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Potaborno srečanje v NRŠZ
//Nežka Lazar, Lavra Lipej in Taja Majer Fišter

Srečanje šol, ki s svojimi
programi sodelujejo z DOPPS
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Pripovedi učencev OŠ Božidar
Jakac, Ljubljana

//Ana Baraba in Zala Dimc

1: Nove opazovalnice v Škocjanskem
zatoku prinašajo
obilo užitkov pri
opazovanju ptic.
foto: Arhiv DOPPS
2: Na srečanju
po taboru so
mladi ornitologi
uživali ob opazovanju polojnikov
(Himantopus
himantopus).
foto: Eva Vukelič
3: Mladi ornitologi
so predstavili svoje
delo.
foto: Arhiv DOPPS
4: Opazovanje
pestrosti živega
sveta na območju
naravnega rezervata
Škocjanski zatok
foto: Arhiv DOPPS
5: Mali ponirki
(Tachybaptus
ruﬁcollis) so redni
prezimovalci na
Ljubljanici.
foto: arhiv OŠ
Božidar Jakac,
Ljubljana

V soboto, 21. 4. 2007, smo imeli udeleženci letošnjega
zimskega ornitološkega tabora na Škoﬁjah srečanje v
Naravnem rezervatu Škocjanski zatok. Namen srečanja
je bil opazovati in spoznati najpogostejše ptice, ki se v
tem času zadržujejo v zatoku, spoznati potek obnove
naravnega rezervata, predvsem pa ponovno druženje. V
toplem spomladanskem vremenu nas je pot vodila po
učni poti do petih opazovalnic, kjer smo lahko nemoteno opazovali ptice s teleskopi in daljnogledi. Nekatere
opazovalnice so bile postavljene povsem na novo. Ob
vodenju mentorjev zimskega tabora Igorja, Eve in Bojane smo pobliže spoznali nekatere značilne vrste ptic, kot
so npr. polojniki, več vrst čapelj, galebov, rac in martincev ter še nekatere druge. Po končanem izletu smo udeleženci izleta od mentorjev prejeli v dar lične zgoščenke s fotografskimi posnetki na zimskem ornitološkem
taboru. Seveda ni izostalo vabilo k udeležbi na poletni
ornitološki tabor, ki bo na Cerkniškem jezeru v začetku
julija.
Prijetno preživet dan, prijazni ornitologi iz DOPPS-a in
nepozabna izkušnja so nas prepričali, da se bomo udeležili tudi naslednjega srečanje te vrste, ki bo septembra
ponovno v Škocjanskem zatoku. Srečanja smo se udeležili: Timi Čermelj, Gašper Kodele z družino, Jurij Hanžel,
Jakob Puh in njegov brat, Metka Šuc, Karin in Sara Srakar, Taja Majer Fišter, Lavra Lipej in Nežka Lazar.

V soboto, 19. 5. 2007 smo se zbrali pred ankaransko vojašnico z namenom, da staršem pokažemo, kaj smo v
tem letu naredili pri naravoslovnem krožku. Pred vojašnico smo se zbrali učenci OŠ dr. Aleš Bebler Hrvatini,
podružnica Ankaran, OŠ Lucija, OŠ Ivana Babiča Jagra
Marezige in OŠ Oskarja Kovačiča Škoﬁje.
Najprej se je predstavila naša skupina iz Ankarana. Predstavitev smo obogatili z različnim plakati, ki smo jih
naredili med letom, opisali gnezdenje, obročkanje ptic,
prebrali smo nekaj lastnih pesmic in kako smo naredili
origami laboda.
Ena skupina je predstavila Strunjanski park, zadnja skupina pa zimski ornitološki tabor, ki je potekal letos v
Škocjanskem zatoku.
Ko so se vse skupine predstavile, je Bojana Lipej iz
DOPPS-a na kratko povedala nekaj o renaturaciji Škocjanskega zatoka, nakar smo odšli tudi tja. Že takoj na
začetku smo si ogledali potek obročkanja, nato pa smo
šli na obhod po učni poti po Škocjanskem Zatoku. Pot je
bila dolga več kot dva kilometra. Škocjanski zatok ima 5
opazovalnic, kjer smo videli veliko različnih ptic: črnega
laboda, kosa, grlico, malo belo čapljo, idr.
Po prehodu cele poti je Igor Brajnik, ki se ukvarja s pticami, obročkal še ostale ptice, ki so se ujele v ptičjo mrežo.
Všeč nama je bilo opazovanje črnega laboda in obročkanje ptic. Bojana in Igor sta nam za zaključek podarila nekaj prospektov in revij, ki jih bomo uporabili pri našem
nadaljnjem delu v naravoslovnem krožku.
Javna predstavitev raziskovalnega dela mladih je potekala v okviru projekta Natura Primorske (PPS Interreg
IIIA Slovenija – Italija 2000 – 2006).
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Svet ptic

Reševanje male lastovke
//Ema Barbič, 4. razred
Večkrat grem na kmetijo, kjer se čez poletje zadržujejo
kmečke lastovke. V hlevu, v katerem so konji, je več majcenih gnezd, v katerih vsako leto čivkajo male lastovke.
Bil je lep dan in ravnokar sem prišla na kmetijo. Ko sem
prišla do hleva, sem jo uzrla. Majhno lastovko. Pa ni bila
v gnezdu, temveč na tleh. Zelo glasno je čivkala. Poklicala sem lastnikovo ženo, saj sem se bala, da bi lastovko požrli mački. Dali sva jo na višje mesto na seno. Ker nisem
imela možnosti opazovati, kaj se je zgodilo, le upam, da
so jo tam starši našli in jo krmili. Upam, da je preživela.
Štetje in popisovanje ptic
//Anja Hren, 4. razred
Januarja je po celi Sloveniji potekalo štetje vodnih ptic.
Sem članica ornitološkega krožka na šoli, zato me je zelo
zanimalo, kako to štetje poteka. S sošolkama in tovarišico smo se dogovorile, da se bomo preizkusile v opazovanju in štetju ptic ob Ljubljanici med Fužinskim gradom
in Sotočjem v Štepanjskem naselju.
Zgodaj zjutraj smo odšle izpred šole do Ljubljanice. Ustavile smo se na fužinskem mostu, kjer smo videle race
mlakarice, kormorane, sive čaplje. Celo vodomca smo
videle za trenutek, ko je preletel reko.
Pot smo nadaljevale po levem bregu. Bile smo pozorne in
večkrat opazovale z daljnogledom. Največ opravka smo
imele s štetjem mlakaric, saj jih je bilo največ. Videle
smo tudi male ponirke, rečna galeba, zelenonoge tukalice in laboda. Ponirke je bilo zelo zabavno opazovati med
potapljanjem. Prvič smo tudi slišale, kako se oglašajo.
Ob Sotočju nas je presenetila tudi nutrija, ki je iskala
hrano. Ker vemo, da ta žival ni doma v naših krajih, smo
razmišljale, kaj njena naselitev pomeni za ravnovesje ob
Ljubljanici.
//letnik 13, številka 02, julij 2007
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Moram reči, da je popisovanje ptic kar naporno, a vendar zelo zanimivo opravilo.
Zbiljsko jezero
//Eva Mustar, 4. razred
Nekega lepega sončnega dne sva se z dedijem odpravila
proti Zbiljskemu jezeru. Prispela sva do parkirišča, kjer
sva pustila avto. Naprej sva odšla peš. Do jezera sva hodila po ozki kamniti poti.
Ob obali se nama je prikazal lep prizor. Zagledala sva več
kot petdeset labodov in najbrž več kot dvesto lisk. Spomnila sva se, da sva doma pozabila kruh. V bližini je bila
trgovina in odločila sva se, da ga greva kupit. V trgovini
je delala zelo prijazna gospa. Za precej nižjo ceno nama
je dala star kruh.
Ko so labodi zaslišali šum vrečke, so se takoj začeli oglašati. Vedli so se, kot bi bili sestradani. Najbolj sta mi bila
všeč dva laboda, ki sta bila parček. Ves čas sta tičala skupaj. Nekateri labodi so mi kruh jemali kar iz rok. Ob teh
čudovitih živalih sem preživela skoraj tri ure. Seveda
sem jih tudi fotograﬁrala. Ta dan mi bo prav gotovo še
dolgo ostal v spominu.

6: Lišček (Carduelis
carduelis)
risba: Eva Mustar
7: Velika sinica
(Parus major)
risba: Anja Hren
8: Domovina
nutrije (Myocastor
coypus) je Južna
Amerika. Evropske
vodotoke so naselile po pobegu
iz ujetništva, kjer
so jih zadrževali z
namenom pridobivanja krzna.
foto: arhiv OŠ
Božidar Jakac,
Ljubljana
9: Učenki OŠ
Božidar Jakac
Ljubljana pri zimskem štetju vodnih
ptic.
foto: arhiv OŠ
Božidar Jakac,
Ljubljana
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