SKUPAJ POPISUJEMO ŽE 24 LET!
GUGALNICA –skupinski popis velike uharice na Krasu
Kratek opis dogodka
Najbolj uspešna metoda popisa gnezditve velike uharice je večerni popis, saj samci v gnezditvenem obdobju značilno
označujejo gnezdišče s teritorialnim oglašanjem v večernem mraku. Oglašanje samca je navadno kratko (večinoma
od pet do 30 minut), kar v enem dnevu onemogoča popis več gnezdišč s strani enega popisovalca. To je en glavnih
razlogov za organiziranje skupinskega popisa, s katerim v enem večeru hkrati pokrijemo veliko lokacij. Na ta način
tudi precej zmanjšamo možnost podvajanja štetja istih osebkov na različnih lokacijah. Ker je popis enostaven, lahko
pomaga prav vsak, skupaj pa lahko naredimo to, kar bi bilo enemu samemu nemogoče!
Kraški rob je slovenski »locus tipicus« za veliko uharico in ker tam samcu pravijo gugo, se je prijelo ime Gugalnica.

Kako poteka Gugalnica
Vsako leto nam uspe z Gugalnico združiti prijetno s koristnim. Osnovni namen je seveda monitoring velike uharice.
Ker je narava popisa taka, da se nam lahko pridružijo novinci, ima Gugalnica tudi močan izobraževalen pomen. Ker
nas je vsako leto več, postaja to tudi zelo prijeten družabni dogodek.
Gugalnica se torej začne v popoldanskih urah. Ob pričetku dobimo osnovna navodila za popis, novinci pa lahko hitro
osvojijo potrebno znanje. Nato se razdelimo v manjše skupine, ki odidejo vsaka na svojo popisno točko. Popis poteka
na v naprej izbranih točkah in traja okrog ene ure. Vsaka skupina skuša registrirati večerno oglašanje vrste. Seveda
niso vse skupine uspešne, saj je velika uharica zelo redka vrsta. Z dolžino dneva se spreminja tudi čas začetka
večernega oglašanja velike uharice, ki se v začetku marca začne malo pred 18 h.
Po popisu se spet zberemo in pogledamo rezultate. Sledi predavanje, ki je pripravljeno kot informacija varuhom,
izkušenim popisovalcem in novincem. V predavanju izvemo nekaj zanimivosti iz življenja uharice, predvsem pa
aktualne informacije iz preteklega leta. Letos smo se ogromno naučili s telemetrijo in živimi kamerami.
Sledi druženje, kar je prav tako zelo pomemben del dogodka. Vsako leto nas je več in prihajamo iz povsem različnih
krajev, zato je pomembno, da se lahko srečamo na enem mestu in izmenjamo izkušnje in doživljaje. Ta del je enako
pomemben kot prvi in oba skupaj delata Gugalnico enkratno. Pridi še ti, saj si pomemben člen Gugalnice!

Varuhi velike uharice že 24 let!
Varuhi velike uharice so nekakšna nadgradnja popisov, saj je zaradi groženj, ki jih ima velika uharica v naravi, izjemno
pomembno spremljati gnezditveno uspešnost vrste. Osnovni namen varuhov velike uharice je kontrola gnezdišč z
vidika gnezditvene uspešnosti in motenj v gnezdišču, ter seveda takojšen odziv v primeru ugotovljenih groženj.
Popisujemo, da lahko učinkovito varujemo. V praksi to pomeni, da nas najprej zanima, kje uharica gnezdi, nato pa
tudi to, kje je uspešna in kje ne. Lokacijo, kjer je bila uharica uspešna pri gnezdenju, v tistem letu obkljukamo (od tod
simboliziran kljukica kljuna in obrvi velike uharice v znaku) in se osredotočimo na gnezdišča, kjer ni bila uspešna. S
tem pa se delo za varstvo velike uharice pravzaprav šele zares začne.

Postani tudi ti varuh velike uharice! Pomembno se je zavedati, da lahko varuh postane prav vsak. Veščin,

ki jih potrebujemo pri popisu, se lahko hitro priučimo in zanje ni treba veliko predznanja. V druščini Varuhov se bo
tudi za vas hitro našel odličen mentor, kodeks varuhov pa je enostaven in časten. Veseli bomo če se nam boste
pridružili!
Več informacij: Tomaž Mihelič, tomaz.mihelic@dopps.si ali 031 438 545

