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Travinje ni naključna mešanica, temveč 
vedno življenjska združba, ki je odsev danega 
okolja – rastišča. Vrste, ki ne morejo prenesti 
razmer določenega okolja – rastišča, prej ali 
slej izginejo. 

Sestava travinja ni nekaj stalnega, ampak 
se lahko spreminja pod vplivom različnih 
dejavnikov in s tem v zvezi se seveda temu 
ustrezno spreminjajo njegove lastnosti in 
vrstna pestrost.

Na biotsko pestrost  in sestavo 
travinja zelo vpliva način 
gospodarjenja. Z različnimi načini 
upravljanja lahko vzpostavimo 
pestre travnike ali jih osiromašimo. 
Na število vrst v travinju 
najbolj vpliva gnojenje ter čas in 
pogostost košnje ali paše. Za pravilno rabo 
travinja je potrebno znanje.



Domače živali naj se pasejo

Zaradi zahtev po ohranjanju  negovanega 
videza krajine in poseljenosti podeželja 
ima pašna reja domačih živali čedalje večji 
pomen.

Paša znižuje stroške prireje mesa in 
mleka, kar je prednost pred hlevsko rejo. 
Hkrati priredimo kakovostnejše meso 
in mleko. Imamo manjši obseg dela s 
krmljenjem in odstranjevanjem gnoja.

dr. Janko Božič
FOTOBEE-DIVERSITY



Travniki na višjih 
nadmorskih višinah

S povečanjem nadmorske višine postajajo 
rastline v travinju bolj kakovostne. S 
povečano nadmorsko višino postanejo 
namreč stebla robustnejša in nižja, 
listna površina pa se zmanjšuje. Mrva 
s hribovitega območja vsebuje manj 
vlaknine, lignina in celuloze. Vsebuje več 
surovih beljakovin, maščob in brezdušičnih 
ekstraktivnih snovi. Hranljivost in 
prebavljivost krme z višinskega in planinskega 
travinja je zato boljša kot z nižinskega.

Trave, detelje in druge rastline, 
ki sestavljajo travinje, vsebujejo 
več in bolje prebavljivih 
hranilnih snovi, z naraščanjem 
nadmorske višine se povečuje 
tudi koncentracija celičnega 
soka, veča se vsebnost 
aromatičnih in dietičnih snovi, 
kar pomeni, da je mrva bolj 
kakovostna in ima tudi dieteično 
– zdravilno vrednost. 

BEE-DIVERSITY
dr. Janko Božič
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Koristi nadzorovane pašne reje, česar 
kmetijstvu ne moreta ponuditi ne strojna in 
ne kemična industrija:

Več korenin v zemlji

Večje obilje in aktivnost talnih živali v njej

Boljše zadrževanje padavinske vode v tleh

Več vezane sončne energije v rastlinah travinja

Večji ponor ogljika v zemljo

Hitrejši krogotok rudnin tla-rastline-živali

Tina Porenta
FOTOBEE-DIVERSITY



Pasti pri gospodarjenju s travinjem:

Tina Porenta
FOTO

Nepravilen način izrabe.

Vsak zunanji vpliv – naraven ali od človeka oz 
živali povzročen – izzove specifične spremembe 
v sestavi travinja. V konkurenčnem boju za 
obstoj se tiste vrste, ki jim spremembe godijo, 
številčno okrepijo, nasprotno pa druge oslabijo 
- se številčno zmanjšajo. Tako se spreminja tudi 
vrstna pestrost.

Nepravilni roki izrabe.

BEE-DIVERSITY



Značilne kulturne krajine v evropskih regijah 
si na račun sodobnega kmetijstva postajajo 
med seboj vse bolj podobne, brez lastne 
krajevne identitete. Tako kot se dogaja 
globalizacija v poljedelstvu, se dogajata 
homogenizacija in siromašenje flore in favne 
tudi na travniških površinah.

Najpomembnejše pa je dejstvo, da 
izgubljamo pomemben delež biodiverzitete, 
vezane na travišča.

foto arhiv ge. Metke Rozman Porenta
VIRBEE-DIVERSITY



Ozrimo se nazaj...

Travniki so eden najpomembnejših 
elementov tradicionalne kmetijske krajine, 
ki jo imenujemo tudi kulturna krajina. 
Skupaj z arhitekturo, načinom poselitve in 
razdrobljenostjo zemljišč tvorijo mozaik, ki 
predstavlja identiteto krajine, s tem pa tudi 
identiteto ljudi in naroda samega. Zato je 
pomembno ohranjanje kmetijske krajine, ne 
le z vidika biodiverzitete, preskrbe s hrano, 
poselitve podeželja, pač pa tudi s kulturnega 
in, da, celo narodnega vidika.

BEE-DIVERSITY  
foto arhiv ge. Metke Rozman Porenta

VIR



Babice in dedki se bodo spomnili teh dni – ne tako dolgo nazaj! 
Konjska kosilnica nadomesti koso in srp. Vsaj nekaj je bilo olajšano.

foto arhiv ge. Metke Rozman Porenta
VIR



Sušenje mrve. Obračanje je potekalo ročno. Vsak je dobil svoje dobre vile.
foto arhiv ge. Metke Rozman Porenta

VIR



Sledilo je grabljenje sena v kopice. Včasih se je na travnikh srečalo veliko lepih deklet. 
foto arhiv ge. Metke Rozman Porenta

VIR



Posušeno mrvo so ročno naložili na vozove in jo odpeljali v kozolec “kozuc” ali domov v šupo.
foto arhiv ge. Metke Rozman Porenta

VIR



Kozolec na Prapročah pri Polhovem Gradcu
dr. Janko Božič
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Travišča v Sloveniji
Praterie in Slovenia
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Pestrost travnikov

Zaradi številnih vplivov in zaradi različne 
zmožnosti prilagajanja posameznih vrst tem 
vplivom se izoblikujejo različne travniške 
združbe. S preučevanjem združb se ukvarja 
veda fitocenologija.

Rastlinska združba je torej osnovna 
vegetacijska enota, ki jo označujejo 
določene življenjske razmere in  jo 
sestavlja skupina rastlinskih vrst, med 
katerimi so posebno pomembne značilnice 
(karakteristične) vrste, to je značilnice 
posamezne združbe. Vsaka združba ima 
lahko eno ali več značilnih vrst.

BEE-DIVERSITY  
Tina Porenta

FOTO

Travišče pred Biotehniško fakulteto, Univerze v Ljubljani 
polno navadne ivanjščice, (Leucanthemum ircutianum)

 
Število združb je v naravi veliko. 
Zaradi boljšega pregleda so 
izdelali razvrstitev v sistem, 
v katerem so sorodne združbe 
povezane v zveze, podobne 
zveze so združene v redove 
in ti v razrede, ki so najvišja 
sistematska kategorija 
v fitocenološkem razvrščanju.



Travišča močvirnih krajev 
in mezečih izvirov 

Tina Porenta
FOTO

Mokro travišče, Podhom, Bled

Parnassia palustris

Košnja 1-2

BEE-DIVERSITY  



Srednje bogata travišča
Lahko so visoko produktivna.
Pri intenzivnejšem gnojenju je vrst manj.

Tina Porenta
FOTO

Visokoproduktivno travišče, Stražišče pri Kranju

Običajno 3x letno košena

Plantago media

BEE-DIVERSITY  



Tina Porenta
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Dvorska vas, Radovljica

Roza: kukavičja lučca (Lychnis flos-cuculi)
Rumena: ripeča zlatica (Ranunculus acris)



Tina Porenta
FOTO

Travišče med Lescami in Radovljico

Rumena: navadna nokota (Lotus corniculatus), mali škrobotec (Rhinanthus minor), ripeča zlatica (Ranunculus acric) 
Roza: črna detelja (Trifolium pratense)
Vijolična: njivsko grabljišče (Knautia arvensis)



Tina Porenta
FOTO

Dvorska vas, Radovljica

Bela: navadna ivanjščica (Leucanthemum ircutianum)
Rumena: vzhodna kozja brada (Tragopogon pratensis), ripeča zlatica (Ranunculus acric)
Roza: črna detelja (Trifolium pratense)
Vijolična: travniška kadulja (Salvia pratensis)



Tina Porenta
FOTO

Radovljica

Rumena: dvoletni dimek (Crepis biennis), ripeča zlatica (Ranunculus acric) 
Roza: črna detelja (Trifolium pratense)
Vijolična: njivsko grabljišče (Knautia arvensis), travniška kadulja (Salvia pratensis)



Travišča na pustih, 
suhih in toplih tleh

Značilne vrste so orhideje, klinčki in pojalniki. 
Čim slabše so rastne razmere na travinju, tem 
večje je število rastlin, ki sestavljajo travinje.

BEE-DIVERSITY
Tina Porenta

FOTO
Travišče na suhih in toplih tleh na lokaciji Bogman, Radovljica

Gymnadenia conopsea

Dianthus carthusianorum

Orobanche



Tina Porenta
FOTO

Predtrg, Radovljica

Bela: navadna ivanjščica (Leucanthemum ircutianum), gorska detelja (Trifolium montanum)
Rumena: pravi ranjak (Anthyllis vulneraria), navadna nokota (Lotus corniculatus), mali škrobotec (Rhinanthus minor), ripeča zlatica (Ranunculus acric)
Roza: čopasta grebenuša (Polygla comosa), črna detelja (Trifolium pratense)
Vijolična: travniška kadulja (Salvia pratensis)



Tina Porenta
FOTO

Tonejc,  Radovljica

Bela: gorska detelja (Trifolium montanum)
Rumena: mali škrobotec (Rhinanthus minor), ripeča zlatica (Ranunculus acric)
Roza: črna detelja (Trifolium pratense)
Vijolična: travniška kadulja (Salvia pratensis)
Modra: navadni gadovec (Echium vulgare)
Rjavordeče: mala strašnica (Sanguisorba minor)



dr. Jože Bavcon
FOTO

Žadovinek pri Krškem

Bela: navadna ivanjščica (Leucanthemum ircutianum), gorska detelja (Trifolium montanum)
Rumena: mali škrobotec (Rhinanthus minor), ripeča zlatica (Ranunculus acric), vrbovolistni primožek (Buphthalmum salicifolium), hmeljna meteljka (Medicago lupulina)
Roza: lepljivi lan (Linum viscosum)
Vijolična: travniška kadulja (Salvia pratensis), klobčasta zvončnica (Campanula glomerata)



dr. Jože Bavcon
FOTO

Travišče z navadnim osladom na Nanosu 

Belo: navadni oslad (Filipendula vulgaris)
Rumeno: mali škrobotec (Rhinanthus minor)
Roza: ilirski meček (Gladiolus illyricus), panonski osat (Cirsium pannonicum), navadni klinček (Dianthus carthusianorum ), navadni kukovičnik (Gymnadenia conopsea) 



dr. Jože Bavcon
FOTO

Ljubljana Roje

Bela: semeneči koški panonskega osata (Cirsium pannonicum)
Rumena: prava lakota (Galium verum)
Roza: panonski osat (Cirsium pannonicum), poljski glavinec (Centaurea scabiosa)



dr. Blanka Ravnjak
FOTO

pod Nanosom

Rumena: navadni otavčič (Leontodon hispidus)
Roza: ilirski meček (Gladiolus illyricus), panonski osat (Cirsium pannonicum)
Vijolična: travniška kadulja (Salvia pratensis), razprostrta zvončnica (Campanula patula)
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Kranjska čebela (Apis 
mellifera carnica) na 
cvetu njivskega grabljišča 
(Knautia arvensis)

Njivsko grabljišče raste na gnojenih ali revnih 
travnikih, pašnikih, ob poteh, na opuščenih 
njivah. Cveti junija, julija in avgusta.

V eni sami kaplji 
zbere vse travnike in 
gozdove, ne zlahka.

- Meta Kušar - 

BEE-DIVERSITY  
Tina Porenta
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Rjavi črmlj (Bombus 
pascuorum) na  
volnatoglavem osatu 
(Cirsium eriophorum) 

Črmlja sta bila opažena septembra 2021 
na Veliki planini. Volnatoglavi osat cveti 
julija, avgusta in septembra. Najdemo ga 
ob poteh, grobljah, po revnih travnikih in 
pašnikih, resavah ter gozdnih posekah.

dr. Janko Božič
FOTO

Velika planina

BEE-DIVERSITY  



dr. Janko Božič
FOTO

Mehki osat (Cirsium oleraceum) in dva samčka rodu čmrljev (Bombus sp.)

Mehki osat (Cirsium oleraceum) je vrsta vlažnih rastišč in zelo 
pogosta, zlasti ob robovih vlažnih travnikov in jarkov.



dr. Janko Božič
FOTO

Lisasto mrtvo koprivo najdemo povsod. Cveti skozi celo sezono.

Lisasto mrtvo koprivo (Lamium maculatum) opraševalci zelo obožujejo. Na sliki 
smo pri obroku ujeli samico temnega zemeljskega čmrlja (Bombus terrestris).



Plazeči skrečnik 
(Ajuga reptans) 

Plazeči skrečnik (Ajuga reptans) je uspešnica 
pri čebelah in črmljih.

Raste na vseh travnikih. Zelo pogost je tudi 
na tratah pred našimi hišami. Dobro prenaša 
košnjo.

BEE-DIVERSITY
dr. Janko Božič
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Hemaris tityus

Na desni sliki je samček kožuhaste 
čebele (Anthophora plumipes).

Na sliki zgoraj vidimo metulja oskorobega 
čmrljevca (Hemaris tityus).



dr. Janko Božič
FOTO

Čebela listorezka (Megachile sp.) se pase na cvetu poljskega glavinca (Centaurea scabiosa), ki je 
razširjen na sušnatih travnikih, pašnikih, ob gozdnih robovih, poteh in kamnitih traviščih.
Dobro prenaša sušo. Cvetove bomo videli julija, avgusta in septembra.



dr. Janko Božič
FOTO

Gozdni rjavček (Erebia aethiops) se sladka na cvetu navadnega glavinca (Centaurea jacea). 
Ta raste na revnih travnikih, ob poteh. Cveti od začetka poletja do oktobra.



dr. Janko Božič
FOTO

Kranjski ovnič (Zygaena carniolica), ki je sicer nočni metulj, se hrani na 
navadnem grintavcu (Scabiosa columbaria). Ta rastlina slabo prenaša 
gnojenje in ob gnojenju izgine s travnikov. Rad ima suha rastišča.



dr. Janko Božič
FOTO

Samica navadnega modrina (Polyommatus icarus) na navadnem nageljčku 
ali klinčku (Dianthus carthusianorum). Pogost je na pustih travnikih.
Vse vrste rodu klinčkov so v Sloveniji zavarovane. 



dr. Janko Božič
FOTO

Metulj navadni modrin (Polyommatus icarus) na metuljnici navadna nokota (Lotus corniculatus). 
Cveti celo  poletje, je zelo medovita in razširjena na različnih tipih travnikov.



dr. Janko Božič
FOTO

Jadralec (Iphiclides podalirius) na črni detelji (Trifolium pratense).

Ne pozabimo, za metulje so izredno pomembne rastline na katerih se hranijo v stadiju gosenice.



dr. Janko Božič
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Divja čebela rodu peščinark (Andrena sp.) na jetičniku (Veronica sp.). Par opažen v okolici Krškega.



dr. Janko Božič
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Delavka rjavega čmrlja (Bombus pascuorum) in črna detelja (Trifolium pratense). 
Črna detelja je univerzalen vir nektarja za opraševalce.



dr. Janko Božič
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Samčka svetlega zemeljskega čmrlja (Bombus lucorum) se skupaj hranita na navadnem 
glavincu (Centaurea jacea). Samčka se zelo razlikujeta po videzu od delavk iste vrste.


