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Upad travniških vrst v Sloveniji 

 med 2008 in 2013 
upad populacij za 
33 % 



Razlogi: izguba travnikov 

 Slovenija 2000-2010 izgubljenih 7,3 % travnikov (22.483 ha) 
 pozidava, infrastruktura 
 preoravanje, zaraščanje 



Razlogi: intenziviranje 

 prezgodnja in 
mnogokratna košnja 
 uničenje legel 
 siromašenje virov hrane 

 gnojenje 
 gosta in visoka trava 



Kmetijske subvencije 

 V vsaki finančni perspektivi (7 let) 
se v Sloveniji kmetom razdeli        
~ 2 milijardi EUR 

 večina gre za intenziviranje 
kmetijstva 
 

 = ~ ena TEŠ 6 na vsakih 5 let 



Ljubljansko barje 

 Natura 2000 območje od 2004 
 Varovane vrste: kosec, škurh, repaljščica… 

 Zavarovano območje od 2008 
 Krajinski park, naravni rezervati 



Kosec 
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Kosec 1999 



Kosec 2013 



Upad travniških ptic na Barju: repaljščica 
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Škurh 

 Globalno ogrožena vrsta 
 Edino redno gnezdišče v Sloveniji 
 9-12 parov 
 Sklop travnikov ob Ižanski cesti 



Preostanek okarčka na Barju: 2014 



Razširjenost barjanskega okarčka na Ljubljanskem barju  

pred letom 1990 



Razširjenost barjanskega okarčka na Ljubljanskem barju 

Leto 2014 

Površina = 7 ha 



2008:  
Uredba o krajinskem parku Ljubljansko barje 

12. člen 
(varstveni režim v prvem varstvenem območju) 

 
 (1) V prvem varstvenem območju poleg prepovedi iz 10. člena te uredbe in 

prvega odstavka prejšnjega člena ni dovoljeno: 
 1. … 
 2. … 
 3. intenzivirati obstoječih kmetijskih rab, če to slabo vpliva na ugodno 

stanje rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov ali habitatnih tipov; 
 4. … 



Kakšna je bila posledica storjenega prekrška? 

 Globa? 
 Odločba o povrnitvi v prejšnje 

stanje? 
 

 Povečana subvencija: 
 iz 108,7 €/ha (travnik) 
 na 332,0 €/ha (njiva) 

 
 



Izguba travnikov na Barju 

1999-2013: travniki -9 km2, 13% 



Pokošenost okoli 20. maja 2014 

Nepokošeno: 89,5 % travnikov 



Pokošenost okoli 15. junija 2014 

Nepokošeno: 44,6 % travnikov 



Pokošenost okoli 10. julija 2014 

Nepokošeno: 21,2 % travnikov 



Kosci na NRIM 2013 

 12 koscev, na 0,28 % Barja 12,4% barjanskih koscev 
 3000+ €/leto 



Vzrok: kmetijske subvencije 

 Neposredna plačila: 
 njive 332,0 €/ha 
 travniki 108,7 €/ha 

 
 Več milijonov € subvencij na Barju 

vsako leto 

 



Kmetijsko okoljski ukrepi 

 Namenjeni blaženju škodljivih 
vplivov intenzivnega kmetijstva na 
okolje in naravo 

 v obdobju 2007-2013 v Sloveniji 
blizu 240.000.000 € 

 75 % iz proračuna EU 

 Natura 2000 plačila 
 dodatna plačila na območjih 

Natura 2000 
 200 €/ha 
 500 €/ha za prestrukturiranje 5 let 
 Slovenija ponujenega mehanizma 

ni sprejela 



Kmetijsko okoljski ukrepi 

 VTR  
 Ohranjanje habitatov ptic 

 Zahteve: 
 košnja po 1.8. 
 brez mineralnih gnojil 

 83,23 €/ha 
 139.188 € 2007-2013 
 400 ha 

 

 REJ 
 Sonaravna reja domačih živali 

 Zahteve 
 vsaj ena košnja, kadarkoli 
 mineralni N do 170 kg/ha 

 84,46 €/ha 
 34.734.198 € 2007-2013 
 82.271 ha 

 



In kako bo po novem? 



Gospodarjenje z naravovarstveno pomembnimi travišči  ha Kalku-
lacije Evidence 

Plačilo 
100% 

(kalk+evid) 

Izplačilo 
100 % 

NTR1: Košnja/paša ni dovoljena: pred 30.6. 15.000 157,50 1,70 159,20 2.388.000,00 
NTR2: Košnja/paša ni dovoljena: med 15.6. in 15.9. 1.200 134,00 1,70 135,70 162.840,00 
NTR3: Košnja/paša ni dovoljena: do 1.8.  1.200 99,20 1,70 100,90 121.080,00 
NTR4: Košnja/paša ni dovoljena: do 25.8. 100 143,10 1,70 144,80 14.480,00 
NTR5: Gnojenje samo z organskimi gnojili v omejeni količini. 1.000 83,50 1,70 85,20 85.200,00 
NTR6: Pridelava brez uporabe gnojil. 1.000 64,30 1,70 66,00 66.000,00 
NTR7: Apnenje ni dovoljeno. 1.000 82,90 1,70 84,60 84.600,00 
NTR8: Paša ni dovoljena. 600 49,50 1,70 51,20 30.720,00 
NTR9: Spravilo mrve s travinja. 2.000 42,10 1,70 43,80 87.600,00 
NTR10: Za GERK-e, ki so večji od 1 ha v tekočem letu na 
travniku površina sklenjenega nepokošenega pasu, ki se 
pokosi naslednje leto, znaša 5 do 10% površine travnika. 2.000 162,00 1,70 163,70 327.400,00 
NTR11: Obvezno je izvajanje košnje od enega roba GERK-a 
proti drugemu ali od sredine travnika navzven. 500 20,20 1,70 21,90 10.950,00 
Skupaj         3.378.870,00 



Hvala za pozornost 


	Ohranitveno stanje travnikov na Ljubljanskem barju
	Upad travniških vrst v Sloveniji
	Razlogi: izguba travnikov
	Razlogi: intenziviranje
	Kmetijske subvencije
	Ljubljansko barje
	Kosec
	Kosec 1999
	Kosec 2013
	Upad travniških ptic na Barju: repaljščica
	Škurh
	Preostanek okarčka na Barju: 2014
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	2008: �Uredba o krajinskem parku Ljubljansko barje
	Kakšna je bila posledica storjenega prekrška?
	Izguba travnikov na Barju
	Pokošenost okoli 20. maja 2014
	Pokošenost okoli 15. junija 2014
	Pokošenost okoli 10. julija 2014
	Kosci na NRIM 2013
	Vzrok: kmetijske subvencije
	Kmetijsko okoljski ukrepi
	Kmetijsko okoljski ukrepi
	In kako bo po novem?
	Slide Number 26
	Hvala za pozornost

