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Franček je prispel v Afriko
Franček, prva slovenska črna štorklja z GPS oddajnikom, je v petek, 10. 10. 2014,
dosegel Afriko, natančneje Tunizijo. Po nekajdnevnem bivanju na Siciliji, se je
podal na 270 kilometrov dolg let proti severni obali Tunizije, kjer sedaj počiva in se
hrani ob vodnih telesih.
Franček je na Sicilijo iz kontinentalnega dela Italije prispel 4. 10. prek Mesinske ožine, ki je znano ozko
grlo za seleče se ptice, to je ozko območje, ki ga ptice med selitvijo množično prečkajo. Na Siciliji se je
nato hranil na prodiščih rek, kot so reka Fiumaro na severu Sicilije in dve prodnati reki v osrednjem delu
Sicilije. Franček se sicer pretežno prehranjuje z manjšimi ribami, poleg tega pa ima rad tudi žabe, plazilce,
ptice in nevretenčarje.

Dolg let proti Afriki
V četrtek, 9. 10. popoldne, je Franček odletel na Levanzo, majhen otok tik ob zahodni obali Sicilije, kjer je
prespal na zahodnem delu otoka, najverjetneje na enem od borovcev v makiji, tipu nizkega
sredozemskega rastja. Od tam se je naslednjega jutra podal na 270 kilometrov dolg let proti severni obali
Tunizije, ki ga je opravil v okoli 7 urah. Njegova hitrost leta nad morjem je bila 30-40 km/h. Sedaj počiva
in se hrani ob vodnih telesih približno 20 km južno od mesta Mateur.

Kam se bo odpravil sedaj?
Katarina Denac, varstvena ornitologinja DOPPS, odgovarja: »Iz podatkov GPS in satelitske telemetrije
vemo, da črne štorklje večinoma prezimujejo v pasu med Ekvatorjem in Saharo. Nekatere pa se podajo še
malo malo južneje od Ekvatorja, v zahodni ali pa vzhodni del Afrike. Del evropske populacije pa prezimuje
tudi na Iberskem polotoku. Za Frančka pa bomo še videli, kam bo odletel, saj Tunizija skoraj gotovo ni
njegov končni cilj.«

Več o Frančku in njegovi dosedanji poti preberite tukaj: http://ptice.si/2014/10/francek-naselitveni-poti/.
Vabimo vas, da spremljate njegovo potovanje skupaj z nami!
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