
O projektu

Projekt SIMARINE-NATURA (LIFE10NAT/SI/141) je namenjen vzpostavitvi morskih območij Natura 2000 
za sredozemskega vranjeka (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) v Sloveniji. Potekal je v letih 
2011–2016 pod okriljem Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS). DOPPS je član 
mednarodne naravovarstvene organizacije BirdLife International, ki deluje na področju varstva ptic in 
njihovih habitatov. Več informacij: http://simarine-natura.ptice.si. 

Sredozemski vranjek 
v slovenskem morju
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Hitri in drzni, a kljub temu ranljivi … 
9. Velika pliskavka (Tursiops truncatus)
Edina vrsta delfinov, ki se v slovenskem morju redno 
pojavlja, je velika pliskavka. Populacija, ki naseljuje vode 
severnega Jadrana, šteje približno sto osebkov. 

Kljub trdnemu oklepu so ogrožene …
10. Glavata kareta (Caretta caretta)
Tako kot za vranjeke je severni Jadran zelo pomembno 
prehranjevališče tudi za mlade glavate karete. To je edina 
vrsta morskih želv, ki se redno pojavlja v slovenskem 
morju. 

Pomembno življenjsko okolje za mnoge organizme
11. Morska trava pozejdonka (Posidonia oceanica)
V Sredozemlju tvori obsežne podmorske travnike. 
Številnim morskim organizmom nudi bivališče, vir hrane 
in skrivališče pred plenilci. Proizvaja kisik, stabilizira 
sedimente in z upočasnjevanjem valovanja zmanjšuje 
erozijo.

Vrste kitov in delfinov, ki se pojavijo v severnem Jadranu
12. Druge vrste kitov in delfinov severni Jadran obiščejo le 
občasno. Skupno je bilo zabeleženih devet vrst, od pravih 
vosatih velikanov, kot sta brazdasti kit (Balaenoptera 
physalus) in kit grbavec (Megaptera novaeangliae), do 
različnih manjših vrst zobatih kitov oziroma delfinov ali 
pliskavk.

Morsko dno je posuto z muljem in peskom ...
13. Muljasto in peščeno morsko dno je prevladujoč 
habitatni tip na dnu slovenskega morja. Je dom številnih 
organizmov, kot so morske kumare, morske zvezde, 
kačjerepi, glavači in drugi. Črni glavači so v našem morju 
glavni vir hrane za sredozemske vranjeke.

Druge živali in rastline

Vsaka ptica šteje! 
1. Polarni slapnik (Gavia arctica)
Severnjaška ptica, ki gnezdi večinoma na jezerih 
Skandinavije in severne Rusije, prezimuje pa pretežno ob 
obalah Sredozemlja.

2. Črnoglavi galeb (Larus melanocephalus)
V Sloveniji preletna vrsta in redka gnezdilka, ki občasno 
prezimuje, se v največjem številu pojavi predvsem ob 
morju. Na poti med njenimi gnezdišči ob Črnem morju in 
glavnimi prezimovališči v Tirenskem morju se za nekaj 
tednov ustavi tudi na naši obali. 

3. Rumenonogi galeb (Larus michahellis)
Največja kolonija tega tipičnega predstavnika velikih 
galebov je v Sečoveljskih solinah, kjer se gnezdečim 
osebkom v pognezditvenem obdobju pridruži še več tisoč 
osebkov iz sosednjih držav. Največje število so zabeležili 
leta 2004, in sicer več kot 25.000 osebkov. 

4. Navadna čigra (Sterna hirundo)
Navadna čigra je v Sloveniji poletni gost in redka 
kolonijska gnezdilka, ki gnezdi na produ, če so tla 
muljasta, pa med večjimi kamni. Zanjo je značilen zelo 
eleganten in spreten let. 

5. Mala čigra (Sternula albifrons)
Mala čigra je najmanjša evropska čigra, ki gnezdi 
kolonijsko na peščenih in prodnatih obalah, na otokih 
v bližini morske obale ali na obalah jezer in velikih rek 
v notranjosti. Pri nas gnezdi le v Sečoveljskih solinah in 
Škocjanskem zatoku. 

6. Kričava čigra (Thalasseus sandvicensis)
Izven gnezditvenega obdobja se večina evropskih 
gnezdečih kričavih čiger odseli na afriške obale vse do 
južne Afrike, manjše skupine ostanejo v Sredozemlju, je 
tudi redna prezimovalka ob slovenski obali. 

7. Sredozemski viharnik (Puffinus yelkouan)
Večji del življenja preživi na odprtem morju. Na kopno, 
na odmaknjene otočke osrednjega in vzhodnega 
Sredozemlja, se spusti le v času gnezdenja. V 
slovenskem morju je dokaj reden gost, ki se izjemoma 
pojavlja tudi v jatah, ki štejejo do 1.000 osebkov.

8. Sredozemski vranjek (Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii)

Morske ptice

1

2

4

3

6 7

5

Druge živali in rastline slovenskega morja /////////////////////////////////////////

Foto: Brian Gratwicke

Foto: Tilen Genov, Morigenos

Foto: Borut Mavrič

10

9 12

11

13

Projekt SIMARINE-NATURA se sofinancira iz sredstev LIFE, 
finančnega instrumenta Evropske unije za okolje.

Sredozemski vranjek (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) 
je ribojeda morska ptica iz družine kormoranov, razširjena le v 
Sredozemskem in Črnem morju. V Severnem Jadranu se v velikem 
številu zbirajo v poletnem in jesenskem času, saj je plitvo in z 
ribami bogato morje izjemno ugodno za njihovo prehranjevanje. 
V okviru projekta SIMARINE-NATURA so bila določena 
najpomembnejša območja za ohranjanje sredozemskih vranjekov 
v slovenskem morju, ki bodo vključena v omrežje Natura 2000.
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Sredozemski vranjek je ribojeda morska ptica iz družine kormoranov, ki se zadržuje v 
priobalnih morjih do globine 80 m. Razširjen je samo v Sredozemskem in Črnem morju, 
kjer v številnih kolonijah gnezdi vsega približno 10.000 parov. V slovenskem morju letuje 
1.500–2.000 osebkov, ki se k nam priselijo po gnezditvi z otokov južneje v Jadranu.

Sredozemski vranjeki v našem morju potrebujejo dovolj hrane, prostor za nemoten 
počitek in varnost med obdobjem po končani gnezditvi. To jim zagotavljajo tako naravne 
razmere v morskem ekosistemu, kjer najdejo obilo ribjega plena, kot umetni biotopi, zlasti 
gojišča školjk, kjer prenočujejo in počivajo. Hranijo se zlasti z vrstami rib, ki jih na svojih 
krožnikih ne bomo ugledali, daleč najpogosteje s črnim glavačem (Gobius niger).
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Sredozemski vranjek ///////////////////

Slovensko morje je majhen, a z življenjem bogat košček Jadranskega morja. Od evropsko 
pomembnih življenjskih prostorov in vrst tu najdemo obalne lagune, rečne estuarije, 
morske grebene, podvodne travnike z morskim konjičkom, leščurjem in perjaničarjem, 
morske ptice, delfine in morske želve. Njihova prisotnost nas opozarja, da je naše morje 
vredno varovati.

Foto: Milan Vogrin
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Mednarodno pomembna območja za ptice (IBA) obsegajo življenjska okolja ptic 
po vsem svetu, ki so njihova pomembna gnezdišča, prehranjevališča, počivališča 
ali selitvene poti. V okviru programa IBA pod okriljem BirdLife International 
poteka opredeljevanje, spremljanje in upravljanje območij na način, ki zagotavlja 
dolgoročno ohranitev populacij ptic. Največ pozornosti in sredstev se namenja 
ogroženim vrstam, med katerimi je zaradi svoje omejene razširjenosti in majhne 
populacije v močno izkoriščanem Sredozemskem in Črnem morju tudi sredozemski 
vranjek.    

V okviru projekta SIMARINE-NATURA so v letih 2011–2014 potekale poglobljene raziskave za 
vzpostavitev morskih Mednarodno pomembnih območij za ptice (IBA) v slovenskem morju. 
Območja IBA so bila opredeljena po mednarodno uveljavljenih merilih na osnovi številčnosti in 
razširjenosti sredozemskih vranjekov.

Natura 2000 in morske ptice

Na ozemlju Evropske unije se območja IBA 
vključujejo v omrežje Natura 2000, ki predstavlja 
evropski pravni temelj za varstvo narave. 
Cilj Nature 2000 je varovanje ogroženih vrst 
in njihovih življenjskih okolij ob hkratnem 
upoštevanju človekovih dejavnosti in njegove 
dobrobiti. 

Območja Natura 2000 za morske ptice v Sloveniji:

• 5 območij,
• skupna površina 9.338 ha,
• površina morja 8.494 ha,
• 7 vrst morskih ptic

Selitev vranjekov na hrvaška gnezdišča 

Sredozemski vranjeki ne poznajo državnih meja in med letom obiščejo teritorialne vode dveh ali celo 
treh držav: Hrvaške, Slovenije in Italije. Zato je ohranjanje njihove populacije v Jadranskem morju 
skupna odgovornost vseh držav, ki si delimo njihovo življenjsko okolje. To dolžnost nam v okviru 
Evropske skupnosti nalaga in nas v tem tudi podpira sistem varstva narave Natura 2000.

Da bodo sredozemski vranjeki uspešno sobivali z nami, 
jim moramo zagotavljati:
• DOVOLJ HRANE. Sredozemski vranjeki lahko utrpijo 

lakoto zaradi pomanjkanja hrane (rib) na račun 
prekomernega ribolova ali poslabšanja stanja pridnenih 
habitatov.

• VARNOST. Sredozemski vranjeki lahko izgubijo življenje 
zaradi prilova v ribiško opremo, trkov s hitrimi plovili in 
zaoljenja z nafto ali njenimi derivati.

• PRIMERNA BIVALIŠČA. Prenehanje dejavnosti gojenja 
školjk bi pomenilo izgubo ključnih mest za varno in 
nemoteno prenočevanje in počivanje. Če bi se to zgodilo, 
bi bilo treba poskrbeti za nadomestna prenočišča v 
našem morju.

• MIR. Prekomerno vznemirjanje sredozemskih vranjekov 
lahko povzroči, da zapustijo območja, ki so ključna za 
njihovo preživetje, kot so prenočišča in prehranjevališča.

Ukrepi za ohranjanje sredozemskega vranjeka:
• Preprečevanje prelova rib, zlasti pridnenih vrst.
• Preprečevanje prilova vranjekov v ribiško opremo.
• Ohranjanje ustreznih mest za prenočevanje.
• Preprečevanje prekomernih motenj na 

prenočiščih.
• Zagotavljanje okoljske varnosti na plovnih poteh  

in v pristaniščih.

Z ukrepi Natura 2000 bo Slovenija ohranjala 
življenjski prostor sredozemskih vranjekov in 
naravne vire, od katerih so odvisni. S tem bo 
varovala pomembne dele morskega ekosistema, 
kot so pridneni habitati in njihove življenjske 
združbe, vključno z ribolovnimi viri, od katerih je 
odvisen tudi del priobalnih skupnosti.

Ohranjanje sredozemskih vranjekov v slovenskem morju

Kje se v našem morju prehranjuje največ vranjekov?

Popisi na morju so potekali enkrat mesečno po 81 km dolgi popisni poti, razdeljeni na krajše odseke. 
Med vožnjo s čolnom, ki je potoval s stalno hitrostjo, smo beležili vse vrste morskih ptic in njihovo 
vedenje. Ugotovili smo, da se sredozemski vranjeki zadržujejo v znatno višjih gostotah vstran od 
obale kakor bližje obali. Slika prikazuje povprečno gostoto vranjekov v poletnih mesecih, ko je njihova 
številčnost v slovenskem morju najvišja.

VRANJEK ARI 
Ari je prvi vranjek v Sloveniji, ki smo mu sledili s 
pomočjo GPS telemetrijske naprave. Je pravzaprav 
mlada samica, ki se je jeseni 2012 zadrževala 
predvsem v okolici Izole. Počivala in prenočevala 
je na valobranu izolskega mandrača, od koder je 
podnevi letela na ribolov do 2 km od obale. Žal 
je živela le dobrih deset dni po tem, ko ji je bila 
nameščena GPS naprava. Nekje v Koprskem zalivu 
je doživela nesrečo, pri kateri je prišlo do zloma 
leve noge in močne podplutbe na levem boku. S 
takšno poškodbo ni bila več zmožna potapljanja 
in ribolova. Ari, pionirka ptičje GPS telemetrije v 
Sloveniji je ime dobila po junaku iz otroške slikanice 
»Vranjek Ari in njegovo prvo potovanje«, ki je izšla 
v okviru projekta SIMARINE-NATURA. Ker je bilo 
spol ptice mogoče določiti šele, ko je ta poginila, je 
dobila moško ime kot vranjek Ari.

Vranjeke smo spremljali na njihovih dnevnih poteh

S pomočjo telemetrije smo ugotavljali značilnosti dnevnih prehranjevalnih območij posameznih 
vranjekov, ki prenočujejo ob slovenski obali. Za sledenje smo uporabljali najsodobnejše naprave z 
GPS-tehnologijo, ki so omogočale natančen zajem lokacij v polurnih presledkih. Ugotovili smo, da se 
vranjeki med enim dnevom zadržujejo na sorazmerno majhnih območjih, kjer se prehranjujejo, in le 
redko letajo drugam. Nekateri osebki dnevna območja prehranjevanja pogosto menjajo, medtem ko so 
jim drugi zvesti tudi več mesecev ali celo v različnih letih. Podobno velja tudi za njihova prenočišča.

Ime območja
Površina 
območja 

Površina morja
Varovane vrste 
morskih ptic

Pomen
Leto vključitve v 
omrežje Natura 
2000

Škocjanski zatok 123 ha 0 ha navadna čigra gnezdišče 2004

Sečoveljske 
soline 973 ha 287 ha

rumenonogi galeb,
črnoglavi galeb,
navadna čigra,
polarni slapnik

gnezdišče,
prenočišče,
prehranjevališče

2004

sredozemski 
vranjek, mala čigra,
kričava čigra

2013

Debeli rtič 91 ha 91 ha sredozemski 
vranjek 2013

Strunjan 188 ha 153 ha
sredozemski 
vranjek, črnoglavi 
galeb, kričava čigra

prenočišče, 
prehranjevališče 2013

Osrednji Tržaški 
zaliv 7.963 ha 7.963 ha sredozemski 

vranjek prehranjevališče predlagano 2015

Vrsta
Gnezditev (št. 
gnezdečih parov)

Prezimovanje (št. 
osebkov)

Letovanje (št. 
osebkov)

Območja Natura 2000

Sredozemski vranjek
(Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii)

550 1500
Debeli rtič, Strunjan, 
Sečoveljske soline, 
Osrednji Tržaški zaliv

Rumenonogi galeb
(Larus  michahellis) 40-220 15.000–25.000 Sečoveljske soline

Črnoglavi galeb
(Larus melanocephalus) 6.000–20.000 Strunjan, Sečoveljske 

soline

Kričava čigra
(Thalasseus sandvicensis) 10-20 Strunjan, Sečoveljske 

soline

Navadna čigra
(Sterna hirundo) 80-165 Škocjanski zatok, 

Sečoveljske soline

Mala čigra
(Sternula albifrons) 20-70 Sečoveljske soline

Polarni slapnik
(Gavia arctica) 10–50 Sečoveljske soline

Foto: Mirko KastelicFoto: Mirko Kastelic

S popisi na treh skupinskih prenočiščih na gojiščih školjk smo ugotavljali, koliko sredozemskih 
vranjekov prenočuje ob slovenski obali in kako se njihova številčnost spreminja med letom. 
V posebni raziskavi smo preučili tudi značilnosti njihovih prenočišč ter čas jutranjih odhodov 
na prehranjevališča. Ugotovili smo, da vranjeki še zdaleč niso med najbolj zgodnjimi pticami, 
saj večina prenočišča zapušča šele po 8. uri zjutraj (poleti). Najbolj se navdušujejo nad bojami 
v barvah njihovega perja (črne, bele), manj nad rdečimi, rumenimi in modrimi, medtem ko 
pokončno vezane boje zaradi nestabilnosti za usedanje niso primerne.

Sredozemski vranjeki se zlasti konec poletja in jeseni združujejo v velike, tudi več kot tristoglave 
skupine, ki v priobalnih plitvinah družno plenijo jate malih pelagičnih rib, kot so gavuni (Atherina sp.). 
Njihov ulov je odvisen od sodelovanja pri zganjanju ribic na obrežje, kjer jih zlahka uplenijo. Skupinam 
vranjekov se nemalokrat pridružijo tudi priskledniški galebi, ki sodelujejo le pri pojedini, ne pa tudi pri 
zganjanju rib.

Foto: Dejan Bordjan

Prenočišče

Debeli rtič

Strunjan

Sečovlje

1. Vzorec otolitov
2. Volkec (Serranus hepatus)
3. Črni glavač (Gobius niger)

Sredozemski vranjeki zaužijejo celoten plen, 
neprebavljive dele, kot so luske in skeletni ostanki, 
pa izbljuvajo v obliki sluzastih kepic ali izbljuvkov, 
ki se primejo na podlago in posušijo. Vsebina 
izbljuvkov, zlasti slušne koščice (otoliti) in goltni 
zobje, je dragocena zbirka informacij o vrstah plena 
in njegovem številu. Na skupinskih prenočiščih 
pri Debelem rtiču, Strunjanu in Sečovljah smo 
nabrali 500 izbljuvkov, ki so jih pregledali ihtiologi 
– strokovnjaki za ribe. Ugotovili so, da se vranjeki 

v slovenskem morju prehranjujejo predvsem z 
vrstami rib, ki za človeško prehrano niso zanimive. 
Daleč najpomembnejši plen v njihovi prehrani so 
črni glavači (Gobius niger), ki naseljujejo muljasto 
in peščeno dno celotnega Tržaškega zaliva, v 
katerem vranjeki najpogosteje plenijo. V tem okolju 
najdejo tudi alternativne, v prehrani redkejše vrste 
plena, kot sta volčič (Serranus hepatus) in rdeči 
mečak (Cepola macrophthalma). Med vrstami, ki 
predstavljajo več kot 1 % biomase vranjekovega 
plena, je tudi mali gavun (Atherina boyeri), ki v 
velikih jatah naseljuje priobalne plitvine do 10 m, 
kar s pridom izkoriščajo tudi več stoglave skupine 
vranjekov in galebov.

Foto: Duša Vadnjal
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Skupinska prenočišča vranjekov:
Debeli rtič
Strunjan
Sečovlje
Manjša prenočišča

GPS lokacije vranjekov
Dnevna prehrajevalna območja 
posameznih vranjekov
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