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Šolski projekt »Spoznajmo 
kosca« v porečju Nanoščice
//Suzana Krečič

Na podružnični šoli Miroslava Vilharja Hruševje 
smo v okviru ekošole kot načina življenja 
izpeljali projekt »Spoznajmo kosca«. Za projekt 
sem se odločila, ko sem v reviji Svet ptic prebrala 
članek o koscu – zelo ogroženi vrsti travniške 
ptice, ki v večjih gostotah gnezdi tudi v porečju 
Nanoščice. Veliko učencev naše šole prihaja prav 
s tega konca. Ta del Pivškega spada v območje, 
pomembno za ptice (IBA), zdaj tudi območje 
Natura 2000. Ker je bil eden glavnih kriterijev za 
vključitev porečja Nanoščice v območje Natura 
2000 prav gnezdenje kosca, sem želela, da bi 
ga učenci spoznali, se o njem nekaj naučili in 
začutili, da je za naravo treba skrbeti, še prej pa 
jo moraš seveda tudi dobro spoznati.
Kosca smo skupaj s trinajst učenci spoznavali od 
meseca marca do junija letošnjega leta. Na začetku 
sem jim ptico predstavila in jim prebrala zgodbo 
Slavka Polaka »Srečko in Živko«, ki je učence 
zelo motivirala za delo. Skupaj smo izdelali načrt, 
kaj nas bo pri delu najbolj zanimalo, oziroma na 
kaj moramo biti najbolj pozorni. Odločili smo se, 
da se bomo posvetili njegovi zunanji podobi, da 
bomo raziskali njegovo bivališče, selitev, stopnjo 
ogroženosti, način varovanja in ohranjanja ter 
si njegovo bivališče tudi ogledali. Zavzeto smo 
se lotili dela. Najprej smo prebrskali literaturo 
in si izpisali zanimive podatke. Učenci so bili 
nad takim načinom dela zelo navdušeni in tudi 
doma so brskali po spletnih straneh in knjigah 

ter material prinašali v šolo, da smo ga skupaj 
pregledovali. Nato so učenci v skupinah izdelali 
plakate, na katerih so prikazali ugotovitve v sliki 
in besedi. 
Povezali smo se tudi z DOPPS–om in od njih 
prejeli pobarvanke o koscu in zloženke o 
varovanju koščevega habitata in varnih načinih 
košnje trave. Pobarvanke so prejeli vsi učenci na 
šoli in so jih skupaj z učiteljicami prebirali in 
seveda tudi pobarvali.
V mesecu maju smo pod vodstvom Eve Vukelič 
z DOPPS–a odšli na ogled koščevega habitata 
v porečju Nanoščice. Zbrali smo se pri cerkvi v 
Hraščah in se odpravili na sprehod do Nanoščice. 
Ekskurzija je bila zelo zanimiva, spoznali smo 
številne rastline vlažnih travnikov, opazovali 
nekatere ptice, žal pa kosca nismo slišali, kaj 
šele, da bi ga videli. Sicer pa smo vedeli, da moraš 
imeti veliko srečo, da ga lahko vidiš, saj je ta ptica, 
ki se skriva v travi, izredno plašna. Za oglašanje 
pa smo bili prezgodnji, saj je kosec nočna ptica in 
se začne intenzivno oglašati šele po 22. uri. 
Za zaključek projekta smo pripravili 
predstavitev, na katero smo povabili starše in 
druge krajane. Razobesili smo plakate, slike, na 
katerih so učenci 1. in 2. razreda kosca likovno 
upodobili, fotografije z ekskurzije, fotografije 
kosca, ki smo jih našli, razstavili knjige in revije. 
Obiskovalcem smo predstavili projekt, način 
dela in naše ugotovitve. Bili so navdušeni, saj 
marsikdo za kosca še ni slišal, pa čeprav živi na 
njihovem pragu.
Projekt smo sklenili z mislijo, da smo se pri delu 
naučili veliko novega, hkrati pa naredili majhen 
korak pri varovanju narave.
Mlade moramo naučiti vzljubiti in spoštovati 
naravo, da bodo do nje skrbni in odgovorni. 

»Že pet let hodim na ornitološke tabore: zaradi 
družbe in ker imam rad ptice. Tudi Gorenjska mi 
je všeč, tako da je vse, kar pogrešam, le še kakšen 
tabor na leto več, morda pozimi ...«
Za Jakoba Puha iz Črnuč je bila to prva izkušnja z 
ornitološkim taborom. »Vse živali me zanimajo, 
ptice pa še posebej. Kar verjeti ne morem, da 
smo imeli takšno srečo, da smo videli gnezdo 
velikega detla; samca, samico in še mladiča! Na 
tabor bom, če bom le lahko, še prišel. Predvsem 
bi rad zvedel več o vodnih pticah.«

Mladi ornitologi in njihovi mentorji so ob koncu 
tabora rezultate enotedenskega dela predstavili 
na prireditvi v avli podružnične šole Begunje.
Tabor so finančno podprli družba Mobitel, 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, 
Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo 
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter 
Zavarovalnica Triglav, trgovina Črna luknja 
pa je za čas tabora prijazno posodila namizne 
družabne igre. 

Neža Kocjan je bila letos prvič na ornitološkem 
taboru. Tudi ambiciozni Ljubljančanki je tabor 
izpolnil vsa pričakovanja. »Od sosede sem lani 
izvedela, da DOPPS pripravlja imenitne poletne 
ornitološke tabore, pa sem se kar prijavila. 
Imenitno je; več kot vem o pticah, bolj me 
zanimajo. Le dan je prekratek, vsaj trideset 
ur bi lahko imel ... seveda nam vsem najbolj 
primanjkuje spanja. Ne vem, kako bo, ko se 
vrnem v Ljubljano in se septembra spet začne 
šola, ampak če bo mogoče, bom po tem taboru 
tudi bolj aktivna v društvu.«

Z veseljem bi šli še na zimski ornitološki 
tabor!
Matija Dominko iz Dornberka se je tabora 
udeležil tretjič. Tudi njemu so bili všeč življenje 
in delo na taboru ter slikovita gorenjska 
pokrajina. »Le hribi bi bili lahko za spoznanje 
nižji,« je potarnal, in predlagal, da se, če bi bilo 
mogoče, kdaj dobijo poleti ali pozno pomladi, ko 
je v gozdu mogoče opazovati več ptic. 
Ivan Kljun iz Prvačine je bil kratek in jedrnat: 

8: Proti koncu 
tedna se je povečal 
čas »čepenja« za 
računalniki, saj je 
bilo treba obdelati 
vse zbrane podatke.
foto: Eva Vukelič

9: Na jeloviškem 
visokem barju Za 
blatom 
foto: Eva Vukelič

10: Prišli so tudi 
novinarji.
foto: Marko Mole

11: Ob vročih 
popoldnevih je 
»prijala« mrzla 
voda Save Bohinjke.
foto: Polona 
Vukelič

12: Zaključna 
predstavitev 
dela skupin je 
navdušila številne 
obiskovalce.
foto: Tomaž Mihelič

8 9

10 11 12

1: Otroci 
iz Hruševja 
spoznavajo svojo 
najbližjo okolico, 
kjer domuje kosec 
(Crex crex).
foto: Eva Vukelič

2: Kosec (Crex crex)
foto: Hrvoje Oršanič

1 2


