
4. Pilotni primer - upravljanje z vodami Pilotno območje: Občina 
Puchberg am Schneeberg, dežela Spodnja Avstrija, Avstrija

Študijsko območje

Puchberg  am  Schneeberg  se  nahaja  v  okrožju  Neunkirchen  na  jugu  Spodnje
Avstrije, na severovzhodnem robu Alp. Glavnina naselja ima nadmorsko višino
585  m.  Najvišja  točka  občinskega  območja  je  Klosterwappen  z  2076  m
nadmorske višine, z najvišjim vrhom Schneeberga, ki  je hkrati  najvišja gora v
Spodnji  Avstriji.  Puchberg  ima 2694  prebivalcev  (2020).  Občinsko  območje  je
razmeroma redko poseljeno, z gostoto 32 prebivalcev na kvadratni kilometer (za
primerjavo:  Spodnja  Avstrija  ima  83,  Avstrija  98  prebivalcev  na  kvadratni
kilometer).  Kot v  mnogih manjših krajih  v okrožju Neunkirchen,  se območje  v
zadnjih  tridesetih  letih  sooča s  trendom preseljevanja v  okoliška mesta  in  na
Dunaj.

V strukturi rabe tal so travniki, polja in iglasti gozdovi. Iz okoliških gora izvira pet
potokov. V letu je povprečno 1860 ur trajanje sončnega obsevanja. V vseh letnih
časih  je  megla precej  redka in  običajno traja  le  zelo  kratek čas.  V povprečju
padavine padajo vsak drugi dan v letu. Tudi sredi poletja dež ni redkost. Zaradi
gorskega podnebja so dnevi z vročimi in vlažnimi obdobji zelo redki tudi v sredini
poletja; noči prinašajo močno ohladitev z gora. Poleti je povprečna temperatura
okoli 25 ° C, pozimi malo pod 0 ° C. V zadnjih letih se kažejo znaki pogostejše
spomladanske suše.

Za rabo zemljišč je poleg naselij značilno še kmetijstvo in gozdarstvo.



1CORINE land cover taken from http://www.alpes-webgis.eu/ 

Pilotno območje – Postopno upravljanje travinj

Pilotno območje temelji na prejšnjem projektu "Postopno upravljanje travinja" v
Spodnji  Avstriji,  vzorčna  regija  Puchberg  am  Schneeberg",  ki  so  ga  podprli
spodnjeavstrijski  skladi.  Uporaba  koncepta  postopnega  upravljanja  travinja  na
območju Puchberg am Schneeberg je bila zasnovana na raziskavi v letih 2016 in
2017  skupaj  z  17  zainteresiranimi  kmetovalci  v  regiji.  Kot  nadaljevanje  te
raziskave je bila nekaj let kasneje, v okviru projekta Impuls4Action, organizirana
nadaljevalna delavnica za izmenjavo izkušenj s kmetovalci.

Postopna  raba  travinj  pomaga  kmetijam,  da  izboljšajo  svoj  ekološki  in
gospodarski  položaj.  S  pomočjo  gnojenja  in  raznolikosti  rabe,  prilagojene
posameznim območjem, je mogoče bistveno izboljšati  kakovost osnovne krme,
kot tudi zmanjšanja rabe tal za intenzivno pridelano krmo.

Tudi, če se nekatera območja zaradi gradacije intenzivnosti  gnojijo manj in se
redkeje uporabljajo, se lahko skupni prispevek marže poveča z intenzivnejšo rabo
na drugih površinah, ki imajo boljšo bonitetno oceno. Vendar je treba opozoriti,
da se zlasti pri intenzivnih travnikih doseže optimalno ravnovesje med prirastom,
gnojenjem in pravočasnim od kosom v smeri doseganja  visoke kakovosti.

http://www.alpes-webgis.eu/


Zaradi različnih vrednosti osnovne krme je pravilna kombinacija obrokov 
odločilnega pomena pri postopni rabi travinja za doseganje dodane vrednosti.


