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Dan travniških sadovnjakov 2022 

29. april – Evropa praznuje biotsko raznovrstnost 

 V petek 29. aprila začenjamo z največjo akcijo travniških sadovnjakov na svetu. Za izpeljavo 
potrebujemo čim več sodelavcev. 

 

Pod geslom 'Streuobstueberall' navdušujemo celotno Nemcijo, Avstrijo in Švico. A to še ni vse, naš moto se lahko uporablja tudi 
širše: 'orchardseverywhere'. Kajti tudi v Veliki Britaniji, Sloveniji, Luksemburgu in v številnih drugih državah so sadjarski 
prostovoljci – z veliko strastjo. Prav to strast moramo pokazati vsem ljudem. Zdaj je čas, da zapustite mehurček v travniškem 
sadovnjaku ter se podate v družbo, med ljudi. Oglašujemo naše delo, čudovita drevesa, travnike in vabimo k sodelovanju! 

Poziv k ukrepanju – Organizacija ukrepov 

Dan travniških sadovnjakov je svetovni dan sodelovanja in ukrepanja v zvezi z nesnovno kulturno dediščino v sadjarstvu. Gre za 
organizacijo različnih zanimivih dogodkov sredi naše kulturne krajine. Kako izgleda zadeva v praksi? 

 Organizirajte svoj lokalni dogodek na temo travniških sadovnjakov in povabite obiskovalce. 

 Objavite fotografije očarljivih cvetov, mamine kozarce z marmelado ali njen sadni smoothie. 

V podjetju Hochstamm Deutschland koordiniramo dan travniških sadovnjakov v Evropi. Beležimo vse aktivnosti v zvezi s 
travniškimi sadovnjaki ter jih vključujemo v naše odnose z javnostjo in medije. Na spletni strani 
www.streuobstueberall.de/www.orchardeverywhere.com) so predstavljeni vsi ukrepi in partnerji. Želite postati partner oz. 
ponuditi aktivnost? Na domači spletni strani so na voljo obrazci, preko katerih se lahko prijavite oz. prijavite svoje aktivnosti. 
Vabimo vse, da se nam pridružite, ne glede na to ali ste posameznik, združenje ali trgovec. 

Pomanjkanje idej? Ponujamo inspiracijo oz. pregled aktivnosti v lanskem letu (http://www.hochstamm-deutschland.de/tag-der-
streuobstwiesen): 

 Sadjarska srečanja 

 Prepoznavanje sadnih vrst in degustacije 

 Strokovne diskusije ob kavi 

 Kampanja na socialnih omrežjih, fotografski natečaj 

�� Travniki, preizkušena ljubezen 

Leta 2022 bomo že drugič praznovali dan travniških sadovnjakov. Na pobudo naših kolegov iz združenja 'ARGE Streuobst 
Österreich' je dan akcije vedno zadnji petek v aprilu. Presenečeni smo nad tem, koliko ljudi se je lani odzvalo našemu skupnemu 
pozivu. Ljudje so organizirali različne akcije, k sodelovanju povabili potrošnike in vsi smo tako skupaj občudovali našo prelepo 
pokrajino. Skupaj s številnimi partnerji smo torej ta dan spremenili v tradicijo – po vsej Evropi!  



 

 

Hochstamm Nemčija podpira vse partnerje 

 Vse ukrepe in partnerje bomo zbirali na novem spletnem mestu www.streuobstueberall. de ali 
www.orchardseverywhere.com/en/.  

 Pripravili smo interaktivni zemljevid z dogodki po vsej Evropi. Zemljevid lahko po želji vključite v obstoječa spletna mesta 

 Logotipe, plakate, osnutke besedil in sporočila za javnost za vaše delo za javnost najdete na spletni strani 
http://streuobstueberall.de/en/service/. 

 Skupno poročilo za javnost in mednarodna tiskovna konferenca 29. aprila. 

Po travniškem sadovnjaku sledi dan travniških sadovnjakov, … 

Dan travniških sadovnjakov želimo z vami obeležiti tudi leta 2023. Želimo vzpostaviti celotno evropsko mrežo ljubiteljev 
travniških sadovnjakov. Računajte s tem. Jeseni 2022 vabimo vse partnerje na srečanje evropske mreže, ki bo potekala digitalno 
in večjezično. 

Osnovne informacije  

Hochstamm Deutschland e.V. 

Hochstamm Deutschland e.V. je neprofitno nacionalno združenje, ki se zavzema za ohranjanje travniških sadovnjakov. Podjetje 
Hochstamm Deutschland podpirajo sadjarji, lokalne oblasti, združenja in zasebniki. Cilj združenja je podpirati lastnike in prijatelje 
travniških sadovnjakov, da ohranjajo obstoječe sadovnjake ter posredovanje idej za nadaljnji razvoj teh sadovnjakov -preko 
povezovanja, izmenjave in sodelovanja. Združenje je skupaj z več kot 1,3 milijona podpornikov doseglo, da so bili travniški 
sadovnjaki vpisani v register nesnovne kulturne dediščine v Nemčiji. To je pomagalo dvigniti prepoznavnost travniških 
sadovnjakov v javnosti. Po tem uspehu so različni pobudniki uvedli mednarodni dan travniških sadovnjakov. Poteka vsako leto 
zadnji petek v aprilu. 

ARGE Streuobst Oesterreich e.V. 

Združenje ARGE Streuobst se od leta 2000 ukvarja z ohranjanjem in obnovo sadnih drevesnic po vsej Avstriji. Za doseganje ciljev 
združenja si intenzivno prizadevajo številni priznani znanstveniki in zagovorniki različnih institucij ter zasebne zainteresirane 
strani. ARGE Streuobst je organizirana kot neprofitno združenje, deluje prostovoljno in se financira iz članarin, donacij in 
projektnih sredstev. Z organizacijo dogodkov, sodelovanjem v raziskovalnih projektih, izdajanjem publikacij, ustanavljanjem 
delovnih skupin in pripravo stališč o travniških sadovnjakih in ohranjanju sadnih genskih virov ARGE Streuobst dosega uspehe in 
ponuja možnosti za širitev travniških sadovnjakov in ohranjanja genskih virov sadnih rastlin. 

UK Orchard Network 

Mreža travniških sadovnjakov Združenega kraljestva je partnerstvo organizacij na Britanskem otočju, ki si skupaj prizadeva za 
aktivno spodbujanje ohranjanja sadnih dreves in njihovih sort v različnih oblikah: kot posameznih dreves, tradicionalnih, sadnih 
travnikov in sadovnjakov ter za ohranjanje biotske raznovrstnosti habitata sadovnjakov. Cilj mreže je zaustaviti upadanje biotske 
raznovrstnosti travniških sadovnjakov in divjih živali na Britanskem otočju, spodbujati širše razumevanje pomena travniških 
sadovnjakov in naših tradicionalnih sort v korist divjih živali, ljudi in naše dediščine, vzpostaviti trdne odnose med zainteresiranimi 
organizacijami, spodbujati najboljše praske upravljanja, svetovati in pomagati pri ohranjanju, vzdrževanju in sajenju sadovnjakov 
ter delovati kot osrednja točka za razvoj politike in vladne agencije. 

  



 

 

Nesnovna kulturna dediščina travniških sadovnjakov 

Nesnovna kulturna dediščina so kulturni izrazi, ki jih neposredno podpira človeško znanje ter se prenašajo in razvijajo iz roda v 
rod. Nesnovne kulturne dediščine se ni mogoče dotakniti, vendar je povezana z ljudmi in jo ohranja pri življenju predanost njenih 
nosilcev. 

Sadovnjaki v obliki polj, travnikov ali drevoredov z visokimi sadnimi drevesi z velikimi krošnjami so rezultat kmetijskega in 
kulturnega razvoja in so zato neposredno povezani s človeškim znanjem. Sajenje, gojenje in nega travniških sadovnjakov, gojenje 
sadnih sort ter obiranje in predelava sadja temeljijo na obsežnem empiričnem znanju o ravnanju z naravo. Poleg kulturnih izrazov, 
kot so prazniki žetve in obredi, so se skozi stoletja razvile in izpopolnile tudi posebne obrtne tehnike, na primer za nego sadnega 
drevja. Kulturne značilnosti travniških sadovnjakov so v skladu z Unescovimi merili v sledečih pogledih; znanje in običaji, povezani 
z naravo in vesoljem, tradicionalne obrtne tehnike, običaji, rituali in festivali. 

Zamisel o vpisu travniškega sadja na seznam nemške nesnovne kulturne dediščine se je porodila že leta 2015. Pobudniki pa so 
jo od takrat naprej razvijali in o njej razpravljali. Podjetje Hochstamm Deutschland e.V. je leta 2019 v Nemčiji prevzelo pobudo 
za organizacijo prijave kot projekta sodelovanja po vsej državi. Leta 2021 je bila vloga, ki jo je podprlo več kot 1,3 milijona  
podpornikov, odobrena in travniški sadovnjaki so bili vpisani v nacionalni register nesnovne kulturne dediščine v Nemčiji. 

 

Hochstamm Deutschland e. V. na poti podpira VSE partnerje v Evropi, zaprositi za 
vpis travniških sadovnjakov na seznam nesnovne kulturne dediščine. 

Naši cilji: 

Dan travniških sadovnjakov kot priznan svetovni dan 

Oskrba travniških sadovnjakov kot nesnovna kulturna dediščina EU in Unesca! 
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