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Prade, 2.7.2012 
 
Na letošnjem 21. Mladinskem ornitološkem raziskovalnem taboru, ki je potekal od 25. junija 
do 2. julija v Osnovni šoli Elvire Vatovec Prade, Koper, je 22 udeležencev spoznavalo, kako 
lahko z raziskavami morskih ptic prispevajo k ohranitvi celotnega morskega ekosistema v 
Sloveniji, kar je pomembno tudi za naše zdravje in kakovost okolja, v katerem živimo. Tabor 
je organiziralo Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), letos v okviru 
projekta »SIMARINE-NATURA« (LIFE10NAT/SI/141, izpeljanim s prispevkom LIFE, finančnim 
instrumentom Evropske unije), ki je namenjen vzpostavitvi morskih mednarodno 
pomembnih območij za ptice (IBA) in območij Natura 2000 za sredozemskega vranjeka 
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii) v Sloveniji.  
 

Na Mladinski ornitološki raziskovalni tabor se je letos prijavilo 22 udeležencev iz vse 
Slovenije. Delo je potekalo v šestih skupinah, ki so jih vodili mentorji. Mladi so se na taboru 
učili prepoznavanja ptic in načinov njihovega raziskovanja, se seznanili z naravovarstveno 
tematiko ter izmenjavali ideje in izkušnje z vrstniki, ki jim je skupno zanimanje za ptice in 
naravo.   
Ptice so raziskovali od zgodnjih jutranjih do poznih večernih ur. Vsaka skupina se je posvetila 
raziskovanju določene skupine ptic na Obali in v slovenski Istri. Udeleženci so ob koncu tabora 
obdelali pridobljene podatke, pripravili poročila, plakate in predstavitve ter rezultate svojega 
dela predstavili javnosti, s čimer so prispevali k širjenju znanja in osveščanju na tem področju. 

Sredozemski vranjek je ptica, ki večino časa preživi na morju in se hrani z ribami, 
večinoma nekomercialnimi vrstami. Živi v Sredozemskem in Črnem morju, po gnezdenju se 
preseli v Severni Jadran. Številni priletijo tudi k nam. Ob slovenski obali so tri pomembna 
prenočišča te vrste: pri Sečoveljskih solinah, pri Strunjanskih solinah in pri Debelem rtiču. 
Jeseni se na teh območjih zbere tudi do 2000 odraslih in mladostnih osebkov (11% celotne 
populacije podvrste). O sredozemskem vranjeku na slovenskem morju danes še ne vemo 
dovolj, da bi lahko določili območja, ki so ključna za njegovo varstvo. V okviru projekta 
SIMARINE-NATURA smo se zato izdatno posvetili raziskavam o njegovi razširjenosti na našem 
morju. Pridobljeni podatki nam bodo omogočili opredelitev morskih območij Natura 2000, ki 
bodo predstavljala najpomembnejša območja za varstvo sredozemskega vranjeka pri nas. 
Morska območja Natura 2000, razglašena v okviru tega projekta, bodo prva tovrstna območja 
na slovenskem morju. Izdelali bomo smernice za upravljanje s temi območji, kakršno bo 
omogočilo dolgoročno sobivanje sredozemskih vranjekov in človeka pri nas. Pripravljamo tudi 



 
 
 
 
 

 Društvo za opazovanje in 
proučevanje ptic Slovenije 
Tržaška cesta 2 
SI – 1000 Ljubljana 
Slovenija 
T +386 1 426 58 75 
F +386 1 425 11 81 
dopps@dopps.si 
www.ptice.si 
 
ID za DDV: SI68956029 
TRR: SI56 0201 8001 8257 011 

 

PROJEKT LIFE+ 

SIMARINE-NATURA 
LIFE10NAT/SI/141 
www.ptice.si/simarine-natura 

načrt reševanja sredozemskih vranjekov in drugih morskih ptic v primeru 
izlitja nafte v slovenskem morju. Projekt SIMARINE-NATURA zato izdatno 
prispeva k varstvu sredozemskega vranjeka in celotnega slovenskega 
morskega ekosistema, ki ima kljub majhnosti pomembno mednarodno vlogo 
za varstvo morskih ptic. 

Finančni instrument LIFE je nastal z namenom podpiranja okoljskih in 
naravovarstvenih projektov v državah članicah Evropske unije. Slovenija je 
doslej iz tega programa uspešno črpala 17 milijonov evrov za 24 projektov. Pri 
črpanju LIFE sredstev je DOPPS eden najbolj aktivnih in najuspešnejših udeležencev, s štirimi 
projekti, od katerih sta se dva že zaključila.  
Nekaj pozornosti namenimo še kratki predstavitvi obeh zaključenih projektov. Prvi, ki nosi zelo 
zgovoren naslov – Obnova in ohranjanje habitatov in ptic v naravnem rezervatu Škocjanski 
zatok – je bil namenjen sanaciji ter habitatni in krajinski ureditvi Škocjanskega zatoka pri 
Kopru, največjega slovenskega brakičnega mokrišča, ki je bil močno degradirano v 1980. letih. 
S projektom Dolgoročno varstvo kosca (Crex crex) v Sloveniji pa smo se na DOPPS spopadli z 
grožnjami, ki jih predvsem intenzifikacija in opuščanje kmetijske rabe prinašata pticam, katerih 
življenjski prostor je odvisen od kmetijstva in ohranjanja slovenske kulturne krajine. Kosec je 
globalno ogrožena vrsta ptice, ki v Sloveniji gnezdi predvsem na prostranih območjih 
ekstenzivnih vlažnih travnikov, kakršne smo še do nedavnega našli tudi na Ljubljanskem barju, 
Cerkniškem jezeru in Nanoščici, ki smo jih izbrali za projektna območja 
Eden izmed projektov, ki je še v teku, je že omenjeni »SIMARINE-NATURA«.  
 

 

Kontakti: 

Eva Vukelič, vodja tabora, 031 652 152, 01/426 58 75, eva.vukelic@dopps.si. 

Bia Rakar, odgovorna za stike z javnostmi, 031 269 811, 05/626 03 70, bia.rakar@dopps.si. 

Dodatne informacije o projektu »SIMARINE-NATURA« so na voljo na spletni strani: 

http://ptice.si/simarine-natura/ 

 
 
 
 
 
 

 


