
Kaj smo v letu 2014 skupaj ugotovili v akciji 
»Ptice okoli nas«?

Ptice so živa bitja, ki jih srečamo na vseh kontinentih in v skoraj vseh življenjskih okoljih. Lahko bi rekli, da 
jih najdemo za vsakim vogalom. Prav zaradi tega so najbolje raziskana skupina živali, med ljudmi pa so ptice 
dobro poznane in priljubljene. Vsak izmed nas pozna vrabca, veliko sinico, plavčka, kosa ali goloba. Tako kot 
spremljanje številčnosti redkih vrst, je zelo pomembno spremljati tudi kaj se dogaja s tistimi pogostejšimi. V 
Veliki Britaniji so na primer ugotovili, da je število domačih vrabcev v zadnjih desetletjih upadlo za več kot dve 
tretjini!
Z akcijo »Ptice okoli nas« želimo pridobiti podatke o številčnosti tistih vrst ptic, katere srečujemo skoraj vsak 
dan. Sodeluje lahko prav vsak, s tem pa želimo spodbuditi čut za naravo in nas nekoliko približati pticam. Kaj 
hitro boste spoznali, da poznate več vrst ptic, kot jih lahko preštejete na prste obeh rok!

Kaj ste nam sporočili v letu 2014?

Pozimi v letu 2014 smo skupaj že šestič preštevali ptice 
v naseljih. Tokrat se je akcije udeležilo 945 opazovalcev. 
Opazovanje so organizirali v 34 vrtcih in šolah, kar je 
pritegnilo 750 otrok.  Ti so tako imeli priložnost pobližje 
spoznati ptice in prispevati k naši raziskavi, ki temelji 
na tem, da je raziskovalec lahko prav vsak (angl. Citizen 
Science).

V enem tednu akcije smo skupaj prešteli več kot 5.500 
ptic, ki so pripadale 43 vrstam. Tri najštevilčnejše vrste 
so bile domači vrabec (Passer domesticus), domači golob 
(Columba livia domestica) in siva vrana (Corvus cornix). 
Med zanimivejšimi in redkejšimi vrstami so izstopali 
srednji detel (Dendrocopos medius), kalin (Pyrrhula 
pyrrhula), siva pevka (Prunella modularis) in povodni kos 
(Cinclus cinclus).

Domači vrabec  foto: Gregor Bernard

Domači golob  foto: Eva Vukelič

Siva vrana  foto: Dejan Bordjan
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Kaj nam sporočajo ptice?

Z opazovanjem ptic v daljšem časovnem obdobju in primerjavo dobljenih podatkov nam lahko ptice sporočijo 
marsikaj o sebi, predvsem pa o nas samih. Če številčnost nekaterih vrst upada ali se naglo spreminja vrstna 
sestava ptic nam to lahko pove, da v okolju, katerega del smo tudi mi sami nekaj ni vredu. V primerjavi z letom 
2013 smo v letu 2014 zabeležili več domačih vrabcev, domačih golobov, sivih vran in ščinkavcev, ter manj 
velikih sinic. Vendar to nam v tem trenutku ne pove prav veliko, saj potrebujemo za ugotovitev trenda več 
letna ali celo deset letna opazovanja. Čeprav se šest let izvajanja akcije sliši ogromno, pa smo kljub temu šele 
na začetku in uvajanje je lahko dolgotrajen proces. Z leti bomo vedno boljši pri štetju in prepoznavanju  ptic, 
podatkov bo več in ti bodo zmerom natančnejši. 

Akcija »Ptice okoli nas« postaja najbolj množično štetje ptic pri nas. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje ter 
poročanje o svojih opazovanjih!

Diagram: Številčnost nekaterih vrst ptic v naseljih v zadnjih šestih letih
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Izvedbo akcije v Ljubljani je sofinancirala Mestna občina Ljubljana.


