
… junija 2017, ko se je odvil že 28. Mladinski 
ornitološki raziskovalni tabor. Teden dni 
smo skupaj z 19 mladimi ornitologi z vseh 

koncev Slovenije raziskovali čudovito Belo krajino, 
ob tem pa se zabavali in smejali do onemoglosti. 
Za vas smo se potrudili in ujeli nekaj taborniških 
utrinkov, ki jih želimo deliti z vami tako v sliki kot v 
besedi. Ste pripravljeni?

SKEDENJ ZA »VELIKO DRUŽINO«

Ste že slišali za kraj Balkovci? Tudi mi ne, vendar 
smo takoj ob prihodu vedeli, da bi boljšo lokacijo za 
tabor težko izbrali. Balkovci oz. del njih po imenu 
Grduni so zaspan, miren zaselek dobrih 15 minut 
hoda od reke Kolpe, kjer prebiva le ena družina, 
nekaj urejenih hiš pa ljudje obiskujejo občasno. 
Tukaj je tudi Center za doživljanje biodiverzitete 
Grduni, ki je star, tradicionalen skedenj, preure-
jen v bivalni prostor za večje skupine. Javni zavod 
Krajinski park Kolpa nam je za trajanje tabora tega 
prijazno odstopil in izkazalo se je, da je bil točno to, 
kar smo potrebovali: prostor, kjer se lahko družimo 
in skupaj preživimo teden dni kot velika družina! 

Morda so bili udeleženci ob tabornem zboru malce 
presenečeni nad informacijo, da dom ne premore 
interneta ter da je mobilni signal nekoliko slabši, 
vendar so kaj kmalu pozabili tudi na to. Zakaj pa 
bi na taborjenju in ob takšni družbi potrebovali 
internet?

RAZISKOVALCI  
OD 9. DO 17. LETA STAROSTI

Tabora se je letos udeležilo 19 mladih raziskovalcev 
od 9. do 17. leta starosti, razdeljenih v pet razisko-
valnih skupin pod vodstvom izkušenih mentorjev. 
Dnevi so bili dolgi in naporni in tudi vreme ni do-
puščalo, da bi ves dan preživeli na terenu. Prepros-
to je bilo prevroče, zato smo dan prilagodili jutra-
njim in večernim terenom. Vstajali smo pred 6. uro, 
pozajtrkovali in se do 13. ure odpravili na teren. 
Sledila sta kosilo in počitek, nato pa do večera 
družabne dejavnosti. Te so obsegale predavanje, 
družabno-športne igre, ornitološki kviz in kopanje 
v reki Kolpi. Zvečer smo se odpravili na nočni teren, 
kjer smo iskali in popisovali različne vrste sov ter 
podhujko (Caprimulgus europaeus).

BILO JE OB KOLPI …
// Tilen Basle

Krajinski park Kolpa je prijazno 
priskrbel čolne, s katerimi je 19 
mladih ornitologov s svojimi mentorji 
raziskovalo in se zabavalo na reki Kolpi.

foto: Tilen Basle

MI ZA PTICE IN NARAVO
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PTICE KULTURNE KRAJINE

Mentor: Tilen Basle 
Udeleženci: Vanesa, Julija, Lana in Lenart

Skupina je med taborom popisala značilno kultur-
no krajino Bele krajine, ob tem pa pregledala 17 
znanih gnezd bele štorklje (Ciconia ciconia) in odkrila 
eno novo. Izmed redkosti so opazovali vijeglavko 
(Jynx torquilla), smrdokavro (Upupa epops: risba), 
čebelarja (Merops apiaster) in sokola selca (Falco 
peregrinus). Skupaj je gnezdilo pet parov selcev, ki so 
imeli v gnezdu povprečno tri mladiče. To nadpov-
prečno visoko število mladičev je posledica toplega 
vremena z malo padavin v spomladanskih mesecih.

RJAVI IN ČRNOČELI SRAKOPER

Mentor: Dejan Bordjan 
Udeleženci: Lana, Janez in Nikolaj

Rjavi (Lanius collurio: risba) in veliko redkejši črnočeli 
srakoper (L. minor) sta značilni ptici kulturne krajine, 
ki si zaradi zniževanja populacij zaslužita posebno 
pozornost. Odkrili so, da največ rjavih srakoperjev 
prebiva na travnikih, za prežo pa najraje izbirajo 
grmovja in drevesa, višja od enega metra. S popisi so 
zabeležili tudi najvišjo povprečno gostoto rjavih sra-
koperjev v Sloveniji, ki znaša 2,2 para na 10 hektarjev. 
Črnočelega srakoperja med popisi žal niso zabeležili.

VODNE PTICE

Mentor: Alen Ploj 
Udeleženci: Lovro, Alex, Al in Jošt

V Beli krajini razen reke Kolpe ni večjih vodnih površin, 
prevladujejo pa manjši potoki in rečice, mlake in kali. 
Skupina se jih je odločila poiskati in popisati vodne 
ptice, ki na teh vodnih telesih prebivajo. Najštevilčnejše 
vrste vodnih ptic so bile mlakarica (Anas platyrhynchos), 
siva pastirica (Motacilla cinerea) in siva čaplja (Ardea 
cinerea), med redkejšimi pa sta največ zanimanja požela 
povodni kos (Cinclus cinclus: risba) in veliki žagar (Mergus 
merganser). Opazili so tudi nekaj drugih zanimivih vrst, 
med njimi sršenarja (Pernis apivorus).

GOZDNE PTICE

Mentor: Matej Gamser 
Udeleženci: Klara, Luka, Jakob in Maks

Skupina se je v času tabora v zgodnjih jutranjih urah 
podajala v gozdove in raziskovala tamkajšnje ptice. 
Obiskali so vlažne gozdove ob reki Kolpi, suhe gozdove 
belokranjske gmajne in dinarske gozdove na Poljanski 
gori. Skupaj so zabeležili 63 vrst ptic, med zanimivimi 
pa velja omeniti srednjega detla (Dendrocoptes medius: 
risba), pivko (Picus canus), lesno sovo (Strix aluco), kozačo 
(S. uralensis), črno štorkljo (Ciconia nigra) in sokola selca 
(našli so tudi dve gnezdi!).

foto: Tilen Basle
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