1. posebno skrb nameniti ohranjanju avtohtonega cikas
tega tipa živali,
2. zagotoviti čim večjo ekonomičnost reje (prireja in
predelava mleka, kar je na alpskem območju v tesni
povezavi z ohranjanjem planšarstva ter slovenske naravne in kulturne dediščine),
3. nameniti dodatne vzpodbude za elitne živali, ki so
glavno merilo stopnje ogroženosti in zagotovilo obstoja pasme v avtohtonem tipu.

CIKA

DRUŠTVO

20 let

združenja

Spletna stran: www.cikastogovedo.si

PREDSEDNIK:
Anton JAMNIK
STROKOVNI VODJA IN
TAJNIK:
Matjaž HRIBAR
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telesna masa odraslih krav: 300 - 450 kg
višina vihra odraslih krav: 115 - 125 cm
glava: kratka in plemenita
oči: velike, temne in močno pigmentirane
rogovi: lahki, kratki in usmerjeni navzgor
vrat: tanek in dolg z močno nagubano kožo
podgrlina: slabo razvita
rep: tanek in dolg
noge: tankih kosti s pravilno stojo
biclji: čvrsti
parklji: visoki

031 462 243
anton9jamnik@gmail.com

031 378 786
matjaz.hribar@lj.kgzs.si

EDINA SLOVENSKA
AVTOHTONA PASMA
GOVEDA
• je primerna za ekološke reje
• je prilagodljiva na lokalne pogoje reje
• je primerna za pašo, tudi na skromnih in
hribovitih območjih
• je odporna na bolezni
• ima dobro plodnost
• ima relativno (glede na telesno maso)
dobro mlečnost
• ima dolgo življenjsko dobo
• ima izrazit materinski čut

V avtohtonem cikastem tipu se je ohranila
peščica živali, ki jih je treba čuvati kot zaklad.
V letu 2006 smo pregledali celotno populacijo pasme in
vpeljali sistem ocenjevanja avtohtonih lastnosti. Postavili
smo kriterije, ki ločujejo cikasti tip od delnega in pincgav
skega tipa. Evidentirali smo 510 krav pri 269 rejcih.
Danes je reja cikastega goveda razširjena v večji ali manjši
meri po celotnem območju Slovenije, najbolj zgoščena pa
je na območju Bohinja in Kamnika. V rodovniško knjigo
je vpisanih 1344 krav, od tega 338 v glavni del. To pomeni,
da je samo 25,1 % krav v celotni populaciji v avtohtonem
cikastem tipu, kar pasmo uvršča v visoko stopnjo ogrože
nosti (2015).

