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Lepi travniki na enem mestu
Vzpostavili bomo portal dobro ohranjenih, vrstno 
bogatih travnikov, ki bo služil kot stičišče med porabniki 
in potencialnimi proizvajalci semen. Hkrati bodo ti 
travniki podlaga za izdelavo geografskega sloja, kjer 
bo mogoč vpis ukrepov za pridelavo semenskega 
materiala. Slednjega namreč pri nas skorajda ni 
mogoče dobiti, komercialne semenske mešanice za 
zasaditev cvetočega travnika pa vsebujejo večinoma 
tujerodne ali gojene vrste rastlin, katerih uporabo z 
vidika varstva narave odsvetujemo.

Od razstav do bazarja semen
Projekt bodo spremljale številne izobraževalne in 
osveščevalne aktivnosti, kot so razstave, raziskovalni 
tabori za otroke in študente, naravoslovni dnevi, 
dnevi odprtih vrat, prikazi delovanja krtačnega stroja, 
predavanja in bazarji semen. Za spodbujanje rabe 
avtohtonega semena bomo pripravili tudi nekaj tisoč 
promocijskih vrečk s semeni, ki jih bomo delili na 
dogodkih.
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S septembrom 2021 je Društvo za opazovanje in 
proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) skupaj s Kmetijskim 
inštitutom Slovenije, Javnim zavodom Krajinski park 
Goričko, Javnim zavodom Triglavski narodni park in 
Notranjskim regijskim parkom pričelo izvajati projekt LIFE 
FOR SEEDS s polnim imenom »Ohranjanje prioritetnih 
travniških habitatnih tipov v Sloveniji z vzpostavitvijo 
semenske banke in obnovo in situ« (LIFE20 NAT/
SI/000253). Projekt sofinancirata Evropska unija iz 
programa LIFE in Sigrid Rausing Trust.

Več o projektu:

www.lifeforseeds.si

Naložba za prihodnost
V pet let trajajočem projektu se bomo osredotočili na 
varstvo treh habitatnih tipov Natura 2000, ki so pri nas in v 
Evropi v slabem stanju. Gre za suhe travnike z orhidejami, 
travnike z navadnim volkom in presihajoča jezera. 
Slednja poleg vodnih okolij tvori cela paleta bolj ali manj 
vlažnih travnikov. Za te tri habitatne tipe bomo vzpostavili 
semensko banko, v kateri bo na zelo nizki temperaturi 
shranjenih 12.000 vzorcev semen vsaj 300 različnih 
vrst. Nabrali jih bomo na 21 območjih Natura 2000 širom 
Slovenije, s čimer bomo zagotovili veliko gensko pestrost.

Obnova travnikov
Z uporabo lokalnega semenskega materiala bomo 
obnovili 74,1 ha travišč na sedmih območjih Natura 2000. 
Pri tem bomo uporabili zeleni mulč (sveže pokošene 
rastline z zrelimi semeni tik pred osutjem) ter semenske 
mešanice, požete s krtačnim strojem ali nabrane z ročnim 
sesalnikom.

Dolgoročna spodbuda
Pripravili bomo tri ukrepe za spodbujanje pridelave 
in rabe avtohtonega semenskega materiala, ki bodo 
slovenskim kmetom na voljo za vpis po letu 2027. 
Z analizo trga bomo preverili, kdo so potencialni 
kupci tega materiala, z raziskavo izvedljivosti pa 
pripravljenost kmetov za vpis ukrepov. S tem želimo 
lastnike vrstno pestrih travnikov spodbuditi k njihovemu 
ohranjanju.


