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Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) »Grajeni ekosistemi za blaženje 
vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč (GREKO)« se izvaja 
v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, 
podukrepa 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb 
ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim 
okoljskim praksam.

O PROJEKTU:

V projektu GREKO razvijamo, umeščamo in testiramo učinek grajenih ekosiste-
mov, ki so umeščeni na 5 lokacijah na kmetijskih gospodarstvih v različnih regijah 
Slovenije.



Grajeni ekosistemi temeljijo na posnemanju samočistilne sposobnosti narave in 
v našem primeru opravljajo predvsem čistilno funkcijo na način, da zmanjšujejo 
obremenitve odtoka iz kmetijstva in omogočajo daljše zadrževanje vodo ter s 
tem napajanje podtalnice v kmetijski krajini. Umeščeni ukrepi so pilotni, rezul-
tate bomo spremljali in nato modelirali njihovo učinkovitost. Cilj je doseči manjše 
vnose onesnaževal, zlasti hranil.

Prav tako bomo ugotavljali vpliv grajenega ekosistema na nivo vode v tleh 
in ali to vpliva na pogoje za rast njivskih posevkov. To spremljamo z analizo 
vodozadrževalnih sposobnosti prsti in sistemom za sporočanje podatkov o nivoju 
vode v tleh, na lokaciji v Šentjurju.

Grajeni ekosistemi v svoji definiciji nudijo možnost razvoja novih habitatov oz. 
ohranitev že obstoječih habitatov. Pričakujemo, da bomo z umestitvijo grajenih 
ekosistemov v osuševalne sisteme preprečili izolacijo posameznih vrst in izboljšali 
stanje biotske raznovrstnosti, kar preverjamo z letnim monitoringom biološke 
raznovrstnosti.

Izvedli bomo oglede in predavanja za kmetijska gospodarstva in svetovalce. 
Planirana je tudi strokovna ekskurzija za študente. Prav tako bomo predavali na 
strokovnih dogodkih. Pomemben del projekta je ozaveščanje javnosti o pomenu 
sonaravnih rešitev za preprečevanje onesnaženosti iz kmetijstva, zaradi česar 
bomo o  rezultatih projekta poročali v javnih občilih.

Manjša puferska cona, ki ščiti vodotok ob njem. Analiza rastlin bo v na-
slednjem letu pokazala učinkovitost sistema.

RAZLIČNI PRIMERI GRAJENIH EKOSISTEMOV



Odtok iz kmetijskih površin speljemo v manjši 
zadrževalnik (sedimentacijski bazen), sledi dvo-
višinski jarek in naposled čistilni del celotnega 
sistema. Voda umirjeno teče skozi so-naravni 
sistem.

Odtok iz kmetijskih in drugih površin speljemo v 
filter, kjer umirjeno teče skozi so-naravni sistem 
ozelenel z navadnim trstom (Phragmites aus-
tralis).

V jarek je umeščena greda s kapaciteto 25 PE in predstavlja celo-
vit sonaravni sistem za zmanjšanje onesnažene površinske vode in 
zaščito vodnih virov (ki sprejemajo vodo iz kanala).



Sistem grajenega ekosistema je sestavljen iz petih delov: sedimen-
tacijski bazen (namenjen prestrezanju in usedanju grobih delcev); 
čistilna greda s podpovršinskim tokom (po principu rastlinske 
čistilne naprave), čistilna greda s površinskim tokom, čistilna greda s 
podpovršinskim tokom in čistilna greda s površinskim tokom.

VEČ O PROJEKTU: https://www.limnos.si/projekti/eip-greko/
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