
Napotki za štetje vodnih ptic (IWC): 
 
1. Še pred štetjem preberemo priloženi obrazec; 
2. S štetjem pričnemo v soboto ob jutranjem svitu (okoli 7. ure). Štejemo ne glede na vremenske pogoje, 

ovira je lahko le gosta megla; takrat se štetje ponovi naslednji dan (v tem primeru nemudoma stopite 
v stik s svojim lokalnim oz. nacionalnim koordinatorjem štetja); 

3. Štejemo na vseh vodnih površinah; če so vodne ptice preštete na njivi, travniku ipd, je to treba vpisati 
v obrazec pod rubriko »sporočilo koordinatorju«; 

4. Med vodne ptice v grobem sodijo vse vrste slapnikov, ponirkov, kormoranov, čapelj, labodov, gosi, 
rac, tukalic, pobrežnikov, galebov in čiger ter belorepec, vodomec in povodni kos; 

5. Kjer vodne ptice bežijo na razdalji več kot 100 metrov, se na njih z veliko verjetnostjo strelja ali pa 
se jih namenoma preganja; 

6. Da bo štetje vodnih ptic resnično naravovarstveno sprejemljivo, se je potrebno, zlasti vzdolž rek, v 
loku izogniti večjim jatam ptic, ki bi jih s pretirano bližino opazovanja preplašili; 

7. Posebej bodimo pozorni na skupinska prenočišča galebov, gosi, kormoranov, zvoncev ipd; na takšnih 
prenočiščih se običajno zbere celotna populacija neke vrste ptic celotnega območja. Skupinska 
prenočišča lokaliziramo že pred štetjem (npr. ob večernem ali jutranjem letu na ali s prenočišča); 

8. Vse velike in večina večjih slovenskih rek je za namen štetja razdeljena na odseke; za vsak odsek 
reke izpolnimo svoj obrazec (v kolikor nimate kart z vrisanimi rečnimi odseki, se nemudoma javite 
lokalnemu ali nacionalnemu koordinatorju štetja!). Stoječe vode, npr. barje, ribnike, akumulacije, 
jezera obravnavamo kot eno lokaliteto in izpolnimo en obrazec; 

9. Štetje opravimo s terenskim obhodom (nikakor ne s čolnom). V Sloveniji je nekaj manjših odsekov 
rek, kjer je vodne ptice možno temeljito prešteti iz avtomobila (npr. deli Kolpe, Drave); če ste šteli 
tako, to vpišite na obrazcu v rubriko »sporočilo koordinatorju štetja«; 

10. V primeru nejasnosti nikakor ne oklevajte poklicati vašega koordinatorja štetja; 
11. Čim prej opravite oddajo podatkov (spletni vnos ali pošljete izpolnjene obrazce); 
12. Sporočite tudi podatke odsekov, kjer vodnih ptic niste zabeležili, z izpolnjenimi vsemi osnovnimi 

informacijami in pripisom/vnosom »brez vodnih ptic«; 
 
 
Naslovi lokalnih koordinatorjev: 
 
o za števno območje Obale: 
- Borut Mozetič, 041 643 703, e-pošta: 

borut.mozetic@dopps.si 
o za števno območje Notranjske in 

Primorske: 
- Peter Krečič, 031 571 076, e-pošta: 

peter.krecic@siol.net 
o za števno območje zgornje Save: 
- Sava od izvira do Naklega, Sora: Blaž 

Blažič, 070 713 978, e-pošta: 
blaz.blazic@dopps.si 

- Sava od Naklega do Litije: Katarina 
Denac, 041 316 740, e-pošta: 
katarina.denac@dopps.si 

- Ljubljanica, Ljubljansko barje:  
Mitja Denac, 041 243 920, e-pošta: 
mitja.denac@gmail.com 

o za števno območje spodnje Save: 
-  Krka: Andrej Hudoklin, 041 893 740, e-

pošta: andrej.hudoklin@zrsvn.si 

-  Sava od Zidanega mosta navzdol: Gregor 
Bernard, 041 830 463,  
e-pošta: gregor.bernard@siol.net 

-  Sotla: Ema Jevšnik, 041 791 060, 
e-pošta: ema.jevsnik@kp.gov.si 

o za števno območje Kolpe: 
- Urša Koce, 031 263 849, e-pošta: 

ursa.koce@dopps.si 
o za števno območje Savinje: 
- Luka Božič, 031 307 993, e-pošta: 

luka.bozic@dopps.si  
o za števno območje Drave: 
- Luka Božič, 031 307 993, e-pošta: 

luka.bozic@dopps.si 
o za števno območje Mure: 
- Željko Šalamun, 041 712 396, e-pošta: 

zeljko.salamun@dopps.si 
 

o Nacionalni koordinator IWC: 
Luka Božič, 031 307 993, e-pošta: 
luka.bozic@dopps.si 
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