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UVOD 
 
V skupini smo se ukvarjali z redkimi vrstami ptic Trnovskega gozda. Že samo ime 
skupine da vedeti, da smo preživeli večinoma časa v gozdu. Od gozdnih ptic so nas 
zanimale predvsem triprsti detel, belohrbti detel, kozača ter mali skovik. Poleg tega 
smo si ogledali še ostale ornitološke zanimivosti Vipavske doline in Krasa. 
 
Trnovski gozd je bil v preteklosti iz ornitološkega vidika dokaj slabo raziskan. V 
letošnjem letu se je dalo veliko poudarka na odkrivanju redkih vrst na tem območju, 
kljub temu je zaradi obsežnega območja ostalo še veliko kotičkov neraziskanih in 
vrednih ogleda. Prav to pa je bil namen naše skupine: odkrivanje novih lokacij redkih 
vrst, s čimer smo želeli prispevati k boljšemu poznavanju razširjenosti ptic na 
območju, podatki pa bodo uporabni tudi za Novi ornitološki atlas Slovenije. 
 
 

 
 
Slika 1: Triprsti detel (foto: Aleksander Kozina). 
 
 
METODE 
 
Pregledali smo čim več lokacij, primernih za naše ciljne vrste. Poleg klasičnega 
opazovanja z daljnogledi smo v uporabljali še predvajalnik prilagojen za terensko 
delo. Z njim smo predvajali zvoke bobnanja detlov, ki so značilni za teritorialno 
vedenje teh vrst ptic in na katere so najbolj odzivni. Pri iskanju malega skovika smo 
predvajali njegovo oglašanje. 



REZULTATI 
 
Odkrili smo dve novi lokaciji za triprstega detla v Smrečju ter potrdili eno že znano 
lokacijo triprstega detla. V Putrihovih klavžah smo odkrili novo lokacijo belohrbtega 
detla. V Smrečju smo prav tako opazovali kozačo z mladičem ter potrdili že znano 
lokacijo malega skovika. Na nočnem terenu smo odkrili tri mladiče male uharice, ki 
so se oglašali na Gospodovi senožeti. V Smrečju in Mali Lazni smo opazovali več 
krekovtov. Na več lokacijah smo poslušali kaline ter opazovali krivokljune. Večkrat 
smo sredi gozda opazovali tudi navadno postovko, kar je za to vrsto precej 
neobičajen habitat. 
 
 

 
 
Slika 2: Mali skovik (foto: Dejan Bordjan). 
 
 
Na terenih izven Trnovskega gozda smo na Renških glinokopih opazovali sive gosi, 
sive čaplje, tri samce in eno samico čapljice. Na akumulacijskem jezeru Vogršček 
smo opazovali dva samca čapljice in poslušali rakarja. Na Otliškem maju smo 
opazovali par planinskih orlov in navadne postovke. Na Čavnu smo opazovali 
planinskega orla, navadne postovke pri lovu plena ter krokarje. Pri Colu in v Lokavcu 
nas je preletel sršenar. 
 
Eno izmed noči smo preživeli na Golcu nad Branikom, kjer smo poslušali podhujke, 
naslednje jutro pa opazovali črne hudournike, ki so lovili nad travniki ter dve 
smrdokavri. Pri Ajdovskem smetišču smo opazovali par črnočelih srakoperjev, ki je 
redno prinašal hrano na gnezdo, par črnih škarnikov, ki je krožil nad smetiščem ter 
kačarja, ki je letel visoko na nebu in odletel v smeri Krasa. 
 
 
ZAKLJUČEK 
 
Na taboru smo odkrili kar nekaj novih lokacij redkih vrst ptic, ki do sedaj še niso bile 
znane, kljub temu pa ostaja še veliko neraziskanih kotičkov Trnovskega gozda za 
katere je bil en teden terena prekratek čas. 


