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POSLANSTVO DOPPS JE VAROVANJE PTIC IN NJIHOVIH HABITATOV Z NARAVOVARSTVENIM DELOM, 
 RAZISKOVANJEM, IZOBRAŽEVANJEM, POPULARIZACIJO IN SODELOVANJEM.

Spoštovane članice, spoštovani člani!

Ko preteče leto, se ozremo nazaj in ocenimo, kakšna je bila pot, ki smo jo prehodili, in ali 
smo z njo zadovoljni. Tukaj je čas poročil in primerjav številk, ki nas zmerijo, nas brezosebno 
postavijo na realna tla ali ošabno kujejo v zvezde. Pred vami je poročilo, kratko in jedrnato, 
merilo uspešnosti v letu 2006. Zapisanega pa ne smemo gledati le v okviru enega leta. Gre za 
izbrano poglavje dolge zgodbe, ki se je začela pred petindvajsetimi leti in še traja. To imejte 
v mislih, ko boste listali po njem. Stvari v življenju pokažejo svojo pravo razsežnost šele s 
časom. Odločitve je v trenutkih lahko sprejeti, a z njimi živeti je nekaj drugega. Vedno se bodo 
pojavile priložnosti, ko bodo naša načela na preizkušnji. Vztrajanje pri preprostem načelu je trdo 
življenjsko delo.

Navkljub dolgoletnim prizadevanjem se danes še vedno soočamo z enakimi naravovarstvenimi 
problemi kot pred petnajstimi leti. Takratni uvodniki, stališča, dopisi in protesti so še vedno 
enako sveži in aktualni. Ali je to znamenje neuspeha, metanja kamenja v vodnjak brez dna? Ne, 
sploh ne. To je znamenje vztrajnosti in odločnosti, predanosti in požrtvovalnosti vseh, ki jih teža 
časa ni upognila. To je znamenje neštetih novih rojstev, ki so jih spočele sanje po boljšem jutri 
za vse nas. Te sanje sanjamo skupaj vsi, ki se zavedamo, da se v izropani naravi tudi človeku 
piše zelo slabo. A ker željam ni ne konca ne kraja, bodo bržkone naši dopisi in prizadevanja čez 
deset let spet podobni današnjim. Ne bomo odnehali. Ljudje se spreminjamo in mi od danes 
nismo mi od včeraj. Današnji brezbrižneži bodo jutri zavezniki narave. Ker organizacijo sestavl-
jamo vsi člani, se potrudimo, da bodo dejanja nas vseh drugim za zgled.

V letošnjem letu vam želim, da vztrajate pri svojih odločitvah in nadaljujete svojo pot. Pred 
nami je leto pomembnih sprememb, ki so namenjene učinkovitejšemu delu celotnega društva. 
Ostanite z nami. Skupaj ne bomo le uživali ob poslušanju petja ptic, marveč bomo storili vse, da 
le-to ne bo potihnilo. In prav za to smo tu.

Damijan Denac, predsednik DOPPS

NARAVOVARSTVENA DEJAVNOST

NARAVNI REZERVAT ŠKOCJANSKI ZATOK

Oaza na pragu Kopra: zgodba o uspehu

Obnovljeni Škocjanski zatok je preteklo pomlad zaživel v vsej svoji pestrosti živalskega in rastlinskega sveta. 
Potem ko je bil po dolgih letih končan prvi sklop urejanja območja, je postal prepoln življenja. V začetku leta se 
je začel najzahtevnejši poseg - sanacija brakičnega dela rezervata. Januarja se je začelo večmesečno 
poglabljanje osrednjega dela lagune Škocjanskega zatoka. Iz območja centralne poglobitve smo odstranili in na 
deponijo na Ankaranski bonifiki prečrpali približno 185.000 kubičnih metrov usedline.

Vzporedno je potekalo oblikovanje glinenih nasipov, s katerimi je izvajalec del omejil območja robnih habitatov 
in številnih otokov v laguni naravnega rezervata. Oblikovanih je bilo okoli 20 hektarjev polojev in otočkov, kjer 
se bodo v naslednji vegetacijski sezoni razrasle slanuše, prostor za gnezdenje pa bodo našle tudi ogrožene vrste 
ptic. 

V marcu 2007 je bilo zaključeno habitatno in vodno-gospodarsko urejanje sladkovodnega dela naravnega 
rezervata Škocjanski zatok. Prišel je težko pričakovani trenutek, ko smo odprli glavno zapornico in vodi pustili 
odprto pot na območje Bertoške bonifike. 

Danes kaže območje naravnega rezervata povsem drugačno podobo. Zaznavna vodna površina s plitvinami 
in poloji ter vlažni travniki in s trsjem obraščeni kanali Bertoške bonifike ponovno gostijo na tisoče vodnih in 



močvirskih ptic. Po preplavitvi sladkovodnega dela rezervata smo bili iz dneva v dan priče čudežem narave, ki 
se obnavlja in dobiva novo podobo. Območje Bertoške bonifike se je spomladi napolnilo z gnezdečimi pari malih 
ponirkov, lisk, zelenonogih tukalic in rakarjev. Tudi število gnezdečih čapljic se je že prvo pomlad po zaključku 
del na območju naravnega rezervata povzpelo na kar 10 parov; povsem nov gnezdilec rezervata je v letu 2007 
postal tudi polojnik in število gnezdilk naravnega rezervata povečal na 41 vrst. 

Hkrati z obnovo rezervata smo uresničevali tudi druge projekte za dokončno ureditev zatoka. Že pred poletjem 
je bila urejena dva kilometra dolga učna pot s štirimi opazovalnicami, ki poteka po robu sladkovodnega dela 
rezervata. Pripravljena je projektna dokumentacija za načrtovano parkovno infrastrukturo rezervata, od 
informacijskega centra, centralne opazovalnice in hleva z oboro do dodatnih krajinskih ureditev ob objektih. 

Konec avgusta je vlada potrdila Program varstva in razvoja NR Škocjanski zatok za obdobje 2007 – 2011. 
Program, ki je temeljni dokument za upravljanje tega največjega polslanega mokrišča v Sloveniji, vsebuje 
celostno oceno stanja v rezervatu ter opredeljuje načine uresničevanja ciljev varstva in razvoja. 

S projektom »Ohranitev in renaturacija Škocjanskega zatoka«, ki na DOPPS poteka že vse od leta 1993, nam je 
z usklajenim sodelovanjem vladnih služb, ob strokovni pomoči številnih nevladnih organizacij in projektantov ter 
ob veliki podpori širše javnosti, uspelo ohraniti delček mediteranskega močvirja na pragu mesta Koper. Pticam 
smo pomagali na najbolj učinkovit način – z varovanjem in oblikovanjem novih življenjskih prostorov. 

NARAVNI REZERVAT IŠKI MOROST

Bogastvo vlažnih travnikov od blizu

Otvoritev naravnega rezervata Iški 
morost na Ljubljanskem barju je bil 
še zadnji v nizu pomembnih dogodkov 
v okviru tri leta trajajočega projekta 
»Vzpostavitev dolgoročnega varstva 
kosca Crex crex v Sloveniji«, prek 
katerega je DOPPS s številnimi 
aktivnostmi na Ljubljanskem  
barju, Cerkniškem jezeru in 
porečju Nanoščice z raziskovalnim, 
izobraževalnim in naravovarstvenim 
delom dosegel, da je koscu prijazno 
upravljanje ekstenzivnih travnikov 
dobilo svoje mesto tako v zavesti 
tistih, ki s travniki upravljajo, kot onih, 
ki odločajo o tem. Projekt je v večji 
meri financirala Evropska komisija s 
finančnim instrumentom Life III 
Narava. Partnerji in sofinancerji 
projekta pa so bili še: Ministrstvo 
RS za okolje in prostor, Mestna občina 
Ljubljana, Občina Cerknica – 
Notranjski regijski park ter občina 
Postojna. 

Iški morost in Koščeva učna pot sta 
vse od junijske otvoritve, ki je potekala 
pod pokroviteljstvom družbe Mobitel, 
deležna precejšnje pozornosti. Posebej 
proti koncu šolskega leta so se na 
ogled Koščeve učne poti odpravili 
številni osnovnošolci in srednješolci. 
Tudi v prihodnje bomo nadaljevali 
z izobraževalnimi dejavnostmi, saj 
Koščeva učna pot po naravnem 
rezervatu Iški morost obiskovalcu 
ponuja sicer redko možnost, da se 
pobliže spoznava z živim svetom in 
bogastvom vlažnih travnikov.



PROJEKTI VARSTVA REDKIH IN OGROŽENIH PTIC V SLOVENIJI

Prizadevanja za ohranitev Volovje rebri

Primer Volovja reber, ki se vleče že od leta 2003, je 
prvi veliki vzorčni primer obrambe območij Natura 
2000 pred velikimi škodljivimi posegi v prostor. V letu 
2007 je doživel vrsto prelomnic. Spomladi je okoljsko 
ministrstvo izdalo gradbeno dovoljenje, takoj zatem 
pa je Komisija za preprečevanje korupcije v postopkih 
odkrila vrsto nepravilnosti. Po treh letih sodnih bitk je 
bil DOPPS-u jeseni končno priznan položaj udeleženca 
v postopku. Ob veliki požrtvovalnosti prostovoljcev, 
predvsem Aleša Jagodnika, je Volovja reber dobila 
svojo spletno stran. Pomembna prelomnica pa je 
Uradni opomin Evropske komisije Sloveniji zaradi 
izrezov nekaterih pomembnih območij za ptice iz 
Nature 2000, v katerem je Volovja reber izrecno 
omenjena. Jeseni smo opravili monitoring preleta 
ujed na Volovji rebri, ki bo pomemben strokovni 
argument v nadaljnjih postopkih. 

Doživetje narave ob Trbojskem jezeru

Na Trbojskem jezeru smo kot partner sodelovali 
v projektu Interreg IIIA »Doživetja narave ob 
jezeru«, v okviru katerega smo na jezeru in 
okolici popisali ptice in njihove habitate. V drugi 
polovici projekta, ki se je zaključil sredi leta, smo 
pripravili izobraževalni program za naravoslovne 
dni in skupaj s Centrom za trajnostni razvoj 
podeželja Kranj še tečaje vodnikov po okolici 
jezera. Vodne ptice so ena izmed najbolj opaznih 
posebnosti jezera. Bodoči vodniki so jih najprej 
spoznavali ob risbah in fotografijah, glavni del 
izobraževanja pa je potekal na terenu. 

Zagotavljanje primernih razmer za 
gnezdenje navadne čigre in rečnega 
galeba v Sloveniji

Kot vsako jesen so člani štajerske sekcije 
DOPPS tudi tokrat pokosili mali in veliki otok na 
Ptujskem jezeru. Uredili so zavetja za močno 
ogrožene čigre in galebe na betonskih ploščadih 
daljnovodov na jezeru ter pregledali in uredili 
splave, nameščene v bazenih Tovarne sladkorja 
Ormož.

Čiščenje sten za breguljko

Spomladi so v Središču ob Dravi člani štajerske 
sekcije več kot 100 metrov peščene stene rečnih 
bregov očistili vegetacije. V vsakoletni akciji jim 
je tako ponovno uspelo zagotoviti razmere za 
uspešno gnezdenje breguljke.



ZNANSTVENO 

RAZISKOVALNA 

DEJAVNOST

TRADICIONALNE AKCIJE POPISOV PTIC

Pred popisom uharice tudi tečaj

Tudi lani smo ponovili vse tradicionalne vsakoletne popise redkih in 
ogroženih vrst ptic. Na Krasu smo popisovali čuka, na Ljubljanskem 
barju in Cerkniškem jezeru ter na vseh drugih mednarodno 
pomembnih območjih za ptice, kjer se ta vrsta pri nas pojavlja, 
pa kosca.

Spomladi smo v Vipavski dolini izvedli tečaj popisovanja velike 
uharice in takoj zatem tudi popis. Velika uharica očitno vsako leto na 
teren zvabi veliko prostovoljcev, saj se nas je na terenu zbralo 31. 
Predstavitev oglašanja pa je obrodila tudi sadove, saj so udeleženci 
že odkrili povsem nove lokacije z uharicami v Sloveniji.

Spremljanje stanja v naravi

Veliko število prostovoljcev je po vsej Sloveniji v okviru monitoringa 
populacij izbranih vrst ptic ciljno popisovalo vrste, na podlagi katerih 
so bila opredeljena posebna območja varstva v okviru mreže Natura 
2000. Več kot 80 odstotkov monitoringa je bilo opravljenega 
prostovoljno. V 305 dneh je tako 87 popisovalcev popisalo 19 
vrst ptic. Skupaj z več kot 250 prostovoljci smo na vseh vodnih 
površinah opravili že enaindvajseto Januarsko štetje vodnih ptic. 
Pri štetju kormoranov so se nam četrtič zapored pridružili tudi ribiči. 

POPISI ZA NOVI ORNITOLOŠKI 
ATLAS GNEZDILK SLOVENIJE

MONITORING POPULACIJ IZBRANIH 
VRST PTIC 

POPIS PTIC KULTURNE KRAJINE
Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev 
slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine (FBI) 

V letu 2007 smo začeli s popisom ptic v kmetijski krajini, s katerim 
smo se vključili v shemo evropskega monitoringa pogostih vrst ptic 
kmetijske krajine. Namen tega monitoringa je zbiranje podatkov o 
populacijskih spremembah pogostih vrst ptic. Popis smo opravili na 
46 ploskvah v vseh regijah in vseh glavnih tipih kmetijske krajine 
v Sloveniji. Skupaj smo popisali 110 vrst ptic, med katerimi je bilo 
42 takšnih, ki jih pri nas obravnavamo kot značilne vrste kmetijske 
krajine. Ob tem smo pridobili pomembne izkušnje za kvalitetno, 
dolgoročno in za široki krog popisovalcev privlačno nadaljevanje 
projekta v prihodnosti.

Popisali že več kot tri četrtine Slovenije

Popisi atlasa prihajajo v sklepni del, saj smo vključno s sezono 
2007 obdelali že več kot tri četrtine ozemlja Slovenije. Letos 
smo veliko popisov opravili v gozdnih in hribovitih predelih, ki 
so težavnejši za popisovanje.

Skupinski popisi so bili izvedeni na Javorniško-Snežniškem masivu. 
26 udeležencem se tako niso izmuznile niti najredkejše vrste. 
Našli smo povsem nova gnezdišča belohrbtega in triprstega detla, 
malega skovika in malega muharja.



OBMOČJA NATURA 2000 MREŽA SKRBNIKOV IBA
Aktivni skrbniki na Primorskem

V okviru projekta Natura Primorske nadaljujemo z 
aktivnostmi za vzpostavitev mreže skrbnikov 
Mednarodno pomembnih območij za ptice. V projekt se 
je posebej aktivno vključila severno-primorska sekcija 
društva, ki je na svojih območjih imenovala skrbnike, ki 
vestno beležijo stanje ter posredujejo informacije o 
potencialnih grožnjah za ptice in naravo na svojih 
območjih. Sistem skrbništva bomo v prihodnje še razvili 
in dopolnili.

Če se želite pridružiti nastajajoči skupini skrbnikov, 
pokličite v pisarno DOPPS ali pišite na elektronski naslov 
dopps@dopps-drustvo.si.

PROJEKT NATURA PRIMORSKE
Popisi, pašni poskus in komunikacija

Glavni cilj dve leti trajajočega projekta je prispevati 
k uspešnemu dolgoročnemu varstvu ptic na sedmih 
območjih Natura 2000 na Primorskem. V drugi polovici 
projekta smo tako izvedli še popis čuka na Krasu ter 
izpeljali načrtovani poskus »ptice in pašna raba« na 
Podgorskem krasu. Sredi leta smo izdali brošuro z 
naslovom Prezrti soplezalci, v kateri smo predstavili 
veliko uharico in njen življenjski prostor ter z zgodbo o 
njeni vrnitvi v steno Štrkljevice pokazali, kako uspešno 
je lahko sodelovanje med naravovarstveniki in plezalci. 
Zloženka je namenjena plezalcem, ki jih želimo 
vzpodbuditi k naravi prijaznejšemu vedenju v stenah. 
Na voljo je v štirih jezikih: slovenskem, nemškem, 
italijanskem in angleškem. Na sejmu Narava zdravje pa 
smo oktobra prvič predstavili potujočo razstavo, ki na 
poučen in zanimiv način prikazuje vseh sedem 
obravnavanih območij.



VZGOJNO IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

TABOR MLADIH ORNITOLOGOV
Letos prvič dva tabora

Letos se je poletnemu taboru pridružil še zimski. Potekal je v času zimskih šolskih počitnic v Naravnem rezervatu 
Škocjanski zatok in njegovi okolici. Mladi, predvsem z Obale, so si poleg naših obalnih mokrišč ogledali tudi 
naravni rezervat ob izlivu Soče v Italiji in prisluhnili veliki uharici na Kraškem robu. Na koncu tabora so svoja 
opažanja predstavili pred polno dvorano Osnovne šole Škofije, ki je gostila tokratni tabor.

Priložnost za druženje mladih ornitologov je bila spet na začetku poletnih počitnic, ko smo v sodelovanju z 
Notranjskim regijskim parkom teden dni raziskovali ptice v Rakovem Škocjanu in drugod na Notranjskem. 
Skupine so se pod vodstvom mentorjev posvetile raziskovanju različnih vrst: redkega belohrbtega detla v 
javorniških in snežniških gozdovih, škrlatca na Cerkniškem jezeru, rjavega srakoperja v kulturni krajini, 
hudournika in lastovk v naseljih ter repaljščice na vlažnih travnikih. Tudi tokrat so mladi ornitologi na koncu 
tabora predstavili svoja odkritja, za spremembo kar pod milim nebom.

SREČANJE MLADIH ORNITOLOGOV SLOVENIJE
Raziskovalne naloge iz vse Slovenije

Sredi novembra je bilo v Mariboru 9. srečanje mladih 
ornitologov Slovenije. Srečanja so se z dvanajstimi 
raziskovalnimi nalogami udeležili mladi raziskovalci iz 
desetih osnovnih in srednjih šol iz vse Slovenije. 

Strokovna komisija (dr. Al Vrezec, Matjaž Kerček in 
Luka Božič) je ocenila naloge ter pozorno spremljala 
predstavitve, na koncu pa najboljšim podelila 
nagrade. Dobili so jih: Žiga Kozinc, Jaka Ravnik in 
Bor Kozinc iz OŠ F. S. Finžgarja Lesce v kategoriji 
nižji razredi osnovne šole, Omar Alhady, OŠ Vič, v 
kategoriji višji razredi osnovne šole ter Blaž Blažič z 
Gimnazije Kranj v kategoriji srednješolcev. Podeljeni 
sta bili tudi dve nagradi za najboljši nalogi iz osnovne 
in srednje šole nasploh, ki so ju prejeli: Matej 
Gamser, OŠ Ljubečna za nalogo Ptice v sadovnjakih, 
ter Tanja Šumrada, Gimnazija Jožeta Plečnika, in 
Jurij Hanžel, Gimnazija Vič, za nalogo Popis 
gnezdeče populacije postovk v Ljubljani in 
značilnosti njenih gnezdišč.

EVROPSKI DAN OPAZOVANJA PTIC

Posebna pozornost selitvam ptic

Po zdaj že dolgoletni tradiciji smo prvi konec tedna 
v oktobru posvetili promociji ptic. V okviru Evropskega 
dne opazovanja ptic smo pripravili 10 izletov po 
vsej Sloveniji. Kljub nekoliko slabšim vremenskim 
razmeram se jih je udeležilo 137 ljubiteljev ptic in 
narave. Lahko smo izbirali med izleti na Renške 
glinokope, Trbojsko jezero, Iški morost, ribnik Vrbje, 
Volovjo reber, zadrževalnik Medvedce, v pragozd 
Krokar, Sečoveljske soline, Škocjanski zatok in park 
Tivoli. Letos smo posebno pozornost namenili 
pticam selivkam in njihovim počivališčem. Za 
popestritev pa smo pripravili tudi manjše tekmovanje 
v opazovanju ptic. Z največ osebki in vrstami se je 
lahko pohvalil zadrževalnik Medvedce.



PREDAVANJA IN IZLETI
Pridobljeno znanje smo preizkusili na terenu

Nadaljevali smo z rednimi predavanji v Kopru, Cerknici, 
Radovljici, Ljubljani, Celju, Mariboru in Murski Soboti. 
Priložnostno smo imeli predavanja tudi v drugih krajih. 
Vseh skupaj jih je bilo 42, poslušalo jih je 960 obiskovalcev.

Pridobljeno znanje smo preizkusili tudi na terenu. Na 47 
izletih, na katerih smo spoznavali ptice z različnih koncev 
Slovenije, se je zbralo skupaj 884 opazovalcev.

Za vrtce, osnovne in srednje šole ter fakultete smo 
pripravili 84 naravoslovnih dni in predavanj, ki se jih je 
udeležilo 2150 otrok. Velik del ekskurzij smo opravili v 
naravnem rezervatu Škocjanski zatok, kar nekaj jih je bilo 
tudi na Trbojskem jezeru in Iškem morostu. Pri izvedbi 
vseh izletov, predavanj, taborov in naravoslovnih dni v letu 
2007 je sodelovalo 68 prostovoljcev, članov društva.

PREDSTAVITVE NA PRIREDITVAH PO SLOVENIJI
Ponovno na sejmu Narava zdravje

Sodelovanje DOPPS na prireditvah, kot sta Eko tržnica v 
Ljubljani in Dnevi kmetijstva v Kopru, je postalo 
tradicionalno, letos pa smo se ponovno udeležili tudi 
jesenskega štiridnevnega sejma Narava zdravje na 
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Na sejmu smo prvič 
predstavili razstavo Natura Primorske: sestavlja jo sedem 
panojev, od katerih vsak predstavlja po eno območje Natura 
2000: Kras, Trnovski gozd – južni rob in Nanos, Škocjanski 
zatok, Sečoveljske soline, Julijske Alpe, Banjšice ter 
Breginjski stol in Planja, osmi pa Naturo 2000 in DOPPS 
na splošno. Obiskovalce smo tudi tam še enkrat povabili 
na izlete ob Evropskem dnevu opazovanja ptic ter jim z 
veseljem odgovarjali na vprašanja, kakršna so ob takšnih 
priložnostih običajna: o pticah, njihovem oglašanju in 
prepoznavanju, pa seveda o tem, kako jim lahko pomagamo 
in kaj lahko storimo za to, da ohranimo njihove življenjske 
prostore. Enega od sejemskih dni smo tematsko posvetili 
kraški vasi Pliskovica: na DOPPS-ovem razstavnem prostoru 
smo gostili predstavnike razvojnega društva Pliska.

POMLAD PRIHAJA! (SPRING ALIVE)
Več kot 16.000 podatkov o znanilkah pomladi

Že drugo leto zapored smo sodelovali v preprosti raziskavi o 
spomladanskem vračanju ptic selivk v Evropo.

Na spletni strani www.springalive.net smo zbirali prva opazovanja 
ptic selivk: kmečke lastovke, bele štorklje, kukavice in hudournika. 
Na zemljevidih smo si nato ogledali, kako selivke napredujejo proti 
severu. Iz 37 evropskih držav je prispelo kar 16.276 podatkov o 
opazovanjih znanilk pomladi. V Sloveniji smo zbrali 241 opazovanj 
in se glede na število prebivalcev uvrstili na tretje mesto. 

Zbiranje prvih opazovanj ptic selivk se na spletni strani 
www.springalive.net nadaljuje tudi letos.

PRENAVLJAMO TIČISTAN
Prostor srečanj med pticami in ljudmi

V sodelovanju z Zavodom za turizem Ljubljana smo sodelovali v 
projektu »Tičistan«, prek katerega želimo ponovno obuditi 
tradicionalno izročilo parka Tivoli in območje Tičistana urediti 
tako, da bo spet privlačno za ptice in obiskovalce. Tičistan je 
uveljavljeno ime za predel mestnega parka Tivoli, kjer so se 
obiskovalci parka srečevali s pticami. Stik s pticami pa je skozi 
leta postal manjši, tudi zaradi vegetacije, ki se ni sproti obnavljala.

DOPPS se je povezal z Biotehnično fakulteto - Oddelkom za 
krajinsko arhitekturo, kjer so študentje četrtega letnika pripravili 
predloge idejnih ureditev Tičistana. Rešitve so bile spomladi na 
ogled v atriju Mestne hiše v Ljubljani, jeseni pa je 15 prostovoljcev 
Ljubljanske sekcije društva v Tičistanu postavilo 40 gnezdilnic.



IZ DELA SEKCIJ DRUŠTVA

Nov zagon najmlajše sekcije

V letu 2007 je naša najnovejša sekcija dobila zagon. Dela so se lotili z veliko mero navdušenja in pozitivne 
energije, tako da so se akcije in ideje kar vrstile. Vestno so opravili vse načrtovane popise. Tako so na 
tradicionalnem zimskem štetju vodnih ptic spet popisali vse predpisane odseke in še veliko več. Spomladi so 
organizirali predavanje in popis velike uharice v okolici Bovca. Našli so nove gnezdilke in upajo, da bo 
februarski skupinski popis velike uharice postal tradicionalen, saj želijo preiskati še kar nekaj potencialnih 
gnezdišč te naše najredkejše sove. V Vipavski dolini so organizirali prvi skupinski popis pegaste sove na 
območju, prav tako so intenzivno pomagali pri organizaciji in izvedbi popisa čuka na Krasu. Pri novem 
ornitološkem atlasu gnezdilk Slovenije so skupinsko popisali še zadnji nepopisani kvadrat v okolici Cola. Prav 
tako so vestno sodelovali pri monitoringu kvalifikacijskih vrst ptic na primorskih IBA-jih. Vse leto so opravljali 
redni tedenski popis ptic Renških glinokopov. Redno so obveščali javnost o velikem pomenu lokalitete, zato so 
objavljali članke v lokalnem časopisju ter skušali lobirati na vseh nivojih odločanja. 

Da bi k sodelovanju pritegnili čim več manj aktivnih in tudi novih članov, so v stari OŠ v Budanjah začeli z rednimi 
predavanji in akcijami. Prav tako smo vzpostavili novo spletno stran, ki pa je še vedno intenzivno v izdelavi.

SEVERNOPRIMORSKA SEKCIJA

Spet aktivni na Ljubljanskem barju

Veliko število akcij v lanskem letu je predvsem 
posledica zagnanosti skupine znotraj Ljubljanske 
sekcije, ki si je nadela ime Kavke in katere gonilna 
sila sta Vojko Havliček in Ivan Kogovšek. Prva 
akcija sekcije se je začela zgodaj spomladi, ko so 
nameščali gnezdilnice za goloba duplarja v Ponovi 
vasi pri Grosupljem, spomladi in jeseni pa so 
pripravili tudi številne akcije, v katerih so skrbeli za 
vzdrževanje naravnega rezervata Iški morost. To je 
tudi tisti del Ljubljanskega barja, ki so mu včasih 
rekli Vrbovski tali in kjer ima ljubljanska sekcija 
DOPPS pravzaprav tudi svoje korenine. V sedanji 
sestavi so se namreč organizirali prav ob delovnih 
akcijah čiščenja zaraščajočih se travniških površin.

Jesensko dogajanje so člani sekcije – spet pod 
budnim očesom izkušenih Kavk – popestrili z 
izdelovanjem lesenih okrasnih ptic ter pogač iz 
loja in sončničnih semen. Ta akcija vsakokrat 
znova zvabi v prostore sekcije staro in mlado od 
blizu in daleč. 

Konec novembra pa so se zbrali na akciji 
nameščanja gnezdilnic v ljubljanskem parku Tivoli. 
V tako imenovanem Tičistanu, predelu parka, kjer 
se sprehajalci tradicionalno srečujejo s pticami, jih 
krmijo in opazujejo, so tako še izboljšali razmere 
za gnezdenje ptic in jih tako privabili bliže ljudem.

Da ljubljanska sekcija društva postaja vedno bolj 
aktivna in željna druženja, dokazuje tudi vse večji 
obisk rednih mesečnih DOPPS-ovih predavanj v 
Grand hotelu Union. Predavanje Tomaža Miheliča 
je na primer obiskalo več kot 50 ljudi. 

LJUBLJANSKA SEKCIJA



Tradicionalni izleti in predavanja

Notranjska sekcija ima že kar nekaj let 
ustaljen program delovanja. Vsako leto 
organizira najmanj tri izlete. Uvodni je 
vedno izlet ob zimskem štetju vodnih 
ptic. V začetku aprila nas gospod Janez 
Dragolič popelje na izlet, na katerem 
spoznavamo sove in si obenem 
ogledamo tudi delček lepot notranjskega 
podzemlja. Ta izlet je med člani društva 
zares dobro sprejet, kar se kaže v čedalje 
večjem številu obiskovalcev. Zadnji izlet 
v letu pa je “Praznični izlet na Cerkniško 
jezero”, ki je obenem najstarejši 
tradicionalni izlet v organizaciji DOPPS-a, 
saj poteka že od same ustanovitve 
društva in so ga člani notranjske sekcije 
podedovali od Dareta Šereta, ki je ta izlet 
prvih dvajset let organiziral in vodil.

V začetku maja člani sekcije organizirajo 
“Popis pastiric na Cerkniškem jezeru”, ki 
je že postal tradicionalen. Ta dan je bolj 
posvečen druženju kot samim popisom, 
saj imajo člani notranjske sekcije in 
popisovalci takrat piknik. Že močno 
tradicionalna prireditev je Crex Night, ki 
so jo v letu 2007 izvedli že šestnajstič 
zapovrstjo. Obe akciji notranjske sekcije 
sta dobro obiskani in se nam ni bati, da 
bi zamrli.

Dobro so obiskana tudi predavanja, ki jih 
vsak tretji četrtek v mesecu organizirajo 
v Knjižnici Jožeta Udoviča v Cerknici. 
Člani notranjske sekcije se zberejo na 
največkrat ornitološko obarvanem 
predavanju, včasih pa poslušalce 
predavatelji razveselijo tudi s kakšno 
drugo tematiko. Za notranjsko sekcijo 
je bilo leto 2007 dobro leto.

NOTRANJSKA SEKCIJA ŠTAJERSKA SEKCIJA
Popisi in naravovarstvene akcije

Štajerska sekcija DOPPS je največ pozornosti posvetila popisom in 
naravovarstvenim akcijam. Poskrbeli so za boljše gnezditvene razmere 
za ogroženo navadno čigro ter v tradicionalni akciji očistili zaraščene 
rečne stene, v katerih gnezdijo breguljke.

Intenzivno so sodelovali pri Januarskem štetju vodnih ptic. Na treh števnih 
področjih so pregledali 212 rečnih odsekov v skupni dolžini 679 km ter 110 
drugih lokalitet. Šteli so tudi na Dravi med Varaždinskim jezerom in Donjo 
Dubravo ter na petih lokacijah v Prekmurju in na ptujskih studenčnicah 
popisali mokože. V spomladanski akciji so v Beli krajini in na Dolenjskem 
popisovali pegasto sovo in že osmo leto zapored popisovali velikega sra-
koperja na Dravskem in Ptujskem polju. Prvič so popisali veliko uharico na 
Štajerskem in pri tem našli 4 še doslej nepoznana gnezdišča. Nadaljevali so 
z rednim spremljanjem številčnosti vodnih ptic na zadrževalniku Medvedce 
ter začeli spremljati njihovo številčnost na bazenih za odpadne vode 
Tovarne sladkorja Ormož ter na Ormoškem in Ptujskem jezeru. 

Vključili so se tudi v popise ptic kulturne krajine in popise za novi 
ornitološki atlas. Prav na sam dan lanske skupščine so v okolici Celja 
popisali 12 tetrad za novi ornitološki atlas.

MLADINSKA SEKCIJA
Popisi, izleti in publikacije

Mladi ornitologi so v letu 2007 nadaljevali s svojim aktivnim delom. V maju 
in juniju je tako v Ljubljani potekal popis populacije postovk. Rezultat 
popisa je bila navdušujoča ugotovitev, da je gnezditvena gostota postovk 
v Ljubljani precej nad siceršnjim povprečjem v drugih evropskih mestih.

Veliko dela so usmerili v razvoj sekcije in izdajanje gradiva za nove člane. 
Izvedli so natečaj za izbor logotipa sekcije. Prispelo je kar 23 predlogov, 
izmed katerih so izbrali zmagovalca. Dokončali in izdali so zloženko 
“Mladinska sekcija DOPPS”, v kateri so sekcijo mladih predstavili. 
Dokončana je bila brošura “Izleti z javnimi prevoznimi sredstvi in 
kolesom”. Izdali jo bodo spomladi leta 2008.

Kljub resnejšim projektom, ki so jih uresničili v letošnjem letu, pa 
poglavitna ideja sekcije ostaja druženje mladih. Zato so bili tudi letos 
večkrat skupaj na izletih, ki so jih opravili po vsej Sloveniji. V decembru 
so v Ljubljani izvedli akcijo izdelovanja gnezdilnic za ptice, ki so se je 
udeležili tudi najmlajši.



PUBLICISTIČNA DEJAVNOST

Letnik 2007 poljudnoznanstvene revije Svet ptic je prinesel dve novi rubriki: 
»Skupaj rastemo« in »Bogastvo vrtov«. V štirih številkah letnika je bilo na 
skupno 224 straneh revije objavljenih 85 prispevkov. Objavljenih je bilo tudi 
88 ornitoloških zanimivosti v Sloveniji v obliki kratkih notic z virom citatov 
ter 29 novic iz društvene pisarne. V vsaki številki so člani društva našli tudi 
program društvenih dejavnosti za prihodnje trimesečje.

Podobo revije smo dodatno razvijali s številnimi kvalitetnimi naravoslovnimi 
otografijami, ki smo jim namenili še več prostora kot v preteklih letnikih. 
Revija je v preteklem letu dobila tudi svojo spletno stran, kjer je na voljo 
obsežen arhiv revij od rojstnega letnika 2000 do danes. Na spletni strani so 
objavljena tudi besedila tekoče številke, ki jih lahko prebirajo slepi in 
slabovidni, saj so primerna za branje s prirejeno tipkovnico.

SVET PTIC, LETNIK 12, 4 ŠTEVILKE

ACROCEPHALUS, 4 ŠTEVILKE
Lani so izšle štiri številke Acrocephalusa, matične revije slovenske znanstvene 
ornitologije, ki kot ena med najpomembnejšimi tovrstnimi revijami v tem delu 
sveta nadaljuje usmeritev v jugovzhodno Evropo. Prva, dvojna številka 
Acrocephalusa (130 – 131), je izšla julija, druga, 132, novembra, zadnja 
lanska pa konec decembra.

KOSEC, VARUH VLAŽNIH TRAVNIKOV
Triletni projekt Life »Vzpostavitev dolgoročnega varstva kosca Crex crex v 
Sloveniji« je med številnimi pomembnimi dosežki prinesel še eno zanimivo 
publikacijo: prav na koncu smo pripravili obsežno brošuro, v kateri je zbrano 
vse naše znanje o koscu, njegovem življenjskem prostoru in dejavnikih 
ogrožanja. Poseben poudarek daje publikacija vsebinam, pomembnim za 
ohranitev kosca in njegovega življenjskega prostora v najširšem smislu. 
Avtorja brošure, ki nosi naslov Kosec, varuh vlažnih travnikov, sta Luka Božič 
in Andrej Medved. 

VODNIK PO KOŠČEVI UČNI POTI V 
NARAVNEM REZERVATU IŠKI MOROST

Kot dopolnilo ureditvi Koščeve učne poti po Naravnem rezervatu Iški morost 
smo izdali vodnik, s pomočjo katerega lahko obiskovalci še bolje spoznajo 
rezervat in njegove posebne prebivalce. V vodniku najdemo zemljevid rezervata 
in opise različnih življenjskih prostorov, ki jih lahko opazujemo na posameznih 
točkah ob učni poti. Vodniki so ves čas na voljo ob vhodu v rezervat in v 
opazovalnici.

PREZRTI SOPLEZALCI
Spomladi smo v okviru projekta Natura Primorske izdali zloženko s 
pomenljivim naslovom Prezrti soplezalci. V njej smo predstavili veliko uharico 
in njen življenjski prostor ter z zgodbo o njeni vrnitvi v steno Štrkljevice 
pokazali, kako uspešno je lahko sodelovanje med naravovarstveniki in 
plezalci. Zloženka je namenjena plezalcem, ki jih želimo vzpodbuditi k naravi 
prijaznejšemu vedenju v stenah. Na voljo je v štirih jezikih: slovenskem, 
nemškem, italijanskem in angleškem.  



PREK MEJA

Priprava Evropskega programa 2009 – 2012

Srečanje partnerjev BirdLife International iz vse Evrope je tokrat konec 
novembra v glavnem mestu Riga gostila Latvija, udeležil pa se ga je 
tudi direktor DOPPS. Osrednja tema srečanja je bila priprava Evropskega 
programa 2009 - 2012. Na srečanju je bilo predstavljeno delo partnerjev 
v letu 2007 s poudarkom na dosežkih pri varstvu morskih vrst ptic, 
pripravi atlasa vpliva klimatskih sprememb na ptice, doseganju ciljev o 
zaustavitvi upadanja biodiverzitete do leta 2010 in novem sistemu 
sodelovanja med partnerji BirdLife. Evropski program organizacije 
BirdLife International 2009 - 2012, katerega usklajevanje poteka tudi 
v prvi polovici leta 2008, nakazuje poseben poudarek varstvu ptic 
kmetijskega in gozdnega prostora ter problematiki klimatskih 
sprememb. Posebno vlogo pri oblikovanju omenjenih evropskih 
politik je ob predsedovanju Evropski uniji prevzela tudi Slovenija.

EVROPSKO SREČANJE PARTNERJEV BIRDLIFE INTERNATIONAL 
V LATVIJI - EPM 2007

Aktivna udeležba slovenskih ornitologov 

Člani Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije so se tudi v letu 2007 udeleževali strokovnih srečanj 
v tujini, na katerih so s svojimi prispevki aktivno sodelovali. Tako so sodelovali na European Bird Count Council 
v Chiavenni v Italiji ter na Kongresu italijanskih ornitologov v Trstu, na svetovni konferenci o sovah na 
Nizozemskem ter na posvetu o učinkovitem varovanju ptic v morskem okolju, ki ga je v Latviji organizirala 
mednarodna okoljska nevladna organizacija.

KONFERENCE IN STROKOVNA ORNITOLOŠKA SREČANJA

Glavni pokrovitelj DOPPS je družba Mobitel, s katero aktivno sodelujemo že od leta 1995. Dolgoletno sodelovanje in skupne aktivnosti so 
pomembno vplivale na prepoznavnost vloge društva in na pomen varstva ptic ter ohranjanja narave v najširši slovenski javnosti. Partnerstvo 
med družbo Mobitel in DOPPS poteka na več ravneh: oglaševanju in različnih projektih ozaveščanja širše javnosti o vse večji ogroženosti ptic 
in njihovih življenjskih prostorov ter na projektih aktivnega varstva redkih in ogroženih ptic v Sloveniji in publicistike. Sledovi dolgoročnega 
partnerstva so najbolj vidni v naravi - odgovor o njegovem uspehu so ptice, ohranjena narava in mreža območij Natura 2000 v Sloveniji.

Republika Slovenija
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko

Ministrstvo za okolje in prostor

Informacije:
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Tržaška cesta 2, p.p. 2990, 1001 Ljubljana
tel: 01 426 58 75, fax: 01 425 11 81
e-pošta: dopps@dopps-drustvo.si
www.ptice.org

Avtorji fotografij: Peter Buchner, Damijan Denac, Ivan Esenko, Kajetan Kravos, Vojko Havliček, Tomaž Mihelič, Andrej Medved, Borut Rubinić, Arhiv RSPB, Arhiv 
Spring Alive, Eva Vukelič / Oblikovanje: Darja Šipec / Tisk: Schwarz d.o.o. / Naklada: 3.000 izvodov / DOPPS, marec 2008
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