MI ZA PTICE IN NARAVO
Selitev ŽERJAVOV
(Grus grus)
foto: Ivan Petrič

PREŠTELI SMO
VEČ KOT
4 MILIJONE PTIC
// Tilen Basle

E
Opazovanja in obročkanja
ptic v Zdravcih se je udeležilo
20 ljudi.
foto: Gregor Bernard

vropski dan opazovanja ptic (EuroBirdwatch)
v Evropi tradicionalno poteka vsak prvi
vikend v oktobru že vse od leta 1993. Cilj
dogodka je popularizacija opazovanja ptic, hkrati
pa dvigovanje zavesti o potrebi varstva ptic selivk
na njihovi poti proti prezimovališčem. Dogodki so
odlična priložnost za vse, ki želijo stopiti v svet ptic
in s pomočjo lokalnega strokovnjaka opazovati jesensko selitev ptic, ki poteka leto za letom.

Letos je pri organizaciji dogodkov sodelovalo 41
partnerjev BirdLife International iz Evrope in
osrednje Azije. Po prvih rezultatih je bilo organiziranih 934 dogodkov, ki se jih je udeležilo 21.704
ljudi, skupaj pa smo opazovali več kot 4 milijone
ptic selivk.
Evropski dan opazovanja ptic je privabil ljudi
vseh starosti in jih spodbudil k občudovanju tega
neverjetnega pojava, hkrati pa jih opomnil na nevarnosti, ki jih ptice srečajo na svojih dolgih poteh.
Podatke je letos zbral in obdelal slovaški BirdLife
partner SOS/BirdLife Slovakia in so dostopni na
povezavi. Na naslednji strani z vami delimo kratek
pregled nekaterih izjemnih opazovanj.

MODRA TAŠČICA
(Luscinia svecica)
ilustracija: Jan Hošek
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Opazovanja ptic na Gajševskem
jezeru se je udeležilo 15 ljudi.
foto: Gregor Domanjko

TOP 3 – ORGANIZIRANIH DOGODKOV:

Madžarska – 123
Nizozemska – 120
Poljska – 112
TOP 3 – OBISKOVALCEV:

Madžarska – 3919
Švica – 3695
Belorusija – 2219
TOP 3 – OPAZOVANIH PTIC:

Finska – 1.285.000
Švedska – 980.000
Madžarska – 479.054
TOP 3 – NAJŠTEVILČNEJŠE VRSTE PTIC:

belolična gos (Branta leucopsis) – 670.000+
škorec (Sturnus vulgaris) – 620.000+
vrbji kovaček (Phylloscopus collybita) – 545.000+

EVROPSKI DAN OPAZOVANJA
PTIC V SLOVENIJI
V Sloveniji smo pripravili 11 dogodkov po vsej
državi, ki se jih je udeležilo 290 ljudi. Skupaj smo
opazili nekoliko več kot 35.290 ptic, izmed katerih
so bile najpogostejše škorec (Sturnus vulgaris), mlakarica (Anas platyrhynchos) in velika sinica (Parus
major). Nabralo se je tudi kar nekaj zanimivih opazovanj! Na Medvedcih so opazovli črne prosenke
(Pluvialis squatarola), velikega škurha (Numenius
arquata) in velikega srakoperja (Lanius excubitor). V
Naravnem rezervatu Škocjanski zatok pa je bilo presenetljivo veliko modrih taščic (Luscinia svecica), srpičnih (Acrocephalus scirpaceus) in bičjih trsnic (A.
schoenobaenus) ter vodomcev (Alcedo atthis). Za pravo
majhno senzacijo je v Krajinskem parku Sečoveljske
soline poskrbel mlad plamenec (Phoenicopterus ruber).

ŠKOREC (Sturnus vulgaris)
je bil v Sloveniji daleč
najštevilčnejša vrsta, vendar
tudi drugod v Evropi ni
zaostajal veliko za prvim
mestom.
foto: Janez Papež

SRPIČNA TRSTNICA
(Acrocephalus scirpaceus)
ilustracija: Jan Hošek
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