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NATURA 2000 V 
HALOZAH
TRAVIŠČA IN FLORA

Haloze – vinorodne Boč – Haloze – Donačka gora



Kaj je habitatni tip?

Habitatni tip je rastlinska in živalska združba 
ekosistema, povezana z neživimi dejavniki, kot so 
tla, klima, prisotnost in kakovost vode in svetlobe. 
Primeri habitatnih tipov so ilirska bukovja, 
presihajoče reke, mezofilni pašniki, jame, njive.

Kaj je kartiranje habitatnih tipov in zakaj je 
uporabno?

Kartiranje habitatnih tipov je pridobivanje podatkov 
o stanju in strukturi habitatnih tipov s terenskim 
delom in kartografskimi metodami. Terenski biolog 
prehodi celo območje kartiranja in sproti vrisuje 
podatke o vsaki površini (mlaki, njivi, travniku, 
mejici...) na ortofoto posnetke (letalske fotografije 
terena). Ko te podatke o habitatnih tipih prerišemo 
oz. prepišemo v računalnik, jih lahko prekrivamo 
z drugimi podatki o prostoru, npr. z vodnim 
in cestnim omrežjem, z mejami občin, z načrti 

Habitatni tipi
 

O projektu Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij

Kartiranje habitatnih tipov Haloz in popis nahajališč jadranske smrdljive kukavice je opravil Center za kartografijo favne 
in flore, v sodelovanju s partnerjem ARGE Naturschutz iz Celovca, v okviru programa Phare čezmejno sodelovanje Slovenija 
Avstrija 2003 – Čezmejno ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj. Vse aktivnosti so bile del projekta Zasnova 
conacij izbranih Natura 2000 območij, ki je ob Halozah potekal tudi na Goričkem, na Gračnici in v Karavankah.

Cilji projektnih aktivnosti v Halozah so bili: 
• kartiranje habitatnih tipov obeh območij Natura 2000 v Halozah
• priprava predloga notranje conacije (določitve najpomembnejših delov območja) za vsak kvalifikacijski habitatni tip na 

podlagi rezultatov kartiranja obeh območij,
• priprava predloga metodologije za spremljanje stanja habitatnih tipov v prihodnosti,
• popis nahajališč jadranske smrdljive kukavice (Himantoglossum adriaticum) in določitev zanjo najpomembnejšega dela 

območja.

različnih posegov itd. Tako lahko ugotavljamo ne 
samo, kje npr. ležijo vlažni travniki ali kateri predeli 
se zaraščajo, temveč tudi, kakšne so površine, ki 
jih bo prizadela gradnja nove ceste ali kakšen drug 
poseg.

Prednost kartiranja habitatnih tipov je v tem, 
da pokrije celotno območje, ki nas zanima. Po 
opravljenem kartiranju poznamo prav vse površine 
območja. Zvemo, kje in na kakšni površini se 
območje zarašča, kje je kmetijstvo zelo intenzivno 
ipd. Spoznamo lego tistih habitatnih tipov, ki so 
za območje najpomembnejši. V primeru območij 
Natura 2000 so to t.i. kvalifikacijski habitatni 
tipi. Zaradi teh habitatnih tipov ter rastlinskih in 
živalskih kvalifikacijskih vrst so bila posamezna 
območja predlagana za območja Natura 2000. 



V Halozah sta dve območji Natura 2000. Na vzhodu leži območje Haloze-vinorodne (SI3000117), zahodni del Haloz pa 
je vključen v širše območje Boč-Haloze-Donačka gora (SI3000118).

Vsako Natura 2000 območje je razglašeno z namenom ohranjanja najpomembnejših habitatnih tipov in rastlinskih ter 
živalskih vrst, ki na njem živijo. To so t.i. kvalifikacijski habitatni tipi oz. vrste.

Območje Natura 2000 v vinorodnih Halozah je bilo razglašeno zaradi prisotnosti travniškega kvalifikacijskega 
habitatnega tipa (6210(*)) ter treh kvalifikacijskih vrst – orhideje jadranske smrdljive kukavice (Himantoglossum 
adriaticum), ter metuljev strašničinega (Maculinea teleius) in temnega mravljiščarja (Maculinea nausithous). 

Na bolj zahodnem območju Natura 2000 Boč-Haloze-Donačka gora so prisotni trije gozdni (9110, 9180*, 91K0), dva 
travniška (6210(*), 6510) in dva skalna kvalifikacijska habitatna tipa (8210, 8220), od vrst pa velikonočnica (Pulsatilla 
grandis) ter netopirja mali (Rhinolophus hipposideros) in veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum).

Natura 2000
v Halozah

Kvalifikacijske vrste v Halozah

• jadranska smrdljiva kukavica (Himantoglossum adriaticum)

• velikonočnica (Pulsatilla grandis)(1)

• strašničin mravljiščar (Maculinea teleius) (2)

• temni mravljiščar (Maculinea nausithous) (3)

• mali podkovnjak(Rhinolophus hipposideros) (4)

• veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum) (5)

Kvalifikacijski habitatni tipi v Halozah

• polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih 
tleh (Festuco-Brometalia) – 6210(*)

• nižinski ekstenzivno gojeni travniki – 6510

• karbonatne stene z vegetacijo skalnih razpok – 8210

• silikatna pobočja z vegetacijo skalnih razpok – 8220

• bukovi gozdovi Luzulo-Fagetum – 9110

• javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih – 9180*

• ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)) – 91K0
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Jadranska smrdljiva 
kukavica

 (Himantoglossum adriaticum)

Cilji projekta
Jadranska smrdljiva kukavica je ena izmed rastlinskih vrst, ki služijo kot kriterij 
za razglasitev območij Natura 2000. V Sloveniji je jadranska smrdljiva kukavica 
kvalifikacijska vrsta v dveh območjih Natura 2000, v Slovenski Istri in vinorodnih 
Halozah. 

Pojavljanje vrste v Halozah je zaradi novo odkritih nahajališč v zadnjem času 
postalo še posebej zanimivo. Hkrati s kartiranjem habitatnih tipov smo v okviru 
projekta Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij beležili tudi nahajališča 
jadranske smrdljive kukavice. Rezulati so prikazani na zemljevidu razširjenosti. 
Na obrobnih delih je zabeleženih nahajališč manj, vendar to ne izključuje 
možnosti, da je tudi tam prisotna. 

Kako jo prepoznati?
Jadranska smrdljiva kukavica je ena 
izmed tistih divjerastočih kukavičevk 
oz. orhidej, ki rastejo pri nas in jih v 
naravi zlahka prepoznamo, četudi 
nismo dobri poznavalci rastlin. 
Visoka je do 80 cm in ima številne 
enostavne liste, ki prehajajo od jajčaste 
oblike pri dnu stebla do suličaste pri 
vrhu. Socvetje je sestavljeno iz nekaj 
deset belkasto do škrlatno obarvanih 
cvetov, ki imajo značilno oblikovane 
cvetne liste. Srednji, ki je najbolj 
preoblikovan in ga imenujemo 
medena ustna, ima nekaj cen-
timetrov dolgo srednjo krpo, ki 
je spiralasto presukana 
in daljša od dveh 
stranskih. Čeprav jo imenujemo 
smrdljiva, njen vonj ni močan.

V vinorodnih Halozah je 
jadranska smrdljiva kukavica 
še uspešna 
Razširjenost jadranske smrdljive 
kukavice v Sloveniji je zelo zanimiva: 
v submediteranskem delu uspeva pred-
vsem na flišu v Istri, redkeje na Krasu, 
nekaj starejših podatkov o pojavljanju 
pa je tudi s Štajerske in Dolenjske. 
Na Primorskem je dokaj pogosta in 
zaenkrat še ni ogrožena, vendar za 
ostala nahajališča to ne velja. Večina 
podatkov iz vzhodnih delov Slovenije 
je zastarelih, in rastline v zadnjih letih 
kljub iskanju niso več našli.
Na srečo je drugače v vinorodnih Halo-
zah, kjer so jadransko smrdljivo kuka-
vico odkrili pred nekaj leti, v zadnjem 
času pa smo tam odkrili še nekaj novih 
nahajališč te vrste. 

Kje jo iskati? 
Jadranska smrdljiva kukavica 
v Halozah uspeva na travnatih 
pobočjih, gozdnih robovih 
in med grmovjem, kjer jo je v 
senci sosednjih rastlin včasih 
težko opaziti. Ključnega 
pomena zanjo so redno košena 
in negnojena zmerno suha 
travišča. Vzrok, da je vrsta tukaj še 
zmeraj uspešna, je tradicionalna kmeti-
jska raba. 

 
Kako jo ohraniti?
Kot vse orhideje tudi jadransko 
smrdljivo kukavico ogroža gnojenje in 
zaraščanje travišč. Kljub temu, da jo 
najdemo tudi med grmovjem in viso-
kimi steblikami, je vzdrževanje travišč 
s košnjo zanjo ključnega pomena. 
Travišča, kjer raste, se z zaraščanjem 
postopno spremenijo v gozd, v katerem 
vrsta ne more uspevati. Travnike je zato 
potrebno še naprej vzdrževati s košnjo 
vsako eno do treh let, ne sme pa se jih 
gnojiti.

V okviru kartiranja habitatnih tipov 
in hkratnem popisovanju jadranske 
smrdljive kukavice smo ugotovili, 
da kukavico v več kot 80 % primerih 
najdemo na zmerno suhih traviščih 
(6210(*)), ki so prav tako kvalifikaci-
jski habitatni tip za to območje Natura 
2000. 
Haloze so zaenkrat edino zanesljivo 
nahajališče jadranske smrdljive kuka-
vice v vzhodnem delu Slovenije. Ni pa 
izključeno, da jo lahko najdemo tudi 
izven območja Natura 2000, tam, kjer 
so zanjo primerna rastišča. Kjerkoli jo 
že srečate, bomo veseli, če nam podatek 
o tem, kje in kdaj ste rastlino videli, 
pošljete na naslov, ki ga najdete na 
zadnji strani zloženke.



Vrstno pestri 
travniki

Na negnojenih travnikih v Halozah lahko od zgodnje pomladi 
vse do jeseni občudujemo pisano cvetje. Posebej zanimive 
so kukavičevke oz. orhideje. Vrstno pestrost travnikov, tako 
vlažnih kot suhih, omogoča tradicionalna raba: redno, vendar 
ne intenzivno košenje, brez gnojenja. Z intenzivirano rabo 
(rednim gnojenjem in pogosto košnjo) se vrstna pestrost 
travnikov zmanjša. Med kvalifikacijskimi habitatnimi tipi 
za območja Natura 2000 v Halozah najdemo dva travniška 
habitatna tipa, na katerih lahko srečamo številne vrste, ki 
so zaradi izginjanja takšnih ekstenzivno gojenih travišč vse 
redkejše.
Prikazane so le nekatere vrste iz družine 
kukavičevk, ki smo jih našli v Halozah.

čmrljeliko mačje uho 
Ophrys holosericea 

pikastocvetna kukavica 
Orchis ustulata

trizoba kukavica 
Orchis tridentata

navadna oblasta kukavicab 
Traunsteinera globosa

zavita škrbica
Spiranthes spiralis

bezgova prstasta kukavica 
Dactylorhiza sambucina

navadna kukavica 
Orchis morio

navadni 
kukovičnik 
Gymnadenia 
conopsea

piramidasti 
pilovec
Anacamptis 
pyramidalis
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6210(*) polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) 

POLJČANE

Majšperk

Boč

Kvalifikacijski habitatni tipi

6510 nižinski ekstenzivno gojeni travniki

Nižinski ekstenzivno gojeni travniki se pojavljajo 
pri nas v dveh oblikah: nekoliko vlažnejša oblika 
na ravnem v nižinah in bolj suha na pobočjih in 
izpostavljenih legah. Vzdržuje se jih z redno košnjo 
in občasnim gnojenjem. Značilno zanje je, da so 
pisani in razmeroma vrstno pestri. S povečanim 
vnosom hranil (gnojenje) pestrost upada in zato 
je v območjih z intenzivnim kmetijstvom takšnih 
travišč vse manj. V Halozah so enakomerno raz-
porejeni po vsem območju. 

POLJČANE

Boč

Boč-Haloze-Donačka gora
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Habitatni tip 6510 in predlog conacije

stanje ugodne ohranjenosti

stanje manj ugodne ohranjenosti

predlog notranje conacije

območje kartiranja habitatnih tipov

meja območja Natura 2000

državna meja

6210(*) polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) 

Habitatni tip 6210(*) in predlog conacije
stanje ugodne ohranjenosti

stanje manj ugodne ohranjenosti

predlog notranje conacije

območje kartiranja habitatnih tipov

meja območja Natura 2000

državna meja

Cirkulane

6510 nižinski ekstenzivno gojeni travniki

Polnaravna suha travišča  se pri nas pojavl-
jajo praviloma na pobočjih ali na prodiščih rek. 
Nastala so s tradicionalno rabo (brez gnojenja, vsa-
koletna košnja). Vrstno so zelo pestri in so pogosto 
pomembna rastišča orhidej. V Halozah večinoma 
ležijo na prisojnih, jugovzhodno izpostavljenih 
pobočjih Haloz. Pojavljajo se enakomerno raz-
treseno po celotnem območju in skupno pokrivajo 
približno tretjino vseh negozdnih površin. Za nji-
hovo ohranjanje je potrebno ohraniti ekstenzivno 
rabo ali košnjo vsaj enkrat na tri leta, da preprečimo 
zaraščanje.

Majšperk

Donačka gora

Cirkulane

Haloze – vinorodne 

Haloze – vinorodne 
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