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I.UVOD 
 
 
V zadnjih 20 letih je ornitologija na slovenskem doživela buren razvoj, kot še nikoli doslej. O ptičih, razen 
o lovnih vrstah, se je dotlej malo vedelo, tudi o številu gnezdilk Slovenije se je le ugibalo. V zadnjem 
obdobju pa je stotnija predvsem amaterskih ornitologov situacijo popolnoma spremenila. Ptiči so postali 
najbolje poznana in raziskana živalska skupina pri nas. 
 
Razen gorskih. Ti so vedno ostajali na robu zanimanja. Poleg dveh raziskav Matvejeva (1983) in 
Gregorija (1977) je obstajalo le nekaj kratkih notic.  
 
V letu 1983 se je nekaj članov DOPPSa v sklopu akcije Ornitološki atlas Slovenije nekoliko bolj posvetilo 
Triglavskemu narodnemu parku. Podatki so bili skupaj z tistimi iz predhodnjih let OAS posredovani upravi 
TNP, objavljeno pa je bilo le kratko poročilo v Acrocephalusu (Geister 1983) 
 
V letu 1990 je akcija nacionalnega atlasa gnezdilk tekla že enajsto leto. Energija iz začetnih let akcije je 
počasi kopnela in postalo je jasno, da brez posebnega pristopa ne bo mogoče zapolniti ornitoloških sivih 
lis, ki so prekrivale vse slovensko visokogorje. 
 
Pobudo Iztoka Geistra, da bi Triglavski narodni park skartirali v neodvisni akciji v rastru 5x5 km, so v 
vodstvu Parka z odobravanjem sprejeli. Po intenzivnem usklajevanju je bilo dogovorjeno, da bo Park 
pokril del stroškov popisovalcev (prevoze, dnevnice, prenočevanja), ostanek stroškov in voluntersko delo 
pa bi prispevali člani Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. 
 
Delo je steklo spomladi 1991. Predvideli smo, da bomo popis končali v petih letih, kar nam je skorajda 
uspelo: glavnina podatkov je bila zbrana do leta 1996. 



 

II.METODA 
 
 
Metoda Ornitološkega atlasa gnezdilk Triglavskega narodnega parka temelji na metodi nacionalnega 
atlasa gnezdilk (Geister 1995).  Za potrebe gorske ornitologije smo metodo nekoliko priredili, se je pa v 
teku let tudi nekoliko razvijala. Ključna razlika je v natančnosti: medtem ko je bil nacionalni atlas izveden 
v rastru 10x10km, smo v TNP delali v rastru 5x5km. Za cilj smo si postavili 6 celodnevnih popisov na 
kvadrat. 
 
 
Verjetnost gnezditve (VG) 
 
Glavni cilj atlasa gnezdilk je v vsakemu kvadratu zabeležiti čim večje število vrst in za vsako zabeležiti 
verjetnost gnezditve. Verjetnost gnezditve ocenjujemo s 17 stopnjami, ki jih združujemo v 4 razrede 
verjetnosti gnezditve. Tu metoda OAG TNP v celoti sledi metodi nacionalnega atlasa. Edina razlika je v 
definicijah nekaterih stopenj verjetnosti gnezditve, ki smo jih na novo, natančneje definirali. Na priloženih 
kartah je za vsako vrsto v vsakem kvadratu prikazana verjetnost gnezditve z ustreznim krogom.  
 

Razredi verjetnosti gnezditve 
A poletni gost prazen manjši krog 
B možna gnezditev poln manjši krog 
C verjetna gnezditev poln srednji krog 
D potrjena gnezditev poln večji krog 

 
Razred 

VG 
Koda 
VG 

Stopnja verjetnosti gnezditve 

A 0 vrsta opazovana v gnezditvenem obdobju (verjetnost, da gnezdi v kvadratu je 
majhna - poletni gost) 

B 1 vrsta opazovana v gnezditvenem obdobju in možnem gnezditvenem prebivališču 
B 2 zabeležen pojoč samec ali drugo gnezditveno oglašanje v gnezditvenem obdobju 
C 3 par opazovan v primernem gnezditvenem prebivališču v gnezditvenem obdobju 
C 4 na istem mestu je opaženo vzdrževanje gnezditvenega območja (petje, 

preganjanje sosedov) v najmanj dveh dnevih vsaj teden dni vsaksebi 
C 5 opaženo je dvorjenje in narejanje 
C 6 ptica obiskuje domnevno gnezdišče 
C 7 opaženo je razburjeno vedenje ali zaskrbljeni klici staršev 
C 8 na ujeti ptici je najdena valilna pleša 
C 9 najdeno je nedograjeno gnezdo, opaženo praznjenje dupla ali pa ptica z 

gnezdovnim gradivom v kljunu 
D 10 opaženo je zmedeno košatenje ali hlinjenje poškodovanosti 
D 11 najdeno je že uporabljeno gnezdo ali jajčne lupine 
D 12 opaženi so pred kratkim speljani gnezdomci ali begavci 
D 13 starši se redno približujejo gnezdišču ali ga zapuščajo, kar kaže na zasedno 

gnezdo, se pa tega ne da preveriti (če je gnezdo v duplu ali previsoko) ali opažena 
valeča ptica 

D 14 starši prinašajo hrano ali odnašajo iztrebke 
D 15 najdeno je gnezdo z jajci 
D 16 najdeno je gnezdo z mladiči (mladiče smo videli ali jih vsaj slišali) 

 
Zaradi omejenega števila terenskih dni, smo si zadali za cilj za čimveč vrst najti dokaze za verjetno 
gnezditev. Namesto da bi čas in energijo namenili za potrjevanje gnezditve (stopnje 10-16) smo jo raje 
usmerili v odkrivanje čimvečjega števila vrst. 
 
 
Ocena števila gnezdečih parov 
 
Ornitološki atlas gnezdilk je v svojem bistvu kvalitativna metoda, ki natančnejših kvantitativnih podatkov 
ne more prispevati. Vendarle si dober poznavalec ptic v šestih terenskih dneh, kolikor smo si postavili za 
cilj za vsak kvadrat, lahko ustvari grobo predstavo o številčnosti posamezne vrste. Popisovalci smo imeli 
nalogo podati oceno števila gnezdečih parov za celoten kvadrat skupaj in za vsak petstometrski višinski 
pas posebej. Oceno smo podajali v razredih številčnosti, ki so se logaritmično večali: 
 
 



 

a b c d e f g h i 
1-3 4-10 11-30 31-100 101-300 301-1000 1001-3000 3001-10000 10001-30000 
 
Ocene posameznih sodelavcev so se med seboj precej razlikovale (odvisno od izkušenosti popisovalca, 
od težavnosti terena v kvadratu, od števila terenskih dni...), zato primerjave med posameznimi kvadrati 
niso smiselne. Se pa na osnovi teh podatkov da napraviti dobro oceno skupnega števila gnezdečih parov 
v TNP. 
 
 
Meje višinske razširjenosti (MVR) 
 
Meja višinske razširjenosti gnezdilk je spodnja ali zgornja skrajna nadmorska višina na kateri se osebki 
neke vrste v gnezdilni sezoni še pojavljajo. 
 
Značilnost, ki opredeljuje gorsko ornitologijo, je vertikalna razsežnost prostora, ki ga raziskujemo. Poleg 
ostalega, nas tu zanima odvisnost pojavljanja vrste od nadmorske višine. Za idelalni cilj bi si zastavili 
ugotoviti višinsko porazdelitev gnezdišč ali teritorijev neke vrste. Višinska porazdelitev (altitudinal 
distribution) pove kolikšno število ali kolikšen delež gnezdišč je v vsakem višinskem pasu. Za energijo, ki 
je bila na voljo za OAG TNP, je ugotavljanje višinske porazdelitve žal prezahtevna naloga, zato smo se 
skoncentrirali na zbiranje podatkov o MVR. 
 
Pri tem smo že na začetku naleteli na vprašanje, kako ločiti tako različne podatke, kot je najvišje 
opazovanje osebka na eni strani in najvišje najdeno gnezdo na drugi. Za primer: meniščka smo najvišje 
opazovali na 2300m (!), najvišja potrjena gnezditev pa je s 1680m. Zaradi tega smo uvedli štiri razrede 
MVR, ki se ločijo glede na verjetnost, da je gnezdišče v bližini opazovane ptice. Za vsak razred smo 
zbirali podatke o MVR posebej. 
 
 

 Razredi MVR 
I ptica opazovana v gnezditvenem obdobju, verjetno da gnezdi v bližini je majhna 
II ptica opazovana verjetno znotraj gnezditvenega območja 
III gnezditev potrjena, gnezdišče pa ne odkrito 
IV gnezdišče odkrito 

 
 
Zaradi lažjega in predvsem bolj sistematičnega razvrščanja podatkov v razrede MVR smo pripravili 
razvrstitev stopenj verjetnosti gnezditve v razrede MVR. 
 
 
Koda 
VG 

Razr. 
MVR 

Stopnja verjetnosti gnezditve 

0 I vrsta opazovana v gnezditvenem obdobju (verjetnost, da gnezdi v kvadratu je majhna - 
poletni gost) 

1 I vrsta opazovana v gnezditvenem obdobju in možnem gnezditvenem prebivališču 
2 I,II zabeležen pojoč samec ali drugo gnezditveno oglašanje v gnezditvenem obdobju 
3 II par opazovan v primernem gnezditvenem prebivališču v gnezditvenem obdobju 
4 II na istem mestu je opaženo vzdrževanje gnezditvenega območja (petje, preganjanje 

sosedov) v najmanj dveh dnevih vsaj teden dni vsaksebi 
5 II opaženo je dvorjenje in narejanje 
6 II ptica obiskuje domnevno gnezdišče 
7 II opaženo je razburjeno vedenje ali zaskrbljeni klici staršev 
8 I,II na ujeti ptici je najdena valilna pleša 
9 IV,II najdeno je nedograjeno gnezdo, opaženo praznjenje dupla (IV) ali pa ptica z 

gnezdovnim gradivom v kljunu (II) 
10 III opaženo je zmedeno košatenje ali hlinjenje poškodovanosti 
11 IV,III najdeno je že uporabljeno gnezdo (IV) ali jajčne lupine (III) 
12 III opaženi so pred kratkim speljani gnezdomci ali begavci 
13 IV starši se redno približujejo gnezdišču ali ga zapuščajo, kar kaže na zasedno gnezdo, se 

pa tega ne da preveriti (če je gnezdo v duplu ali previsoko) ali opažena valeča ptica 
14 III,IV starši prinašajo hrano ali odnašajo iztrebke 
15 IV najdeno je gnezdo z jajci 
16 IV najdeno je gnezdo z mladiči (mladiče smo videli ali jih vsaj slišali) 

 
 



 

 
Nekatere stopnje verjetnosti gnezditve so z vidika MVR zelo široke, tako da pokrivajo po dva razreda 
MVR. Pri stopnjah 9 in 11 je razvrstitev jasna. Pri stopnjah 2, 8 in 14 pa se popisovalec na osnovi ostalih 
okoliščin na terenu sam odloči v katerega od dveh razredov MVR bo podatek uvrstil, npr: 
 
• petje samca bo uvrstil v razred I, če bo pel v zanj neznačilnem habitatu 
• v razred I bo uvrstil odkritje ptice z valilno plešo na mestu, koder je majhna verjetnost da ta ptica 

gnezdi - npr. kadaver črnega hudournika na skalnem vrhu 
• če bo videl cararja s polnim kljunom odletavati z jase v gozd, bo podatek uvrstil v razred III, medtem 

ko bo prinašanje hrane srakoperja v kompleks črnega trna označil s IV 
 
Za vrste, za katere je splošno znano, da gnezdijo tudi po nižinah v drugih delih Slovenije, podatkov o 
spodnji meji višinske razširjenosti nismo zbirali. 
 



III. REZULTATI 
 
 
Sodelavci, število popisnih dni 
 
Podatke je prispevalo 31 opazovalcev, 26 jih je opravilo vsaj en celodnevni popis, ostali pa so prispevali 
mimogrede zbrane podatke. V sedmih letih smo opravili skupaj 301 celodnevno terensko popisovanje. V 
povprečju smo opravili po 6,4 celodnevnih popisovanj na kvadrat, kar je nekoliko več od načrtovanih 6 
dni. 
 

Število terenskih dni popisovalcev po letih 
         
 91 92 93 94 95 96 97 Sk. 

AB 6 6      12 
BK  3  12 13 2  30 
BM,AR  6      6 
DF      3  3 
DŠ 1 5 5 5 4 3 1 24 
DŠ,KS       2 2 
DŠ,RT,VŠ       1 1 
DŠ,TM,DF,TJ      2  2 
DŠ,VŠ     1   1 
DT      2  2 
FB 4 4 6     14 
FJ 8       8 
IŠ 7       7 
JG 3 1 2     6 
JG,DŠ   2     2 
MŽ       3 3 
MP 5 6   7   18 
MV   6    3 9 
MV,NK    6 6 5  17 
PK 8    6 2  16 
PK,KR  7 6 4    17 
PK,TJ     1   1 
PT 10  4     14 
SP 7 8  3 4   22 
TČ  4      4 
TJ 11 7 8 7 6 4 5 48 
TM      5 2 7 
TT     5   5 
Skupaj 70 57 39 37 53 28 17 301 

Št. popisnih dni po letih
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Vrste 
 
Evidentirali smo 119 vrst. Številka je znatno presegla naša pričakovanja. 4 vrste so poletni gostje (D), za 
katere so možnosti za gnezdenje  v TNP minimalne. 9 vrst je možnih (C), 22 pa verjetnih gnezdilk (B) v 
Parku. Kar za 84 vrst pa nam je uspelo gnezditev potrditi (A). 

Struktura statusa gnezdilk 97
A

3% B
8%

C
18%

D
71%

 
 
 
Zbrali smo 2291 podatkov  vrsta/kvadrat. V 671 primerih gre za potrjeno gnezditev (A), v 1081 primerih 
za verjetno (B) in v 507 za možno gnezditev (C). Pri 32 podatkih gre za poletne goste domnevno brez 
možnosti gnezditve v kvadratu (D). 
 

Struktura podatkov vrsta/kvadrat
A

1%
B

22%

C
48%

D
29%

 

 
Spodaj so podatki o številu vrst, s katerimi so v TNP zastopani posamezni redovi ptičev. Pevci so v veliki 
večini. Od 45 vrst nepevcev je največ ujed (10 vrst), žoln (7), kur (6) in sov (6). 
 
ponirki Podicipediformes 1
močvirniki Ciconiiformes 1
plojkokljuni Anseriformes 1
orli Accipitriformes 8
sokoli Falconiformes 2
kure Galliformes 6
pobrežniki Charadriiformes 5
golobi Columbiformes 3

kukavice Cuculiformes 1
sove Strigiformes 6
ležetrudniki Caprimulgiformes 1
hudourniki Apodiformes 2
vpijati Coraciiformes 1
žolne Piciformes 7
pevci Passeriformes 74

 
 

 



 

V spodnji tabeli je prikazano kolikšno je število vrst glede na število kvadratov v katerih so bile 
registrirane.  Razvidno je, da je bilo 29% vrst registriranih v manj kot 1/8 kvadrato (1-5 kv.), kar 36 vrst pa 
v več kot polovici vseh kvadratov. 56% vrst je bilo registriranih v več kot četrtini kvadratov. 
 

Delež kvadratov Število kvadratov Število vrst Delež vrst 
<1/8 1-5 34 29% 

1/8-1/4 6-11 18 15% 
1/4-1/2 12-23 24 20% 

>1/2 24-47 43 36% 
 
Pri interpretaciji rezultatov je potrebno upoštevati, da vse vrste niso bile obdelane enako dobro. Šest dni, 
kolikor smo imeli na voljo za obdelavo posameznih kvadratov, je veliko premalo, da bi lahko zbrali 
primerljive podatke za vse vrste. Šest dni dobimo ob najoptimalnejši razporeditvi s tremi terenskimi 
vikendi, po eden v maju, juniju in juliju. Je pa po drugi strani blizu optimalnega, saj bi z veliko več 
vloženega časa in energije pridobili malo novih podatkov. Spodaj navajam nekaj primerov in razlogov za 
neenakomerno obdelanost vrst: 
 
• Težko odkrivne vrste: a) vrste, ki se držijo globokih gozdov: triprsti detel, mali muhar; b) velike vrste, ki 

se pred človekom skrivajo: kure, nekatere ujede; c) nočne vrste: sove, podhujka. 
• Vrste, ki spadajo med divjad: kure - ker je o njih pri Parkovnih lovcih veliko znanja in smo zato 

emergijo namenoma usmerjali k drugim vrstam. 
• Planinski orel in druge ujede - ker je vzporedno potekala posebna raziskava o njih. 
• Vrste, ki živijo v stenah: skalni plezalček, planinski hudournik… - zaradi nedostopnosti. 
• Vrste, ki gnezdijo pozimi ali zelo zgodaj: mali krivokljun, sove… - ker smo večino terenskih dni opravili 

od maja do julija, ko je vrhunec gnezdilne sezone večine vrst 
 
Na naslednji strani podajam seznam registriranih vrst. Vrste so razvrščene po sistemu, ki je v evropski 
ornitologiji splošno v uporabi. Povsod v poročilu so vrste razvrščene v istem vrstnem redu. 
 
Razširjenost za vsako vrsto je podrobno prikazana na priloženih kartah.  
 











 

 
Ocena številčnosti 
 
Na osnovi parcialnih ocen številčnosti, ki so jih za svoje kvadrate pripravili popisovalci, smo pripravili 
skupno oceno števila gnezdečih parov v Parku. V najvišji razred številčnosti (10.000 - 30.000 parov) smo 
uvrstili 5 vrst: taščico, črnoglavko, vrbjo listnico, meniščka in ščinkavca. Razporeditev ostalih vrst po 
razredih številčnosti je razvidna iz seznama na naslednji strani. 
 
Ocena številčnosti je za vsako vrsto prikazana tudi grafično na priloženih kartah razširjenosti. Pri vrstah, 
ki so v TNP le poletni gostje, je prikaz ocene številčnosti izpuščen. 
 



 

 
Meje višinske razširjenosti 
 
Podatke o mejah višinske razširjenosti smo zbrali za 113 vrst. Pri vseh 113 vrstah smo zbrali podatke o 
zgornji MVR, za spodnjo pa le pri 22 vrstah. Podatke je prispevalo 20 popisovalcev. 
 
 V tabeli na naslednji strani je prikazanih 412 izbranih podatkov. Za vsak razred MVR podajamo do 3 
skrajne podatke, le izjemoma več. Pri razredih MVR, koder je podanih manj kot troje podatkov, pomeni, 
da jih več nismo zbrali. Več kot 3 podatke podajamo, kadar so nadpovprečno zanimivi. 
 
Za označbo stolpcev s podatki smo uporabili oznake, ki pomenijo: 
 
Zg/Sp V stolpcu je podatek ali gre za zgornjo ali za spodnjo mejo višinske razširjenosti 
R Oznaka razreda MVR 
VG Koda za stopnjo verjetnosti gnmezditve 
NMV Nadmorska višina opazovanja; sledi podatek o natančnosti določitve nadmorske višine - če je 

natančnost +/-0 pomeni, da je bila višina določena natančno, če pa podatka ni pomeni, da ga 
avtor ni navedel 

Datum Datum opazovanja 
Kv Številka kvadrata TNP, v katerem je bila vrsta opazovana 
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