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1: V zadnjem tednu
januarja 2015 se je
akciji Ptice okoli
nas pridružilo več
kot 30 osnovnih šol
in vrtcev. Ptice je
opazovalo kar 639
učencev.
foto: Nevenka
Pfajfar
2: Domači
vrabci (Passer
domesticus) so bili
ena najpogosteje
opaženih vrst v
sklopu akcije.
foto: Tone Trebar
(http://www.
naturephoto-tone.
com)
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zanimivejšimi lokalnimi vrstami smo opazovali planinskega orla (Aquila chrysaetos), sokola selca (Falco peregrinus), krekovta (Nucifraga caryocatactes), komatarja (Turdus torquatus)
itd. Skupaj smo videli in slišali le dve vrsti sov, in sicer lesno
sovo (Strix aluco) ter malo uharico (Asio otus). Presenetljivo je
turško grlico (Streptopelia decaocto) opazovala le ena skupina,
čeprav smo jo vsi zelo intenzivno iskali v Ilirski Bistrici in
okoliških vaseh.

Obeti za naslednje leto
Zelo verjetno je, da bomo Ptičariado 2016 pripravili na območju med slovensko obalo in Kraškim robom, zaključni
dogodek pa v centru za obiskovalce Naravnega rezervata
Škocjanski zatok, ki bo v začetku leta 2016 odprl svoja vrata.
O podrobnostih boste seveda pravočasno obveščeni, že sedaj
pa vas toplo vabimo, da se nam naslednje leto pridružite!

Ptice okoli nas v letu 2015
// Tilen Basle

Ptice so živa bitja, ki se jim skoraj ne moramo izogniti,
kjerkoli pač smo. Pa naj bo to gozd, mlaka, velemesto, odprto morje ali podzemna jama. Ptice torej tako kot ljudi
najdemo skoraj povsod! In kaj je boljši način za preučevanje ptic kot pomoč vseh, ki se s pticami srečujemo vsak
dan v okolici doma, službe, na izletu ali počitnicah!
Danes je vloga širše javnosti v raziskovalnih dejavnostih
vse večja, hkrati pa vse pomembnejša. Z vsem dostopno
tehnologijo in preprosto zastavljenimi raziskavami skupaj po vsem svetu ugotavljamo, kako se godi nam in
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organizmom okoli nas. Prav takšne »sorte« raziskava je
tudi akcija »Ptice okoli nas«. Kaj smo ugotovili v začetku
tega leta, preberite spodaj! Vendar pred tem še odgovor na
vprašanje, ki se vam morda poraja. Zakaj spremljamo ptice okoli nas, saj so te zelo številne in jih je povsod polno?
Odgovor na to je sila preprost in ga lahko povežemo z znanim rekom »Bolje preprečiti kot zdraviti!«. Prej ko bomo
zasledili spremembe v populacijah ptic (seveda tiste, ki
niso posledica stalnih naravnih nihanj), prej bomo lahko
primerno odreagirali. Prav zato je zelo pomembno, da raziskujemo tudi tiste vrste, ki so danes pogoste.
Prav tu pa potrebujemo vašo pomoč, saj ste ravno vi tisti,
ki lahko prispevate ogromno število podatkov o pticah,
ki jih poznate, so vam blizu in jih z veseljem opazujete. Že
nekaj minut opazovanja ptic na teden vam bo polepšalo
ta čas in počutili se boste bolje, mar ne? Poizkusite!

Skupaj smo »buljili«, šteli in šteli in...
… našteli kar 17.323 ptic! Res je, prav ste slišali! V zadnjem
tednu januarja 2015 nas je bilo 995 takšnih, ki smo si vzeli
pol ure časa in preštevali ptice okoli nas. Nekateri ste opazovali vrvež na krmilnici skozi okno tople sobe, drugi ste se
odpravili na krajši sprehod po okolici, spet tretji ste k opazovanju povabili še prijatelje in si naredili poseben dogodek. Tudi to leto se je akciji pridružilo več kot 30 osnovnih
šol in vrtcev, kjer je ptice opazovalo 639 učencev. Sedaj pa
vas verjetno že zanima, kaj zanimivega smo opazili, kajne?
Tri najštevilčnejše vrste so bile letos domači vrabec
(Passer domesticus), velika sinica (Parus major) in siva
vrana (Corvus cornix). To so bile hkrati tudi najpogosteje
opažene vrste. Manjkalo pa ni niti zanimivih opazovanj,
od katerih velja omeniti predvsem brezovčka (Carduelis
flammea), planinsko kavko (Pyrrhocorax graculus) in srednjega detla (Dendrocopos medius). V tednu opazovanja
ptic v bližini naših domov smo skupaj našteli kar 58 vrst
ptic! Pa naj še kdo reče, da opazovanje ptic v okolici doma
ne more biti zanimivo!
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Sedem let štetja in opazovanja, sedem
setov podatkov
Letošnje leto je bilo sedmo zapovrstjo, ko smo skupaj
preštevali ptice okoli nas. Teh sedem let bi lahko na hitro
strnili v nekaj kratkih ugotovitev, vendar se bojim, da bi
morda kateri vrsti storili krivico. Morda se sedem let sliši
veliko, vendar smo z raziskavo šele na začetku, se učimo,
vadimo in pridobivamo znanje. Počakajmo še kakšno leto
več, pa se bomo lahko ozrli nazaj in morda z gotovostjo
zatrdili, denimo: »Velikih sinic je vsako leto več!«. Trenutno smo na zelo dobri poti, vaši podatki so vsako leto
boljši in zanimivejši.
Ob tej priložnosti se vsem, ki ste sodelovali v letošnji akciji, lepo zahvaljujem za vaš trud in upam, da ste ob opazovanjih ptic neizmerno uživali. Tiste, ki vam je branje tega
članka zbudilo zanimanje, pa vabim, da se nam v akciji
pridružite prihodnje leto. Mi se že pripravljamo in kujemo nove načrte!

Ptice okoli nas bomo opazovali tudi v letu
2016
Tudi v prihodnjem letu bomo torej nadaljevali z akcijo
opazovanja ptic okoli nas. Opazovanje je preprosto, zato
lahko pri tem sodelujete vsi, tudi če menite, da niste dobri poznavalci ptic. Ptice lahko beležite v mestu ali vasi,
okoli doma, službe, šole ali vrtca. Pomembno je, da vsi sodelujoči opazujemo na enak način in da vsak opazovalec
ali skupina, ki opazuje, izpolni svoj obrazec. Za pomoč
pri štetju opaženih ptic in ugotavljanju, katerim vrstam
pripadajo, smo na društvu pripravili letak, na katerem je
tabela za vpisovanje opazovanj, ter slike najpogostejših
ptic, ki se pojavljajo v naseljih. Za sveže informacije redno spremljajte našo spletno stran in Facebook, kjer boste
našli mnogo koristnih napotkov.
• To zimo bo akcija potekala v tednu od ponedeljka,
25. januarja, do nedelje, 31. januarja 2016.
• Enkrat v tem tednu si izberite pol ure in si v tem času
zabeležite vse ptice, ki jih opazite.
//letnik 21, številka 04, december 2015

• Zabeležite samo največje število ptic, ki jih vidite
hkrati (tako preprečite večkratno štetje istih ptic).
• Nato nam svoja opazovanja sporočite najbolje prek
obrazca na spletni strani http://ptice.si/ptice_okoli_nas/ ali www.ptice.si. Če nimate te možnosti, jih
pošljite na naslov DOPPS, p.p. 2990, 1001 Ljubljana ali
na elektronski naslov spletnik@dopps.si.

Med letošnjim prvim oktobrskim
vikendom je Evropo preletelo
več kot pet milijonov ptic
// Tilen Basle

Tako je, v začetku oktobra je Evropo preletelo več kot pet
milijonov ptic! Si takšno število ptic sploh lahko predstavljamo? Kaj pa, če bi se vsi Slovenci hkrati odpravili na hrvaško morje? Kakšna gneča bi bila to, pa nas je več kot pol
manj od v tem vikendu selečih se ptic!
Prvi vikend oktobra je v Evropi in tudi pri nas že tradicionalno posvečen pticam selivkam in opazovanju le teh. EuroBirdwatch ali Evropski dan opazovanja ptic, kot ga imenujemo pri nas, v Evropi poteka že od leta 1993, v Sloveniji
pa smo ga prvič organizirali leta 2000. Cilj tega dogodka je
približati ptice ljudem in jim pokazati čudesa selitve ptic,
kot tudi potrebe po varovanju te prav posebne skupine ptic
– svetovnih popotnikov! Še posebno pomembno pa je ljudem sporočiti, kakšne nevarnosti srečujejo ptice na poti in
kaj lahko storimo, da bi se jim godilo bolje.
Pred kratkim objavljena študija organizacije BirdLife je pokazala, da je med spomladansko in jesensko selitvijo na ob35

3 in 4: V času akcije
so nastale tudi lepe
umetnije mladih
popisovalcev ptic
ilustraciji: Aleksa
(1.b Osnovne šole
Božidarja Jakca,
Ljubljana) in Lucija
Štefančič (4.b
Osnovne šole Fara,
Kostel)
1: Zavzeta druščina
ljubiteljev ptic
in narave na
Gajševskem jezeru
v okviru letošnjega
Evropskega dneva
opazovanja ptic
foto: Mojca
Podletnik
2: V sklopu tega
dne smo tudi
ob Koseškem
bajerju pripravili
opazovalno točko.
foto: Manca
Velkavrh

