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Koper, 20.1.2014 
 

 »Čudovito morje« - zavedamo se pomena našega morja 
 

 
Naše morje je čudovito, saj v njem najdemo mnoge redke vrste, kot so velika pliskavka (delfin) 
in sredozemski vranjek (ptica). Njihova prisotnost nas opozarja, da je naše morje vredno 
varovati. Na včerajšnji prireditvi »Čudovito morje« Društva za opazovanje in proučevanje ptic 
Slovenije, koordinatorja projekta SIMARINE-NATURA (LIFE10NAT/SI/141), smo preko 
premiere kratkega filma in predstavitve knjige »Vranjek Ari in njegovo prvo potovanje«, 
spoznali sredozemskega vranjeka, redko, ribojedo morsko ptico, ki v Sloveniji ne gnezdi, pač 
pa k nam prihaja kot poletni in jesenski gost. Izvedeli smo tudi kaj se dogaja z delfini v 
slovenskem morju.   

 
Kratek film o sredozemskem vranjeku je visoko kvaliteten 12-minutni izdelek produkcije 
EKOFILM.ORG, namenjen predstavitvi sredozemskega vranjeka in pomena novih morskih 
območij Natura 2000 za varstvo slovenskega morskega ekosistema širši javnosti.  

V prvem delu spoznamo življenjske navade vranjekov in njihove ekološke zahteve, 
kasneje pa nas zgodba pripelje tudi v Tržaškega zaliv – med ribiče, gojitelje školjk, 
raziskovalce in naravovarstvenike.  

Film, ki je na voljo v treh jezikovnih različicah, si lahko ogledate v video galeriji na 
spletni strani projekta: http://ptice.si/simarine-natura/galerija/video/ 

Predvajan bo tudi na nacionalni televiziji in ob različnih priložnostih, kot so predavanja, 
razstave, festivali in podobno. Če ga želite javno predvajati, se obrnite na Bio Rakar: 
bia.rakar@dopps.si. 

 
Knjiga »Vranjek Ari in njegovo prvo potovanje«  

Zgodba, ki jo pripoveduje slikanica, se začenja na hrvaških gnezdiščih, kjer na svet 
prihajajo sredozemski vranjeki, ki jih poleti in jeseni v velikem številu srečujemo tudi v 
slovenskem morju. Junak slikanice, vranjek Ari, se iz udobnega gnezda prvič v življenju poda 
na slovensko morje.  

Avtorici slikanice “Vranjek Ari in njegovo prvo potovanje”, Petra Vrh Vrezec in Kristina 

Krhin (ilustracije), bralca oziroma poslušalca popeljeta v živi svet Jadranskega morja, ki ga Ari 
zvedavo spoznava na svoji prvi poti. Njegovo nepopisano knjigo polnijo zgodbe, ki mu jih 
pripovedujejo rumenonogi galeb, tuna, medvedjica, glavata kareta, polarni slapnik in bolj 
izkušeni sovrstniki, sreča pa se tudi z nevarno plenilko lisico. K sreči se na koncu, tako kot se 
za pravljice spodobi, vse dobro konča!  

Kljub temu, da je zgodba izmišljena, temelji na resničnih dejstvih iz življenja 
sredozemskih vranjekov in drugih jadranskih morskih živali. 

PDF slikanice je na voljo na spletni strani projekta: http://ptice.si/simarine-
natura/rezultati/ 

 

http://ptice.si/simarine-natura/galerija/video/
http://ptice.si/simarine-natura/dokumentarni-film-sredozemski-vranjek/bia.rakar@dopps.si
http://ptice.si/simarine-natura/rezultati/
http://ptice.si/simarine-natura/rezultati/
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Delfini slovenskega morja  
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce,  v okviru Slovenskega 
projekta za delfine že več kot 10 let preučuje in spremlja delfine v 
slovenskem morju, s čemer je dokumentiralo stalno prisotnost populacije 
velikih pliskavk pri nas. Slovensko morje (skupaj z okoliškimi hrvaškimi in 
italijanskimi vodami) je namreč pomemben življenjski prostor populaciji 
delfinov vrste velika pliskavka (Tursiops truncatus). To je edina stalna vrsta 
kitov in delfinov pri nas, druge vrste pa nas obiščejo redkeje. Delfini 
slovensko morje uporabljajo za prehranjevanje, igro, počitek, pa tudi za razmnoževanje in 
vzgojo mladičev. S pomočjo metode foto-identifikacije (prepoznavanje posameznih delfinov na 
podlagi fotografij hrbtnih plavuti) so prepoznali preko 130 delfinov. Slovenske vode pa bolj ali 
manj redno uporablja okoli 40-100 delfinov, med njimi tudi samice z mladički. Dodatne 
informacije so na voljo na spletni strani društva http://www.morigenos.org/. 
 

 
 
 
 

 
Projekt SIMARINE-NATURA (LIFE10NAT/SI/141) je namenjen vzpostavitvi morskih 
Mednarodno pomembnih območij za ptice (IBA) in območij Natura 2000 (SPA) za 
sredozemskega vranjeka (Phalacrocorax aristotelis desmarestii).  
Projekt se sofinancira iz sredstev LIFE, finančnega instrumenta za okolje Evropske unije.  
 
Dodatne informacije o projektu so dostopne na spletni strani projekta SIMARINE-NATURA: 
http://ptice.si/simarine-natura/ 
 

 

http://www.morigenos.org/
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