
Letimo skupaj
2017

“Leto je spet naokoli. Pred vami je 
tradicionalna brošura Letimo skupaj, v 
kateri je na kratko predstavljeno naše 
delo v minulem letu, pri katerem ste 
sodelovali tudi vi!”

Rudolf Tekavčič
predsednik DOPPS
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“Največje zadoščenje za varstvenega 
ornitologa je, ko lahko znanstveno 
neoporečno zbrane in obdelane podatke 
uporabi za varstvo narave; ko popisi ptic 
in raziskave niso sami sebi namen ampak 
ključno orodje pri tem varstvu.”

Primož Kmecl
varstveni ornitolog DOPPS

• Pridobili smo in uspešno začeli projekt LIFE Stržen, ki ga vodi Notranjski regijski 
park, DOPPS pa v njem sodeluje kot partner; cilj projekta je renaturacija struge 
Stržena na Cerkniškem jezeru.

• V okviru čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško smo pričeli s 
projektoma LIKE (zaščita ostenij Kraškega roba in suhih kraških travnikov) in 
ČIGRA (ohranjanje populacij navadne čigre v porečju Save in Drave).

• Začeli so se tudi pridobljeni projekti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: 
Gorička krajina, Kras.Re.Vita, ZaKras in Poljuba, ki bodo pripomogli k ohranjanju 
različnih tipov travišč in življenja na njih.

• Uspešno opravljeni popisi ptic kmetijske krajine na rekordno velikem številu 
ploskev (92); popis v letu 2017 je potekal deseto leto zapored.

• Uspešno smo zaključili naš največji naravovarstveni projekt doslej – 
LIVEDRAVA.

Največji dosežki!

“Vsi tisti, ki na društvu delamo z mladimi, 
smo bili v preteklosti del tega procesa, 
učili in izoblikovali so nas naši izvrstni 
predhodniki in sedaj to znanje in izkušnje 
predajamo naprej, novim rodovom za 
njihovo ravnanje in njihove zanamce.«

Bojana Lipej
koordinatorica izobraževanja 
v NRŠZ

• Mladinski ornitološki raziskovalni tabor, Kolpa – 19 mladih

• Naravoslovni dnevi za šolarje – vključenih več kot 2.000 mladih

• Izlet za mlade ornitologe na slovensko obalo (v sodelovanju z mladinsko 
sekcijo) – 15 mladih

• Izlet za mlade v gore (v sodelovanju z mladinsko sekcijo) – 14 mladih

• Akcija Ptice okoli nas – več kot 20.000 opaženih ptic, 1.165 sodelujočih

• Izvedba projekta Mobilni kot ptice – 10 kolesarskih izletov, 2 novi kolesarnici, 
izdaja publikacije Izleti v naravo s trajnostnim prevozom, izvedba nagradne igre

• Pridobitev in pričetek ERASMUS+ projekta Never Lose Your Soul, ki bo 4 
mlade ornitologe popeljal spoznavat ptice po Sloveniji, Ugandi in Romuniji.

Največji dosežki!

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

Pridružite se nam, skupaj lahko:

Delamo za varstvo ptic in njihovih življenjskih okolij. S tem prispevamo k ohranjanju 
narave in dobrobiti celotne družbe.

Če nas želite bolje spoznati

DOPPS
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
t: 01/ 426 58 75
f: 01/ 425 11 81
gsm: 041 712 796
e-pošta: dopps@dopps.si
www.ptice.si
www.facebook.com/pticeDOPPS

Prostovoljna akcija urejanja sten za 
breguljko, Mala vas, 25. marec 2017

Ptičarijada, Adlešiči, 7. oktober 2017

največja nevladna neprofitna organizacija na področju varstva narave v Sloveniji

izobražujemo

varujemo

Mladinski ornitološki raziskovalni 
tabor, Kolpa, junij 2017

raziskujemo

ozaveščamo

Nameščanje gnezdilnic, Maribor, 22. oktober 2017

Tematska številka revije Svet ptic “Naravi 
prijazna energetska sanacija stavb”, julij 2017

sodelujemo
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“Člane Pomurske sekcije je v društvu združila 
skupna želja po ohranitvi reke Mure brez 
hidroelektrarn. Pri načrtovanju in izvedbi 
naših aktivnosti nas povezujeta želja po 
druženju in želja po izboljšanju življenjskih 
pogojev za ogrožene vrste ptic ob Muri, na 
Goričkem in v Slovenskih goricah.”

Gregor Domanjko
predsednik Pomurske 
sekcije DOPPS

• Izvedli smo 56 izletov ter 26 predavanj in s skupaj več kot 1200 udeleženci.

• Severnoprimorska sekcija je v Ajdovščini postavila informacijsko tablo o 
črnočelem srakoperju v Vipavski dolini.

• Dolenjska sekcija je s skupinskim popisom na območju Šentjernejskega 
polja potrdila prisotnost dveh parov pegastih sov, zanje pa je nato izdelala in 
namestila 6 gnezdilnic.

• Ljubljanska sekcija je ob Jakopičevem nabrežju postavila fotografsko razstavo, 
s katero je opozorila na vplive klimatskih sprememb na ptice in ljudi.

• Štajerska sekcija je na zelenih površinah mesta Maribor pregledala in 
popravila obstoječe ter postavila 40 novih gnezdilnic za majhne ptice pevke.

• Pomurska sekcija je izvedla 9 naravovarstvenih akcij – med drugim so 
člani izdelali in namestili 35 gnezdilnic za smrdokavro, velikega skovika in 
pogorelčka, očistili 45 m2 sten za čebelarja, namestili in popravili več kot 60 
lovnih prež za zlatovranko.

Največji dosežki!

“Naravni rezevat Škocjanski zatok je v dveh 
letih po ponovnem odprtju zaživel v svoji 
polni vlogi – postal je vzgojno-izobraževalni 
center s pestrim programom spoznavanja 
in doživljanja narave, lažje pa je tudi 
njegovo upravljanje”

Borut Mozetič
vodja Naravnega rezervata 
Škocjanski zatok

• V rezervatu prvič gnezdila rjava čaplja – 21. junija opaženi 4 mladiči v gnezdu 
na sladkovodnem delu rezervata.

• Na območju polslane lagune gnezdile čigre – 140 parov navadne čigre in 9 
parov male čigre.

• Programi za izobraževalne skupine in ostali vodeni ogledi rezervata – 7092 
udeležencev.

• Sodelovanje v projektu Mobilni kot ptice – urejena kolesarnica za 24 koles z 
namenom spodbujanja obiskovanja narave na trajnostni način.

• Izvedenih 8 različnih predavanj za širšo javnost – 170 poslušalcev.

• Ambient Zatoka in dvorana v centru za obiskovalce sta privabila mnoge 
uporabnike za izvedbo njihovih dogodkov – skupno 913 udeležencev.

Največji dosežki!

“Ljubljansko barje je bilo do nedavnega 
najpomembnejše območje za ptice vlažnih 
travnikov v državi. Zaradi uničujoče 
kmetijske politike to ni več. Če kdo, potem 
lahko edinole DOPPS še obrne ta trend.”

Tomaž Jančar
varstveni ornitolog DOPPS

• Izvedli smo čistilno in vzdrževalno delovno akcijo v Naravnem rezervatu 
Iški morost – 9 prostovoljcev.

• Popis pokošenosti na Ljubljanskem barju – 30 popisovalcev, popisanih 
5.559 hektarjev površin, julija nepokošenih samo 20% travnikov.

• Popis velikega škurha – 3 gnezdeči pari; najslabše leto za škurha doslej.

• Popis kosca – 41 popisovalcev, 61 pojočih samcev; najslabše leto za kosca 
doslej.

• Popis pisane penice - na šestih transektih le 8 parov ( v letu 2004 33 parov). 

Največji dosežki!

»Meni, ki sem po duši učitelj, je najbolj 
ljubo, da smo v Naravnem rezervatu 
Ormoške lagune pripravili učno pot, ki je 
enkratna priložnost približevanja sveta 
narave otrokom in vsem, ki želijo o njej 
izvedeti več.«

Dominik Bombek
koordinator izobraževanja v 
NROL

• Uredba o Naravnem rezervatu Ormoške lagune – sprejeta na 133. redni seji Vlade 
Republike Slovenije, dne 4. maja 2017.

• V avgustu smo zagnali nov sistem za dovajanje vode – dosežene željene gladine 
vode v bazenih naravnega rezervata.

• Interpretacija narave – v rezervatu smo uredili in z informativnimi tablami ter 
modeli opremili učno pot ter vrt rezervata.

• Sodelovanje v projektu Mobilni kot ptice – urejena kolesarnica za 12 koles z 
namenom spodbujanja obiskovanja narave na trajnostni način.

• Izdali smo vodnik Naravni rezervat Ormoške lagune – v slovenskem, nemškem 
in angleškem jeziku (103 strani).

• Slavnostna otvoritev Naravnega rezervata Ormoške lagune – 8. september 2017 

• Nova gnezdilka za Slovenijo – v bazenu rezervata gnezdi brkata sinica.

• Izvedli smo 9 vodenih izletov po Naravnem rezervatu Ormoške lagune – 420 
obiskovalcev.

Največji dosežki!
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