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Uvod

 
Pričujoča knjižica je del ciljnega raziskovalnega projekta V4-2021: 
Zasnova, testiranje in priprava rezultatsko usmerjenega kmetijsko-
-okoljskega ukrepa “Pisan travnik” na naravovarstveno pomembnih 
(NVP) traviščih v Sloveniji, ki ga vodi Fakulteta za naravoslovje in 
matematiko Univerze v Mariboru, v sodelovanju s Kmetijskim in-
štitutom Slovenije in Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani. 

Sofinancerja sta Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republi-
ke Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Cilj projekta je preizkusiti variantne rešitve novega načina kmetij-
skih plačil za ohranjanje travniške vrstne pestrosti v Sloveniji. Knjiži-
ca je namenjena preizkusu načrtovanega ukrepa, hkrati pa predsta-
vlja osnutek knjižice, ki bo nekoč spremljala ukrep »Pisan travnik«, 
ko bo ta zaživel v praksi.
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Zakaj so pisani travniki pomembni?

 
Skoraj petino Slovenije pokriva trajno travinje. Velik delež tega 
predstavljajo tudi travniki v visokogorju in tisti, ki so v opuščanju 
(npr. zaraščajoče kraške gmajne), zato je aktivno košenih ali paše-
nih površin travinja dejansko precej manj. Sodobne tehnologije so 
posegle tudi v gospodarjenje s travinjem: obilno gnojenje, pogo-
sta košnja, dosejavanje travnih mešanic ali prepašenost bistveno 
zmanjšujejo pestrost zeli v travni ruši. Pravimo, da se zmanjšuje 
vrstno bogastvo travinja oz. travniška biodiverziteta. Namesto trav-
nikov, ki so bili pisani, so le-ti vse bolj zgolj in samo zeleni. Pisane 
cvetoče travnike poleg tega ogrožata preoravanje v njive in opušča-
nje rabe nekoč košenih travnikov in pašnikov, ki se zaraščajo in spre-
minjajo v grmišča in gozdove.

Slika 1. Slovenska kmetijska krajina je povečini gričevnata ali hribovita. 
Travniki so povsod sestavni del mozaika gozdov, njiv, sadovnjakov, vinogra-
dov in razpršenih naselij.

 
Z izginjanjem pisanih travnikov pa ne izginjajo samo barvito cvetoče 
rastline, temveč se zmanjšuje pestrost življenja nasploh. Izginjajo 
žuželke, ki so vezane na rastline in med katerimi so številni po-
membni opraševalci. Z žuželkami se poslovijo tudi ptice kmetijske 
krajine. Tako se tradicionalna podoba slovenskega podeželja počasi 
spreminja in postaja podobna katerikoli krajini; pravimo, da izgublja 
svojo identiteto.2



Slika 2. Travinje na Visokem krasu je še posebej bogato z vrstami, saj se 
meša sredozemski, Dinarski in Alpski vpliv.

 
Ohranjanje gospodarjenja na travinju je pomembno tako zaradi 
ohranjanja biodiverzitete, kot tudi zaradi ohranjanja kmetovanja 
na območjih z omejenimi dejavniki, kot so zemljišča na višjih le-
gah, strmih in odmaknjenih območjih , tam, kjer so razdrobljene 
parcele, kjer je nevarnost opuščanja kmetijske rabe, in na splošno 
na manj rodovitnih kmetijskih območjih (hribovje, mokrišča, kraški 
teren, ipd.). Ta območja zajemajo kar tri četrtine vseh kmetijskih 
zemljišč v Sloveniji.
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Slika 3. V Sloveniji prevladujejo travniki na zmerno gnojenih, srednje hran-
ljivih tleh, kjer običajno za optimalen pridelek primanjkuje ne le dušika, pač 
pa tudi fosforja in kalija. Tudi taki travniki so, prav tako kot slabo hranljivi, 
lahko zelo »pisani«.

Dosedanji ukrepi ohranjanja travniške biodiverzitete

 
Dosedanji ukrepi kmetijsko-okoljskih plačil (KOP) in kmetijsko-okolj-
sko-podnebnih plačil (KOPOP), ki se izvajajo od leta 2007 dalje, se 
niso pokazali kot dovolj uspešni za ohranjanje travniške biodiver-
zitete iz več razlogov. Plačila so nizka, najmanjša vstopna površina 
travnika pa je bila prevelika, zato so številni pisani travniki izpadli. 

Vzrok za neuspeh dosedanjih ukrepov je bil tudi v tem, da za vstop v 
ukrep ni bil pogoj, da je bil travnik res »pisan« (bogat s cvetlicami), 
ampak je v ukrep lahko vstopil prav vsak travnik. Kontrola izpolnje-
vanja pogojev ni šla v smer preverjanja pestrosti travinja temveč so 
preverjali način rabe, med drugim datum in pogostost košnje. Zato 
je bila v obdobju med leti 2007 in 2013 skoraj polovica plačil pora-
bljena za travnike, ki niso spadali med travnike bogate s cvetlicami.
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Nov pristop - »prepoznaj svoje pisane travnike sam« in 
»gospodari naprej kot si do sedaj«

 
V tem projektu preverjamo nov ukrep imenovan Pisan travnik, s 
katerim želimo zagotoviti dolgoročno ohranjanje tistih travnikov, 
ki so danes v naši krajini še vedno pisani in tako zaustaviti nadalj-
njo izgubo tipičnih travniških vrst. Pristop je preprost in temelji na 
aktivnem vključevanju lastnika/upravljalca/najemnika ter obsega 
naslednja dva koraka: »prepoznaj svoje pisane travnike« in »gospo-
dari naprej kot si do sedaj«.

Slika 4. Izsek iz nižinskega pisanega travnika s prevladujočim, rožnato cve-
točim navadnim glavincem.

 
Travniki in pašniki zahtevajo način gospodarjenja, ki je prilagojen 
naravnim danostim in možnostim. Med drugim vključuje različno 
pogostost košnje, morebitno gnojenje in določen režim paše. Toda, 
če je travnik na začetku vstopa v ukrep prepoznan kot Pisan travnik 
pomeni, da ima ohranjeno pestrost življenja in, da je za naravo (za 
rastline in živali) v ugodnem varstvenem stanju. Zato med izvaja-
njem ukrepa ni potrebnih »kontrol« načina gospodarjenja – npr. 
kdaj in kako se kosi - potrebno je le nadaljevati z obstoječim nači-
nom gospodarjenja še naprej.
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Kdo, kje, na kolikšni površini in kako lahko vstopi v 
ukrep?

 Kdo?

V ukrep lahko vstopijo vsi upravljalci travinja, prepoznanega kot 
»pisan travnik«, to so lastniki ali najemniki ustreznih površin. Nov 
ukrep zaenkrat preizkušamo le na travnikih, ne pa tudi na pašnikih. 
Gre za travnike, ki morajo biti vsaj enkrat v letu pokošeni. V prime-
ru travnikov z dvakratno ali večkratno rabo mora biti ob prvi rabi 
travnik obvezno pokošen, kasneje pa se lahko na travniku tudi pase 
živina.

 Kolikšna površina?

Vstopna meja površine parcele enega travnika je 5 arov. Plačilo bo 
oblikovano na nelinearen način (ne premosorazmerno z velikostjo 
parcel). Kontrola bo seveda poskrbela za preprečevanje načrtne-
ga deljenja GERKov (zaradi večjih plačil). Tako bi ohranili prav tiste 
travnike, kjer je biodiverziteta največja, saj so ti praviloma manjši, 
bolj oddaljeni, se jih ne »izplača« intenzivirati, plačilo pa bi s tem 
zadelo svoj cilj prav v sredino.

 Kje?

Ukrep se lahko izvaja na travniških površinah (na GERK-ih z rabami 
1300, 1222 in 1320) na vsem ozemlju Slovenije, znotraj in izven 
območij Natura 2000. Razmejitev KOPOP plačil in plačil za »Pi-
san travnik« (PT) temelji na sledečem: travniki, ki se nahajajo na 
območjih izvajanja KOPOP ukrepov »Traviščni habitati metuljev«, 
»Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov«, »Steljniki«, »Mokro-
tni traviščni habitati« se naj ne bi prekrivali z ukrepom PT, saj so 
za ohranjanje kosca (in drugih ptic kmetijske krajine) ter metuljev 
zahtevani posebni ukrepi, ki imajo v teh traviščih prednost, saj gre 
za redke habitatne tipe (HT) s habitatnimi specialisti. Za omenjene 
ukrepe bi bilo zaradi strožjih zahtev predvideno verjetno tudi višje 
plačilo. 

Medtem pa bi se lahko ukrep PT izvajal na istih travnikih kot ukre-
pa Posebni traviščni habitati in Suhi kraški travniki in pašniki - nek-
daj npr. HAB (slednja se lahko izvajata le znotraj N2000 območij), 
saj gre v obeh primerih za podobne cilje: ohranjanje habitatnih 
specialistov ki opredeljujejo te HT (ukrep HAB) ter vrstno pestrost 
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(ukrep PT) znotraj in zunaj območij Nature 2000. 
Lastnik/upravljalec/najemnik se bo odločal med (načeloma) višjim 
plačilom in strožjimi ukrepi KOPOP in blažjim ukrepom PT. Pomeni 
torej, da se bo ukrep PT izvajal lahko na istih travnikih kot KOPOP 
ukrepi, vendar ne hkrati.

 Kako?

Koraki k izvedbi ukrepa PT so prikazani na spodnji sliki, kjer lahko 
spremljamo izvajanje ukrepa od vključitve do končnega rezultata.

UKREP CILJA LE NA 
pisane travnike

Končna 
kontrola 

uspešnosti 
ukrepa

Intenzivno 
gnojeni, 

prepašeni

Pisani 
travniki in 

pašniki

NE USTREZA

pozitivni 
REZULTAT:
UKREP JE 

DOSEGEL CILJ

Kmet sam 
izbere svoje 

pisane travnike

„gospodarim 
naprej kot 

sem do zdaj“

Kontrola izbora 
travnikov

USTREZA

NI UKREPA

USTREZA

Slika 5. Ukrep PT se osredotoča le na vrstno bogato travinje. Takšne travni-
ke lastnik/upravljalec/najemnik izbere sam; sledi potrditev tega izbo-
ra (med izvajanjem ukrepa), nadaljuje se dosedanje gospodarjenje »kot 
prej«, ki je privedlo do »pisanega travnika«, in se zaključi še s končno kon-
trolo uspešnosti ukrepa.

 Pri tem velja nekaj dodatnih pogojev:

- Travnik mora biti v redni košnji ali paši, kar pomeni, da je bil pred-
hodno leto vsaj enkrat pokošen.

- Ocenitev svojih travnikov, če ustrezajo pogoju za PT, se opravi v 
sredinskem delu travniške parcele, ali vsaj 3 metre od roba, saj so 
robovi največkrat pod vplivom gozdnega roba, ceste, ali so manj 
intenzivirani. Izjema so majhni travniki, pri katerih robni trimetrski 
pas predstavlja več kot 50 % celotne površine travnika. V tem pri-
meru pogoje za PT preverjamo na celotni površini travnika.

- Na travniku lahko poiščemo ustrezne barve ali pokazateljske 
rastline tekom rastne sezone tako da jih ugotavljamo ob enkrat-
nem obhodu (npr. pred prvo košnjo) ali pa jih »seštevamo« tekom 
sezone.
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- Praviloma se upoštevajo površine, ki so že opredeljene kot GERKi.

- Če je GERK velik in so znotraj njega različni travniki in druge kme-
tijske površine, ocenimo za kakšen delež GERKa gre in kje je pisan 
travnik na njem lociran (narisati je treba skico). Del GERK-a, kjer 
je pisan, se kot poljina (poljina je strnjena površina posamezne 
kmetijske rastline ali mešanice kmetijskih rastlin na GERK-u) vriše 
ob vnosu zbirne vloge. To pomeni, da bi moral lastnik na Upravno 
Enoto in vrisati območje, podobno kot se to počne pri njivah, ko je 
znotraj GERKa lahko več poljščin.

- Ko na travniku iščemo barve cvetov ali pokazateljske rastline, mora 
biti na njem na 5 arov površine vsaj 30 cvetov (oziroma socvetij, če 
so cvetovi drobni) od vsake barve oziroma 10 cvetov (socvetij) vsa-
ke pokazateljske rastline. Zahteva je lahko izpolnjena na katerem 
koli poljubno izbranem delu delu GERKa v izmeri 5 arov. V primeru, 
da se plačilo uveljavja le za del GERKa, velja slednje le za ta del.

- Travnik po možnosti fotografiramo na način, da je prepoznavna 
njegova lokacija (panoramski posnetek) in rastline v njem (posne-
tek od blizu). Seveda lahko naredimo več slik.

- Po možnosti (če nam aparat – pametni telefon - to omogoča) foto-
grafije geolociramo. V nasprotnem primeru fotografije arhiviramo 
in povežemo z GERKi.

Kako prepoznam svoje pisane travnike?


Prvi in najpomembnejši korak je prepoznati svoj pisan travnik. 
Ukrep namreč temelji na prepoznavanju s strani lastnika oz. up-
ravljalca in s tem na zaupanju, znanju, izkušnjah in osveščenosti 
lastnikov ali najemnikov travinja po vsej Sloveniji. 

V tem projektu preizkušamo (testiramo) dva načina prepoznavanja. 
V predvidenem ukrepu bomo uporabili tisti način, ki se bo izkazal za 
učinkovitejšega. V obeh načinih kmet ali upravljalec prepozna svoje 
pisane travnike s pomočjo preprostih slikovnih “orodij” – prepo-
znavanja barv ali preprosto prepoznavnih značilnih (pokazateljskih) 
travniških cvetočih rastlin.
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Upravljalci travnikov in pašnikov se torej v toku sezone, najbolje 
pred prvo ali drugo košnjo, odpravijo na svoje travnike in preverijo 
ali v njih najdejo travniške rastline s cvetovi treh različnih barv ali 
pa 4 pokazateljske vrste travniških rastlin. V sezoni 2021 smo preiz-
kušali varianti 3 in 5 pokazateljskih rastlin, vendar se je izkazalo da 
najprimernejša določitev 4 vrst.

Predlagamo 2 različna načina prepoznavanja pisanih travnikov: i) 
prepoznavanje po barvi cvetov in ii) prepoznavanje po pokaza-
teljskih vrstah rastlin.

Način 1: “odkljukam 3 barve cvetov”


Vrstno bogati travniki se odlikujejo po različnih barvah cvetov 
travniških rastlin. Zato je prvi in najpreprostejši način, da lastnik/
upravljalec/najemnik označi barve, ki jih opazi v svojem travniku. 
Zelene barve cvetov ne bomo upoštevali, saj je cvetove trav in njim 
sorodnih rastlin (šašev, ločkov ipd.) težko prepoznavati. Bodalico in 
migalico smo šteli med belocvetne rastline. Vse ostale barve smo 
združili v 4 skupine:

 Bela (B)
 Modra do vijolična (M-V)
 Rdeča do rožnata (R-Ro)
 Rumena do oranžna (Ru-O)



Pisan travnik (PT) je tisti, ki vsebuje najmanj 3 različne barve cve-
tov, npr. belo (B) (npr. ivanjščica, travniška penuša, zvezdica, rman, 
smetlika ipd.), modro (M) (npr. travniška kadulja, zvončica, glavi-
nec, jetičnik, ipd.) in rumeno (Ru) (npr. kozja brada, travniški gra-
hor, zlatica, nokota, otavčič, ipd.). 

Seštevanje večjega števila vrst iste barvne skupine (npr. modre, 
modro vijolične in vijolične) ne pride v poštev, saj pogosto težko lo-
čimo med seboj različne vrste ali pa isto vrsto opazujemo v različnih 
fazah cvetenja.

Slika 6. Način 1 za ukrep PT: lastnik/upravljalec/najemnik najprej izbere 
svoj »pisan travnik« na osnovi treh (3) različnih barv cvetov v travniku, nato 
ga kontrolor potrdi. Rezultat je delujoč ukrep, ki ohranja travniško biodi-
verziteto.

 
Seveda lahko nekdo prepozna določen cvet ali kot rožnat ali kot vi-
joličen, ali pa je cvet večbarven. V tem primeru se odloči za eno od 
možnosti in ne za več barv na osnovi iste vrste rastline. Pri nas je v 
naravi rdečih in modrih cvetov malo, zato bo izbira največkrat med 
rožnatimi (Ro), vijoličnimi (V) in rumenimi (Ru) cvetovi.
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Slika 7. V prikazanem izseku pisanega nižinskega srednje hranljivega trav-
nika so botaniku prepoznavne: 2 vrsti z belimi cvetovi (B), 3 vrste z rume-
nimi do oranžnimi (Ru-O), 2 vrsti z rdečini do rožnatimi (R-Ro) in 2 vrsti z 
modrimi do vijoličnimi (M-V) cvetovi. Hiter pogled z očmi manj izkušenega 
poznavalca rastlin bo tu potrdil 3 barve: belo, rožnato in rumeno. S tem se 
bo ta travnik opredelil za pisanega.

 »Prepovedane vrste« - »5 intenzivnih in 5 tujerodnih«

Toda pozor (!): tudi nekateri intenzivno gojeni, dosejevani in vrstno 
revni travniki imajo lahko tri barve, saj v njih brez težav najdemo 
belocvetni marjetico (Bellis perennis) in plazečo deteljo (Trifolium 
repens), rumenocvetni regrat (Taraxacum officinale), in rdeče-vijo-
ličnocvetno črno deteljo (Trifolium pratense) ter navadno črnoglav-
ko (Prunella vulgaris). Teh pet cvetlic, pri iskanju barv v cvetočem 
travniku, NE ŠTEJE, saj sodijo med značilne vrste intenzivnih trav-
nikov.


Prav tako ne štejejo naslednje tujerodne vrste: belocvetna enole-
tna suholetnica (Erigeron anuus), rumenocvetni orjaška in kanad-
ska zlata rozga (Solidago canadensis, Solidago gigantea), raznozobi 
grint (Senecio inaequidens) in vijoličnocvetna vratičevolistna faceli-
ja (Phacelia tanacetifolia).
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Navadni regrat Črna detelja

Navadna črnoglavka

Navadna marjetica Plazeča detelja

 »Prepovedane vrste« - 5 intenzivnih vrst
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Enoletna suholetnica Raznozobi grint

Kanadska zlata rozga Orjaška zlata rozga

Vratičevolistna facelija

 »Prepovedane vrste« - 5 tujerodnih vrst
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Način 2: “odkljukam 4 pokazateljske (značilne) rastlin-
ske vrste s seznama”

 
Drugi način je izbira štirih pokazateljskih vrst rastlin iz ponujene-
ga seznama. Na koncu te knjižice je slikovna priloga s fotografijami 
cvetov pokazateljskih vrst travniških rastlin iz vse Slovenije.

Priloga je v dveh različicah: »Primorski pisan travnik« za območje 
Primorske in »Celinski pisan travnik« za preostalo Slovenijo, saj se 
rastline travnikov teh območij med sabo precej razlikujejo.

Slika 8. Porazdelitev območij za »pisane travnike« na podlagi fitogeograf-
ske razdelitve Slovenije. Za »Primorski pisan travnik« se upošteva subme-
diteransko območje (rumeno), za »Celinski pisan travnik« pa vsa ostala 
območja v Sloveniji (modro).

 
Seveda je vrstna sestava različna tudi med »celinskimi travniki«, 
vse od Alp do Prekmurja, od suhih do vlažnih travnikov, od kislih 
do bazičnih. Vendar poenostavitev kljub vsemu omogoča, da s pre-
poznavanjem štirih (4) vrst iz ponujenega seznama »zadenemo v 
sredino« ukrepa in nam zagotavlja, da smo prepoznali vrstno bo-
gat travnik. Pozor: pri izboru pokazateljskih vrst rastlin iz enega od 
obeh seznamov ne upoštevamo hkrati tudi kriterija treh barv: lah-
ko so vse 4 pokazateljske rastline npr. iste barve. Dovoljeno je tudi 
kombinirati pokazateljske rastline iz obeh seznamov – primorskega 
in celinskega, kar pride v poštev na mejnih območjih (slika 8).
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Slika 9. Način 2 za ukrep PT: lastnik/upravljalec/najemnik najprej izbere 
svoj »pisan travnik« na osnovi 3 različnih preprosto prepoznavnih vrst trav-
niških cvetlic iz “Seznama” (na koncu te knjižice), nato ga kontrolor potrdi. 
Rezultat je delujoč ukrep, ki ohranja travniško biodiverziteto.

Kontrola izbora – preverjanje rezultatov 

 Kdo in kako?

Predlog ukrepa temelji na zaupanju do lastnikov/upraviteljev/naje-
mnikov in njihovi motivaciji za ohranjanje vrstno bogatega travinja. 
V projektu imamo namen preveriti ali so bili Pisani travniki pravilno 
izbrani. Preverjamo vse izbrane travnike, ko pa bo ukrep zaživel tudi 
zares, se bo preverjal le določen delež, odvisno od zanimanja za 
vpis tega ukrepa.

V fazi, ko naj bi ukrep zaživel, se preverjanje opravi v prvih dveh do 
treh letih po vpisu ukrepa. Kontrolo bo izvajala Agencija Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja ob pomoči strokov-
njakov z dokazano primerno izobrazbo biološke, agronomske, goz-
darske ali sorodne smeri in/ali z (dokazanim) botaničnih znanjem 
(botanikov profesionalcev, amaterskih botanikov, članov Botanič-
nega društva Slovenije, drugih nevladnih organizacij s področja 
narave, zainteresiranih študentov, ipd.). Med dokazano botanično 
znanje amaterjev štejemo npr. strokovne in poljudne članke.

Verjetno bodo nastajale tudi napake pri vpisu – nenamerne in mor-
da tudi namerne. Za travnike, kjer bi kontrolorji po preverbi ugo-
tovili, da ne gre za »pisan travnik«, bi nato te »zgrešene primere« 



razdelili v dve skupini: v prvi skupini bi bili travniki, kjer se je lastnik/
upravljalec/najemnik uštel v oceni nenamerno; v drugi skupini pa 
bi bili travniki, ki očitno ne ustrezajo vhodnim pogojem (npr. sejani, 
intenzivno gnojeni travniki ali njive). Nadaljnji koraki bodo odvisni 
od obsega in načina plačil.

Kot že poudarjeno zgoraj, morajo lastniki/upravljalci/najemniki fo-
tografirajo svoj travnik na način, da je le-ta prepoznaven (teren, lo-
kacija!) in da se v njem vidijo cvetoče rastline. Če je možno fotogra-
fije tudi geolocirajo, kar omogočajo pametni telefoni. Fotografija 
bo hkrati izkazovala, da je travnik redno košen.

Slika 10. Nekatere travniške površine se zaraščajo - predvsem na Primorskem krasu, 
pa tudi v odmaknjenih ali slabo dostopnih predelih povsod po Sloveniji. Ne-košene 
ali ne-pašene površine ne morejo vstopiti v ukrep, čeprav imajo (trenutno!) zelo 
visoko pestrost rastlinskih vrst.

Seznam vsebuje preprosto prepoznavne in pogoste vrste travniških 
rastlin. Če pa pri prepoznavanju vseeno prihaja do težav, si lahko 
pomagamo z brezplačnimi aplikacijami za pametni telefon. Lahko 
uporabimo aplikaciji kot sta PlantNet ali PlantSnap. Določitev teh 
splošnih pokazateljskih vrst je s temi aplikacijami zelo dobra in na-
tančna.
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PRILOGA 1 - Seznam pokazateljskih rastlinskih vrst za 
»primorski« (PM) pisan travnik

 Belocvetne rastline (B)

Bodalica Gorski narcis

Kraški šetraj Ivanjščica

Navadni oslad  - cvetovi Navadni oslad  - listi
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 Rumeno- do oranžnocvetne rastline (Ru-O)

Šentjanževka Tommasinijev petoprstnik

Skalni glavinec

Hrustavkasti dimek - cvetovi

Dlakavi gadnjak

Hrustavkasti dimek - listi
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Gladki mleček - cvetovi

Resasti škrobotec Vrbovolistni primožek

Navadna podkvicaPravi ranjak

 Rumeno- do oranžnocvetne rastline (Ru-O)

Gladki mleček - listi
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Liburnijski šetraj Panonski osat

Gorski kosmatinec

Ilirsko grabljišče Krvavordeči klinček

Mehkodlakava jurjevina

 Rdeče- do rožnatocvetne rastline (R-Ro)
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 Modro- do vijoličastocvetne rastline (M-V)

Francoska grebenuša Triumfettov glavinec

Ametistasta možina

Jagodasta hrušica Travniška kadulja

Tržaški svišč
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PRILOGA 2 - Seznam pokazateljskih rastlinskih vrst za 
»celinski« (CE) pisan travnik

 Belocvetne rastline (B)

Ivanjščica Gorska detelja

Navadni oslad

Navadna smetlikaNavadni kosmuljek

Brestovolistni oslad
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 Rumeno- do oranžnocvetne rastline (Ru-O)

Travniška penuša Močvirska samoperka

Navadna migalica

Ozkolistni talin Vrbovolistni primožek

Zali kobulček
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Šentjanževka Navadna arnika

Jajčasti popon, sončece

Navadna nokota Travniška kozja brada

Pravi ranjak

 Rumeno- do oranžnocvetne rastline (Ru-O)
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Travniški grahor Srčna moč

Prava lakota

Mehki osat Mali škrobotec

Navadna kalužnica

 Rumeno- do oranžnocvetne rastline (Ru-O)
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 Rdeče- do rožnatocvetne rastline (R-Ro)

Čopasta grebenuša Materina dušica

Poljski glavinec

Trizoba kukavica Navadna kukavica

Navadni klinček
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Navadni kukovičnik Navadni čistec

Gladež

Kukavičja lučca Navadni glavinec

Navadna turška detelja

 Rdeče- do rožnatocvetne rastline (R-Ro)
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Zdravilna strašnica - cvetovi Zdravilna strašnica - listi

Mala strašnica - listi

Barvilna mačina Jesenski podlesek

Mala strašnica - cvetovi

 Rdeče- do rožnatocvetne rastline (R-Ro)
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Navadna krvenka Prstasta kukavica

Robati luk

Srednji trpotec - cvetovi Srednji trpotec - listi

Potočni osat

 Rdeče- do rožnatocvetne rastline (R-Ro)
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Grintavec Njivsko grabljišče

Pomladanski žafran

Navadni gabez Travniška kadulja

Travniška krvomočnica

 Modro- do vijoličastocvetne rastline (M-V)
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Orlica Vrednikov jetičnik

Sibirska perunika

Močvirski svišč Travniška izjevka

Zvončica

 Modro- do vijoličastocvetne rastline (M-V)



ametistasta možina (21)
barvilna mačina (28)
bodalica (17)
brestovolistni oslad (22)
čopasta grebenuša (26)
črna detelja (12)
dlakavi gadnjak (18)
enoletna suholetnica (13)
francoska grebenuša (21)
gladež (27)
gladki mleček (18)
gorska detelja (22)
gorski kosmatinec (20)
gorski narcis (17)
grintavec (30)
hrustavkasti dimek (18)
ilirsko grabljišče (20)
ivanjščica (17, 22)
jagodasta hrušica (21)
jajčasti popon (24)
jesenski podlesek (28)
kanadska zlata rozga (13)
kraški šetraj (17)
krvavordeči klinček (20)
kukavičja lučca (27)
liburnijski šetraj (20)
mala strašnica (28)
mali škrobotec (25)
materina dušica (26)
mehki osat (25)
mehkodlakava jurjevina (20)
močvirska samoperka (23)
močvirski svišč (31)
navadna arnika (24)
navadna črnoglavka (12)
navadna kalužnica (25)
navadna krvenka (29)
navadna kukavica (26)
navadna marjetica (12)
navadna nokota (24)
navadna podkvica (19)
navadna smetlika (22)
navadna turška detelja (27)
navadni čistec (27)

navadni gabez (30)
navadni glavinec (27)
navadni klinček (26)
navadni kosmuljek (22)
navadni kukovičnik (27)
navadni oslad (17, 22)
navadni regrat (12)
njivsko grabljišče (30)
orjaška zlata rozga (13)
orlica (31)
ozkolistni talin (23)
panonski osat (20)
plazeča detelja (12)
poljski glavinec (26)
pomladanski žafran (30)
potočni osat (29)
prava lakota (25)
pravi ranjak (19, 24)
prstasta kukavica (29)
raznozobi grint (13)
resasti škrobotec (19)
robati luk (29)
sibirska perunika (31)
skalni glavinec (18)
sončece (24)
srčna moč (25)
srednji trpotec (29)
šentjanževka (18, 24)
Tommasinijev petoprstnik (18)
travniška izjevka (31)
travniška kadulja (21, 30)
travniška kozja brada (24)
travniška krvomočnica (30)
travniška penuša (23)
travniški grahor (25)
Triumfettov glavinec (21)
trizoba kukavica (26)
tržaški svišč (21)
vratičevolistna facelija (13)
vrbovolistni primožek (19, 23)
vrednikov jetičnik (31)
zali kobulček (23)
zdravilna strašnica (28)
zvončica (31)

Seznam rastlin
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Beležke
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Beležke
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Beležke



Prepoznaj svoje “pisane travnike” in jih ohranjaj še naprej.
M. Kaligarič, S. Škornik, I. Paušič, T. Azola, N. Pipenbaher, D. Ivajnšič in B. Bakan

_______________________________________________________

Knjižica je nastala v okviru projekta “Pisan travnik” kot pripomo-
ček preizkušanja variantne rešitve novega načina kmetijskih plačil 
za ohranjanje travniške vrstne pestrosti v Sloveniji. Namenjena je 
preizkusu načrtovanega ukrepa, hkrati pa predstavlja osnutek knji-
žice, ki bo nekoč spremljala ukrep »Pisan travnik«, ko bo ta zaživel 

v praksi.

Knjižica bo v pomoč lastnikom travinj, ki bodo lahko na enostaven 
način in po dveh različnih principih s pomočjo rastlin prepoznali in 

delno ovrednotili svoje travnike kot »Pisan travnik«.

_______________________________________________________

PROJEKT (V4-2021) Zasnova, testiranje in priprava 
rezultatsko usmerjenega kmetijsko-okoljskega ukrepa “Pisan travnik” 

na naravovarstveno pomembnih (NVP) traviščih v Sloveniji sofinancirata

           
_______________________________________________________
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