V naravi vidni rezultati projekta Gorička krajina
V začetku letošnjega leta smo zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko (v nadaljevanju JZ
KPG) v okviru projekta Gorička krajina sklenili posebne pogodbe z lastniki 50 visokodebelnih sadnih
dreves na območju Natura 2000 Goričko. V občini Šalovci raste 15 takšnih dreves. Pravimo jim
habitatna drevesa. Vsa habitatna drevesa imajo dupla, primerna za gnezdenje velikega skovika ali
drugih ptic. V duplih dreves gnezdi tudi upkaš oz. smrdokavra. Ob drevesih smo po dogovoru z
lastniki namestili 40 ozaveščevalnih tablic. Nabor dreves, tablice in vsebino na tablicah so pripravili v
Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, ki je partner v projektu Gorička krajina. S
pogodbami so se lastniki zavezali, da bodo redno odstranjevali belo omelo na drevesih, polparazitsko
rastlino, ki škodi drevesom. Poleg tega bodo ustrezno vzdrževali okolico dreves. Za stroške dela bodo
prejeli denarno nadomestilo.
Konec meseca oktobra smo zaključili z javnim pozivom za zasaditev sadnih dreves in vzpostavitev 20
ha travniških visokodebelnih sadovnjakov. Na poziv, ki je bil objavljen na spletni strani JZ KPG, je
izpolnjene obrazce poslalo 151 lastnikov kmetijskih zemljišč iz celotnega območja Natura 2000
Goričko. Od tega 20 upravičencev iz občine Šalovci. Travniški visokodebelni sadovnjaki bodo v
prihodnje služili kot življenjski prostor ali habitat za velikega skovika in smrdokavro. Pred zasaditvijo
bomo z upravičenci opravili terenski ogled in skupaj določili število dreves za zasaditev. Z zasaditvijo
se bo pričelo takoj ko bo to možno glede na trenutno situacijo v zvezi z omejevanjem širjenja virusa
Covid-19.
V začetku novembra smo zaključili s tretjo košnjo oz. z obnovo travnikov, ki so bili letos predvideni za
3x košnjo. Gre za več kot 30 ha travnikov, od tega 5 ha v občini Šalovci, ki so bili že od začetka obnove
v 2018 v najslabšem stanju ohranjenosti. Na njih je prevladovala ali še vedno prevladuje zlata rozga,
invazivna tujerodna rastlinska vrsta. Zlata rozga se je v preteklosti razširila na travnikih, ki so bili več
let opuščeni, v nekaterih primerih tudi do 20 let. Z redno in večkratno košnjo v enem letu poskušamo
oslabiti rast zlate rozge in zmanjšati njeno konkurenčno sposobnost napram drugim rastlinskim
vrstam, ki so že prisotne na košenem travniku ali bi se lahko razširile s semenom ali vegetativno na
travnik v obnovi iz okolice.
Pokošena biomasa oz. krma iz vseh 106 ha travnikov na območju celotnega Goričkega, od tega iz 30
ha v občini Šalovci, ki so vključeni v košnjo, se je balirala. Okrogle bale, ovite samo v mrežo, je izbrani
izvajalec odpeljal iz travnikov in jih uporabil za krmo živalim, pridelavo komposta ali za brikete.
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