Naravne znamenitosti občine Šalovci
NAZIV

OPIS

Velika Krka

Območje občine Šalovci geografsko zaznamujejo doline treh vodotokov: Velike Krke, Male Krke ter Dolenskega potoka. Najdaljša je dolina Velike Krke, ki je
skupaj s pritoki naravna vrednota: ekosistemska, hidrološka in zoološka. Je del varstvenega območja Natura 2000 ter širšega zavarovanega območja narave
Krajinski park Goričko. Izvira tik ob slovensko-madžarski meji v Čepincih in njena razvodnica je bil eden izmed kriterijev pri določevanju meddržavne meje po
koncu prve svetovne vojne.

Mala Krka

Mala Krka (madžarsko Kerca-patak, Kis-Kerka) je desni pritok Velike Krke na Goričkem. Izvira severno od vasi Kuštanovci pod gričem Praponek (397 m) in
teče večinoma proti vzhodu skozi vasi Križevci in Domanjševci / Domonkosfa. Pod vasjo prečka državno mejo in nadaljuje svoj tok proti vzhodu mimo vasi
Krčica-Somorovci (madžarsko Kercaszomor) in se nekoliko naprej izliva v Veliko Krko. Majhen potok teče od Križevec navzdol po dnu široke in plitve doline
po strugi, ki je na slovenski strani deloma v naravnem stanju in deloma regulirana, na madžarski strani pa v celoti regulirana. Zlasti z desne strani dobiva več
majhnih pritokov, nekoliko večja sta le Kamenjek in Domolik. Pri Križevcih je na potoku manjše umetno Križevsko jezero, veliko ok. 2 ha, priljubljeno zlasti
med ribiči.

Dišeči volčin

Grmičasti dišeči volčin je dolomitofilna rastlina, ki na Goričkem uspeva na terciarnih morskih usedlinah v acidofilnih borovih gozdovih. Ne prenaša močnejšega
zasenčenja, zato je razširjen predvsem ob gozdnih robovih in zapuščenih travnikih. Mnoga rastišča so neokrnjena, kar je izredno pomembno za ohranitev rastline.
Rastišča so najlepša ob koncu aprila, ko je grmičasti dišeči volčin v polnem razcvetu. Cvet je rožnat, kratkopecljat in dlakav. Sama rastlina je olesenela in tvori do
pol metra velik grmiček s poševno pokončnimi poganjki in črtalasto-suličastimi listi.

Sončni mrk

Skorš
Kostanj

11.8.1999 se je zgodila čudovita predstava na nebu, ko so Sonce, Luna in Zemlja poskrbeli za enega najbolj vznemerljivih, in hkrati najlepših naravnih pojavov
v človeški zgodovini - popolni Sončev mrk. V občini Šalovci so pojav organizirano opazovali v Budincih na hribu pri kapelici in v Čepincih na dvorišču
nekdanje straže. Občina Šalovci je 11. avgust izbrala kot dan občinskega praznika.
Izjemen je tudi skorš, po domače »skouriš«, staro avtohtono sadno drevo, katerega sadeža se veselijo predvsem žganjekuharji. Izjemno cenjen je tudi les, zato se
je ohranilo le malo dreves. Eno izmed najmogočnejših najdemo v Markovcih.
Mogočen kostanj raste pri domačiji Rac-Bočkor. V najrazkošnejših časih je v višino meril 20 m. Dolžina njegovega življenja ga je sicer prizadela, še zmeraj pa je
mogočen njegov obseg, ki znaša 720 cm.

