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Predstavitev rezultatov dela JZ KPG v projektu 
Gorički travniki 

Gregor Domanjko
Grad, zaključna konferenca projekta GT, 

24.5.2016

Pokošenih 60 travnikov (HT) 

• 320 travniških parcel v 8 goričkih občinah od 165 lastnikov 
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Pokošenih 60 travnikov (HT) 

• Izboljšali smo stanje ohranjenosti 4 ha suhih travnikov na karbonatni podlagi s kukavicami (Natura 
2000 HT 6210)

Dolenci

Pokošenih 60 travnikov (HT) 

• Izboljšali smo stanje ohranjenosti 1 ha mokrotnih travnikov s prevladujočo stožko (HT 6410)   

Kančevci
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Pokošenih 60 travnikov (HT) 

• Izboljšali smo stanje ohranjenosti 55 ha nižinskih ekstenzivnih gojenih travnikov z zdravilno strašnico 
(HT 6510)

Motovilci

Odkup 4,6 ha travnikov

Naravna vrednota Bejčin breg - Budinci
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Nakup agrotunela in traktorske kosilnice

Izvedli 6 izobraževanj za kmete in lastnike travnikov

• Nagovorili 70 kmetijskih gospodarstev in dosegli vključenost več kot 70 ha 
travnikov v Kmetijsko okoljska-podnebna plačila (KOPOP 2015-2020)
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• 31 živalskih vrst
• 9 rastlinskih vrst

Risbe (avtor Jurij Mikuletič)

VIDRA (Lutra lutra)MALI PODKOVNJAK 
(Rhinolophus hipposideros)

VODOMEC (Alcedo atthis)

NEŽICA
(Cobitis elongatoides)

ČRTASTI MEDVEDEK 
(Callimorpha quadripunctaria)

HRIBSKI URH 
(Bombina variegata)

NAVADNA KUKAVICA 
(Orchis morio)

ROGAČ
(Lucanus cervus)

Informiranje in osveščanje 

• Premična razstava
• Naročilo risb Natura 2000 vrst živali in rastlin (Jurij Mikuletič)
• Plakati, miselne igre, broške
• Izvedba 5 naravoslovnih dni za otroke v OŠ in vrtcih
• 2 novičnika Gorički travniki
• Spletna podstran projekta
• Skupaj s KGZ MS posneli dokumentarni film o goričkih travnikih
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Akcija Najlepši travnik na Goričkem

• 10 lastnikov travnikov, 12 travnikov, 10 zmagovalcev (Ana Gašpar iz Čepincev)

Raziskavi (doc.dr. Rudi Verovnik)

• Ekološko raziskava vpliva košnje na strašničinega in temnega mravljiščarja ter 
travniškega postavneža.

Ukrep košnje na ciljane vrste je bil pravilen – velike gostote metuljev po košnji zaraščenih 
travnikov.

• Ekološka raziskava učinkov KOP-MET ukrepov na ciljane vrste metuljev na 
Goričkem.

Varstveni učinek KOP-MET na metulje je minimalen – posledica neselektivnega vpisa KOP-
MET ukrepa (na travnikih sploh ni gostiteljske rastline-zdravilne strašnice) in košnja vsako 
leto na celotni površini travnika.
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Zahvala

JKP Šalovci d.o.o.

Mojca Podletnik Marjana Fujs

Hvala za pozornost. Se vidimo na travniku.

gregor.domanjko@goricko.info

Tel. + 386 02 551 88 68
GSM + 386 31 340 399

mailto:gregor.domanjko@goricko.info

