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UVOD 
 
Na območju je bilo za Atlas gnezdilk Slovenije (1995) zabeleženih šest vrst ujed in sicer 
skobec Accipiter nisus, kragulj A. gentilis, kanja Buteo buteo, planinski orel Aquila chrysaetos, 
postovka Falco tinnunculus ter škrjančar Falco subbuteo. Glede na razširjenost po ostalih 
delih Slovenije oziroma po recentnejših ugotovitvah so na območju prisotni še sršenar Pernis 
apivorus, kačar Circaetus gallicus in sokol selec Falco peregrinus. 
 
 
METODE 
 
Ujede smo beležili v predhodno pripravljen obrazec, ki je vključeval kategorije: vrsta, spol, 
starost ter smer leta. Zbrane podatke smo vrisali v zemljevid s pomočjo programa ArcView. 
Podatke smo zbirali vse dni tabora med 26.6. in 2.7.2011. Beležili smo vse vrste ujed razen 
kanj in postovk, ki sta najpogostejši ujedi v Sloveniji in sta zelo razširjeni. Način opazovanja 
med posameznimi skupinami ni bil poenoten in je bil odvisen od dela posamezne skupine. 
 
 
REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
V sedmih popisnih dneh so štiri skupine zabeležile pet vrst: sršenarja, kačarja, skobca, 
planinskega orla in sokola selca. Opazovali smo sicer tudi kanjo in postovko, vendar si ju 
nismo posebej beležili. Pričakovano ter tudi dejansko največkrat zabeležena vrsta je bil 
sršenar, ki smo ga zabeležili 18 krat, skupaj 22 osebkov. Vrsta je glede na opazovanja 
najpogostejša izmed beleženih vrst. Atlas gnezdilk Slovenije ga kot gnezdilke sveta pod 
Kraškim robom ne omenja. Ocenjujemo, da na območju gnezdi vsaj 14 parov te vrste. S 
štirimi podatki sledita kačar in skobec. Pri slednjem je glede na delež pokritosti območja z 
gozdom pričakovati, da na območju gnezdi vek kot najdeni štirje pari. Manjše število 
opazovanj je verjetno tudi posledica dejstva, da vrsta gnezdi v gozdovih in med gnezdilno 
sezono redkeje lovi na odprtem. Kačarja smo zabeležili na dveh ločenih območjih. Na 
območju Treh očk in Leskovca smo trikrat zabeležili odrasel osebek, ločeno pa je bil 
opazovan še na Srednjem krasu. Status kačarja je v Sloveniji nejasen, vendar prisotnost 
odraslih osebkov namiguje na gnezdenje na območju med Rakitovcem in Movražem. Sokol 
selec je bil zabeležen na treh ločenih območjih. Na območju pri Črnem kalu sta bila 
opazovana mladostna osebka, ki sta bila verjetno speljana v bližnjih stenah (Črni kal, Mišja 
peč ali Osp). Opazovani osebek v Škocjanskem zatoku je verjetno le prehranski gost in ne 
gnezdi v bližini. Planinski orel je bil zabeležen trikrat, vendar gre verjetno za opazovanje para, 
ki gnezdi v okolici Rakitovca. Tri opazovanja vrste v treh zaporednih dnevih, priča o velikem 
pomenu travišč na območju Treh očk. Malo preseneča odsotnost kragulja in škrjančarja, ki 
sta bila zabeležena pri popisih za atlas gnezdilk Slovenije (1995). 
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Slika 1. Razširjenost opazovanj petih zabeleženih vrst ujed na območju pod Kraškim robom. 


