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Člani DOPPS prejmejo revijo brezplačno.
Revijo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije (ARRS).
Revija je vpisana v register javnih glasil pod zaporedno
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Za objavo oglasov pokličite na društveni telefon ali pošljite
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Poslanstvo DOPPS: Delamo za varstvo ptic in njihovih
življenskih okolij. S tem prispevamo k ohranjanju narave
in blaginji celotne družbe.
predsednik: Rudolf Tekavčič
podpredsednica: dr. Tatjana Čelik
upravni odbor: Tilen Basle, Peter Krečič, Tomaž Mihelič,
mag. Iztok Noč, Tomaž Remžgar, Tanja Šumrada
nadzorni odbor: Luka Korošec, prof. dr. Peter Legiša,
Bojan Marčeta, dr. Tomi Trilar
direktor: doc. dr. Damijan Denac
IBAN: SI56 0201 8001 8257 011
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Fotografija na naslovnici:
Sredozemski vranjek (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)
je bil izbran za ambasadorja slovenskega morja, saj je
predstavnik krovne naravovarstvene vrste, prek katere lahko
ohranjamo tudi druge bistvene dele morskega ekosistema.
foto: Duša Vadnjal
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prijavite vodji izleta na številko
041 513 440. Izlet je še posebej
primeren za družine z otroki in
začetnike. Izlete v Tivoli sofinancira Mestna občina Ljubljana.

__________________
7. november 2015
(sobota):
Spoznavanje vodnih ptic
na Soboški kamenšnici
(vodi Gregor Domanjko)

Vsako prvo soboto v mesecu od
novembra do februarja bomo
spoznavali vodne ptice na Soboški kamenšnici (Bakovski
gramoznici) za megamarketom
Tuš v Murski Soboti. Soboška
kamenšnica je pomembno življenjsko okolje za številne vodne ptice. Obenem je »postajališče« za vodne ptic na njihovi
selitveni poti na jug oz. zahod.
Med zanimivejše »goste« štejemo polarnega slapnika, čopaste
črnice, sivke, žvižgavke, vodomca, trstne strnade in druge. Izleti
so namenjeni predvsem začetnikom. Dobimo se ob 9.00 na
parkirišču pri gramoznici. Podrobnejše informacije dobite pri
vodji izleta (031 340 399). Za izlet se lahko prijavite na e-naslov:
gregor.domanjko@gmail.com.

__________________
22. november 2015
(nedelja):
Spoznavanje ptic
v Mestnem parku
v Ljutomeru
(vodi Nataša Bavec)

Mestni park v Ljutomeru je osta-

nek nekdanjih obsežnih hrastovo-gabrovih gozdov ob reki
Ščavnici. Še danes v njem rastejo
impresivna drevesa hrasta doba,
ki zagotavljajo dom in prehranjevalno okolje številnim gozdnim pticam. Pričakujemo, da
bomo opazovali velikega in
srednjega detla, zeleno in črno
žolno, kratkoprstega plezalčka,
močvirsko sinico, brgleza, ščinkavca in druge vrste, ki jih pozimi srečamo bliže naseljem.
Dobimo se ob 9.00 na parkirišču
pri kopališču. Podrobnejše informacije dobite pri vodji izleta
(040 294 845). Izlet je primeren
za družine in začetnike.

__________________
5. december 2015
(sobota):
Spoznavanje vodnih ptic
na Soboški kamenšnici
(vodi Gregor Domanjko)

Vsako prvo soboto v mesecu od
novembra do februarja bomo
spoznavali vodne ptice na Soboški kamenšnici (Bakovski
gramoznici) za megamarketom
Tuš v Murski Soboti. Soboška
kamenšnica je pomembno življenjsko okolje za številne vodne ptice. Obenem je »postajališče« za vodne ptice na njihovi
selitveni poti na jug oz. zahod.
Med zanimivejše »goste« štejemo polarnega slapnika, čopaste
črnice, sivke, žvižgavke, vodomca, trstne strnade in druge. Izleti
so namenjeni predvsem začetnikom. Dobimo se ob 9.00 na

Bliža se PTIČARIJADA 2015
Letošnja Ptičarijada bo na Primorskem, na območju
občine Ilirska Bistrica, in sicer v soboto, 10. oktobra
2015. Tekmovalni del bo potekal dopoldan, srečanje
ptičarjev, ki bo družabni del Ptičarijade, pa smo letos
zaradi pravljične številke (ta je že sedma) razširili in bo
potekal prek popoldneva in noči.
Druženje bo letos v Črnem dolu (zahodno od Sviščakov) ob taborniški koči, kjer bo mogoče tudi prespati. In kakor se za taborniški kraj spodobi, bo zvečer taborni ogenj ob poslušanju jelenovega ruka. Naslednji dan, v nedeljo, 11. oktobra dopoldne, pa
se bomo pod vodstvom Tomaža Jančarja odpravili na lahkoten,
prijeten izlet na Volovjo reber. Zaradi lažje organizacije družabnega dela dogodka vas prosimo, da se prijavite čim prej pri Katarini Denac na naslov katarina.denac@dopps.si. Za tekmovalni
del je bil rok prijave 30. 9. Več informacij boste našli na spletni
strani.
Tekmovanje seveda ni pogoj za srečanje, zato pridite,
veseli vas bomo!

//letnik 21, številka 03, oktober 2015

parkirišču pri gramoznici. Podrobnejše informacije dobite pri
vodji izleta (031 340 399). Za izlet se lahko prijavite na e-naslov:
gregor.domanjko@gmail.com.

priročnik o pticah. Podrobnejše informacije dobite pri vodji
izleta (041 947 913). Za izlet se
lahko prijavite na e-naslov: robi.
gjergjek@gmail.com.

Ko zima pokaže zobe, pticam
v krmilnice nasujemo semena
in opazujemo, katere se prihajajo hranit. Tudi mi bomo
pticam na sprehodu skozi mestni park privoščili kakšen priboljšek (prinesite s seboj pest
sončničnih semen ali grobo
zdrobljenih orehov) in prav
mogoče je, da nam bo katera jedla iz roke.
Pridružite se nam ob 9.00 na
parkirnem prostoru pred kopališčem v Tivoliju. Prosimo
vas, da se za izlet prijavite vodji
izleta na številko 041 513 440.
Izlet je še posebej primeren za
družine z otroki in začetnike.
Izlete v Tivoli sofinancira Mestna
občina Ljubljana.

Sečoveljske soline so za ornitologe zanimive v vsakem letnem
času. Poleg številnih zanimivih gnezdilk, ki jih je mogoče
opazovati v spomladanskem in
poletnem času, lahko pozimi
tu opazujemo prezimovalce, ki
se k nam priselijo s severa. Na
bazenih lahko tako opazujemo
številne pobrežnike, čaplje in
race, že skoraj vsako leto pa se
jim pridružijo tudi gosti iz Sredozemlja, plamenci. Večkrat
nam s ptičjim presenečenjem
postreže tudi morje ob izlivu
Dragonje, kjer se med številnimi polarnimi slapniki in vranjeki skrivajo posamezni zlatouhi
ponirki in rdečegrli slapniki.
Odhod z osebnimi avtomobili iz
Ljubljane je ob 7.30 izpred prostorov DOPPS na Tržaški cesti 2.
Za izlet se obvezno prijavite organizatorju izleta Tomažu Remžgarju na telefonsko številko
041 329 889 ali e-naslov: tomaz.
remzzgar@siol.net.

__________________
6. december 2015
(nedelja): Spoznavanje ptic
v parku Tivoli
(vodi Dare Fekonja)

__________________
6. december 2015
(nedelja): Ptujsko jezero
(vodi Dominik Bombek)

Na tradicionalnem zimskem
sprehodu po nabrežju Ptujskega jezera bomo lahko opazovali
različne vrste ponirkov, rac in
galebov, med njimi tudi redkejše goste s severa. Tisti, ki januarja sodelujete pri štetju ptic na
vodnih površinah, lahko izlet
izkoristite za osvežitev (pre)
poznavanja vrst vodnih ptic. Izlet je del projekta LIVEDRAVA:
Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji
(LIFE11 NAT/SI/882). Dobimo
se ob 9.00 na Ptuju, pri mostu za
pešce na desnem bregu Drave.
Več informacij dobite pri vodji
izleta (051 395 514).

__________________
13. december 2015
(nedelja): Spoznavanje
ptic v Fazaneriji v Murski
Soboti (vodi Robi Gjergjek)

Med sprehodom po parku Fazanerija, ki je ostanek poplavnih
gozdov ob reki Ledavi s hrasti
izjemnih dimenzij, bomo spoznavali pogoste vrste ptic, ki
pozimi ostanejo pri nas ali priletijo iz severnejših krajev. Izlet
je še posebej primeren za začetnike. Zbirno mesto je na parkirišču pred kopališčem ob 9.00.
Ne pozabite na daljnogled in

__________________
19. december 2015
(sobota):
Sečoveljske soline
(vodi Tomaž Remžgar)

__________________
DRUGI DOGODKI
(STOJNICE, AKCIJE)

__________________
5. Pomurski ornitološki
vikend v Negovi,
23. - 26. 10. 2015
(informacije Larisa Gregur:
051 364 012)
__________________
19. december 2015
(sobota): Predbožična
DOPPS-ova stojnica
v Murski Soboti in
Ljutomeru (informacije
Gregor Domanjko:
031 340 399, gregor.
domanjko@gmail.com)
__________________
Naš program predavanj,
izletov in akcij spremljajte
tudi na spletni strani DOPPS,
kjer ga redno posodabljamo
in dopolnjujemo!
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11: Gregor Bernard
13: Tilen Basle

kvalifikacijskih vrst potrebujejo največ
naravovarstvenega ukrepanja. Dve leti
kasneje so se pravila za opredeljevanje
teh območij malce spremenila, zaradi
česar smo vsi partnerji naredili revizijo
območij, in sicer po naslednjih kriterijih: (1) čas delovanja groženj na območju (ali delujejo ta hip ali bodo delovale
šele v prihodnosti), (2) obseg delovanja
groženj (na kakšen odstotek populacije
ene ali več vrst vplivajo) in (3) kako velike upade vrst ali njihovih življenjskih
prostorov povzročajo grožnje.
V Sloveniji smo letos opredelili pet IBA-jev v nevarnosti, in sicer Ljubljansko
barje, Mura, Goričko (na sliki 4), Kras
in Doli Slovenskih goric. Na vseh so se
zgodili zmerni do veliki upadi vrst ptic,
ki naj bi bile sicer tam varovane tudi v
okviru omrežja Natura 2000. Največjo
degradacijo so doživeli Doli Slovenskih goric, ki so jih leta 2013 državne
naravovarstvene inštitucije črtale s seznama območij Natura 2000. Seznam
območij nas bo vodil pri pripravi vsebine projektov, s katerimi bomo skušali
preobrniti negativne trende. KD
_____________________

5// Reka Drava: darilo
narave za vse generacije
V okviru projekta LIVEDRAVA, LIFE11
NAT/SI/882 smo med marcem in junijem 2015 napravili dva videospota z
naslovom »Reka Drava: darilo narave
za vse generacije«. Videospota, ki sta
nastala v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Kawka Production, Gregor
Šubic s.p., sta namenjena predstavitvi
reke Drave, življenja v reki in ob njej
40
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ter pomena ohranjanja reke za varstvo nekaterih vrst ptic in prihodnje
generacije ljudi, ki sobivajo z reko. V
videospotih je prikazan trud prostovoljcev DOPPS za ohranjanje reke Drave, ki traja že vse od leta 1980, ko so
takratni zagnanci prvič očistili otok za
gnezdenje navadne čigre na Ptujskem
jezeru, prikazana je priprava sten za
gnezdenje breguljk, prodišča, očiščena
v sklopu projekta, prikazan je utrip iz
življenja in dela v Naravnem rezervatu
Ormoške lagune (v ustanavljanju). Videospotoma bo sledil izid kratkega dokumentarnega filma o reki Dravi, ki bo
dostopen za ogled v mesecu novembru
2015. Oba videospota si lahko ogledate
na spletni strani projekta LIVEDRAVA
(http://livedrava.ptice.si/) pod rubriko
Galerija - videogalerija. Toplo vabljeni
k ogledu! PP
_____________________

6// Četrti ornitološki festival
v Bosni in Hercegovini
Letos je med 28. in 30. avgustom v Narodnem parku Kozara v Bosni in Hercegovini potekal 4. ornitološki festival
(ornitofestival), namenjen spodbujanju naravne in kulturne dediščine Bosne in Hercegovine ter razvoju novih
turističnih programov, temelječih na
opazovanju ptic. Letošnja tema ornitofestivala je bila "Opazovanje ptic v
gorskih območjih". Udeleženci so se
seznanili z delom v narodnem parku
in uspehi, ki jih prinese varovanje,
upravljanje in uporaba naravnih vrednot. Letošnja organizatorja festivala
sta bila Narodni Park Kozara in Orni-

tološko društvo Naše ptice, pokrovitelja pa fundacija MAVA in Euronatur v
sklopu projekta „Adriatic Flyway 3“.
Peti ornitofest bo oktobra prihodnje
leto. PVV
_____________________

7// Atlas ptic gnezdilk
Nemčije
Orjaško desetletno delo nemških ornitologov je bilo konec leta 2014 okronano z zajetnim delom Atlas Deutscher
Brutvogelarten, kjer so na kar 800 straneh predstavili razširjenost, populacijske trende in dinamiko ter druge
značilnosti 280 gnezdilk, ki so med leti
2005-2009 gnezdile na 357.111 km²
Nemčije. V pripravo atlasa nemških
gnezdilk je bilo vključenih kar 12 ornitoloških združenj in naravovarstvenih
organizacij, vodilno vlogo pa sta prevzeli Nemško združenje za monitoring
ptic (Stiftung Vogelmonitoring Deutschland - SVD) in Zvezno združenje za
nemško avifavnistiko (Dachverband
Deutscher Avifaunisten - DDA). Projekta popisa ptic Nemčije, v katerega
je bilo vključenih kar 4.000 prostovoljcev, so se lotili postopoma po deželah,
rezultate popisov pa so sproti objavljali
kot lokalne ornitološke atlase. Pričujoči atlas je tako zbirno delo vseh lokalnih atlasov pa tudi drugih vzporedno
potekajočih ornitoloških aktivnosti,
zlasti monitoringa populacij gnezdilk.
Da delo ni bil zgolj entuziastičen volonterski projekt, pač pa tudi resno
raziskovalno in študijsko delo, priča
seznam kar 2.098 v delu citiranih del.
Čeprav je atlas napisan v nemščini, so
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čju gnezdijo številne navadne in male
čigre, sabljarke, polojniki in rdečenogi
martinci kot tudi beločeli deževniki.
Od blatnih otokov, ki so ostali po gradbenih posegih nekdanjega podjetja HIDRO Koper v začetku osemdesetih let,
se jih je do danes ohranila le peščica.
Ker so nam v letošnjem letu razmere
omogočile, da smo se lahko z manjšim
bagrom prebili v osrednji del območja
(manj padavin, drugi gradbeni posegi
…), smo se odločili za postavitev novih
blatnih otokov, na katerih si bodo lahko že v naslednji sezoni novo gnezdišče
poiskale številne solinske gnezdilke.
Območje bo zaradi novonastalih otokov lahko povsem zalito z morsko
vodo, ki bo preprečevala dostop do
gnezdišč kopenskim plenilcem, kot sta
lisica in kuna. IŠ
_____________________

s predstavnikom KPSS ter Prirodoslovnega muzeja Slovenije, ki organizira
to dejavnost v Sloveniji, je postavilo
60 najlonskih mrež v dolžini enega
kilometra. Dejavnost monitoringa je
potekala vse dni, podnevi in ponoči.
Udeleženci so bili nameščeni v šotorih,
ki so bili postavljeni na poljski poti, tik
ob obročkovalski postaji. Skupaj je bilo
ulovljenih 743 ptic, ki so pripadale 42
različnim vrstam. Najbolj številna je
bila po pričakovanju črnoglavka (348
ulovljenih osebkov), takoj za njo pa
srpična trstnica (121 ulovljenih osebkov). Povsem sta nas presenetila veliki
skovik, saj se jih je ujelo kar 17, ter modra taščica (ujelo se je 38 osebkov). Vsi
udeleženci so bili nad omenjeno akcijo
KPSS zadovoljni, v upanju, da postane
tradicionalna. IŠ
_____________________

11// MREŽIJADA 2015 –
monitoring ptic selivk v
Krajinskem parku Sečoveljske
soline (KPSS)

12// Ustanovna skupščina
lokalne akcijske skupine UE
Ormož

Dne 20. septembra se je na Stojbah
(Fontanigge) končala prva Mrežijada,
kot smo z delovnim naslovom poimenovali strokovno srečanje obročkovalcev iz vse Slovenije. V dneh od petka
18. septembra do nedelje 20. septembra
2015 je v okviru rednega dela Krajinskega parka Sečoveljske soline (KPSS)
na obročkovalski postaji potekal biološki monitoring (spremljanje stanja
in številčnosti ptic), ki se ga je udeležilo
27 ljubiteljev ptic iz vse Slovenije. Dvajset ornitologov z dovoljenji za lov oz.
označevanje (obročkanje) ptic, skupaj
42
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DOPPS je pristopil k partnerstvu lokalne akcijske skupine LAS UE Ormož
na področju Občin Ormož, Središče ob
Dravi in Sveti Tomaž v programskem
obdobju 2014-2020. LAS je sklenjena z
namenom skupnega nastopa pri uresničevanju Strategije lokalnega razvoja in pridobivanju sredstev (pristop
CLLD). Dne 26. avgusta 2015 so na
Ustanovni skupščini LAS UE Ormož
vse deležnike seznanili z Osnutkom
konzorcijske pogodbe o ustanovitvi in
delu LAS UE Ormož. Pogodbo smo vsi
soglasno potrdili s podpisom. Na ustanovni skupščini so potekale še volitve

predsednika ter volitve Upravnega in
Nadzornega odbora LAS UE Ormož.
Upravni odbor sestavlja pet članov javnega sektorja in šest članov zasebnega
sektorja. Na ustanovni skupščini so za
člana Upravnega odbora izvolili tudi
predstavnika DOPPS – Dominika Bombeka. DB
_____________________

13// Otoki na Ptujskem
jezeru pripravljeni na novo
gnezditveno sezono
V nedeljo 29. septembra 2015 smo
imeli na otokih Ptujskega jezera prostovoljno delovno akcijo, s katero
smo želeli otoke očistiti zarasti in jih
tako pripraviti na novo gnezditveno
sezono. Otoki so pomembno in tudi
zadnje redno gnezdišče celinske populacije navadne čigre v Sloveniji kot
tudi pomembno gnezdišče za rečnega
galeba in številne vrste rac. Akcije se je
udeležilo 23 prostovoljcev, ki so v dobrih petih urah dela otoke »slekli«. Na
»Novem otoku« so s pomočjo strižne
kosilnice pokosili in z otoka odstranili
vso visoko in gosto rastlinje, medtem
pa so na preostalih treh otokih s puljenjem odstranili vso vegetacijo, ki je v
celoti ali delno pričela preraščati golo
prodnato površino. Otoki so sedaj pripravljeni za naše goste, navadne čigre,
rečne galebe in druge pernate prebivalce. Posebna zahvala gre vsem udeležencem akcije, prostovoljcem, brez
katerih takšno upravljanje z otoki ne
bi bilo mogoče. Akcija je potekala v
okviru projekta LIVEDRAVA, LIFE11
NAT/SI/882. TB

foto: Helena Grom Krečan

_____________________

14// Projektne akcije
LIVEDRAVA sta si na terenu
ogledala gosta iz Češke
V mesecu septembru smo v Sloveniji
gostili gosta iz Češkega naravovarstvenega inšpektorata, ki sta si na terenu
ogledala akcije v sklopu projekta LIVEDRAVA. V četrtek 24. septembra sta si
ogledala upravljanje z otoki Ptujskega
jezera, Ormoško jezero in Ormoške
lagune, naravni rezervat v nastajanju.
Z videnim sta bila navdušena, kaj hitro
pa sta spoznala razsežnost projekta, kar
ju je nekoliko presenetilo. TB
_____________________

15// Naravni rezervat
Ormoške lagune iz zraka –
tretjič!
V začetku leta 2014 smo s podjetjem
AEROVIZIJA d.o.o., katerega fotograf
in pilot je Matevž Lenarčič, opravili
prvi dve snemanji Naravnega rezervata Ormoške lagune v nastajanju in
s tem pridobili zračne posnetke območja pred načrtovanimi zemeljskimi deli. Ker so se ta v letošnjem letu
zaključila, smo v juniju letos opravili
še tretje snemanje. Pridobljeni posnetki nam bodo pomagali pri oceni
uspeha akcij kot tudi nadaljnjem
načrtovanju na območju Ormoških
lagun. Matjažu se zahvaljujemo za
odlično opravljeno delo in enkratno
izkušnjo. TB

ORNITOFON
Mačke in ptice
// Barbara Vidmar
Nedvomno so med ljubitelji ptic tudi takšni, ki imajo radi mačke ali so celo skrbniki katere
izmed njih. Žal je mačji nagon predvsem spomladi lahko kriv za to, da marsikatera ptica
konča svoje življenje pod mačjimi kremplji. Zato vam v nadaljevanju ponujam nekaj nasvetov, kaj lahko storite, da bo med njihovimi žrtvami manj ptic.
Mački okoli vratu namestite ovratnico z zvončkom. Tako boste zmanjšali število žrtev med
pticami za približno tretjino. Ker se mačka sčasoma nauči, kako se kljub zvoncu tiho približati plenu, ji redno menjajte ovratnico z drugo vrsto zvončka. Ovratnica naj bo pisane barve,
saj ptice dobro vidijo in bodo mačko z barvito ovratnico hitreje opazile.
Poskrbite za to, da boste mačko redno in zadostno hranili. Manj verjetno je, da bo mačka
s polnim želodcem iskala plen med pticami.
Še posebej spomladi, ko so v nevarnosti pred plenilci mladiči ptic, naj mačke ob sončnem
vzhodu, zahodu in takoj po prehodu vremenske fronte, če se le da, ostanejo zaprte v hiši ali
stanovanju, saj so takrat ptice najbolj ranljive, ko si iščejo hrano ali prenočišče.
Če imate v okolici svojega doma veliko mačk, ne hranite ptic na tleh, oziroma poskrbite, da
bodo krmilnice in krmišča nameščeni dovolj visoko in v ustrezni oddaljenosti od grmovja
in drevja, kjer se lahko mačke pritajijo in počakajo na svoj plen.
Če mačk ne želite imeti v bližini svojega doma, pa lahko posežete po elektronskem odganjalcu mačk, ki sproži ultrazvočni signal, ki je živalim neprijeten. Naprava je odporna proti
vremenskim vplivom, zato jo lahko namestite kamorkoli.
Zavedati se moramo, da vseh mačk ne smemo »metati v isti koš«. Nekatere izmed njih so res
izredne lovke, ki bodo domov prinesle karkoli, druge se specializirajo bodisi na ptice bodisi
na male sesalce oziroma živali, ki se zadržujejo pri tleh. V ruralnih okoljih mačke največkrat
nadomeščajo strupi proti podganam in mišim, zato so dobrodošle sostanovalke sosesk. Vsekakor pa je največ takšnih, ki najraje predremajo cele dneve in noči.

•

Viri:
- http://www.theguardian.com/environment/blog/2010/may/19/birds-cats-rspb-protection-tips
- http://www.telegraph.co.uk/lifestyle/pets/7782632/Change-your-cats-bell-to-save-birds.html
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