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Krajinski elementi

GEOMORFOLOŠKE IN RELIEFNE KRAJINSKE PRVINE 

 Grbinasti travniki 

 Kraške kotanje 

 Površinska skalovitost 

 Balvani in osamelci 

 Terase 

RASTLINSKE KRAJINSKE PRVINE

 Drevesa in grmi

 Gozdne zaplate

 Mejice (živice)

 Obvodna vegetacija 

 Visokodebelni sadovnjaki

 Vlažni travniki & suhi travniki

 Robovi njiv & praha

VODNE KRAJINSKE PRVINE

 Vodne površine (vodna telesa)

 Lokalna zamočvirjenja

 Nizka barja

 Visoka barja

 Jarki 

GRAJENI OBJEKTI

 Suhozidi 

Vir: CRP V4-1434 Opredelitev krajinske pestrosti in krajinskih značilnosti, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti UL/BF/KA_AQ_KIS 













V mozaiku kmetijske krajine veliki skoviki izbirajo mejice, travnike, opuščene vinograde in 
visokodebelne sadovnjake; njivam se izogibajo.
Vir: Denac K., Kmecl P. & Koce U. 2019. Habitat use of Eurasian Scops Owls Otus scops in an agricultural mosaic landscape. Ardea 107: 119–129.







Črnočeli srakoper

Vir: Rajko Črv (KGZ Nova Gorica) & Mitja Turk (ZGS, OE Tolmin): Melioracije in pomen 
vetrozaščitnih pasov v Vipavski dolini





Hribski škrjanec

solitarno drevo
mejica grm

gozdni rob



zaplate golih tal

opuščene njive/praha ekstenzivni suhi travniki v prvih fazah zaraščanja

ekstenzivni suhi travniki



 Ljubljansko barje, 2014-2017: na 40,1 
ha izsekana grmovna ali drevesna 
vegetacija

 dolžina izkrčenih zemljišč 30,2 km
 iz nekdanjih grmišč nastajajo npr. 

nove njive: od 16,8 ha grmišč, ki so 
bila izsekana v letu 2016, jih je bilo v 
2017 58 % spremenjenih v njive

Vir: Jančar, T. (2018): Popis pokošenosti na Ljubljanskem barju 2017 –
popis rabe kmetijskih zemljišč s poudarkom na datumu košnje, verzija 
2.0. Poročilo. DOPPS, Ljubljana. 

Pisana penica







V ilustracijo…

 dolžina omejkov na šestih komasacijskih območjih na Goričkem (površina 1213 
ha) se je po komasaciji zmanjšala za 298 km (4,9 ha)

 število ploskev se je zmanjšalo za 56,2% (s 14.000 na 6130)
 povprečna površina ploskve se je povečala za 224,4% (z 0,18 na 0,41 ha)

Vir: Lisec, A., Pintar, M., Bovha, D., Ferlan, M., Šumrada, R., Drobne, S., Zavodnik Lamovšek, A., Foški, M., Prosen, A., Prus, T., 
Grčman, H., Glavan, M., Novak, P., Čeh, M., Trobec, B., 2011. Komasacije in celovito urejanje podeželskega prostora. Končno
poročilo. CRP “Konkurenčnost Slovenije 2006-2013”. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, 
229 pp.
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omejki mejice

suhi travniki vlažni travniki

solitarna drevesa in grmi







Prosnik



Kam želimo prispeti s skupno kmetijsko politiko?

V raj… …ali puščavo?

Kdor ne pomisli kam gre, ta nazaj ne ve.
(slovenski pregovor)


