
      PODHUJKA Caprimulgus europaeus NA DRAVSKEM POLJU 

 

UVOD 

 

Podhujka je v Sloveniji dokaj pogosta gnezdilka. Razširjena je predvsem v 

jugovzhodni in osrednji Sloveniji, medtem ko je v severovzhodni Sloveniji redka. 

Prebiva v toploljubnih sestojih hrasta gradna, rdečega in črnega bora, ki so bogati z jasami, saj  

nad njimi lovi svoj plen – žuželke.  Je selivka, v naše kraje se vrne v prvi polovici maja. Je 

nočno aktivna vrsta, peti začne ob mraku. 

V Evropi spada med ogrožene vrste. Ogroža jo spremenjen način gospodarjenja z 

gozdom, saj se je gozd s prenehanjem steljarjenja močno zarasel in intenzifikacija kmetijstva, 

ki negativno vpliva na število žuželk.. 

Podhujko smo popisovali na Dravskem polju, kjer je bila odkrita šele leta 2001. Naš 

namen je bilo ugotoviti številčnost podhujke na tem območju in tip habitata v katerem gnezdi.  

 

 

METODE DELA 

 

Podhujko smo popisovali v večernih in nočnih urah med 28.6 in 2.7. Na mestih, ki so 

se nam zdela primerna, smo najprej poslušali 1 do2 minuti. Če podhujke niso pele, smo še 

predvajali posnetek njenega oglašanja. Nato smo spet poslušali 1 do 2 minuti. Vse točke, na 

katerih smo popisovali smo vrisali na zemljevid. Prav tako smo na zemljevid  vrisali tudi 

pojoče podhujke. Na popisnih točkah smo si zabeležili tip habitata in vreme v času popisa. 

 

 

REZULTATI IN DISKUSIJA 

 

Opravili smo 42 popisnih točk. Pri tem smo zabeležili 5 pojočih samcev podhujke.  

Štirje so peli spontano, enega pa smo izzvali s posnetkom oglašanja.  Vse podhujke smo 

zabeležili v gozdu rdečega bora. Tri (3) so pele na območju kjer električni daljnovod poteka 

čez gozd, dve (2) pa na robu gramoznice.  Za vsa ta območja je značilno, da gozd meji na 

sestoje grmovja ali neporasle površine, nad katerimi podhujke lovijo žuželke.. Tam kjer gozd 

meji na njive  podhujk nismo našli, saj je na njivah občutno manj žuželk.  

Glede na opazovanja  podhujk v letih 2001 in 2002 in obseg navidez primernih 

habitatov sklepamo, da je populacija podhujk na Dravskem polju večja, kot kažejo naši 

rezultati. Eden od razlogov za manjše število je bilo neugodno vreme  v času popisa. 

Podhujka namreč poje le v toplih , jasnih in brezvetrnih nočeh.  

Za boljše poznavanje podhujke na Dravskem polju bi morali popis ponoviti v 

naslednjem letu vendar takrat v boljših  vremenskih razmerah. 


