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PovzeteK

Glavni cilj projekta je bil oceniti učinkovitost 
grajenih ekosistemov z vidika zmanjševanja 
onesnaženja iz odtoka z različnih površin 
kmetijskih gospodarstev ter njihove primer-
nosti umeščanja v osuševalne sisteme. Prav 
tako smo ugotavljali vpliv grajenega ekosistema 
na učinkovitost delovanja osuševalnih jarkov 
s spremljanjem gibanja vode v tleh . S tem na-
menom smo analizirali vodozadrževalne lastnos-
ti tal in vzpostavili informacijski sistem za mer-
jenje nivoja ter vsebnosti vode v tleh. Na vseh 
lokacijah smo tudi izvajali biološki monitoring.

Doseženi cilji:
•	 Razviti in aplicirani grajeni ekosistemi na 

petih (5) demonstracijskih lokacijah kmeti-
jskih gospo-darstev v Vzhodni Sloveniji.

•	 Dokazana učinkovitost grajenih ekosistemov 
predvsem pri zmanjšanju organskih obre-
menitev iz kmetijstva.

•	 Razvito sistematično umeščanje grajenih 
ekosistemov za zmanjšanje vpliva na delo-
vanje osuše-valnega sistema.

•	 Dvig ozaveščenosti kmetijskega in okoljske-
ga sektorja o pomenu grajenih ekosistemov 
preko usposabljanj na terenu.

Razvita rešitev za zmanjševanje onesnaženja iz 
kmetijstva je namenjena planerjem osuševalnih 
sistemov, upravljalcem zaščitenih in občutljivih 
področij ter kmetom. Prepoznane koristi gra-
jenih ekosistemov kot učinkovitega ukrepa za 
zmanjšanje razpršenih obremenitev iz kmetijstva 
so bile predstavljene tako okoljski kot kmetijski 
politiki, čemur lahko sledijo mehanizmi za pod-
poro implementaciji na nacionalni ravni. Pro-
jekt pomembno prispeva k izboljšanje bodočih 
osuševalnih sistemov.

Smernice v sklopu tega dokumenta vsebujejo 
informacije potrebne za aplikacijo grajenih eko-
sistemov. Uporabnika po korakih peljejo od ideje 
do izvedbe. V njih je razložen način delovanja 
in strukturni elementi grajenega ekosistema. 

V okvirju projekta GREKO smo izdelali Analizo izvedljivosti implementacije grajenih ekosistemov 
na državnih osuševalnih jarkih. Prvi del dokumenta vsebuje smernice za aplikacijo grajenih eko-
sistemov, sledi ocena prenosa predlaganih rešitev v prakso, pri čemer so identificirane prednosti, 
omejitve, priložnosti in problemi. Opisane so koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo 
in vpliv grajenih ekosistemov na okolje. Poročilo se zaključi s sklepi in priporočili.

Opisan je proces implementacije, izgradnja in 
vzdrževanje. Ocenjeni so stroški. 

Grajeni ekosistem je zelena rešitev za 
zmanjševanje razpršenih obremenitev iz 

kmetijstva. Temelji na povečanju naravnih 
procesov čiščenja in uspešno odstranjuje 
predvsem organsko obremenitev. Grajeni 

ekosistemi so učinkoviti  predvsem v primeru 
večjih obremenitev. Ni vsak osuševalni jarek 

primeren za izgradnjo sistema, zato je potreb-
no pri umeščanju preveriti več kriterijev. Na 

splošno je za umeščanje bolj smotrna Vzhodna 
Slovenija, območja z intenzivnim kmetijstvom 

in neprepustno geološko podlago.

Glavni čistilni procesi, ki potekajo v sistemu so 
sedimentacija, filtracija, nitrifikacija, denitrifi-
kacija, adsorpcija v biomaso in substrat. Sam 
sistem se sestavi iz glavnih strukturnih elemen-
tov. Običajno je to sedimentacijski bazen in več 
čistilnih gred z močvirnim rastlinjem, ki delujejo 
po principu biološke čistilne naprave. Velikost 
grajenega ekosistema je odvisna od velikosti 
prispevne površine. 

Za implementacijo uporabnik potrebuje 
enostaven načrt, ki ga lahko naredi s pomočjo 
razvitih smernic. Prav tako potrebuje vodno 
soglasje, ker ukrep vpliva na režim vodnih teles. 
Potem lahko začne z izgradnjo, ki je enostavna. 
Gre za pretežno zemeljska (razširitev in poglo-
bitev jarka) in inštalacijska dela (nasutje peska, 
namestitev lesene pregrade) dela. Vse materiale 
je možno pridobiti lokalno. Investicijski stroški so 
ocenjeni od 80 do 120 €/m2 (2021). Vzdrževalna 
dela obsegajo predvsem izkop sedimentov 
(mulja) in košnjo rastlin. Redni vzdrževalni stroški 
so ocenjeni na okoli 0,3 €/m2 (2021). Pri upravl-
janju sistema moramo biti pozorni na morebitne 
znake zamašitve (smrad, plavljenje). V takšnem 



primeru je potrebna takojšnja sanacija. Dvig 
vode lahko namreč spomladi ogrozi kmetijski 
pridelek ob jarku. 

Grajeni ekosistemi ščitijo vodna telesa pred 
onesnaženjem. Strukturni elementi in rastlinje 
nudijo nove habitate ter ustvarjajo raznolikost 
(preprečujejo izoliranost posameznih vrst). Zara-
di teh funkcij grajeni ekosistemi pripomorejo k 
varovanju zdravja, povečanju biotske raznovrst-
nosti in estetskemu izgledu kmetijske pokrajine. 
Koristi, ki jih grajeni ekosistemi podpirajo, je težko 
vrednotiti, ampak lahko z zagotovostjo trdimo, 
da s preprečevanjem onesnaženja s kmetijskih 
površin in večanjem biodiverzitete kmetijske 
krajine, bomo dolgoročno privarčevali. 

Pridobljeni podatki v sklopu projekta kažejo na 
to, da obstaja interes po takšnih rešitvah, vendar 
le to ne bo dovolj za širšo aplikacijo. Potrebna bo 
ustrezna finančna in strokovna podpora s strani 
odločevalcev. Priporoča se, da se grajene ukrepe 
sofinancira iz kmetijske politike. Koristi so velike 
in daljnosežne in ne zajemajo samo kmetijska 
gospodarstva, ampak zagotavljajo številne koris-
ti za okolje in ljudi. Grajeni ekosistemi so zelena 
rešitev, ki jo podpira EU s svojimi okoljskimi poli-
tikami. Čas je za spremembo ustaljenih praks in 
takojšen boj proti podnebnim spremembam.
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1 Uvod

Kmetijstvo je opredeljeno kot glavni vir 
onesnaževanja površinskih in podzemnih voda. 
Spiranje iz kmetijskih površin predstavlja tvegan-
je za vodne ekosisteme, habitate, zdravje ljudi in 
proizvodne dejavnosti. Presežek hranil lahko 
povzroča evtrofikacijo (cvetenje alg) površinskih 
voda, kar negativno vpliva na njeno kakovost in 
povzroči neželene motnje v ravnotežju organiz-
mov v vodi.  

Vzhodna polovica Slovenije je tradicionalno 
bolj kmetijska, kar omogočajo geografske da-
nosti. Zato je kmetijsko najbolj obremenjena 
statistična regija v Sloveniji pomurska regija, kjer 
je v uporabi 30 % ali več kmetijskih zemljišč glede 
na celotno površino regije, od tega je 84 % njiv. 
Sledita podravska s 58 % in posavska regija s 37 % 
njiv na 30 % ali več kmetijskih zemljišč glede na 
celotno površino regije. Onesnaževanje s hranili 
je prisotno na vodotokih kot so Velika Krka, Le-

dava, Mura, Pesnica, Drava, Savinja, Sava itd1. 
Več intenzivnega kmetijstva pomeni večje obre-
menitve voda, kar se kaže z nizkimi vodostaji 
in slabo kakovostjo voda. Po pričakovanjih, je 
onesnaženje najbolj izrazito v severovzhodnem 
delu Slovenije. 

Da bi izboljšali pogoje za kmetovanje, so se v 
drugi polovici 19. stoletja zgradili osuševalni 
jarki. Največ jih je v Pomurju, sledi podravska 
regija. V Sloveniji je trenutno evidentiranih 476 
osuševalnih sistemov, redno pa se jih je leta 
2017 vzdrževalo 252. Osuševalni jarki opravljajo 
funkcijo odvajanja odvečne vode s kmetijskih 
površin, kar z vidika onesnaževanja površinskih 
voda pomeni hitrejši in večji vtok hranil in drugih 
onesnaževal ter degradacijo vodnih habitatov. 

V projektu GREKO, ki je potekal v obdobju 2019–2022, smo preizkusili različne grajene eko-
sisteme v osuševalnih sistemih, ki imajo velik naravovarstveni potencial in lahko pomembno 

prispevajo k doseganju dobrega kemijskega stanja voda v Sloveniji. Predstavljeni so v nadalje-
vanju.
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2 sMeRniCe za aPliKaCijo GRajeniH sisteMov

 2.1 opis

Razviti grajeni ekosistemi v sklopu GREKO pro-
jekta so so-naravne rešitve za zmanjševanje 
razpršenih obremenitev iz kmetijstva brez 
škodljivega vpliva na osuševalne sisteme. Sestav-
ljeni so iz gradbenih in bioloških enot, ki povečajo 

sposobnost naravnega čiščenja drenirane vode. 
Umesti se jih v osuševalni jarek (Slika 1) in s tem 
očisti zaledne vode, ki se spirajo iz kmetijskih 
zemljišč.

Slika 1: Umestitev grajenega ekosistema v osuševalni jarek (Limnos, 2015).

 2.2 Procesi

Glavni čistilni procesi, ki potekajo v grajenih 
ekosistemih: sedimentacija in filtracija (usedan-
je grobih delcev), nitrifikacija in denitrifikacija 
(razgradnja organskih snovi, dušikovih spojin 
in delno biološko odstranjevanje fosforja), ad-
sorpcija v biomaso in substrat (privzem hranil in 
drugih onesnaževalcev).

Grajeni ekosistemi so zgrajeni na način, da čistijo 
srednje nizke pretoke, še vedno omogočajo us-
trezno odvodnjavanje, hkrati pa upočasnjujejo 
odtoke v času viškov. Poleg svoje primarne 
funkcije, t.j. čiščenja vode s kmetijskih površin, 
zmanjšujejo erozijo in večajo biotsko pestrost, 
saj nudijo možnost razvoja novih oz. obogatitev 
že obstoječih habitatov.



 2.3 Umeščanje

Grajeni ekosistem se umesti v globlji osuševalni 
jarek (>0,5 m). Primerno območje za izgradnjo, 
ki zagotavlja dobro učinkovitost sistema, ima ne-
prepustno geološko podlago in visoko organsko 
onesnaženje. 

Grajene ekosisteme je daleč najbolj smiselno 
graditi na lokacijah z največjimi obremenitvami. 
V takih primerih se z enim grajenim ekosistemom 
iz okolja odstrani več hranil, kot bi se jih z večimi 
grajenimi ekosistemi na manj obremenjenih 

lokacijah.  Analize vode ali vsaj ogled lokacije 
in ocena obremenjenosti vode ter ogroženosti 
okolja je zato nujna za smiselno umeščanje gra-
jenih ekosistemov.

Osuševalni jarek se po navadi izteka v vodotok. 
Najbolj smiselno je grajene ekosisteme postaviti 
v čimbolj dolvodnem delu, blizu vodotoka. Na ta 
način skozi grajeni ekosistem steče največji delež 
obremenjene vode z obdelovalnih površin. 

 2.4 Glavni elementi

Sistem grajenega ekosistema je sestavljen iz več 
različnih (pod)delov oz. enot. Vsaka enota je zas-
novana na način, da ustvari pogoje za izvajanje 
določenega čistilnega procesa. 

Glavni strukturni elementi so opisani v nadalje-
vanju. Strukturni elementi so lahko samosto-
jni, lahko pa se kombinirajo med seboj in na ta 
način tvorijo grajeni ekosistem. Najbolj uspešna 

kombinacija pri odstranjevanju organskih snovi 
je sedimentacijski bazen (30 %), čemur sledi 
čistilna greda (70 %).

Površina grajenega ekosistema naj bo od mini-
malno 0,5 % do 5 % prispevne površine. Večja 
površina je zaželena tudi iz stališča nadomest-
nega habitata. 

 2.4.1 sedimentacijski bazen – usedalnik

Sedimentacijski bazen je običajno prvi element 
grajenega ekosistema. V njemu se izvaja prima-
rno oz. mehansko čiščenje vode z usedanjem 
grobih delcev, suspendiranih in lebdečih snovi. 
Prav tako se tu delno odstranjuje fosfor, ki je 
vezan na delce v vodi in se useda skupaj z njimi. 

Usedalnik se izvede z razširitvijo in poglobitvijo 
osuševalnega jarka za 20-30 % (Slika 2), odvis-
no od pretoka in karakteristik terena. Njegova 
površina mora biti minimalno 30 % potrebne 
površine grajenega ekosistema. Vodo se zajezi s 
kamnito ali leseno prečno pregrado, ki se jo lahko 
po potrebi spusti ali dvigne (Slika 3). V kolikor je 
potrebno, se strmejše brežine zaščiti z leseni-
mi plotovi ali kokosovo mrežo. Sistem je delno 

zaraščen (neenakomerno, ob robu) z navadnim 
trstom in/ali drugimi močvirnimi rastlinami. 

Sedimentacijski bazen prav tako ščiti ostale 
enote grajenega ekosistema pred zamašitvijo s 
trdimi delci (tako anorganskega kot organske-
ga izvora). Zadrževanje suspendiranih delcev 
na začetku sistema je zelo pomembno, saj se 
sicer usedejo na prerast oz. infiltrirajo v substrat 
v čistilni gredi in na ta način »dušijo« procese 
čiščenja (otežujejo dostop kisika in snovi do pre-
rasti). Slabo delovanje sedimentacijskega baze-
na lahko s časoma privede do slabe učinkovitosti 
celotnega sistema. 
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Slika 2: Razširitev in poglobitev sedimentacijskega bazena (Limnos, 2022).

Slika 3: Tehnološka shema lesenega preliva (Limnos, 2022).
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 2.4.2 Čistilne grede

V kolikor implementiramo čistilne grede, je ob-
vezno predhodno čiščenje vode iz kmetijskih 
površin v sedimentacijskem bazenu. Od tam 
pa voda steče v čistilne grede, ki delujejo po 
principu rastlinske čistilne naprave. Tu poteka 

biološko čiščenje. Čistilne grede imajo lahko 
površinski ali podpovršinski tok vode. Obstajajo 
pa tudi hibridne grede, kjer gre za kombinacijo 
površinskega in podpovršinskega toka.

 2.4.2.1 Čistilna greda s površinskim tokom
V nizkih gredah s površinskim tokom vode pote-
ka predvsem aerobno biološko čiščenje, to je 
proces čiščenja ob prisotnosti raztopljenega kisi-
ka, ki prihaja iz ozračja in korenin rastlin. Na dnu 
lahko živijo nevretenčarji, ki so zelo učinkoviti pri 
lovljenju in porabi organskih snovi. 

Čistilno gredo s površinskim tokom vode se izve-
de v obliki podolgovatega (pravokotnega) baze-
na. Priporočena dolžina posamezne grede je do 
20 m. Dolžino in širino se določi glede na karak-

teristike jarka in velikosti prispevne površine. 
Dno bazena je prekrito s tanko plastjo peska (10 
cm frakcije 16-32mm in 32-64 mm), ki poveča 
strukturiranost dna in s tem površino za prerast. 
Zarast z navadnim trstom ali drugimi močvirnimi 
rastlinami je redka in neenakomerna. Na nekat-
erih delih naj sončna svetloba sije na vodo. Do-
bro merilo za dovoljšno osvetljenost je prisot-
nost zmerne količine alg v teh delih. To omogoča 
večjo vrstno pestrost grajenega ekosistema in s 
tem tudi večjo učinkovitost.

Slika 4: Prečni prerez čistilne grede s površinskim tokom vode (Limnos, 2022)

 2.4.2.2 Čistilna greda s podpovršinskim tokom vode

Čistilne grede s podpovršinskim tokom poleg 
aerobnega čiščenja v večji meri omogočajo tudi 
anaerobno čiščenje, t.j. proces denitrifikacije, ki 
poteka brez prisotnosti kisika. 

Čistilno gredo s podpovršinskim tokom vode se 
izvede v obliki podolgovatega (pravokotnega) 
bazena. Priporočena dolžina posamezne grede 
je do 20 m. Gredo se napolni s substratom višine 
0,5 m (pesek frakcije 16-32 mm in 32-64 mm), 
skozi katerega teče voda pod površino. Dolžino 
in širino se določi glede na karakteristike jarka in 
velikosti prispevne površine. Efektivni volumen 

grede znaša približno 30 % volumna grede. Čez 
celotno gredo se gosto razrašča trst in/ali druge 
močvirske rastline. Procese čiščenja omogočajo 
mikroorganizmi, ki so naseljeni na površini peska 
in koreninskem sistemu rastlin. Prav ta površina, 
ki je na voljo za razvoj prerasti mikroorganiz-
mov omogoča intenzivnost procesov oz. veliko 
učinkovitost razbremenjevanja.
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Slika 5: Prečni prerez čistilne grede s podpovršinskim tokom vode (Limnos, 2022)

 2.4.2.3 Hibridna čistilna greda

Hibridna čistilna greda je sestavljena tako iz 
čistilne grede s površinskim tokom kot iz čistilne 
grede s podpovršinskim tokom. Velja za najbolj 
učinkovit čistilni sistem, saj omogoča tako ni-
trifikacijo (pretvorbo amonija v nitrit in nitrita v 
nitrat) kot denitrifikacijo (pretvorba nitrata v el-
ementarni dušik). Anoksične bakterije namesto 
kisika za dihanje porabljajo nitrat in tako nižajo 
njegovo koncentracijo v vodi. Na ta način lahko 
v znatni meri odstranjujemo dušik – tako amonij 
(pretvori se v nitrat) in kot nitrat (pretvarja se v 
plinasti dušik).

Priporočena dolžina posamezne grede je do 
20 m. Izvede se jo v obliki podolgovatega (pra-
vokotnega) bazena. Gredo razdelimo na krajše 
odseke (5-10 m) s površinskim tokom in odseke 
s podpovršinskim tokom. Dolžino in širino se 
določi glede na karakteristike jarka in velikosti 
prispevne površine. V gredi se razrašča navadni 
trst in/ali druge močvirske rastline.

Slika 6: Prikaz izmenjave gred s površinskim in podpovršinskim tokom vode (Limnos, 2022).
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 2.4.3 odsek meandriranja

Fukcija odseka, ki omogoča meandriranje vode 
je njeno mešanje in bogatenje s kisikom. Na ta 
način se izboljša kvaliteta vode pred izpustom v 
vodno telo. Poleg tega se ustvarja pestrejši vodni 
habitat, ki prispeva k povečanju biodiverzitete, 
saj odbijači toka jarku povrnejo osnovne funkcije 
in preprečujejo monotonost toka in s tem tvori-
jo različne habitate. Sčasoma bodo za odbijači 
naravno nastali manjši tolmuni za počivališče in 
skrivališče organizmov. 

Odsek meandriranja sestavljajo prečni objekti, 
odbijači, ki vodo prisilijo, da meandrira. Preus-
merjajo tok vode stran od brežine, ga pospešujejo 
in vrtinčijo. Odbijači so lahko zložene večje skale, 
hlodi, nasut pesek ipd. Če uporabljamo pesek, 
ga nasujemo v obliki ozkih nasutij. Uporabo ga-
bionov (kovinske košare napolnjene s kamni) 
odsvetujemo, ker se kovinska mreža sčasoma 

premočno sprime s podlago in koreninami, lahko 
začne rjaveti in razpadati, težko jih je odstraniti 
ter predstavljajo tveganje ob obdelavi in uporabi 
zemlje, za ljudi in živali.

Odbijači naj v jarek segajo za dve tretjini do tri 
četrtine njegove širine. Visoki naj bodo približno 
toliko, kot grede s podpovršinskim tokom. 
Razdalja med meandri naj bo vsaj toliko kot je 
širina jarka ali več. 

Število odbijačev na odseku z meandriranjem 
ni natančno določeno. Več kot jih je, večja je 
učinkovitost sistema in več habitatov ustvarimo. 
Ta odsek je delno zasajen z rastlinami. Idealno je, 
če so v glavnem toku vode najredkejše, ob me-
andrih gostejše, na njih (če so iz peska ipd.) pa 
najgostejše. 

Slika 7: Odsek meandriranja s kamnitimi odbijači
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 2.4.4 dvo-stopenjski osuševalni jarek

Preureditev jarka v dvo-stopenjski osuševalni 
jarek zmanjša erozijo brežin in izboljša kakovost 
vode. 

Dvo-stopenjski osuševalni jarek se izvede z 
izgradnjo teras, ki so poraščene in služijo kot 
poplavne ravnice na vsaki strani globljega osred-
njega dela struge. Globlji osrednji del omogoča 
hitrejši tok vode, ki jo bogati s kisikom. Tekom 
večjih pretokov energijo površinskega odtoka 
na zgornji stopnji ublažijo rastline, kar izboljšuje 
stabilnost jarka in zmanjša vzdrževanje. V času 
visokih vod je tudi zmanjšan vnos trdih delcev 
(in hranil), ki se usedajo se na poraščeni zgornji 
terasi. Robna vegetacija zmanjšuje obsevanje, 

sodeluje v samočistilnih procesih in ohranja tem-
peraturo vode nižjo.

Rešitev je primerna za večje osuševalne jarke, ko 
je prisoten pretok skozi celo leto (ali vsaj veliko 
večino leta). V razmerah srednjih in nizkih pre-
tokov se vsa voda pretaka v ozki osrednji strugi. V 
času visokih pretokov sta robni polici oz. poplav-
ni ravnici pod vodo, dokler se pretoki ne znižajo.

Poplavni ravnici sta poraščeni s travno in zelnato 
vegetacijo. Najprimernejša je zarast z lokalnimi 
vrstami vodoljubnih rastlin, ki se ponavadi naseli-
jo hitro in spontano. Bistveno je, da je zarast gos-
ta in je ustvarjena čvrsta ruša, ki je odporna na 
erozijo. 

Slika 8: Razširitev osuševalnega jarka in ureditev poplavnih teras

 2.5 Priporočila za rastline

Pomemben del grajenih ekosistemov so rastline. 
Na voljo sta dve opciji:

1. Po izgradnji pustimo, da se grajeni ekosistem 
sam zaraste. Sam proces zaraščanja bo dol-
gotrajnejši, zatorej bo tudi sistem v tem pre-
hodnem obdobju manj učinkovit. 

2. Načrtno zasadimo rastline avtohtone za tisto 
območje. Na vodnih predelih dobro uspevajo 

navadni trst, rogoz, nekateri šaši in ločki, ki vsi 
prenesejo tudi delno presušitev. Na vlažnih 
mestih pa dobro uspeva gozdni sitec ter ne-
kateri šaši. Kjer je možno je priporočljivo za-
saditi tudi kakšne drevesne ali grmovne vrste 
kot sta na primer vrba ali jelša – s koreninami 
dobro veže tla, obenem pa je to dodaten mi-
kro-habitat za nekatere živali.
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 2.6 implementacija

Za izdelavo enostavnega načrta (npr. idejne zas-
nove) grajenega ekosistema je potrebno prvo 
pridobiti informacije o zaledju osuševalnega 
jarka. Sem spada velikost prispevne površine in 
raba tal. Sledi ogled terena (kmetijskega gosp-
odarstva, osuševalnega sistema in sprejemnika). 
Le ta se izvede v sušnem obdobju, ko so pretoki 
najmanjši. Preko intervjuja z gospodarjem/up-
ravljalcem/skrbnikom kmetijskega gospodarst-
va se pridobi še informacije o delovanju, poseb-
nostih in morebitnih problemih osuševalnega 
sistema. Pomembno je tudi pridobiti podatke do 
kam sežejo visoke vode, saj v primeru začasne 
poplavitve kmetijskega območja lahko pride do 
spiranja gnojil in pesticidov.

Po izdelavi idejne zasnove grajenega ekosis-
tema, je potrebno dokumentacijo priložiti vlogi 

za vodno soglasje, ker gre za poseg v osuševalni 
jarek in bi lahko vplivali na vodni režim ali stan-
je voda. Obrazec za vlogo za izdajo vodnega 
soglasja se nahaja na spletni strani Direkcija Re-
publike Slovenije za vode. Odda se ga na pristoj-
ni območni sektor Urada za upravljanje z vodami. 
Gradbenega dovoljenja za izgradnjo grajenega 
ekosistema investitor ne potrebuje. 

Trenutno so grajeni ekosistemi zasnovani tako, 
da se jih lahko načrtuje s pomočjo smernic v sk-
lopu tega dokumenta. Ne glede na to, se zaradi 
morebitnega vpliva na vodni režim, predvideva 
strokovna pomoč kmetijske svetovalne službe ali 
projektanta grajenih ekosistemov. 

 2.7 izgradnja

Grajene ekosisteme se gradi kadar so osuševalni 
jarki suhi oz. so pretoki v osuševalnem jarku 
najmanjši. Izgradnja je enostavna, saj obsega 
enostavna gradbena dela. Sem spadajo odstran-
itev morebitne zarasti, razširitev in poglobitev 
osuševalnega jarka (zemeljska dela), dovoz in 
inštalacija substrata, prečnih objektov ter pre-
grad. Na koncu se grajeni ekosistem še zasadi z 
močvirnimi rastlinami ali pusti da se naravno zar-
aste, odpelje odvečni material in zatravi okolico. 

Izgradnjo lahko izvede kmet sam ali v sodelovan-
ju z lokalnim gradbincem. Zahtevana oprema: 
čelada, škornji, lopata, grablje, gradbena me-
hanizacija za izkop in odvoz zemlje, ter nasutje 
različnih granulacij substrata.

Substrat se pripelje iz bližnjega kamnoloma. 
Priporoča se, da je opran oz. da ima čim manj 
finih delcev oz. frakcije nič. Zaradi dobre razrasti 
mikroorganizmov se v čistilni gredi priporoča up-
oraba frakcij 32/64 in 16/32 mm.

Pazi se, da se rastlin ne vnese na kmetijsko 
zemljišče. Namesto sadnje, se lahko tudi pusti, 
da se ekosistem sam zaraste.

Pri izgradnji je potrebno paziti, da se z dostopan-
jem in manevriranjem z gradbeno mehanizacijo 
in drugimi vozili ali stroji čim manj vozi po kmeti-
jski površini, da bi se izognili zbitosti tal. Zaradi 
tega se tudi gradnja ne priporoča, ko so tla v na-
jbolj občutljivem stanju za tlačenje – prevlažna 
tla. Gradnja naj poteka v suhem vremenu. 

 2.8 investicijski stroški

Glavni strošek predstavljajo zemeljska dela ter 
material (pregrada, substrat). Okvirna investici-
ja v grajeni ekosistem znaša od 80 do 120 €/m` 
(2021). 

V primeru, da se država odloči podpreti izgrad-
njo grajenih ekosistemov, je strošek lahko tudi 
manjši.
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 2.9 vzdrževanje

Osnovni cilji vzdrževanja grajenega ekosistema 
so:
•	 preprečiti propadanje sistema,
•	 zagotoviti učinkovito čiščenje odtoka s kmeti-

jskih površin,
•	 zaščita vodnega režima pred škodljivimi 

učinki ob morebitnem nedelovanju sistema.

Vzdrževanje se deli na redno in izredno. Redno 
vzdrževanje je vrsta ukrepov, ki se izvajajo skozi 

vse leto oz. redno, z namenom, da se ohrani ra-
ven učinkovitega čiščenja in tehnološko ter 
tehnično brezhibnost samega delovanja gra-
jenega ekosistema. Pod izredno vzdrževanje pa 
spadajo dela, ki se pojavijo ob izrednih vremen-
skih dogodkih ali v sklopu potrebnih tehnoloških 
izboljšav sistema.

 2.9.1. Redno vzdrževanje

Redno vzdrževanje grajenega ekosistema ob-
sega sledeča vzdrževalna dela:
•	 odstranjevanje sedimentov,
•	 odstranjevanje in vzdrževanje rastlinske bio-

mase,
•	 pregled pretočnosti sistema,
•	 morebitna popravila sistema.

Vsa izvedbena dela se izvaja na način, da so med 
drugim spoštovana določila veljavnega Zakona o 
divjadi in lovstvu ter tako, da se izvajalec prilagaja 
dejanskim okoliščinam, ki so vezane na kmetijsko 
proizvodnjo na zemljiščih, ki so del posameznega 
grajenega ekosistema/osuševalnega sistema oz. 
nanje vpliva izvedba del. 

V praksi to pomeni, da so med 1. marcem 
in 1. avgustom prepovedani posegi/dela 

ob vodnih bregovih v času gnezdenja ptic 
(in razmnoževanja dvoživk). Dela zajemajo 
sekanje zarasti ob vodnih bregovih, čiščenje 

odvodnih kanalov in praznjenje vodnih zajetij 
(33. člen Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni 

list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 
46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20, 97/20 – popr. in 

44/22)).

 2.9.1.1 Odstranjevanje sedimentov iz sedimentacijskega bazena

V sedimentacijskem bazenu se zaradi naravnih 
procesov sukcesije sčasoma naberejo sedi-
menti (mulj), ki jih je potrebno odstraniti. Mulj se 
odstranjuje po potrebi oz. kadar ga je več kot 10 
cm. Višino mulja se preverja nekajkrat na leto oz. 
po večjih deževjih z leseno palico. 

Mulj se izkoplje poleti v sušnem obdobju, ko je iz-
kop enostavnejši ter se večina večjih vodnih živali 

umakne v nižja vodna okolja. Prav tako je mulj v 
tem letnem času bolj suh in mineraliziran. 

Izkopan sediment se lahko uporabi za izravna-
vanje erozij in niveliranje terena na kmetijskih 
zemljiščih.

 2.9.1.2 Odstranjevanje sedimentov iz čistilne grede

Če se sčasoma zamulji substrat v čistilnih gre-
dah, je potrebno pesek izkopati, presejati (sprati 
z vodo) in ponovno namestiti v sistem. Močvirne 
rastline se bodo s časoma ponovno naselile 

same. Lahko pa se ob izkopu da na stran rušo z 
bolj močvirskimi rastlinami (večji kosi), ki se jih 
potem razporedi po substratu.
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 2.9.1.3 Odstranjevanje in vzdrževanje rastlinske biomase

 2.9.1.3.1 Košnja rastlin

Rastline doprinašajo boljši učinkovitosti grajene-
ga ekosistema. Priporočeno je nadzorovati, da se 
ne razrastejo preveč v in izven samega sistema. 
Močvirne rastline v jarkih so trajnice, ki običajno 
cvetijo od julija do septembra. Za rast potrebu-
jejo vlažna tla. Zasadnja ni potrebna, razrastle so 
bodo same. Vzdrževanje obsega košnjo rastlin in 
odstranjevanje suhih ostankov ter morebitnega 
plevela. Priporočena košnja je enkrat na leto ali 
ob rednem vzdrževanju osuševalnih jarkov (ta je 
trenutno enkrat na tri leta).

Po potrebi se naj odstranjuje invazivne tujerodne 
vrste, ki bodo zarasle predvsem kopenski del, npr. 
kanadska zlata rozga, žlezava nedotika, japon-
ski dresnik, rudbekija. V kolikor so zasajene tudi 
kakšne drevesne ali grmovne vrste (npr. vrba, 
črna jelša), se jih po potrebi obrezuje.

Košnja trstičevja ali drugih močvirnih rastlin naj 
bo na višini 15 - 20 cm nad tlemi v mesecu okto-
bru ali novembru, oziroma po prvi zmrzali in pred 
prvim snegom. Najbolj praktično je to opravilo 
takrat, ko je na površini led ali je jarek suh.

Pozimi pokošeno biomaso, ki vsebuje relativno 
malo hranil, je najbolj smotrno uporabiti za pe-
lete, biooglje ali porabiti na bližnjih kmetijskih 
površinah. Uporabi se jo lahko tudi za ogrevanje, 
zastirko ipd.

Da pri košnji ne bi prišlo do poškodb grajenega 
ekosistem, je potrebno tekom izgradnje ob dvi-
gnjene dele (pragovi, nasutja gred, itd. ) zabiti 
dovolj visoke označevalne kole. 

 2.9.1.3.2 Priporočilo za ohranjanje biotske pestrosti

Za ohranjanje življenjske pestrosti se priporoča, 
da se del suhih rastlin pusti ne odstranjen, saj 
so tudi suha stebla pozimi koristno življenjsko 
okolje – npr. mnoge žuželke prezimujejo v votlih 
steblih. Prav tako ptice in druge živali tam na-

jdejo zavetišče/skrivališče/počivališče pred zim-
skimi razmerami. Del suhih rastlin naj se  vsako 
leto pusti drugje na sistemu, saj se na ta način 
izognemo prekomernemu nabiranju odmrle bio-
mase, ki lahko slabi pretočnost sistema.

 2.9.1.3.3 Redčenje rastlin

Gostota rastlin na grajenem ekosistemu ni pov-
sod enaka. Čistilna greda s podpovršinskim 
tokom je najbolj zaraščen element grajenega 
ekosistema. Ostali elementi (čistilna greda s 
površinskim tokom, sedimentacijski bazen, 
odsek meandriranja, dvostopenjski jarek) pa so 
zasajeni redkeje in neenakomerno, kar omogoča 
pronicanje sončne svetlobe v vodo ter razvoj 
alg. To omogoča večjo vrstno pestrost in s tem 
tudi večjo učinkovitost grajenega ekosistema. 
Redkejšo in neenakomerno zarast je potrebno 
vzdrževati. 

Če se rastline na delu grajenega ekosistema 
preveč razrastejo, in se želi njihova količina 
zmanjšati oz. razredčiti, se jih kosi ali izpuli prej v 
sezoni. Kosi se poleti (maj, junij), saj se s košnjo 
med rastno dobo slabi intenzivnost rasti. Rez 

pod vodno gladino še posebno oslabi rastline.

Redčenje rastlin naj nikoli ne poteka na celotnem 
sistemu, ker je poletje čas, ko je večina vrst živali 
v obdobju razmnoževanja in odraščanja mladih 
osebkov. Zato je pri tem opravilu potrebnega čim 
več opazovanja – če je očitno, da bi preveč motili 
ali škodovali prisotnim živalskim vrstam, poseg 
prestavimo na kasnejši čas, ali pa na drug del 
grajenega ekosistema. Pozorni smo na ptičja gn-
ezda, mrest, paglavce, sluzaste kupčke na rastli-
nah (jajčeca raznih nevretenčarjev) in vse druge 
znake prisotnosti živali.

Poleti odrezano sveže trstičje je zelo uporabno 
kot krma za živino, uporabi pa se ga lahko tudi za 
druge namene (kompostiranje, zastirka...).  
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 2.9.1.3.4 Odstranjevanje alg

Če se tekom leta v gredah s stoječo vodo 
množično razvijejo alge (zelene nitaste alge), jih 
je smiselno odstranjevati. Najenostavnejše je po-
biranje z grabljami. S tem se odstrani veliko hranil 
(dušik, fosfor), kar izboljša učinkovitost sistema. 

Alge so uporabne za različne namene, saj so zelo 
hranilno bogate. Lahko se jih uporablja za krmo 
(race, kure, prašiči...), kompostiranje, gnojenje, 
zastiranje, biooglje... Najenostavneje jih je samo 
odložiti na bližnjo njivo, kjer so dobrodošlo or-
gansko gnojilo. 

Če se nitaste alge razvijejo v še večjih količinah, 
kot je vidno na , jih je koristno delno odstraniti. 
Prevelika gostota ima namreč negativen vpliv na 
mešanje in pretakanje vode.

Slika 9: Nitaste alge v grajenem ekosistemu

 2.9.1.3.5 Odstranjevanje vodne leče

Podobno kot z algami (2.9.1.3.4) se ravna z vodno 
lečo (Lemna sp.), ki se včasih čez poletje v takšnih 
habitatih močno razraste na površini vode. 

Vodna leča je izredno bogata z beljakovinami in 
zato zelo kvalitetna krma za živali in gnojilo.

 2.9.1.4 Pregled pretočnosti sistema

Pregled pretočnosti sistema naj se izvede na 
nekaj mesecev, po večjem deževju oz. po potre-
bi. Pregleda se ali voda teče skozi sistem tako 
kot je predvideno (površinsko, podpovršinsko). 
V primeru, da prihaja do plavljenja kmetijskih 

površin (gorvodno), je potrebno sistem bolj pod-
robno pregledati. V primeru znakov zamašitve, 
naj se sistem očisti (odstranitev sedimentov) in 
razredči rastline. 

 2.9.1.5 Običajna popravila sistema

Običajna popravila vsebujejo manjše sanacije 
brežin (erozija) ali pa zamenjavo kakšnih dotra-

janih delov (pretrgana mreža gabiona, preperela 
pregrada).

 2.9.2. izredno vzdrževanje
V primeru izrednih vremenskih dogodkih (npr. 
poplave, izredno deževje), lahko sistem zasujejo 
sedimenti ali pride do večjih erozij. V takšnem 

primeru je potrebno sistem pregledati in ga 
pripeljati v prvotno stanje.

 2.9.3. vzdrževalni stroški

Redni vzdrževalni stroški (odstranjevanje sedimentov iz  usedalnika in košnja) so ocenjeni na 0,3 €/m2 (2021).
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3 oCena izvedljivosti PRenosa GRajeniH
eKosisteMov v PRaKso

Vse večje kmetijsko onesnaženje in spremenjene podnebne razmere povečujejo interes po aplikaciji 
grajenih ekosistemov.

 3.1 Prednosti uporabe grajenih ekosistemov
V projektu potrjene prednosti uporabe grajenih 
ekosistemov:
•	 Enostavna izgradnja in lahko dostopni lokalni 

materiali 
•	 Dokazano učinkovito odstranjevanje hranil v 

povprečju za 30,5 % (KPK do 91%, trdi delci 
do 63%, amonij do 78%, nitrat do 65%, fosfati 
do 73%)

•	 Nastanek novih habitatov je povečal 
življenjski potencial jarka in terenska opa-
zovanja so potrdila biološko raznovrstnost. 
Iz vidika podpore biodiverzitete, so grajeni 
ekosistemi priporočljiv ukrep na vsakem 
osuševalnem jarku.

•	 Aplikacija sistema ima vpliv na vodni režim, 
vsaj 2 m od vgrajenega mesta v povprečno pol 
metra globokem osuševalnem jarku, kar lahko 
negativno vpliva na rast tamkajšnjih kmeti-
jskih rastlin. Toda v globljih osuševalnih jarkih 
takšnega vpliva sistemov ne pričakujemo. 

•	 Nizki investicijski stroški (80 - 120 €/m`; 2021) 
in vzdrževalni stroški (0,3 €/m`; 2021) v prim-
erjavi s konvencionalnimi rešitvami.

•	 Prepoznana vrednost grajenih ekosistemov 
s strani javnih institucij (MGKP, ZVN, MOP, 
SKZG, KGZS).

•	 Zadovoljstvo obstoječih uporabnikov (petih 
kmetijskih gospodarstev) in kmetijskih 
svetovalcev (30).

V praksi se je grajene ekosisteme preizkusilo 
na petih različnih lokacijah, dokazalo njihovo 
učinkovitost, upravičilo finančna vlaganja, pri-
pravilo smernice za izgradnjo in promocijska 
gradiva. V sklopu projekta pripravljeni temelji 
omogočajo sistematično izgradnjo grajenih eko-
sistemov na osuševalnih jarkih. Samo njihova 
širša aplikacija lahko pripelje do izboljšanja kemi-
jskega stanja voda.

 3.2 omejitve uporabe grajenih ekosistemov
Skozi projekt se je pokazalo, da je implementacija 
grajenih ekosistemov najbolj smiselna v vzhodni 
Sloveniji. Prepoznane in dokazane omejitve pri 
umeščanju grajenih ekosistemih:
•	 Uporabni so le na območjih z neprepust-

no geološko podlago, kjer vode odtekajo 
površinsko. 

•	 Priporoča se umeščanje na globljih jarkih 
(>0,5 m), kjer je negativen vpliv na rast kmeti-
jskih ras-tlin zanemarljiv. Vsekakor je potreb-
no paziti, da strukture grajenega ekosistema 
ne povzročijo prevelikega, za kmetijske rast-
line škodljivega dviga nivoja talne vode.

•	 Smiselni so predvsem na področjih inten-
zivnega kmetijstva, kjer je obremenjenost 
z organskimi snovmi predvidoma visoka. 
To so živinorejski obrati in njim pripadajoče 
površine (pašniki, travniki, njive) ter tiste njivs-
ke površine, kjer se uporabljajo večje količine 

organskih gnojil (gnojnica).  Organsko obre-
menitev lahko prepoznamo vizualno: opazen 
siv ali črn sediment, bujna rast rastlin, smrad. 

•	 Njihovo aplikacijo se še posebej priporoča na 
osuševalnih jarkih, ki so v prispevni površini 
vodotoka 2. reda ali na zaščitenih področjih.

Poleg omejitev pri umeščanju grajenih ekosiste-
mov vezanih na geografsko situacijo in tip obre-
menitve, je ena glavnih omejitev, da v Sloveniji ne 
obstaja mehanizem, ki bi takšne ukrepe stroko-
vno in finančno podprl. Kmetom je rešitev všeč 
in razumejo pozitivne vplive na okolje, vendar 
se ne čutijo dolžne financirati takšne ukrepe, niti 
jih vzdrževati. Osuševalni jarki so namreč v lasti 
države, vzdržuje pa jih koncesionar SKZG. Pos-
ledica tega je, da ni jasno kdo naj bi financiral in-
vesticijo ter izvajal oz. plačal vzdrževanje.
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 3.3 Priložnosti uporabe grajenih ekosistemov
Grajeni ekosistemi so dobra rešitev za zmanjšanje 
razpršenega onesnaženja iz kmetijstva. Nji-
hova implementacija pomeni korak v blaženju 
podnebnih sprememb. So v skladu z okoljskimi 
politikami EU. Z uporabo grajenih ekosistemov 

se dviga kvaliteta voda in okolja v Sloveniji. Gre 
za naložbo v trajnostni razvoj kot konkurenčno 
prednost Slovenije. In prav to je dobro izhodišče 
za naslednji korak, njihovo sistematično imple-
mentacijo na nivoju države.

 3.4 težave (problemi) pri uporabi grajenih ekosistemov

Pri prenosu predlaganih rešitev v prakso so 
možni naslednji problemi:
•	 Ni vsak osuševalni jarek in vsako onesnaženje 

primerno za izgradnjo grajenega ekosistema. 
Umeščanje oz. mikro-lociranje grajenih eko-
sistemov mora biti v skladu s priporočili tega 
projekta (glej poglavja 2.3, 3.2).

•	 Zahtevna košnja rastlin (voda, blato, ovire). V 
izogib poškodovanja grajenega ekosistema, 
je potrebna označitev nevarnosti s koli ob 
izgradnji (glej poglavje 2.9.1.3.1).

•	 Za gradnjo grajenega ekosistema kmet 
načeloma ne izgubi obdelovalne površine. V 
kolikor pa je za izvedbo malo prostora, lahko 
pride do izguba dela obdelovalne površine ob 

osuševalnem jarku. To lahko privede do kon-
flikta interesov, kar lahko rezultira z manjšim 
številom grajenih ekosistemov. Potrebna je 
vzpostavitev mehanizma kompenzacije. 

•	 Razširjenost in financiranje grajenih ekosis-
temov je močno odvisno od finančnih meha-
nizmov, ki bodo na voljo v prihodnosti. 

•	 Nedorečen način financiranja in podpora 
implementaciji ter vzdrževanju, predstavlja 
oviro za razširjeno aplikacijo. 

•	 Ker govorimo o sistemih, ki imajo lahko 
morebitni vpliv na režim voda, vzdrževanje 
s periodičnimi pregledi, ne sme ostati 
zanemarjeno. 
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4 KoRisti PRedlaGaniH ReŠitev za KMetijsKo
GosPodaRstvo

Ključno sporočilo, ki smo ga uspešno prenesli 
kmetijskim gospodarstvom je, da grajeni ekosis-
temi vsebujejo prvine, ki so pomembne za ohran-
janje številnih živalskih in rastlinskih vrst, hkrati 
pa podpirajo in nudijo mnogo drugih funkcij za 
človeka in samo pokrajino. Gre za vzpostavl-
janje prehranskega sistema, ki bo odpornejši na 
podnebne spremembe, prijaznejši do narave in 
našega zdravja. Samo v zdravem okolje se lahko 
izboljša kvaliteta in poveča pridelava kmetijske-
ga pridelka, kar je v interesu kmetijskih gosp-
odarstev. 

Efekt grajenega ekosistema je zaznan samo v 
obdobju tik za večjim padavinskim dogodkom 
- takrat ni suše. V sušnem obdobju, pa so tudi 
nivoji vode usklajeni, kjer pa učinka grajenega 
ekosistema ni. Tudi, če je zaznan minimalen vpliv 
grajenega ekosistema na vsebnost vode v tleh, 
gre za neposredno okolico sistema in v vsakem 
primeru nima vpliva na vsebnost vode na celotni 
njivi in s tem ne izboljša negativnega vpliva suše 
na rastline, kar pomeni da takšen grajeni ekosis-
tem zagotovo ne vpliva na količino pridelka.

5 vPliv PRedlaGaniH ReŠitev na oKolje

Grajeni ekosistemi ščitijo vodna telesa pred 
onesnaženjem. Strukturni elementi in rastlinje 
nudijo nove habitate ter ustvarjajo raznolikost 
(preprečujejo izoliranost posameznih vrst). Zara-
di teh funkcij grajeni ekosistemi pripomorejo k 
varovanju zdravja, povečanju biotske raznovrst-
nosti in estetskemu izgledu kmetijske pokrajine. 
Vsi okoljski vidiki neposredno vplivajo tudi na 
povečanje oz. kvaliteto kmetijskega pridelka.

Predstavljena rešitev predstavlja trajnostni pris-
top za prilagoditev na podnebne spremembe. 
Poleg zgoraj naštetih pozitivnih vplivov, sistem 
tudi zmanjšuje emisije toplogrednih plinov. Ras-
tline v sistemu privzamejo atmosferski CO2, ki 
je nato dolgotrajneje vezan v rastlinskih tkivih in 

substratu. S privzemom ogljika tako pomagajo 
ublažiti emisije CO2. 

Strokovno utemeljeni grajeni ekosistemi imajo 
velik potencial za izboljšavo kemijskega stanja 
voda v Vzhodni Sloveniji (Dravsko polje, Prek-
murje in Savinjska dolina), kjer zaznavamo 
prekomerne negativne vplive iz kmetijske de-
javnosti na podzemne in površinske vode (Načrt 
upravljanja voda 2016 - 20221, MOP). Z rešitvijo 
bi hkrati ugodno vplivali na pestrost živali in ras-
tlin ter njihovih habitatov (tudi na območjih Na-
ture 2000 – Drava, Mura), saj izboljšujemo stanje 
vodnega telesa dolvodno ter preprečujemo na-
daljnje linijsko onesnaženje.
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6 sKlePi in PRiPoRoČila

V sklopu projekta razvite smernice (glej poglavje 
2) vsebujejo vse potrebne informacije za ra-
zumevanje, planiranje in izgradnjo grajenih 
ekosistemov. Da bi sistem dobro učinkoval, je 
potrebno pravilno izbrati območje aplikacije 
(prisotnost organske obremenitve iz kmetijst-
va, neprepustna podlaga, zaželeno prispevna 
površina vodotoka 2. reda in zaščiteno področje). 
Pred izgradnjo je potrebno izdelati enostavni 
načrt grajenega ekosistema. Le tega se ses-
tavi iz predhodno opisanih strukturnih elemen-
tov, ki se jih prilagodi na dimenzije in pogoje iz-
branega osuševalnega jarka. Enostavni načrt se 
priloži k vlogi za vodno soglasje. Vodno soglasje 
je potrebno pridobiti pred začetkom izgradnje. 
Izgradnja je enostavna. Koriščeni materiali so 
naravni in se jih lahko pridobi lokalno. V proce-
su je potrebno določiti kdo bo vzdrževal sistem 
(odstranjevanje sedimentov, košnja rastlin in 
redni pregledi funkcionalnosti). V primeru sla-
bega vzdrževanja, se sistem lahko zamaši in neg-
ativno vpliva na vodni režim osuševalnega jarka 
pri čemer so lahko ogroženi kmetijski pridelki. 
Pri nenadnem plavljenju kmetijskih površin ali 
opaznih spremembah nivoja vode, je potrebno 
raziskati vzrok. Poleg slabega vzdrževanja, je 
lahko vzrok tudi previsok nivo vode v grajenem 
ekosistemu. V tem primeru naj se zniža višina 
pregrade. 

Kljub temu, da so grajeni ekosistemi enostav-
ni, ocenjujemo, da bo v prihodnje prav gotovo 
potrebno narediti dodatna izobraževanja. Ker je 
vsak grajeni ekosistem individualno prilagojen 

lokaciji in situaciji, pričakujemo več diskusije ob 
začetku samostojnih aplikacij. Zaželeno je, da se 
po določenem prehodnem obdobju širših ap-
likacij, smernice dopolni z izkušnjami iz terena.  
Pridobljeni podatki v sklopu projekta kažejo na 
to, da obstaja interes po takšnih rešitvah, vendar 
le to ne bo dovolj za širšo aplikacijo. Potrebna bo 
ustrezna finančna in strokovna podpora s strani 
odločevalcev. Priporoča se, da se grajene ukrepe 
sofinancira iz kmetijske politike. Koristi so velike 
in daljnosežne in ne zajemajo samo kmetijska 
gospodarstva, ampak zagotavljajo številne ko-
risti za okolje in ljudi. 

Grajeni ekosistemi so zelena rešitev, ki jo pod-
pira EU s svojimi okoljskimi politikami. Rešitev 
ne zmanjšuje samo razpršenega onesnaženja, 
ampak podpira biološko raznovrstnost na polje-
delskih površinah, ki so večji del degradirane. S 
prisotnostjo vode, vodno in obvodno vegetacijo 
so grajeni ekosistemi nadomesten habitat za 
številne nevretenčarje (npr. vodni hrošči, kačji 
pastirji, metulji,..) kakor tudi višje razvite živali 
(dvoživke, ptice). Čas je za spremembo ustaljenih 
praks izvedbe osuševalnih jarkov in takojšen boj 
proti podnebnim spremembam.

Potrebno znanje za aplikacijo grajenih ekosiste-
mov je zbrano. Učinkovitost sistemov za blaženje 
vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih 
zemljišč je dokazana. Zasnovani so na način, 
da omogočajo sistematično implementacijo 
na nivoju države. Odločevalce pozivamo, da 
pospešijo njihovo širšo uporabo. 

Projekt EIP GREKO se je izvajal v okviru ukrepa 
M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 
2014–2020, podukrepa 16.5: Podpora za skup-
no ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb 
ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k 
okoljskim projektom in stalnim okoljskim prak-
sam.
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