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MLADIČKI IZ (BREZ) GNEZDA 
Pomlad se počasi poslavlja in prihaja poletje, čeprav je vreme še precej »aprilsko«. Za 

številne ptice je to hkrati čas, ko prvi mladiči zapustijo varno zavetje gnezda in se podajo v 

širni svet. Zmeraj pa ne gre vse po načrtih in mnogi mladički se znajdejo v težavah. Včasih jim 

lahko pomagamo, največkrat pa je najbolje, da jih prepustimo skrbnim staršem. 

 

Manjše ptice pevke, kot na primer velika sinica, domači vrabec, kos ali škorec spletejo 

gnezdo, kamor samica znese večje število jajc. Po približno dveh tednih valjenja se iz njih 

izvalijo mladički, za katere starša skrbita približno tri tedne. Velikokrat se zgodi, da gnezdo za 

številčen zarod postane premajhno in mladički poskačejo iz gnezda kak dan ali dva prej. Če 

jih najdemo smo zmerom postavljeni pred dilemo, jim pomagat ali ne? 

V večini primerom, ki jih zabeležimo je odgovor NE. Starši mladičev so blizu in bodo zanje 

skrbeli tudi zunaj gnezda. Vendar kako prepoznamo znake, ko mladiči potrebujejo našo 

pomoč? 

 

Mladičkom pomagamo takrat, ko so vidno poškodovani ali kadar sumimo, da so jih starši 

zapustili. To lahko z veliko zagotovostjo sklepamo, kadar jih več kot uro ne obiščejo. Če so 

mladički izpostavljeni kakšni nevarnosti (mačka, pes, promet), vendar so starši blizu, jih lahko 

umaknemo v zavetje grma ali drevesa ali pa jih vrnemo v gnezdo, če tega najdemo in je 

dostopno (hkrati pazimo na lastno varnost). 



 

Če najdemo poškodovano ali zapuščeno ptico se obrnemo na za to pooblaščeno ustanovo. V 

Sloveniji je to Zatočišče za živali prosto živečih vrst, Glavni trg 7, 2366 Muta (02 876 12 85 ali 

041 518 939). 

Ptic dolgoročno ne hranite in jih ne oskrbujte. 

 

Konec sporočila! 

 
Za dodatne informacije pokličite: 
 

- Tilen Basle, DOPPS, 051 636 224 

- Tjaša Zagoršek, DOPPS, 031 439 051 

 

DOPPS – Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je nacionalno društvo, ki se ukvarja z varstvom 
ptic in deluje od leta 1979. Poslanstvo DOPPS je varstvo ptic in njihovih habitatov z naravovarstvenim delom, 
raziskovanjem, izobraževanjem, popularizacijo in s sodelovanjem. S preko 1000 članov in 18 zaposlenimi je 
DOPPS najmočnejša nevladna naravovarstvena organizacija v Sloveniji. DOPPS je slovenski partner svetovne 
zveze za varstvo ptic BirdLife. Za več informacij glej http://www.ptice.org. 

EURONATUR je nemška naravovarstvena fundacija, ki se ukvarja z organiziranjem in financiranjem 
naravovarstvenih projektov v srednji in jugovzhodni Evropi. https://www.euronatur.org/ Projekte za varnejšo 
selitev ptic na jadranski selitveni poti organizira že vrsto let po vseh državah Balkana. Tokratni projekt financira 
v sodelovanju s fundacijo MAVA http://mava-foundation.org/  

 

 

Priloga: 

- Infografika: Če najdete ptičjega mladiča izven gnezda. 

http://www.ptice.org/
https://www.euronatur.org/
http://mava-foundation.org/

