozvole,
odnosno prije ishođenja prethodnog odobrenja.
Prioritetna istraživanja potrebno je provoditi na područjima na kojima se predviđaju
intenzivniji radovi na eksploataciji, pošumljavanju i infrastrukturi.
Ukoliko se pri izvođenju radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla, naiđe
na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i
o nalazu bez obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel.
Za sve zahvate za koje se uvidom u prostorno-plansku dokumentaciju nižeg reda utvrdi da
se nalaze u zoni izravnog ili zoni neizravnog utjecaja od evidentirane kulturne i
arheološke baštine potrebno je zatražiti mišljenje nadležnog konzervatorskog odijela,
te postupiti prema njihovim uputama.
Potrebno je istaknuti da ukoliko bi zaštitna arheološka istraživanja rezultirala značajnim
nalazima koje je potrebno konzervirati i prezentirati postoji mogućnost i izmještanja
trase ceste i drugih planiranih građevina na pozicijama takvih nalazišta.
Zaštita kulturno povijesnih cjelina, povijesnih sklopova i građevina
Sustav mjera zaštite obuhvaća istraživanje i dokumentiranje ugrožene kulturne baštine uz
maksimalno očuvanje.
Zaštita povijesnog kulturnog krajolika
Mjere zaštite povijesnog kulturnog krajolika potrebno je provesti u fazi izrade projekta
izradom projekta krajobraznog uređenja područja zone zahvata. Pri tome treba zadržati
što veći stupanj autentičnosti krajolika, kroz očuvanje reljefne konfiguracije, biljnog
materijala i riječne vegetacije.
Naselja, stanovništvo i zdravlje ljudi
Ne propisuju se mjere
Otpad

Prilikom i nakon sječe ne odlagati višak grana na osjetljivim nešumskim staništima (npr.
vodotoci, lokve, cretovi, ulazi u špilje i jam e i dr.).
Promet
Ne propisuju se mjere za ublažavanje utjecaja na promet.
B uka
Ne propisuju se mjere za ublažavanje utjecaja od povećanih razina buke.
V. PREDVIĐENO PRAĆENJE STANJA OKOLIŠA
Zrak
Nije predviđeno posebno praćenje stanja okoliša.
Klima
Nije potrebno posebno praćenje klime
Klimatske promjene
Klimatske promjene pratiti sukladno propisanoj metodologiji koja se primjenjuje za
izvještavanje prema međunarodnim obavezama RH (LULUCF i Kyotski protokol)
Vode i more
Za motrenje stanja kakvoće podzemnih voda u Hrvatskoj i motrenje stanja kakvoće
površinskih voda u Hrvatskoj zadužene su Hrvatske vode. Uz uspostavljene sustave praćenja
stanja voda nije potrebno propisivanje dodatnih praćenja.
Tlo
Uz uspostavljanje sustava praćenja stanja tla na razini RH nije potrebno dodatno praćenje.
Biološka raznolikost i zaštićena područja
Za praćenje stanja bioraznolikosti potrebno je primijeniti Nacionalnu listu pokazatelja (NLP)
za bioraznolikost u kojemu su definirani pokazatelji i pripadajući podpokazatelji, pravna
pokrivenost nacionalnim i međunarodnim propisima, set podataka potreban za izradu
pokazatelja i način prikaza pokazatelja te periodičnost prikupljanja podataka. Pokazatelji su
izrađeni prema ovim podacima i temelj su izrade Izvješća o stanju okoliša u RH kao i drugih
tematskih izvješća i publikacija, a u konačnici i osnova za planiranje učinkovite politike
zaštite okoliša i održivog razvitka.
Postoji 18 pokazatelja koji se odnose na bioraznolikost. Navedeni su oni koji se odnose na
bioraznolikost u šumama, od kojih neki imaju obvezu izvješćivanja na razini RH, EU ili
oboje:
1. stanje očuvanosti vrsta od europskog interesa - obveza izvješćivanja na RH i EU
razini
2. područja od europskog interesa - obveza izvješćivanja na RH i EU razini
3. zastupljenost pojedinih tipova ekosustava - obveza izvješćivanja na razini RH
4. zastupljenost ugroženih stanišnih tipova u RH - obveza izvješćivanja na razini RH
5. stanje očuvanosti staništa od europskog interesa - obveza izvješćivanja na RH i EU
razini
6. stanje i indeks ugroženosti divljih vrsta iz Crvenog popisa RH - obveza izvješćivanja
na razini RH
7. abundancija i rasprostranjenost odabranih vrsta - obveza izvješćivanja na razini RH
8. invazivne strane vrste - obveza izvješćivanja na RH, međunarodnoj i EU razini
9. suha stabla u šumama - obveza izvješćivanja na RH i EU razini
10. Fragmentacija prirodnih i poluprirodnih područja - nema obveze na razini RH, a
izvješće se šalje EEA (Europska agencija za zaštitu okoliša) na zahtjev

Dodatno su navedeni pokazatelji za šumarstvo koji se odnose na bioraznolikost:
1. Opožarene šumske površine - obveza izvješćivanja na RH i EU razini
2. Oštećenost šumskih ekosustava - obveza izvješćivanja na RH i EU razini
3. Sredstva za zaštitu bilja u šumarstvu - obveza izvješćivanja na razini RH
Krajobrazna raznolikost
Ne propisuje se praćenje stanja krajobraza
Kulturna baština
Nakon što se implementacijom ŠGOP RH spusti na niže operativne planove u iste bi trebalo
za svako područje uz šumska dobra uvrstiti i evidenciju kulturnih dobara, kroz uspostavu baze
kulturnih dobara u Hrvatskim šumama. Temeljem te evidencije postojećeg stanja nadležne
šumarske službe bi uz pomoć nadležnih Konzervatorskih odjela mogle pratiti stanje kulturnih
dobara i utjecaj iskorištavanja šuma na njih.
Naselja, stanovništvo i zdravlje ljudi
Ne propisuje se praćenje stanja okoliša vezano uz naselja, stanovništvo u zdravlje ljudi.
Promet
N e propisuje se praćenje stanja okoliša vezano na promet.
Buka
Ne propisuju se praćenje stanja okoliša vezano na povećane razine buke.
Obrazloženje
Savjetodavno stručno povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja Sumskogospodarske
osnove područja Republike Hrvatske za razdoblje 2016. - 2025. na okoliš, postupajući u
skladu sa Zaključkom o imenovanju Savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku
procjenu utjecaja Sumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske za razdoblje
2016. - 2025. na okoliš (KLASA: 340-01/15-01/06, URBROJ: 2117/1-09/1-16-35 od 2.
svibnja 2016. godine) i prema propisanom postupku, održalo je dvije (2) sjednice i to
29.ožujka 2016. godine i 10. svibnja 2017. godine u Zagrebu.
Povjerenstvo je na sjednicama radilo kako je utvrđeno zapisnikom sa svake utvrđene
sjednice. Zapisnici se nalaze u spisu predmeta.
N a prvoj sjednici Povjerenstvo je utvrdilo da Strateška studija sadrži nedostatke koje
je moguće ukloniti u zakonski propisanom roku. U zadanom roku od održavanja sjednica
članovi Povjerenstva su iznijeli svoje primjedbe usmenim i pisanim putem, od kojih je većina
prihvaćena i u tom smislu je nadopunjena Strateška studija.
Na drugoj sjednici Povjerenstvo je utvrdilo da je Strateška studija o utjecaju
Sumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske za razdoblje 2016. - 2025. na
okoliš cjelovita i stručno utemeljena. Slijedom svega navedenoga odlučeno je kako stoji u
Mišljenju.
Ovo Mišljenje sastavni je dio Zapisnika sa 2. sjednice Savjetodavnog stručnog
povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja Sumskogospodarske osnove područja Republike
Hrvatske za razdoblje 2016. - 2025. na okoliš.
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Z A PISN IK
sa javne rasprave o Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš
Sumskogospodarske osnove područja R H za razdoblje 2016. - 2025.
i
Nacrtu prijedloga Sumskogospodarske osnove područja R H za razdoblje 2016. - 2025.

BR.

AKTIVNOST/KONSTATACUA/OP1S

1.

U skladu s obavijesti o provođenju javne rasprave o Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš
Sumskogospodarske osnove područja RH za razdoblje 2016. - 2025. i Nacrta prijedloga
Sumskogospodarske osnove područja RH za razdoblje 2016. - 2025. od 26. svibnja 2017.
godine u prostorijama Ministarstva poljoprivrede dana 14.06.2017. godine na adresi Planinska
2a, Zagreb u 10 sati zakazana je javna rasprava.
U zakazano vrijeme ispred Ministarstva poljoprivrede raspravi su nazočili mr.sc. Goran Videc,
dipl.ing.šum-načelnik Sektora šumarstva, Ivana Marenić Pugar, dipl.ing.šum- voditeljica
Službe za gospodarenje i uređivanje šuma i Igor Hasl dipl.ing.šum. voditelj Odjela za
uređivanje šuma Ministarstva poljoprivrede.
Ispred izvršitelja Strateške studije o utjecaju na okoliš (OIKON d.o.o. - INSTITUT ZA
PRIMJENJENU EKOLOGIJU, Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb nazočio je dr.sc. Vladimir
Kušan, dipl.ing.šum.
Ispred izrađivača Nacrta prijedloga Sumskogospodarske osnove područja RH za razdoblje
2016. - 2025. raspravi je prisustvovao mr.sc Dubravko Janeš, dipl.ing.šum.
Ispred Ministarstva poljoprivrede sastanak je vodio mr.sc. Goran Videc.
Pošto se u zakazano vrijeme nitko nije pojavio na javnoj raspravi o Strateškoj studiji o utjecaju
na okoliš Sumskogospodarske osnove područja RH za razdoblje 2016. - 2025. i Nacrtu
prijedloga Sumskogospodarske osnove područja RH za razdoblje 2016. - 2025., mr.sc. Goran
Videc je konstatirao da se nitko nije odazvao javnoj raspravi i zaključio javnu raspravu u 10
sati i 40 minuta.

Zagre ) 14.06.2017.

ZABILJEŽILA:
Ivana Marenić Pugar, dipl. ing. šum.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
10000 Zagreb, Planinska 2a

KLASA: 351-03/16-01/126
URBROJ: 525-11/0893-17-60
Zagreb, 26. svibnja 2017. godine

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 166. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne
novine", broj 80/13 i 78/15), članka 15. Uredbe o strateškoj procjeni plana i program a na
okoliš („Narodne novine11, broj 64/08) te članka 16. i 17. Uredbe o informiranju i
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („N arodne novine'1,
broj 64/08), daje

OBAVIJEST
o provođenju javne rasprave o
Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš Šumskogospodarske osnove područja Republike
Hrvatske za razdoblje 2016.-2025.
i
Nacrtu prijedloga Šumskogsopodarske osnove područja Republike Hrvatske
za razdoblje 2016.-2025.
1. Strateška studija o utjecaju na okoliš Šumskogospodarske osnove područja Republike
Hrvatske za razdoblje 2016.-2025. (u daljnjem tekstu Strateška studija) i nacrta
Šumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2025.
(Nacrt ŠGOP-a) stavljaju se na javnu raspravu.
2. Javnu raspravu za Stratešku studiju i Nacrt ŠGOP-a koordinira i provodi M inistrastvo
poljoprivrede. Uprava Šumasrtva, lovstva i drvne industrije.
3. Javna rasprava o Strateškoj studiji i Nacrtu ŠGOP-a započeti će 12. lipnja 2017.
godine i trajati će do 12. srpnja 2017. godine. Za vrijeme trajanje javne rasprave
prijedlog Strateške studije i Nacrt ŠGOP-a biti će dostupni na m režnim stranicama
M inistartva poljoprivrede http://www.mps.br/default.aspx?id=8451.
4. Javni uvid u Stratešku studiju i Nacrt ŠGOP-a moći će se obaviti u razdoblju trajanja
javne rasprave svakim radnim danom od 9.00-12.00 sati u prostorijam a M inistarstva
poljopirvrede, Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, Zagreb.
5. Javno izlaganje o Strateškoj studiji i Nacrtu ŠGOP-a održati će se dana 14. lipnja
2017. s početkom u 10 sati u prostorijma M inistarstva poljopirvrede, Uprave
šumarstva, lovstva i drvne industrije. Planinska 2a, Zagreb (velika dvorana T. kat).
6. Za vrijeme trajanja javne rasprave mišljenja, prijedlozi i primjedbe m ogu se:
- upisivati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida

• davati na zapisnik za vrijeme trajanja javnog izlaganja

- dostavili u pisanom obliku na adresu: Ministarstvo poljoprivrede. Uprava šumarstva*
lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, Zagreb.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, nc budu napisani čitko i
razumljivo, uz ime i prezime odnosno naziv te adresu i potpis podnositelja, neće se uzeti u
razmatranje niti će biti sastavni dio izvješća o javnoj raspravi.
UOPRIVREDE
^

r

Tomislav T m

h iv a t s k a z a ^ B

ic a ž u

p a n ija

Broj: 2-2017/M- 24
Zagreb. 10. sipnja2017.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb

PREDMET: Prijedlog Strateške studije utjecaja na okoliš Šumskogospodarske osnove
područja Republike Hrvatske za razdoblje 2016* -2 0 2 5 . i Nacrt Šumskogospodarske
osnove podrjučja Republike Hrvatske za razdoblje 201 6.-20 25 . godine
-

Poštovani.

mišljenje, daje se
1

Povodom Vašeg Zahtjeva kojim tražite naše mišljenje o prijedlogu Strateške studije
utjecaja na okoliš Šumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske za razdoblje
2016. — 2025. i o Nacrtu Šumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske za
razdoblje 2016. -2 0 2 5 . godine dostavljamo Vam sljedeće očitovanje.
Smatramo d a je u oba dokumenta premalo pozornosti dano temama koje su vezane na
oštećenju šuma zbog onečišćenja zraka, saniranju opožarenih šumskih površina, oštećenju
šuma zbog pojave potkomjaka i štetama u šumama, a i na poljoprivrednim površinama, koje
uzrokuje prekobrojna populacija divljih svinja i to osobito na otocima (primjer otoka Cresa i
Malog Lošinja).
Vezano uz navedeno nisu prikazani procijenjeni podaci o štetama, nema konkretnih
ciljeva niti mjera zaštite. Vezano na oštećenje šuma uzrokovano onečišćenim zrakom trebalo
bi dati podršku nastavku projekata kojima je cilj stalno praćenje stanja te provedba mjera
njege i obndve šuma na pilot područjima. Kod sanacije opožarenih područja mjerama
sanacije je trebalo predvidjeti prioritetnu obnovu strmih površina koje su izložene eroziji tla i
to onima koje su u neposrednoj blizini naselja i prometnica. Kod ocjene zdravstvenog stanja
šuma oštećenju šuma zbog potkomjaka trebalo je dati posebnu pozornost. Podsjećamo da je
2016. godinć zbog potkomjaka oštećenje šuma Gorskog kotara i to nakon ledoloma i
vjetroizvala [poprimilo razmjere elementarne nepogode. Zbog toga bi mjerama trebalo
planirati prioritete djelovanja, a i predvidjeti mogućnost donošenja akcijskih planova
interventnog (djelovanja za područja za koja je to nužno. Rješavanje problema divljih svinja
na otocima treba rješavati sustavnim mjerama koje će se provoditi sa svih razina.
Uz prbblem stalnog gubitka šumskog zemljišta zbog urbanizacije trebalo je spomenuti
i smanjenje poljoprivrednog zemljišta i to osobito u priobalju i na području Gorskog kotara
uzrokovano [napuštanjem poljoprivredne proizvodnje koje je rezultiralo zauzimanjem
poljoprivrednog zemljišta šumskom vegetacijom.
Kod gospodarenja Šumama sredozemnog područja koje imaju zaštitni značaj, a koje
su jako podložne požarima u ljetnim mjesecima, ostaviti mogućnost sadnje proreda sa trajnim
nasadima maslina koji bi imali zaštitnu ulogu od požara.
j
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