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Goričko je gričevnato območje na skrajnem severovzhodu Slovenije. Prepletenost dolin s potoki in slemen gričev s pogostimi travniškimi 
površinami ter mejicami nudijo širok razpon življenjskega prostora različnim vrstam ptic. Mejice, ekstenzivna travišča, visokodebelni sadovnjaki 
ter povezave med njimi so ključni elementi kulturne krajine na Goričkem. Nekatere ptice, kot so smrdokavra, veliki skovik, rjavi srakoper, najdejo 
svoj življenjski prostor v visokodebelnih sadovnjakih in mejicah. Prepelica in bela štorklja s svojo prisotnostjo ter petje hribskega škrjanca na 
ekstenzivnih traviščih dajejo dodatno vrednost celotnemu območju. 
 
Id območja SI5000009 
Ime območja Goričko 
Tip območja SCI (posebno ohranitveno območje)
Potrjen SPA 29. 4. 2004 
Potrjen SPA / 
Biogeografska regija celinska 
Površina [ha] 40203,42 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velikost in kvaliteta cone (povzeto po NV atlasu) 
D – dobra, S – sprejemljiva, N – nezadostna  
 
V nadaljevanju je izhodiščno stanje vrst, za katere je v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo 
na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) potrebno opraviti presojo. 
  

Legenda
Občinske meje

Notranja cona
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bičja trstnica Acrocephalus schoenobaenus Velikost in kvaliteta cone: 33,96 ha (D) +  34,16 ha 
cona širitve (D)

Biologija vrste: 
Prebiva v trstiščih in na močvirnih travnikih s posameznimi grmi. Samec poje s preže in v zraku, peti prične že v nekaj urah po vrnitvi s 
prezimovališč in takoj po parjenju preneha. Gnezdi v različnih tipih nizke, goste vegetacije, ki je lahko tudi dlje od vode, lahko tudi v 
grmičevju. Hrani se z žuželkami, izven gnezditvenega obdobja pa tudi s semeni. Večinoma se hrani tik po sončnem vzhodu in tik pred sončnim 
vzhodom, ko je plen najmanj mobilen. Je selivka, ki prezimuje v Afriki južno od Sahare, vrne se aprila. V Sloveniji je redka gnezdilka. 
Dejavniki ogrožanja: 
Ogrožata jo izsuševanje močvirij in intenzifikacija kmetijstva (izginjanje vlažnih travnikov).
Grafični prikaz notranjih con vrste:  Stanje vrste na območju prostorske ureditve: 

Vrsta na območju občine nima notranje cone. 
Bičja trstnica prebiva na pozno košenih, rahlo 
zaraščajočih se travnikih s šašjem, visokimi 
steblikami in posameznimi grmički. Na 
Goričkem je redka gnezdilka; ustrezajo ji 
predvsem vlažni travniki severno od 
Ledavskega jezera. Tam je bila zabeležena že 
leta 1999, in sicer kar 33 pojočih samcev 
(Denac & Kmecl 2014). Vrsta se pojavlja le ob 
Ledavskem jezeru in ima le-tam tudi cono, 
znana je še s Križevskega jezera (Denac & 
Kmecl 2014). 
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vodomec Alcedo atthis Velikost in kvaliteta cone: 148,92 ha (D) 
Biologija vrste: 
Živi ob potokih, manjših rekah in kanalih s senčnimi predeli, pozimi je tudi ob bolj odprtih vodah. Gnezdilni rov, dolg 45–90 cm, z majhno 
kamrico na koncu skoplje v brežino. Ob plitvi vodi potrebuje zadostno število prež, s katerih lovi. Hrani se s sladkovodnimi ribami, vodnimi 
žuželkami, redkeje z mehkužci, raki in dvoživkami. Nekatere populacije so stalnice, druge selivke. Prezimuje po celi Evropi, v Sredozemlju in 
Severni Afriki, na gnezdenje v Slovenijo se vrne marca. 
Dejavniki ogrožanja: 
Ogrožajo ga hidroregulacije (uravnava rečnih strug, zajezitve, izginjanje naravnih peščenih sten), prizadenejo pa ga lahko tudi visoke vode, ki 
mu zalijejo rov.
Grafični prikaz notranjih con vrste:  Stanje vrste na območju prostorske ureditve: 

Na Goričkem prebiva predvsem ob reki Krki 
ter na Ledavskem jezeru (Denac & Kmecl 
2014). Glede na karto v Denac & Kmecl 
(2014) vrsta v obdobju ni bila popisana na 
območju Občine Gornji Petrovci, vendar je 
njeno pojavljanje zelo verjetno. 
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bela štorklja Ciconia ciconia Velikost in kvaliteta cone: 19.942,75 ha (D) 
Biologija vrste: 
Bela štorklja je neločljivo povezana s človekom: svoja gnezda gradi v naseljih, na drogovih električne napeljave, slemenih hiš ali na velikih 
osamljenih drevesih poleg kmetij. Prehranjuje se na košenih ekstenzivnih travnikih, sveže preoranih njivah, ob izsuševalnih kanalih ter stoječih in 
tekočih vodah. V njeni prehrani najdemo male sesalce, dvoživke, ribe in kobilice, priložnostno tudi deževnike. V primeru, da je hrane premalo, 
starši enega ali več mladičev vržejo iz gnezda. Bele štorklje so selivke, ki se iz afriških prezimovališč vrnejo sredi marca in v začetku aprila. So 
zveste svojemu gnezdišču, zato se na gnezdu pogosto srečata stara partnerja. Par gnezdo vsako leto dogradi, zato najstarejša tehtajo preko pol 
tone. 
Dejavniki ogrožanja: 
V Sloveniji se večata tako njena populacija kot naselitveni prostor, vendar je vrsta kljub temu ogrožena zaradi intenzifikacije kmetijstva, ki 
slabša pogoje za njeno prehranjevanje.
Grafični prikaz notranjih con vrste: Stanje vrste na območju prostorske ureditve: 

Z območja Občine Gornji Petrovci je znano 
eno gnezdo belih štorkelj v obdobju 1999-
2013 (Denac & Kmecl 2014). Na območju 
Občine Gornji Petrovci so primerni 
prehranjevalni habitati kot tudi primerna 
gnezditvena mesta za vrsto. 
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črna štorklja Ciconia nigra Velikost in kvaliteta cone: 7.980 ha (D) + 13.158,9 ha (S) 
Biologija vrste: 
Črna štorklja je precej redkejša in živi bolj skrito življenje kot njena sestrska vrsta, bela štorklja. Gnezdi v poplavnih gozdovih s številnimi 
visokimi debelimi drevesi, na katerih si iz vej zgradi svoje mogočno gnezdo. V Sloveniji, kjer sodi med redke gnezdilke, so to najpogosteje 
belogabrovo-dobovi gozdovi, ki so prepredeni s potočki in manjšimi močvirji. Hrani se z dvoživkami, ribami in drugimi vretenčarji, ki jih lovi 
med počasno hojo na gozdnih jasah, vlažnih travnikih, ob stoječih in tekočih celinskih vodah. Je selivka, ki se iz tropske Afrike vrne aprila.  
Dejavniki ogrožanja: 
Ogrožata jo zlasti izginjanje ustreznih gnezdišč in človekove motnje v času gnezdenja, na katere je izredno občutljiva. 
Grafični prikaz notranjih con vrste:  

 

Stanje vrste na območju prostorske ureditve: 
Z območja Občine Gornji Petrovci je znan 
podatek o pojavljanju vrste v času gnezditve 
(Denac & Kmecl 2014). Na območju Občine 
Gornji Petrovci se pojavljajo tako primerni 
gnezditveni habitati kot tudi prehranjevalni 
habitati za vrsto. 
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prepelica Coturnix coturnix Velikost in kvaliteta cone: 18.297,04 ha (D) 
Biologija vrste: 
Živi zelo skrito življenje v gosti, vlažni vegetaciji, visoki do 1 m. V Sloveniji gnezdi v mozaiku ekstenzivnih travnikov (zlasti vlažnih travnikov z 
modro stožko) in žitnih njiv, sicer pa se je ponekod prilagodila tudi na nekatere kmetijske kulture (ozimna pšenica, detelja). Gnezdo je na tleh, 
skrito v travi ali poljščinah. Je vsejeda, prehranjuje se s semeni plevelov, žit in z nevretenčarji. Je selivka, ki prezimuje v podsaharski Afriki, 
nekatere tudi v Sredozemlju, vrne se aprila. 
Dejavniki ogrožanja: 
Ogroža jo intenzifikacija kmetijstva (pomanjkanje hrane na intenzivnih travnikih, prezgodnja prva košnja).
Grafični prikaz notranjih con vrste:  Stanje vrste na območju prostorske ureditve: 

Pogostejša je na vzhodnem delu Goričkega, 
verjetno zaradi boljše ohranjenosti tamkajšnje 
kmetijske krajine (Denac & Kmecl 2014). 
Vrsta se pojavlja na območju Občine Gornji 
Petrovci glede na podatke v Denac & Kmecl 
(2014) s pomembnim delom subpopulacije. 
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črna žolna Dryocopus martius Velikost in kvaliteta cone: 23.059,74 ha (D) 
Biologija vrste: 
Je največja evropska žolna. Živi v mešanih bukovo-jelovih in iglastih gozdovih, kjer si za gnezdenje teše dupla z ovalnim vhodom. Par potrebuje 
za uspešno gnezdenje kar 300–400 ha gozda. Med prehranjevanjem na starih drevesih (zlasti iglavcih) za seboj pušča velike luknje, v katerih išče 
lesne mravlje. Hrani se z ličinkami, bubami in odraslimi mravljami ter lesnimi hrošči. Njen jezik je močno lepljiv, na konici pa ima 4–5 
kaveljčkov, s katerimi lahko izza lubja potegne ličinke hroščev. Je stalnica in v Sloveniji pogosta gnezdilka. 
Dejavniki ogrožanja: 
Za enkrat ni ogrožena, njena evropska populacija je narasla.
Grafični prikaz notranjih con vrste:  Stanje vrste na območju prostorske ureditve: 

Na Goričkem ima tri zgostitve, in sicer med 
Čepinci in Hodošem, med Gradom in Šulinci 
ter v okolici Moščancev (Denac & Kmecl 
2014). Glede na karto v Denac & Kmecl 
(2014) se vrsta pojavlja na območju Občine v 
nizkih gostotah do srednjih gostotah (večje 
gostote so značilne za južni del Občine.  
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belorepec Haliaeetus albicilla Velikost in kvaliteta cone: 121,57 ha (D) 
Biologija vrste: 
V Sloveniji je izjemno redek gnezdilec (1–2 para) na Notranjskem in Dolenjskem. Svoja ogromna gnezda naredi na velikih drevesih (bukve, 
hrasti), redkeje na skalnih policah. Gnezdo lahko uporablja več let zaporedoma. Par si je zvest celo življenje, z dvorjenjem pa prične že 
decembra. Njegova mesta prehranjevanja so lahko do 10 km oddaljena od gnezda, ki je praviloma blizu gozdnega roba. Prehranjuje se z 
ribami, ki jih bodisi aktivno lovi bodisi pobira nasedle in umirajoče, z vodnimi pticami, sesalci, mrhovino ali pa s plenim, ki ga ukrade drugim 
ujedam (kleptoparazit). Je stalnica, mladiči si po osamosvojitvi poiščejo svoj teritorij.  
Dejavniki ogrožanja: 
Ogrožajo ga motnje v času gnezdenja.
Grafični prikaz notranjih con vrste:  Stanje vrste na območju prostorske ureditve: 

Vrsta na območju občine nima notranje cone. 
Vrsta se pojavlja ob Ledavskem jezeru in ima 
le-tam tudi cono, pojavljanje je znano še z 
območja Kobilja. Belorepec, ki se redno 
pojavlja na Ledavskem jezeru, gnezdi 
najverjetneje čez mejo v Avstriji in jezero 
uporablja le kot prehranjevališče (Denac & 
Kmecl 2014). 
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čapljica Ixobrychus minutus Velikost in kvaliteta cone: 132,47 ha (S)
Biologija vrste: 
Je najmanjša evropska vrsta čaplje, ki živi zelo skrito življenje. Gnezdo si splete malce nad vodno gladino v sestoju trstičja ali drugi obrežni 
vegetaciji in vanj izleže 5–6 jajc. Hrani se pretežno z nevretenčarji, dvoživkami in ribami, ki jih lovi med hojo ali prežanjem v plitvi vodi. Je 
selivka, ki se s prezimovališč v Slovenijo vrne maja. V nevarnosti odrasli osebki in mladiči zavzamejo pokončno varovalno držo in obmirujejo, 
zaradi česar se skoraj popolnoma zlijejo z okoliškim rastlinjem. V Sloveniji je redka gnezdilka, saj gnezdi le 30–60 parov. 
Dejavniki ogrožanja: 
Glavni razlog za njeno ogroženost je uničevanje in posledična izguba gnezdišč (trstišča, močvirja, gramoznice, opuščeni ribniki in glinokopi). 
Grafični prikaz notranjih con vrste:  Stanje vrste na območju prostorske ureditve: 

Na Goričkem jo lahko srečamo predvsem na 
Ledavskem jezeru, ki ima največje površine 
s habitatom, primernim zanjo (Denac & 
Kmecl 2014), vendar je za vrsto znan tudi 
podatek z območja Občine Gornji Petrovci 
(Križevsko jezero). 
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rjavi srakoper Lanius collurio Velikost in kvaliteta cone: 20.224,11 ha (D) 
Biologija vrste: 
Prebivajo v mozaični kmetijski krajini z drevesno-grmovnimi mejicami, grmišči in košenimi travniki. Gnezdo si spletejo v gostem, trnastem 
grmovju. Hranijo se z žuželkami (zlasti hrošči), malimi sesalci, pticami in plazilci. Lovijo s preže, najraje na sveže pokošenih površinah pa tudi 
na makadamskih cestah. Odvečno hrano shranjujejo nabodeno na trne ali odlomljene veje. Rjavi srakoper je selivka, ki prezimuje v vzhodni in 
južni Afriki, vrne se aprila.  
Dejavniki ogrožanja: 
V Sloveniji je za enkrat še pogost gnezdilec, medtem ko je po Evropi njegova številčnost močno upadla zaradi intenzifikacije kmetijstva, 
ponekod je celo izumrl (Velika Britanija).
Grafični prikaz notranjih con vrste:  Stanje vrste na območju prostorske ureditve: 

Na Goričkem je rjavi srakoper dokaj pogost 
gnezdilec mozaične krajine z grmišči in 
travniki. Videti je, da njegova populacija v 
zadnjih letih narašča, kar je morda posledica 
zaraščanja krajine (Denac & Kmecl 2014). 
Tudi na območju Občine Gornji Petrovci se 
vrsta pojavlja, saj so tukaj tudi zanjo primerni 
habitati in pomembne zgostitve vrste. 
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hribski škrjanec Lullula arborea Velikost in kvaliteta cone: 19.058,47 ha (D) 
Biologija vrste: 
Vrsta prebiva na dobro odcejenih peščenih pobočjih z mozaikom nizke in visoke vegetacije suhih travišč ter z raztresenimi grmi in drevjem. 
Gnezdo je na tleh, v zavetju grma ali kupa trave. V gnezditveni sezoni se hrani z žuželkami in pajki, izven nje pa s semeni. Nekatere populacije 
se selijo, druge so stalnice, prezimujejo pa v južnem delu gnezditvenega areala. V Sloveniji je redka gnezdilka. 
Dejavniki ogrožanja: 
Ogroža ga intenzifikacija kmetijstva (uničevanje ekstenzivnih suhih travnikov, širjenje njiv).
Grafični prikaz notranjih con vrste:  Stanje vrste na območju prostorske ureditve: 

V zadnjem desetletju in pol je na Goričkem 
upadel več kot za polovico (Denac & Kmecl 
2014). Glede na najnovejše podatke pa je 
populacija na Goričkem v letu 2015 štela le 
okoli 20 parov in je v veliki nevarnosti, da v 
primeru nespremenjenega tempa upadanja 
najkasneje v naslednjih 10 letih izumre 
(Denac in sod. 2015). Na Goričkem je (bil) 
razširjen predvsem na vzhodnem delu, 
pojavlja pa se tako v dolinah kot na pobočjih 
(Denac & Kmecl 2014). Glede na podatke v 
Denac & Kmecl (2014) je pojavljanje vrste z 
območja Občine Gornji Petrovci v obdobju 
2003-2010 in 2012 znano. 
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veliki skovik Otus scops Velikost in kvaliteta cone: 21.665,18 ha (D) 
Biologija vrste: 
Vrsta naseljuje mozaično kmetijsko krajino toplih in suhih nižinskih predelov. V Sloveniji gnezdi v duplih ekstenzivnih sadovnjakov, drevesnih 
mejic ter v luknjah kamnitih hiš in skalnih sten, lahko tudi v ohlapnih kolonijah. Prehranjuje se zlasti z velikimi žuželkami (ravnokrilci, hrošči, 
nočni metulji), ki jih lovi na ekstenzivnih travnikih in drugih odprtih površinah. Je edina prava selivka med evropskimi sovami, ki prezimuje v 
Afriki in se k nam vrne v začetku aprila. 
Dejavniki ogrožanja: 
Ogrožajo ga intenzifikacija kmetijstva (pretvarjanje ekstenzivnih travnikov v njive in intenzivne travnike, uporaba pesticidov, izsekovanje 
drevesnih mejic), urbanizacija in propadanje visokodebelnih sadovnjakov.
Grafični prikaz notranjih con vrste:  Stanje vrste na območju prostorske ureditve: 

Veliki skovik je na Goričkem med letoma 1997 
in 2013 doživel velik upad, saj se je njegova 
populacija zmanjšala z 210-250 parov na pičlih 
60-70 parov. To pomeni zmanjšanje za več kot 
70 %. Mnoga primerna dupla v visokem drevju 
so verjetno izginila skupaj z drevesnimi 
mejicami, posekanimi ob komasacijah. V več kot 
250 pregledanih duplih, ki so bila do 2,5 m 
visoko od tal, niso v letih 2012-2014 našli niti 
enega gnezdečega velikega skovika. Še resnejša 
grožnja kot pomanjkanje gnezdišč pa je zanj 
izginjanje ekstenzivnih travnikov zaradi premene 
v njive ali intenzivne travnike. Zaraščajoči se 
travniki so vsaj v prvih fazah zaraščanja za 
velikega skovika zelo pomemben prehranjevalni 
habitat, saj na njih živi veliko kobilic 
dolgotipalčnic. Z napredovanjem zaraščanja v 
gozd pa te površine zanj izgubijo pomen (Denac 
& Kmecl 2014). Glede na karto v Denac & 
Kmecl (2014) je pojavljanje vrste z območja 
Občine Gornji Petrovci v l. 2000 in 2012 znano. 
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sršenar Pernis apivorus Velikost in kvaliteta cone: 27.315,06 ha (D) 
Biologija vrste: 
Naseljuje odprte gozdovi s številnimi jasami in mozaično kmetijsko krajino. Gnezdi na velikih drevesih, 10–20 m nad tlemi. Hrani se z 
ličinkami, bubami in odraslimi kožekrilci (ose, sršeni, čmrlji), spomladi tudi z drugimi žuželkami, dvoživkami, plazilci, malimi sesalci, jajci in 
mladiči ptic, občasno tudi s sadeži. Žuželkam v letu sledi do gnezda, ki ga nato izkoplje (koplje tudi do globine 40 cm). Osje želo pred 
zaužitjem odščipne s kljunom. Sadeže obira z vej ali pobira po tleh, s kremplji odstrani morebitno koščico. Spretno lovi tudi peš na tleh. Je 
selivka, ki prezimuje v zahodnem in centralnem delu ekvatorialne Afrike in se vrne sredi aprila. 
Dejavniki ogrožanja: 
Zelo je občutljiv na človekove motnje v času gnezdenja ter na spremembe v gnezditvenem habitatu.
Grafični prikaz notranjih con vrste:  Stanje vrste na območju prostorske ureditve: 

Na Goričkem je sršenar maloštevilen 
gnezdilec, ki se pojavlja razpršeno po vsem 
območju (Denac & Kmecl 2014). Glede na 
karto v Denac & Kmecl (2014) je pojavljanje 
vrste znano območja Občine Gornji Petrovci. 
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pivka Picus canus Velikost in kvaliteta cone: 22.848,19 ha (D) 
Biologija vrste: 
Naseljuje mešane in listnati gozdovi, rečne loke in drevesne mejice. Duplo si izteše sama, najpogosteje v listavce (javor, bukev, hrast, lipa, 
vrba). Hrani se z mravljami in drugimi žuželkami, ki jih lovi na tleh in na drevju, kjer izza lubja pobira tudi njihove ličinke in bube. Je manj 
specializirana na mravlje kot zelena žolna. Je stalnica, v Sloveniji velja za pogosto vrsto. 
Dejavniki ogrožanja: 
V nižinskih predelih jo ogroža zlasti uničevanje rečnih lok in drevesnih mejic.
Grafični prikaz notranjih con vrste:  Stanje vrste na območju prostorske ureditve: 

Na Goričkem je vrsta najpogostejša na 
vzhodu, med Domanjševci in Šalovci (Denac 
& Kmecl 2014). Glede na karto v Denac & 
Kmecl (2014) se na območju Občine Gornji 
Petrovci pojavlja oz. so tukaj večje gostote 
glede na popis l. 2012, predvsem v osrednjem 
delu Občine. 
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smrdokavra Upupa epops Velikost in kvaliteta cone: 20.415,75 ha (D) 
Biologija vrste: 
Večino časa se zadržuje v gostem kritju. Svatovsko se oglaša le do sparitve, potem utihne. V Sloveniji je izjemno redka gnezdilka. Naseljuje 
plitve vode z bogato vodno vegetacijo (trstičje, visoko šašje) in je zelo občutljiva na spremembe nivoja vode. Gnezdo je skrito v gosti 
vegetaciji blizu vode ali nad njo, v slednjem primeru pogosto na kopuči šaša. Je vsejed, hrani se z vodnimi nevretenčarji in vodnimi rastlinami. 
Je selivka, ki prezimuje v južni Evropi, Afriki in Indiji, vrne se marca ali aprila.  
Dejavniki ogrožanja: 
Ogrožajo jo izsuševanje močvirij, čiščenje obrežne zarasti ribnikov in spreminjanje vodnega režima.
Grafični prikaz notranjih con vrste:  Stanje vrste na območju prostorske ureditve: 

Smrdokavra je na Goričkem med letoma 
1997 in 2013 doživela velik upad, saj se je 
njena populacija zmanjšala s 180-230 parov 
na vsega 20-40 parov. To pomeni zmanjšanje 
za kar 85 %. Verjetno je njen upad povezan z 
izginjanjem ekstenzivnih travniških površin 
na račun premene v njive in intenzivne 
travnike ter splošnim zmanjšanjem 
pokrajinske mozaičnosti. To ima za posledico 
predvsem pomanjkanje primernih 
prehranjevalnih površin (Denac & Kmecl 
2014). Glede na karto v Denac & Kmecl 
(2014) je pojavljanje vrste znano z območja 
Občine Gornji Petrovci in ima vrsta tukaj 
pomembne sub/populacije. 
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