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Izdelovali smo gnezdilnice
//Tanja Šumrada, 14 let

Ornitološki krožek na osnovni
šoli v Lescah
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Recept za lojne pogače
//Sara Šemrov, 14 let

//Gašper Kos

1 in 2: Iz deščic
so spretne
roke izdelale
gnezdilnice, v
katere se bodo
spomladi naselili
plavčki in velike
sinice.
foto: Vojko
Havliček
3: Mladi Leščani,
željni ornitološkega
znanja, so zakoračili
za Borisom
Kozincem.
foto: Nejc Čad

V sredo, 1. marca 2006, smo se zbrali na prvi delovni akciji
mladinske sekcije DOPPS. Izdelovali smo gnezdilnice za
veliko sinico in plavčka. Celotna akcija je potekala pod
vodstvom Vojka Havlička in Ivana Kogovška, ki sta tudi
nažagala les in pripravila orodje.
Ob začetku, ob peti uri, se nas je zbralo že kar lepo
število. Vojko nam je razložil potek dela in hitro smo se
razdelili v skupine ter se lotili dela. Večina se je posvetila
sestavljanju, najmlajši pa so z Evo označevali luknje
za vijake, ki jih je nato izvrtala udeleženka s strojem.
Vsi smo bili zelo vneti in kmalu je bila narejena prva
gnezdilnica. Tej je sledilo še mnogo drugih. Skupaj smo
sestavili dvajset gnezdilnic. Delu sta sledila okrepčilo
in počitek s čajem in pecivom. Nekateri navdušenci in
kasnejši prišleki pa so se lotili še barvanja gnezdilnic
z vodnimi barvami. Prve akcije se je udeležilo zelo
razveseljivo število udeležencev, saj jih je bilo skupaj
petindvajset. Večina med njimi je bila mladih, tudi
najmlajši, ki so z največjim navdušenjem prijeli za čopiče
in barvali. Akcijo bomo zagotovo še kdaj ponovili!
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Svet ptic

Na Osnovni šoli Frana Saleškega Finžgarja že triindvajset
let deluje ornitološki krožek, ki ga vodi mentor profesor
Boris Kozinc. Vanj so vključeni učenci od prvega do
devetega razreda. Trenutno je dejavnih sedem fantov in
deklet, sicer pa se je število vsa leta gibalo med šest in
dvajset.
Vsi udeleženci krožka radi sodelujemo, posebno pri delu
na terenu, saj imamo radi ptice in naravo. V jesenskih
in zimskih dneh smo običajno vadili skiciranje in
prepoznavanje ptic s pomočjo priročnikov in ob gledanju
diapozitivov. Vsako leto smo si ogledali tudi ptičji svet
na Blejskem in Bohinjskem jezeru in nam najbližjem
bajerju pri Šobcu. Od vodnih ptic mi je najbolj ostala
v spominu raca mandarinka, ki je prepoznavna po
oranžnih jadrih in je najbarvitejša ptica.
Čisto drugače je bilo pozimi leta 2002/2003, ko smo v Brjeh
popisovali tam prezimujoče ptice. Skupaj z mentorjem
nas je sodelovalo deset popisovalcev. Neokrnjeni svet
ob Savi Dolinki (med Zasipom in blejskim mostom),
ki je v nevarnosti, da ga uničijo zaradi načrtovane
graditve elektrarne, smo obiskali štirikrat v decembru
in štirikrat v januarju. Posamezen popis je trajal od štiri
do pet ur, nekajkrat smo delali v zelo visokem snegu.
Najzanimivejše se mi je zdelo opazovanje črne žolne, ki
sem jo videl prvič.
Poleg tega najzahtevnejšega projekta smo učenci opravili
še številne druge in uspešno sodelovali na srečanjih
mladih ornitologov Slovenije.

V torek, 24. januarja, smo se člani ljubljanske sekcije
DOPPS zbrali na skupni akciji izdelovanja lojnih pogač.
Za material in organizacijo sta poskrbela Vojko Havliček
in Ivan Kogovšek.
Ko sva s prijateljico prišli v delavnico, so tri mlajše
deklice že vneto polnile plastične posodice s sončničnimi
semeni. Topljenje loja je prevzel Dare Fekonja, drugi pa
smo tako ali drugače pomagali pri rezanju žice, polnjenju
posodic s semeni in vlivanju loja nanje.
Če se slučajno najde kdo, ki bi rad lojne pogače izdeloval
tudi doma, navajam recept: najprej vzamemo posodice,
ki so lahko različnih oblik – to pač prepuščam vaši
domišljiji – in jih napolnimo s semeni. Potem vzamemo

približno 40 cm dogo žico in jo na eni strani spiralasto
zvijemo ter jo potisnemo med semena v posodici. Drugi
konec žice mora gledati ven vsaj 10 cm. Naslednji korak
je, da stopimo goveji loj nad ognjem in ga z zajemalko
previdno zlijemo čez semena v posodici. Tako je lojna
pogača že skoraj pripravljena. Pustiti moramo le še, da
se loj posuši.
Ob delu smo tudi pojedli kakšen piškot in se pogreli z
čajem (oziroma odrasli z vinom).
Pridno smo začeli in tudi hitro končali. Na koncu smo
tudi vse pospravili.
Preden smo odšli, si je še vsak vzel, kolikor je hotel lojnih
pogač. Tiste, ki pa so ostale, bodo porabili na DOPPS-u.
Delavnica mi je bila zelo všeč in upam, da bo na DOPPS-u
še več takih koristnih akcij.

¬ RAZPIS ZA MLADINSKI
ORNITOLOŠKI RAZISKOVALNI
TABOR NA GORENJSKEM
Tudi letos bomo organizirali ornitološki tabor za mlade.
Potekal bo na Gorenjskem, predvidoma med 24. in 30.
junijem. Tabor je namenjen mladim ornitologom med
12. in 18. letom, ki bi se želeli poglobiti v raziskovalno
delo na področju ornitologije in naravovarstva,
izpopolniti v prepoznavanju ptic ter se ob tem družiti
in izmenjevati izkušnje z vrstniki, ki jim je skupno
zanimanje za ptice in naravo. Število udeležencev
je omejeno na 25. Predprijavo pošljite po navadni ali
elektronski pošti najkasneje do 30. aprila 2006 na
naslov DOPPS ali eva.vukelic@dopps-drustvo.si s
pripisom »prijava na tabor«. V prijavi navedite osebne
podatke (ime, priimek, naslov, datum rojstva in telefon
ter elektronski naslov, če ga imate) ter napišite, kaj bi se
na taboru želeli naučiti. Prijavljeni boste najkasneje do
1. junija obveščeni o podrobnostih v zvezi s taborom.
//letnik 12, številka 01, april 2006
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1: Pogačarji pri delu
foto: Vojko
Havliček
2: Veliki detel
(Dendrocopos major)
loj še posebej ceni.
Na lojne pogače
s sončničnimi
semeni pa prihajajo
predvsem manjše
semenojede ptice.
foto: Ivan Esenko

