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UVOD 

 
Do 90. let prejšnjega stoletja je bilo Goričko ornitološko razmeroma slabo raziskano. Zajeto je 
bilo v popisih za ornitološki atlas Slovenije (Geister 1995), nato pa je pionirsko delo opravil 
Borut Štumberger, ki je organiziral tudi prvi popis velikega skovika Otus scops v letu 1997 
(Štumberger 2000). V letih 1997 in 1998 sta bila na Goričkem organizirana mladinska 
raziskovalna tabora, pridobljeni podatki pa so bili pomembna podlaga za določitev 
mednarodno pomembnega območja za ptice (IBA) Goričko (Denac 2000). Izven teh popisov je 
bila narejena le še študija prehrane pegaste sove Tyto alba (Janžekovič & Ficko 2000). Z 
ustanovitvijo pomurske sekcije DOPPS leta 2009 se je vedenje o pticah Goričkega zelo 
povečalo. Opravljeni so bili tudi popisi za novi ornitološki atlas gnezdilk Slovenije (NOAGS) v 
obdobju 2003-2010, pri čemer je bila večina terenskega dela opravljena v letu 2003. Popisanih 
je bilo 35 tetrad (kvadratov 2x2 km), zbrani pa so bili tudi naključni podatki o redkih vrstah. Z 
letom 2004 so se na Goričkem začeli monitoringi nekaterih vrst v okviru nacionalnega 
monitoringa območij Natura 2000 za ptice: bele štorklje Ciconia ciconia, velikega skovika in 
hribskega škrjanca Lullula arborea, z letom 2007 pa so se začeli popisi ptic za določitev 
slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine - SIPKK (Kmecl & Figelj 2013), ki na Goričkem 
potekajo na petih dvokilometrskih transektih. S temi popisi spremljamo številčnost pogostih, 
splošno razširjenih vrst ptic. Podatki popisov za SIPKK so bili vneseni v podatkovno bazo 
NOAGS za prvo leto, ko je bil posamezni transekt popisan. 
 
Popisi za NOAGS niso upoštevali različnega upadanja odkrivnosti vrst z oddaljenostjo od 
opazovalca in tako smo želeli narediti temeljit pregled ptic Goričkega v enotnem popisu, 
opravljenem v enem letu ter z upoštevanjem zaznavnosti vrst. Možnost se nam je ponudila s 
projektom Upkač (OP SI-HU 2007-2013), katerega cilji so predvsem ohranjanje, obnova in 
trajnostno gospodarjenje z visokodebelnimi sadovnjaki v Krajinskem parku Goričko in 
Narodnem parku Õrseg na Madžarskem. Leta 2012 smo s pomočjo dobro razvite mreže 
prostovoljcev pomurske sekcije DOPPS v okviru projekta opravili transektni popis na 59 
dvokilometrskih transektih, ki so enakomerno pokrili celoten park. Rezultati popisa so 
predstavljeni v tem poročilu. 
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METODOLOGIJA POPISA PTIC 

 

Transektni popis ptic 

 
Popisna metoda 
 
Gnezdeče ptice smo popisali z metodo standardnega transektnega popisa v dveh pasovih 
(Bibby et al. 1992), dolžina transekta je bila približno 2 km, notranji pas pa je segal 50 m bočno 
na vsako stran transekta. Popisna enota je bila »par«, približek za registracijo enega para pa 
so bili posamezen osebek (samec ali samica), ločen od drugih osebkov iste vrste, par, 
teritorialen samec in gnezdo oziroma speljana družina. Popisna metoda je bila identična 
metodi popisov za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine (Kmecl & Figelj 2013). 
 
Popis so opravili izkušeni popisovalci v zložni hoji s hitrostjo približno 1,5 km/h. V obeh 
pasovih, notranjem in zunanjem, smo beležili tudi kategorijo »v letu«, v primeru večjih jat, kjer 
starosti ne moremo opredeliti, pa nismo šteli parov, temveč osebke (tipični primer je jata 
škorcev). V analizi podatkov smo upoštevali tudi podatke, ki so bili zabeleženi v letu. Osebke v 
jatah smo pretvorili v "pare" z deljenjem z 2, kot to predvideva metodologija NOAGS (Mihelič 
2002). Arbitrarno smo iz analize izločili jate s 50 ali več osebki. Takšna primera sta bila samo 
dva, in sicer je šlo za škorca v drugem popisu. 
 
Popis smo praviloma opravili do 10. ure zjutraj, večina popisnega dela pa je bila opravljena v 
okviru dveh popisov: prvi popis 21.4. in 22.4. ter drugi popis 19.5. in 20.5.2012. V nobenem 
primeru pa prvi popis ni bil narejen kasneje od 26.4. oziroma drugi popis kasneje od 25.5.2012. 
Kot opremo so popisovalci dobili tudi barvni digitalni ortofoto posnetek z vrisanim transektom 
in 50 m pasom. 
 
Izbor popisnih ploskev 
Najprej smo znotraj meja Krajinskega parka Goričko določili 60 naključnih točk, s pogojem, da 
morajo biti med seboj oddaljene minimalno 2 km (ta pogoj je onemogočil prekrivanje). 
Naključne točke smo generirali z dodatkom za ArcView 3.2a - Random Point Generator 1.3 
(Jenness 2005). 
 
Okoli teh točk smo naredili pufersko območje (ploskev) s polmerom 1 km. Če je območje 
segalo čez rob parka za več kot polovico svoje površine, smo ga iz popisa izločili. Od 60 ploskev 
je bilo treba izločiti eno samo, popis je tako potekal na 59 ploskvah. Znotraj ploskve smo nato 
poljubno zarisali transekt, z naslednjimi omejitvami: 

 približno proporcionalno je bila zastopana krajina znotraj ploskve 

 transekt je moral biti znotraj Krajinskega parka Goričko 

 transekt je moral biti čimbolj raven (priporočilo je bilo, da koti zavojev niso večji od cca 
30°, vendar v praksi to ni bilo izvedljivo) 

Kjer je bilo mogoče, so transekti potekali po poljskih in gozdnih poteh. Slika 1 pregledno 
prikazuje naključne točke, puferske cone in popisne transekte. Skupno smo popisali 124,1 km 
transektov. 
 



6 
 

 
Slika 1: Popisni transekti za popis gnezdilk Goričkega v letu 2012, naključne točke in puferska 
območja (polmer 1 km) okoli naključnih točk (podlaga: GURS) 
 
Metoda analize rezultatov 
 
V sistematskem delu knjige je vsaka gnezdilka predstavljena s karto razširjenosti in 
preglednico, ki vsebuje pomembnejše podatke o vrsti. V preglednici 1 je pojasnjen pomen 
posameznih polj iz sistematskega dela. 
 
Preglednica 1: Pomen vsebine polj v vrstnih preglednicah v sistematskem delu. 

 

Vir podatkov za grafični prikaz: 
Navedeni so podatki, na osnovi katerih je bila izrisana karta 
razširjenosti, ter njihov časovni razpon. 

Ocena populacije v KPG:  

Kjer je možen izračun relativne gnezditvene gostote iz 
podatkov popisa leta 2012 (zabeleženih 20 ali več parov), je 
populacija ocenjena kot zmnožek površine parka (462,68 
km2) in razpona te gostote; populacija je zaokrožena na 10 
parov natančno. Pri nekaterih vrstah so bili glede na 
izkušnje s terena rezultati previsoki in smo jih korigirali. 
Če ta izračun ni bil možen, smo populacijo ocenili glede na 
dostopne podatke NOAGS, monitoringa SIPKK, monitoringa 
SPA in druge lastne podatke. 

Zabeležen v: 
Podana je frekvenca pojavljanja v popisu leta 2012, in sicer 
kot število transektov, na katerih je bila vrsta zabeležena. 

Relativna gnezditvena gostota v 
KPG: 

Po Järvinen & Väisänen (1975) in Bibby (1992); razpon je 
ocenjen s pomočjo empirične standardne deviacije po 
Järvinen & Väisänen (1983): 
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G – relativna gnezditvena gostota v parih / km2 
NSK – skupno število registriranih parov v vseh transektih 
NNP – število parov, registriranih v notranjem pasu vseh 
transektov 
D – skupna dolžina vseh transektov v km 
P – polovična širina notranjega pasu, od sredine do 
zunanjega roba, v metrih (v našem primeru 50 m) 
R – število transektov 
 
Razpon je prikazan kot G ± SD. 

Ocena populacije v Sloveniji:  
Povzeta je ocena populacije iz zadnjega poročila po Direktivi 
o pticah za obdobje 2008-2013, izdelana leta 2014 (DOPPS 
lastni podatki). 

% nacionalne populacije v KPG:  
Izračunan kot odstotek povprečne velikosti populacije na 
Goričkem v povprečni oceni (aritmetično povprečje) 
velikosti populacije v Sloveniji. 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  
Vrsta sodi med 29 indikatorskih vrst slovenske kmetijske 
krajine (da/ne) (Kmecl & Figelj 2013) 

Status SPEC:  BirdLife International (2004) 

Rdeči seznam:  
Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v 
rdeči seznam. Priloga 4: Rdeči seznam ptičev gnezdilcev 
(Aves). Ur.l. RS, št. 82/2002. 

Rdeči seznam (osnutek):  

Jančar, T. (2011): Rdeči seznam ogroženih ptic gnezdilk 
Slovenije - osnutek 2011. Priloga 4. V: Denac, K., T. Mihelič, 
L. Božič, P. Kmecl, T. Jančar, J. Figelj & B. Rubinić (2011): 
Strokovni predlog za revizijo posebnih območij varstva (SPA) 
z uporabo najnovejših kriterijev za določitev mednarodno 
pomembnih območij za ptice (IBA). Končno poročilo 
(dopolnjena verzija). Naročnik: Ministrstvo za okolje in 
prostor. DOPPS, Ljubljana. 

Dodatek Direktive o pticah:  

Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic 
(kodificirana različica). Uradni list Evropske unije, dne 
26.1.2010; naveden je dodatek, če je vrsta na njem. Če je 
vrsta kvalifikacijska za Natura 2000 Goričko, je to označeno. 

Št. preštetih parov NOAGS (2003-
2010):  

Sešteti maksimumi 35 tetrad NOAGS; rezultat je nato 
ponderiran s faktorjem 59/35 in zaokrožen na celo število; 
večina podatkov je iz leta 2003; ponder je količnik med 
številom transektov, popisanih v letu 2012, in številom 
transektov, popisanih v okviru NOAGS. 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  Sešteti maksimumi 59 transektov popisa leta 2012 

Maksimalno parov na transektih 
2012: 

Najvišje število parov, prešteto na kateremkoli transektu 

Povprečno parov na transektih 
2012: 

Izračun: parov Goričko 2012 / 59 
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Indeks popis 2012 / NOAGS:  Izračun: parov Goričko 2012 / parov NOAGS * 100 

 
Za vrste s (praviloma) 20 ali več zabeleženimi pari (seštevek maksimumov transektov) je 
razširjenost v parku prikazana s kernelskimi gostotami, ki so bile izračunane s programom 
ArcGIS 9.3.1. Velikost celice pri izračunu je bila 10 m, polmer iskanja (limit upoštevanja 
sosednjih podatkov) pa 5000 m. Prikazanih je 13 nivojev gostote, pri čemer največjo gostoto 
ponazarja najtemnejša barva. Kernelska gostota posamezne podatke razširi (kot če bi npr. 
privzdignili narobe poveznjeno posodo z mivko) ter jih do določenega polmera sešteje. 
 
Vrste z manj kot 20 zabeleženimi pari ali pa gnezdilke, ki so bile zabeležene v drugih popisih, 
so predstavljene s posameznimi podatki, vrisanimi na karti, pri čemer so praviloma prikazani 
naslednji podatki: popis 2012, tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste NOAGS (2001-2014), 
popis pogostih ptic kmetijske krajine - SIPKK (za prvo leto, ko je bil transekt popisan, so podatki 
SIPKK vneseni v bazo NOAGS) in literaturni podatki iz revije Acrocephalus. Podatki iz baze 
redkih vrst NOAGS niso bili zbrani sistematično za vse vrste v istem obdobju, temveč gre za 
naključno zbrane podatke, ki se pri različnih vrstah nanašajo na različna obdobja. 
 
Podlaga za karte razširjenosti je Državna pregledna karta Republike Slovenije v merilu 1: 
500.000 (DPK500), 1. izdaja, leto 2008 (© Geodetska uprava Republike Slovenije). 
 
Habitatne zahteve in podatki o prehrani so za nekatere vrste povzeti po Bauer et al. (2005). 
 
Za vse transekte smo izračunali tudi Shannonov indeks vrstne diverzitete (Shannon 1948, 
Odum 1971) in ga predstavili na karti. Indeks smo izračunali za zanesljive gnezdilke (G) po 
formuli: 
 

















 

N

n

N

n
H i

i

i log  

 
H - Shannonov indeks vrstne diverzitete za posamezen transekt 
i - i-ta vrsta 
ni - maksimum vseh opaženih parov i-te vrste v dveh popisih 
N - skupno število opaženih parov 
 

Popis velikega skovika s predvajanjem posnetka oglašanja 

 
V letu 2012 in 2013 smo na celotnem Goričkem popisali velikega skovika, da bi dobili podatke 
o njegovi številčnosti in razširjenosti. Popis je potekal s pomočjo predvajanja posnetka 
samčevega svatovskega oglašanja, monotono ponavljajočega se »tju«. Na vsaki izmed 
popisnih točk je popisovalec najprej eno minuto poslušal in oprezal za morebitnimi spontano 
pojočimi samci, nato predvajal eno do dve minuti posnetka in še dve do tri minute čakal na 
odziv (metoda prirejena po Samwald & Samwald 1992). Vse lokacije dobljenih velikih skovikov 
smo vnesli na karto in jih kasneje digitalizirali v programu ArcGIS 9.3.1. Popisali smo 429 točk, 
razporejenih po vsem Goričkem, razen v gozdnatih predelih (slika 2). Popisi so potekali ponoči, 
začeli pa so se z večernim mrakom (med 21.00 in 21.30) in končali do 2. ure ponoči.  
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Slika 2: Popisne točke za popis velikega skovika na Goričkem v letih 2012 in 2013 (podlaga: 
GURS) 
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REZULTATI 

 
Med popisom v letu 2012 smo zabeležili skupno 99 vrst. Po pregledu literature in drugih 
podatkov smo ugotovili, da je na Goričkem v obdobju 2001-2014 zanesljivo gnezdilo 111 vrst, 
9 vrst pa je bilo možnih gnezdilk. Med popisom v letu 2012 smo zabeležili tudi 10 vrst, ki na 
Goričkem zagotovo ne gnezdijo. Osem vrst ima v Krajinskem parku Goričko več kot 10 % 
nacionalne populacije (preglednica 2). 
 
Primerjava Shannonovih indeksov biodiverzitete za transekte, popisane v letu 2012, nam 
pokaže, da je na Goričkem največja diverziteta gnezdilk v severovzhodnem delu, med Šalovci 
in Domanjševci. Manjši centri diverzitete gnezdilcev so še nad Rogašovci in zahodno od 
Kobiljega (slika 3). Zelo podobna slika se pokaže tudi, če uporabimo le podatke indikatorskih 
vrst kmetijske krajine.  
 

 
Slika 3: Kernelska gostota Shannonovega indeksa biodiverzitete. Uporabljeni so podatki za 
vse vrste, ki smo jih registrirali v popisu 2012 in imajo status G – zanesljiva gnezdilka 
(podlaga: GURS). 
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Preglednica 2: Seznam vrst ptic Goričkega, ki smo jih zabeležili na popisu 2012, ter gnezdilk iz podatkovne baze NOAGS; podan je njihov status (Stat: G – 
zanesljiva gnezdilka, G? – možna gnezdilka, N – vrsta na Goričkem ne gnezdi, a je bila zabeležena na popisu v letu 2012), ocena populacije v Krajinskem 
parku Goričko (PopGor), frekvenca registracije vrste na 59 transektih popisa v letu 2012 (F), relativna gnezditvena gostota (G) in njena standardna deviacija 
(SD), število registriranih parov (sešteti maksimumi tetrad) v okviru popisov NOAGS, ponderirano s faktorjem 59/35 (NOAGS), število registriranih parov 
(sešteti maksimumi transektov) v popisu 2012 (Gor), indeks med tema vrednostma (Ind),  odstotek populacije vrste v parku glede na celotno slovensko 
populacijo (% SLO) in obdobje, na katero se nanaša ocena gnezditvene populacije (Obd). Z mastnim tiskom so označene tiste zanesljive gnezdilke (G), katerih 
odstotek nacionalne populacije v Krajinskem parku Goričko znaša 10% ali več. 

 

Slovensko ime Latinsko ime Stat PopGor F G SD NOAGS Gor Ind % SLO Obd 

grbec Cygnus olor G 3 - 3 0     2   0,0 3,3 2003-2014 

siva gos Anser anser G 1 - 1 0           33,3 2014 

mlakarica Anas platyrhynchos G 150 - 250 12     30 16 52,7 3,3 2003-2014 

reglja Anas querquedula G? 0 - 1 0           2,0 2011-2014 

prepelica Coturnix coturnix G 200 - 250 11     3 21 622,9 15,0 2003-2014 

kosec Crex crex G 5 - 10 0           2,5 2004-2014 

fazan Phasianus colchicus G 1000 - 1180 57 2,4 0,2 150 203 135,3 9,9 2012 

mali ponirek Tachybaptus ruficollis G 5 - 10 0           1,0 2004-2014 

čopasti ponirek Podiceps cristatus G 15 - 25 0           13,3 2004-2014 

čapljica Ixobrychus minutus G 7 - 9 0           8,0 2004-2013 

kvakač Nycticorax nycticorax G? 0 - 3 0           10,0 2008-2014 

siva čaplja Ardea cinerea G?  -  3       3     2010-2014 

bela štorklja Ciconia ciconia G 10 - 12 10       10   5,0 2004-2013 

črna štorklja Ciconia nigra G 4 - 5 0           9,0 2007-2014 

belorepec Haliaeetus albicilla G? 1 - 1 0           10,5 2009-2014 

črni škarnik Milvus migrans N  -  1       1      

rjavi lunj Circus aeruginosus N  -  1       1      

močvirski lunj Circus pygargus N  -  1       1      

kanja Buteo buteo G 300 - 400 43 1,1 0,1 51 62 122,6 5,4 2012 

sršenar Pernis apivorus G 10 - 20 1     2 1 59,3 3,8 2003-2013 

skobec Accipiter nisus G 20 - 40 4     13 4 29,7 1,2 2003-2014 

kragulj Accipiter gentilis G 10 - 20 2       2   2,0 2010-2014 
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postovka Falco tinnunculus G 300 - 400 22     25 25 98,9 15,6 2012 

rdečenoga postovka Falco vespertinus N  -  1       1      

škrjančar Falco subbuteo G 10 - 15 1       1   1,7 2010-2014 

mokož Rallus aquaticus G 5 - 10 0           5,0 2004-2011 

grahasta tukalica Porzana porzana G 1 - 3 0           5,0 2012 

mala tukalica Porzana parva G 2 - 4 0           8,6 2003-2010 

zelenonoga tukalica Gallinula chloropus G 20 - 30 0     2   0,0 2,9 2003-2014 

liska Fulica atra G 25 - 40 1       1   8,1 2010-2014 

priba Vanellus vanellus G 20 - 30 2     3 4 118,6 2,9 2003-2013 

mali martinec Actitis hypoleucos G 1 - 3 0           0,8 2008-2014 

rdečenogi martinec Tringa totanus G? 0 - 1 0           3,3 2010 

rumenonogi galeb Larus michahellis N  -  1       1      

domači golob Columba livia (domest.) G 860 - 1030 16 2,1 0,2 81 62 76,6 3,9 2012 

duplar Columba oenas G 300 - 400 32 1,0 0,1 15 65 428,4 17,5 2012 

grivar Columba palumbus G 1300 - 1510 56 3,0 0,2 150 193 128,6 5,1 2012 

turška grlica Streptopelia decaocto G 430 - 560 28 1,1 0,1 54 81 150,2 1,5 2012 

divja grlica Streptopelia turtur G 200 - 300 31 1,6 0,2 78 79 101,9 5,9 2012 

kukavica Cuculus canorus G 510 - 640 58 1,2 0,1 98 189 193,3 2,1 2012 

velika uharica Bubo bubo G 1 - 1 0           1,1 2009-2014 

mala uharica Asio otus G 50 - 70 0           3,0 2004-2014 

lesna sova Strix aluco G 200 - 250 1       1   3,2 2004-2014 

pegasta sova Tyto alba G 1 - 3 0           1,9 2006 

čuk Athene noctua G 5 - 10 0           6,0 2004-2014 

veliki skovik Otus scops G 60 - 70 0           8,1 2012-2013 

podhujka Caprimulgus europaeus G 5 - 10 0           0,2 2012-2014 

hudournik Apus apus G 10 - 20 2       3   0,4 2010-2013 

smrdokavra Upupa epops G 20 - 40 5     32 5 15,6 5,0 2012-2013 

vodomec Alcedo atthis G 7 - 12 0           3,8 2010-2014 

zlatovranka Coracias garrulus G 0 - 1 0           100,0 2013-2014 

črna žolna Dryocopus martius G 160 - 230 26 0,4 0,1 22 36 164,3 3,3 2012 
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zelena žolna Picus viridis G 580 - 720 49 1,4 0,2 47 83 175,8 5,4 2012 

pivka Picus canus G 160 - 200 25     7 33 489,4 4,0 2012 

veliki detel Dendrocopos major G 3420 - 3750 54 7,8 0,4 79 167 210,8 4,6 2012 

srednji detel Dendrocopos medius G 30 - 50 2       2   1,5 2010-2014 

mali detel Dendrocopos minor G 120 - 180 7       8   5,0 2010-2014 

vijeglavka Jynx torquilla G 160 - 240 31 0,4 0,1 29 48 167,5 2,7 2003-2014 

poljski škrjanec Alauda arvensis G 500 - 700 19 2,4 0,2 108 66 61,2 4,3 2012 

čopasti škrjanec Galerida cristata G 30 - 50 3     15 3 19,8 4,8 2003-2014 

hribski škrjanec Lullula arborea G 40 - 80 11     27 13 48,2 1,6 2010-2013 

kmečka lastovka Hirundo rustica G 3000 - 5000 48 12,7 0,5 276 259 93,7 1,7 2012 

mestna lastovka Delichon urbicum G 500 - 700 9 2,0 0,2 32 20 62,4 0,8 2012 

travniška cipa Anthus pratensis N  -  1       1      

drevesna cipa Anthus trivialis G 50 - 100 8       10   0,2 2012 

bela pastirica Motacilla alba G 1880 - 2130 48 4,3 0,3 59 88 149,2 1,4 2012 

rumena pastirica Motacilla flava G 5 - 10 1       1   0,2 2011-2014 

siva pastirica Motacilla cinerea G 15 - 25 3       3   0,3 2009-2014 

siva pevka Prunella modularis N  -  1     2 1 59,3    

taščica Erithacus rubecula G 6380 - 6830 54 14,3 0,5 236 326 138,1 1,0 2012 

slavec Luscinia megarhynchos G 40 - 70 3     12 3 25,4 0,3 2003-2014 

pogorelček Phoenicurus phoenicurus G 20 - 40 2     3 3 89,0 0,7 2003-2013 

šmarnica Phoenicurus ochruros G 2170 - 2430 44 5,0 0,3 101 117 115,7 1,6 2012 

repaljščica Saxicola rubetra G? 0 - 5 2     5 3 59,3 0,3 2003-2014 

prosnik Saxicola torquatus G 1350 - 1570 45 3,2 0,2 111 87 78,2 3,2 2012 

cikovt Turdus philomelos G 3000 - 3320 57 6,8 0,3 147 321 218,9 2,4 2012 

carar Turdus viscivorus G 640 - 790 37 1,5 0,2 66 64 97,3 1,6 2012 

kos Turdus merula G 5720 - 6150 59 12,8 0,5 278 360 129,4 1,2 2012 

pisana penica Sylvia nisoria G 20 - 40 7       14   2,7 2010-2013 

črnoglavka Sylvia atricapilla G 
15760 - 
16470 59 34,8 0,8 506 1010 199,7 2,2 

2012 

rjava penica Sylvia communis G 1440 - 1660 35 3,3 0,2 46 72 158,2 5,2 2012 
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mlinarček Sylvia curruca G 20 - 30 6       6   0,3 2010-2014 

bičja trstnica Acrocephalus schoenobaenus G 30 - 50 0     5   0,0 4,2 2003-2014 

kobiličar Locustella naevia G 10 - 15 0     2   0,0 5,6 2003-2011 

rečni cvrčalec Locustella fluviatilis G 50 - 70 4     5 13 257,1 3,0 2003-2014 

trstni cvrčalec Locustella luscinioides G 10 - 15 0     3   0,0 8,3 2003-2014 

srpična trstnica Acrocephalus scirpaceus G 3 - 5 0           1,6 2010-2014 

močvirska trstnica Acrocephalus palustris G 800 - 1200 15 4,0 0,3 44 48 109,5 8,0 2012 

rakar Acrocephalus arundinaceus G 25 - 35 0           10,0 2004-2014 

rumeni vrtnik Hippolais icterina N  -  4       5      

severni kovaček Phylloscopus trochilus N  -  6     3 7 207,6    

grmovščica Phylloscopus sibilatrix G? 0 - 5 11       13   0,1 2010-2014 

vrbji kovaček Phylloscopus collybita G 3070 - 3390 56 7,0 0,3 223 240 107,9 1,8 2012 

rumenoglavi 
kraljiček Regulus regulus G 1050 - 1240 11 2,5 0,2 57 24 41,9 0,9 

2012 

rdečeglavi kraljiček Regulus ignicapilla G 150 - 300 4     10 8 79,1 0,2 2003-2012 

stržek Troglodytes troglodytes G 390 - 580 19     44 26 59,3 0,5 2012 

sivi muhar Muscicapa striata G 850 - 1020 19 2,0 0,2 19 26 140,2 2,8 2012 

belovrati muhar Ficedula albicollis G 200 - 400 9     8 20 237,3 2,9 2012 

velika sinica Parus major G 
12680 - 
13320 59 28,1 0,7 499 661 132,5 2,2 

2012 

menišček Periparus ater G 340 - 510 16     40 23 56,9 0,1 2012 

plavček Cyanistes caeruleus G 4760 - 5150 55 10,7 0,4 126 203 160,6 2,2 2012 

čopasta sinica Lophophanes cristatus G 300 - 400 18     29 29 101,2 0,2 2012 

močvirska sinica Poecile palustris G 1960 - 2210 36 4,5 0,3 98 72 73,6 1,1 2012 

dolgorepka Aegithalos caudatus G 590 - 730 21 1,4 0,2 40 32 79,1 2,9 2012 

plašica Remiz pendulinus G 3 - 5 0     3   0,0 2,0  2014 

brglez Sitta europaea G 3410 - 3750 50 7,7 0,4 93 140 151,0 2,4 2012 

dolgoprsti plezalček Certhia familiaris G 300 - 400 17     10 21 207,6 0,5 2012 

kratkoprsti 
plezalček Certhia brachydactyla G 400 - 600 13     32 14 43,7 0,7 

2003-2012 
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rjavi srakoper Lanius collurio G 500 - 1000 47 7,6 0,4 94 136 144,1 3,0 2012 

sraka Pica pica G 250 - 350 13     44 22 50,2 2,6 2012 

šoja Garrulus glandarius G 1770 - 2010 53 4,1 0,3 76 126 166,1 7,6 2012 

kavka Corvus monedula G 100 - 200 5       12   22,2 2010-2014 

poljska vrana Corvus frugilegus N  -  2       2      

črna vrana Corvus corone G? 0 - 3 1       1   3,8 2010-2014 

siva vrana Corvus cornix G 1500 - 2000 58 7,1 0,3 184 285 155,1 2,9 2012 

krokar Corvus corax G 80 - 130 19       23   3,8 2012 

škorec Sturnus vulgaris G 5000 - 6000 51 24,2 0,6 516 609 118,1 2,1 2012 

kobilar Oriolus oriolus G 1260 - 1470 58 3,0 0,2 138 217 157,0 4,7 2012 

domači vrabec Passer domesticus G 4500 - 4890 30 10,2 0,4 187 182 97,3 1,2 2012 

poljski vrabec Passer montanus G 4500 - 5000 51 20,2 0,6 388 328 84,6 2,0 2012 

ščinkavec Fringilla coelebs G 9630 - 10180 59 21,4 0,6 811 856 105,6 1,0 2012 

repnik Carduelis cannabina G 150 - 200 8     25 12 47,5 1,4 2003-2012 

lišček Carduelis carduelis G 730 - 890 31 1,8 0,2 69 40 57,9 1,2 2012 

zelenec Carduelis chloris G 3690 - 4040 52 8,4 0,4 190 222 116,5 3,2 2012 

grilček Serinus serinus G 1180 - 1380 32 2,8 0,2 78 75 96,7 1,4 2012 

dlesk 
Coccothraustes 
coccothraustes G 2000 - 3000 43 9,0 0,4 32 128 399,6 8,3 

2012 

krivokljun Loxia curvirostra G? 0 - 5 1       2   0,0 2012 

trstni strnad Emberiza schoeniclus G 1 - 3 0           1,3 2010 

rumeni strnad Emberiza citrinella G 3000 - 5000 56 15,8 0,5 366 399 109,1 3,9 2012 

veliki strnad Emberiza calandra G 30 - 70 6     19 12 64,7 0,6 2003-2012 
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Primerjava s kulturno krajino v Sloveniji 
 
Goričko ima še vedno eno izmed najbolj ohranjenih tradicionalnih kulturnih krajin v Sloveniji. 
To se kaže tudi v populacijah in gostotah ptic, ki so indikatorji te krajine. Nadpovprečne gostote 
v primerjavi s povprečno slovensko kmetijsko krajino (Kmecl & Figelj 2013) dosegajo na 
Goričkem duplar, divja grlica Streptopelia turtur, zelena žolna, prosnik, rjava penica, rjavi 
srakoper in rumeni strnad Emberiza citrinella. Kljub zaznanim upadom so relativno pogoste 
tudi nekatere vrste, ki sicer iz slovenske kmetijske krajine izginjajo ali pa so že izginile: hribski 
škrjanec in kavka, ter vrsti, ki smo ju popisovali s posebnimi metodami - veliki skovik in 
smrdokavra.  
 
Podrobnejši pregled pa prvotni pozitivni vtis precej skazi. Travniške vrste so v primerjavi s 
popisom za NOAGS doživele precejšen upad populacij. Hribski škrjanec, denimo, ima indeks 
primerjave med tema dvema popisoma 48,2, poljski škrjanec pa 61,2. Veliki strnad se na 
Goričkem z borimi 12 preštetimi pari v popisu leta 2012 približuje izumrtju na tem območju. 
Tudi populaciji smrdokavre in velikega skovika sta v zadnjih 15 letih doživeli drastičen upad. 
Zgolj izhodiščnim velikim populacijam teh vrst na Goričkem se imamo zahvaliti, da tam še 
vedno presegajo gostote povprečne slovenske kmetijske krajine. 
 
Upade populacij značilnih travniških vrst ptic pripisujemo obsežnemu in dobro 
dokumentiranemu spreminjanju travnikov v njive na Goričkem. S tem v zvezi se nam ponuja 
primerjava s Kozjanskim (Kmecl et al. v pripravi). Tam je bil upad v obdobju 1999-2010 še bolj 
drastičen kot na Goričkem. Travniške vrste so tam v tem obdobju upadle za več kot 90%. To 
obdobje je primerljivo z obdobjem naše raziskave (2003-2012). Na Kozjanskem je sicer 
zanimivo, da je vzrok upada travniških vrst ptic predvsem intenzifikacija travnikov, saj se 
njihova površina ni zelo zmanjšala. 
 
Več kot očitno pa na Goričkem deluje še en, prav tako močan dejavnik spremembe krajine. Ob 
opuščanju tradicionalnih kmetij z mozaično rabo prihaja ponekod tudi do zaraščanja. V 
pogledu zaraščanja je Goričko podobno Krasu. Ta proces morda pojasnjuje, zakaj smo v popisu 
2012 zabeležili pisano penico in drevesno cipo Anthus trivialis s 14 oziroma 10 pari, med popisi 
za NOAGS pa ne. Pozitiven indeks imajo tudi nekatere druge vrste, značilne za zaraščajoče se 
travnike: rjava penica, rjavi srakoper in rumeni strnad, na zaraščanje pa kaže tudi povečanje 
populacije rečnega cvrčalca Locustella fluviatilis. 
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Grbec Cygnus olor 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: 
tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste 
NOAGS (2010-2014), Vrezec (2004a) 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  3 - 3 parov 

Vrsta zabeležena v: 0 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  80 - 100 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  3,3 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPECE  

Rdeči seznam:  O1 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  II/2 

Št. preštetih parov v NOAGS (2003-2010):  2 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  0 

Maksimalno parov na transektih 2012: - 

Povprečno parov na transektih 2012: - 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Grbec je vezan na jezera in mirne reke. Gnezdo si naredi ob robu vode. Par je v času gnezdenja zelo 
teritorialen in odganja vse vsiljivce. Grbec se hrani z vodnimi rastlinami, občasno pa se pase tudi na 
kopnem. V Sloveniji njegova populacija narašča. Na Goričkem gnezdi na Ledavskem jezeru, 
občasno pa tudi na Hodoškem (Vrezec 2004a). 
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Siva gos Anser anser 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2014) 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  1 par 

Vrsta zabeležena v: 0 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  2 - 4 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  33,3 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  neovrednotena vrsta – izredna gnezdilka 

Dodatek Direktive o pticah:  III/2 

Št. preštetih parov v NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  0 

Maksimalno parov na transektih 2012: - 

Povprečno parov na transektih 2012: - 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Siva gos gnezdi na stoječih ali počasi tekočih vodah. Hrani se pretežno z vodnim rastlinjem, na 
kopnem pa s poganjki, semeni, koreninami in gomolji. V Sloveniji je zelo redka gnezdilka, saj je bilo 
gnezdenje doslej potrjeno le na petih lokacijah. Ena izmed njih je Ledavsko jezero na Goričkem, kjer 
je par aprila 2014 vodil mladiče.  
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Mlakarica Anas platyrhynchos 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: 
tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste 
NOAGS (2001-2014), popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  150 - 250 parov 

Vrsta zabeležena v: 12 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  3000 - 9000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  3,3 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  II/1, III/1 

Št. preštetih parov v NOAGS (2003-2010):  30 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  16 

Maksimalno parov na transektih 2012: 3 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,27 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  52,7 

Mlakarica je zelo prilagodljiva in za bivališče ne potrebuje velikih vodnih površin, večkrat pa gnezdi 
tudi v gozdovih v okolici vodnih teles. Prehranjuje se z vodnimi rastlinami in manjšimi vodnimi 
živalmi. Na Goričkem je razširjena lokalno, največja populacija pa je v okolici Ledavskega jezera. 
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Reglja Anas querquedula 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2011-2014) 

Gnezditveni status: G? 

Ocena populacije v KPG:  0 - 1 par 

Vrsta zabeležena v: 0 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  20 - 30 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  2,0 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  SPEC 3 

Rdeči seznam:  E2 

Rdeči seznam (osnutek):  VU 

Dodatek Direktive o pticah:  II/1 

Št. preštetih parov v NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  0 

Maksimalno parov na transektih 2012: - 

Povprečno parov na transektih 2012: - 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Reglja je v Sloveniji zelo redka gnezdilka. Na Goričkem so gnezditveno sumljiva opazovanja 
omejena na Ledavsko jezero, kjer je zanjo primeren habitat – obsežne plitvine in bogata vodna ter 
obrežna vegetacija. V gnezditvenem času se prehranjuje z majhnimi vodnimi živalmi in rastlinskimi 
deli, po gnezditvi pa rastline v prehrani prevladajo. Je selivka na dolge razdalje, ki prezimuje v Afriki 
in se k nam vrne v začetku marca. 
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Prepelica Coturnix coturnix 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: 
tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste 
NOAGS (2001-2014), SIPKK, popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  200 - 250 parov 

Vrsta zabeležena v: 11 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  1000 - 2000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  15,0 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  SPEC 3 

Rdeči seznam:  V 

Rdeči seznam (osnutek):  DD, LC? 

Dodatek Direktive o pticah:  II/2 (kvalifikacijska vrsta za Goričko) 

Št. preštetih parov v NOAGS (2003-2010):  3 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  21 

Maksimalno parov na transektih 2012: 5 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,36 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  622,9 

Prepelica prebiva na ekstenzivnih travnikih in manjših žitnih njivah, od koder njeno značilno 
oglašanje najlaže slišimo ponoči. Pogostejša je na vzhodnem delu Goričkega, verjetno zaradi boljše 
ohranjenosti tamkajšnje kmetijske krajine. Ker gre za nočno vrsto, je indeks popis 2012 / NOAGS 
verjetno previsok. 
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Kosec Crex crex 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: 
redke vrste NOAGS (2007-2014), Božič (2005), 
Denac et al. (2010) 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  5 - 10 parov 

Vrsta zabeležena v: 0 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  250 - 350 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  2,5 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  SPEC 1 

Rdeči seznam:  E2 

Rdeči seznam (osnutek):  EN 

Dodatek Direktive o pticah:  I 

Št. preštetih parov v NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  0 

Maksimalno parov na transektih 2012: - 

Povprečno parov na transektih 2012: - 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Kosec je ptica ekstenzivno obdelanih, pozno košenih vlažnih travnikov. V Sloveniji je najbolj pogost 
na Ljubljanskem barju, na Goričkem pa je zelo redek. V vseslovenskem popisu kosca leta 2004 smo 
zabeležili le enega samca pri Vučji Gomili (Božič 2005), leta 2010 pa dva samca pri Pertoči (Denac et 
al. 2010). Tudi opazovanja zadnjih nekaj let kažejo na redno, vendar maloštevilno populacijo, vezano 
na vlažne travnike. 
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Fazan Phasianus colchicus 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  1000 - 1180 parov 

Vrsta zabeležena v: 57 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 2,4 ± 0,2 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  9000 - 13000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  9,9 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  II/1, III/1 

Št. preštetih parov v NOAGS (2003-2010):  150 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  203 

Maksimalno parov na transektih 2012: 12 

Povprečno parov na transektih 2012: 3,44 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  135,3 

Fazan je na Goričkem najpogostejši na zahodnem delu nad Rogašovci ter na severnem delu nad 
Gornjimi Petrovci, kjer je tudi lovsko gojišče te vrste. Fazan sicer prebiva v odprti kulturni krajini, 
vendar je zaradi izpuščanja gojenih osebkov težko oceniti, koliko osebkov dejansko izvira iz 
prostoživeče populacije. 
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Mali ponirek Tachybaptus ruficollis 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2004-2014) 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  5 - 10 parov 

Vrsta zabeležena v: 0 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  500 - 1000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  1,0 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  O1 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov v NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  0 

Maksimalno parov na transektih 2012: - 

Povprečno parov na transektih 2012: - 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Mali ponirek je gnezdilec bogato poraslih jezer, ribnikov, zadrževalnikov in drugih vodnih teles. 
Gnezdo je plavajoče, spleteno iz vodnega rastlinja. Hrani se z drobnimi vodnimi nevretenčarji in 
majhnimi ribami. Mladiči se pogosto prevažajo na hrbtu staršev. Na Goričkem je mali ponirek 
maloštevilen in lokalno razširjen gnezdilec - zgolj na Ledavskem in Hodoškem jezeru. 
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Čopasti ponirek Podiceps cristatus 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2010-2014), Vrezec (2004a) 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  15 - 25 parov 

Vrsta zabeležena v: 0 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  100 - 200 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  13,3 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  V1 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  0 

Maksimalno parov na transektih 2012: - 

Povprečno parov na transektih 2012: - 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Čopastega ponirka srečamo na jezerih, ribnikih in bajerjih z bogato obrežno in vodno vegetacijo. 
Gnezdo si naredi iz vodnega rastlinja, z njim pa tudi pokrije jajca vsakič, ko gnezdo zapusti, da bi se 
nahranil. Precej nazaj pomaknjene noge izdajajo dobrega potapljavca. Hrani se z majhnimi ribami. 
Na Goričkem je čopasti ponirek redka gnezdilka, ki gnezdi na Ledavskem in Hodoškem jezeru. Na 
slednjem je Vrezec (2004a) maja 2004 opazoval en par. 

  



26 
 

Čapljica Ixobrychus minutus 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2004-2013) 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  7 - 9 parov 

Vrsta zabeležena v: 0 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  70 - 130 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  8,0 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  SPEC 3 

Rdeči seznam:  E2 

Rdeči seznam (osnutek):  VU 

Dodatek Direktive o pticah:  I (kvalifikacijska vrsta za Goričko) 

Prešteto parov v NOAGS (2003-2010):  0 

Prešteto parov Goričko 2012:  0 

Maksimalno parov na transektih 2012: - 

Povprečno parov na transektih 2012: - 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Čapljica je gnezdilka trstišč z posameznimi grmiči. Najlažje jo opazujemo v zgodnjih jutranjih ali 
večernih urah, ko se samci raskavo oglašajo in spreletavajo. Hrani se z majhnimi ribami in vodnimi 
nevretenčarji. Na Goričkem jo lahko srečamo predvsem na Ledavskem jezeru, ki ima največje 
površine s habitatom, primernim zanjo, en par pa gnezdi tudi na Hodoškem jezeru (Vrezec 2004a). 
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Kvakač Nycticorax nycticorax 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2008-2014) 

Gnezditveni status: G? 

Ocena populacije v KPG:  0 - 3 parov 

Vrsta zabeležena v: 0 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  10 - 20 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  10,0 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  SPEC 3 

Rdeči seznam:  Ex ? 

Rdeči seznam (osnutek):  VU 

Dodatek Direktive o pticah:  I 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  0 

Maksimalno parov na transektih 2012: - 

Povprečno parov na transektih 2012: - 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Kvakač je gnezdilec vrbovih sestojev ob rekah in jezerih. V Sloveniji je bilo njegovo gnezdenje doslej 
potrjeno le na Ljubljanskem barju in ob spodnjem toku reke Save. Na Goričkem so bili prvoletni 
osebki na Ledavskem jezeru sicer že opazovani, vendar so že znali dobro leteti in bi torej lahko prišli 
tudi od drugod. 
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Siva čaplja Ardea cinerea 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2010-2014), popis 2012 

Gnezditveni status: G? 

Ocena populacije v KPG:  - 

Vrsta zabeležena v: 3 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  1000 - 1500 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  - 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC  

Rdeči seznam:  O1 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  3 

Maksimalno parov na transektih 2012: 1 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,05 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Siva čaplja je kolonijska gnezdilka, ki gnezdi v bližini rek in jezer. Gnezda so spletena visoko na drevju, 
na primer na vrbah ali topolih. Prehranjuje se z ribami, pogosto pa lovi tudi male sesalce na travnikih 
ali njivah. Med popisom leta 2012 smo jo zabeležili, a na Goričkem verjetno ne gnezdi. 
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Bela štorklja Ciconia ciconia 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: 
monitoring SPA (2004-2013), Denac 2001 & 
2010 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  10 - 12 parov 

Vrsta zabeležena v: 10 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  204 - 239 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  5,0 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  SPEC 2 

Rdeči seznam:  V 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  I (kvalifikacijska vrsta za Goričko) 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  10 

Maksimalno parov na transektih 2012: 1 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,17 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Bela štorklja gnezdi v naseljih ali njihovi neposredni bližini, prehranjuje pa se na travnikih, sveže 
zoranih njivah in ob vodi. V Sloveniji je njena populacija stabilna, v zadnjih desetletjih pa je svoj 
areal znatno razširila proti jugozahodu (Denac 2001 & 2010). Na Goričkem je maloštevilna 
gnezdilka, a gnezdi raztreseno po vsem območju. Lokacije, predstavljene na karti, se nanašajo na 
gnezda, zasedena z obiskovalkami ali gnezdečimi pari v obdobju 1999-2013. 
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Črna štorklja Ciconia nigra 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2007-2014) 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  4 - 5 parov 

Vrsta zabeležena v: 0 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  40 - 60 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  9,0 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  SPEC 2 

Rdeči seznam:  V 

Rdeči seznam (osnutek):  NT 

Dodatek Direktive o pticah:  I (kvalifikacijska vrsta za Goričko) 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  0 

Maksimalno parov na transektih 2012: - 

Povprečno parov na transektih 2012: - 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Črna štorklja je redka gnezdilka gozdnatih grap in nižinskih gozdov; je zelo plašna, njena ključna 
zahteva je mir na gnezdišču. Hrani se ob gozdnih potokih, gramoznicah, ribnikih, jezerih, stranskih 
rečnih rokavih in v rečnih strugah. Gnezdo  s premerom okrog 1 m  si navadno splete visoko na 
velikem drevju. Na Goričkem je maloštevilna gnezdilka, vezana na večje sklenjene gozdove (npr. ob 
Bukovniškem jezeru). Lokacije, predstavljene na karti razširjenosti, se ne nanašajo na gnezda, 
temveč na opazovanja v času gnezditve. 
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Belorepec Haliaeetus albicilla 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2009-2014) 

Gnezditveni status: G? 

Ocena populacije v KPG:  1 par 

Vrsta zabeležena v: 0 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  8 - 11 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  10,5 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  SPEC 1 

Rdeči seznam:  E1 

Rdeči seznam (osnutek):  VU 

Dodatek Direktive o pticah:  I (kvalifikacijska vrsta za Goričko) 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  0 

Maksimalno parov na transektih 2012: - 

Povprečno parov na transektih 2012: - 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Belorepec, ki se redno pojavlja na Ledavskem jezeru, gnezdi najverjetneje čez mejo v Avstriji in 
jezero uporablja le kot prehranjevališče. Ta velika vrsta orla prične z gnezdenjem že v januarju. 
Gnezdo je velika struktura s premerom okoli 1 m, nameščena na visoko in debelo drevo. 
Prehranjuje se z ribami in vodnimi pticami. 



32 
 

Kanja Buteo buteo 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  300 - 400 parov 

Vrsta zabeležena v: 43 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 1,1 ± 0,1 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  5000 - 8000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  5,4 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC  

Rdeči seznam:  O1 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  51 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  62 

Maksimalno parov na transektih 2012: 3 

Povprečno parov na transektih 2012: 1,05 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  122,6 

Kanja prebiva v prepletu gozda, ki ga potrebuje za gnezdišče, in v odprti krajini, kjer lovi. Plen so 
predvsem mali sesalci, na katere preži z drevja, žic, zraka, včasih pa jih čaka kar na tleh. Na 
Goričkem je najpogostejša v njegovem osrednjem in severovzhodnem delu. 
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Sršenar Pernis apivorus 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: 
tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste 
NOAGS (2008-2013), popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  10 - 20 parov 

Vrsta zabeležena v: 1 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  300 - 500 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  3,8 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPECE 

Rdeči seznam:  V 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  I (kvalifikacijska vrsta za Goričko) 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  2 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  1 

Maksimalno parov na transektih 2012: 1 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,02 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  59,3 

Sršenar prebiva v mozaični kulturni krajini z veliko gozda. Hrani se v glavnem z osami, ki jih s 
kremplji in kljunom izkopava iz njihovih gnezd v tleh. Gnezdo si splete na drevesu, vendar ga je 
težko najti, saj ga sršenar ves čas gnezdenja oblaga z zelenimi vejami. Za populacijske ocene je to 
težavna vrsta, saj zahteva podrobnejše raziskave. Na Goričkem je sršenar maloštevilen gnezdilec, ki 
se pojavlja razpršeno po vsem območju. Podatki, predstavljeni na sliki razširjenosti, se ponekod 
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verjetno nanašajo na seleče se osebke, saj se obdobje selitve do določene mere prekriva z 
obdobjem gnezditve. 
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Skobec Accipiter nisus 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: 
tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste 
NOAGS (2003-2014), popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  20 - 40 parov 

Vrsta zabeležena v: 4 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  2000 - 3000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  1,2 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  V 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  13 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  4 

Maksimalno parov na transektih 2012: 1 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,07 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  29,7 

Skobec gnezdi v gozdu, pogosto pa lovi tudi v kmetijski krajini. Hrani se pretežno s pticami 
pevkami, ki jih lovi iz zasede in preseneti s hitrim napadom. Samica je večja od samca, zato 
praviloma lovi večji plen. Na Goričkem ni pogost, razširjen pa je dokaj enakomerno po vsem 
območju. 
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Kragulj Accipiter gentilis 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2010-2014), popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  10 - 20 parov 

Vrsta zabeležena v: 2 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  500 - 1000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  2,0 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  V 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  2 

Maksimalno parov na transektih 2012: 1 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,03 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Kragulj je gnezdilec presvetljenega gozda in večjih, starejših dreves. Njegova hrana so v glavnem 
večje ptice, ki jih lovi v gozdu. Na Goričkem je maloštevilen gnezdilec, a se pojavlja raztreseno po 
vsem območju. Zaradi svoje vezanosti na gozd je verjetno manj zaznaven in zato morda tudi 
številčno podcenjen. 
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Postovka Falco tinnunculus 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  300 - 400 parov 

Vrsta zabeležena v: 22 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  2000 - 2500 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  15,6 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  da 

Status SPEC:  SPEC 3 

Rdeči seznam:  V1 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  25 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  25 

Maksimalno parov na transektih 2012: 2 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,42 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  98,9 

Postovka prebiva v odprti kmetijski krajini. Gnezdi na drevesih ali stavbah. Njena hrana so mali 
sesalci. Med lebdenjem v zraku pregleduje tla pod seboj in išče sledi njihovega urina, ki jih vidi v 
ultravijoličnem delu spektra. Na Goričkem je najpogostejša na severozahodu. 
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Škrjančar Falco subbuteo 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2010-2014), popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  10 - 15 parov 

Vrsta zabeležena v: 1 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  300 - 600 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  1,7 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  V1 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  1 

Maksimalno parov na transektih 2012: 1 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,02 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Škrjančar je redek gnezdilec na Goričkem, tudi na popisu smo zabeležili le en osebek. Habitat na 
Goričkem mu sicer ustreza: gnezdi v svetlem gozdu na drevesu, prehranjuje pa se nad odprtimi 
površinami; predvsem mu ustrezajo vlažni travniki. Lovi ptice, na primer lastovke in škrjance, ter 
večje leteče žuželke. 
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Mokož Rallus aquaticus 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2004-2011), Vrezec (2004a) 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  5 - 10 parov 

Vrsta zabeležena v: 0 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  100 - 200 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  5,0 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC  

Rdeči seznam:  E2 

Rdeči seznam (osnutek):  NT 

Dodatek Direktive o pticah:  II/2 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  0 

Maksimalno parov na transektih 2012: - 

Povprečno parov na transektih 2012: - 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Mokožev življenjski prostor je močvirna vegetacija, zlasti trstičje. Za prehranjevanje potrebuje 
plitvine in blatne predele. Lovi pijavke, deževnike, polže, majhne rake, pajke in žuželke; predvsem 
jeseni in pozimi pa se hrani tudi z rastlinskimi deli. Zanimivo je njegovo oglašanje, saj spominja na 
kruljenje prašiča. Mokož je redek gnezdilec Ledavskega in Hodoškega jezera. Na slednjem sta bila 
leta 2004 zabeležena vsaj 2 para (Vrezec 2004a). 
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Grahasta tukalica Porzana porzana 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2012) 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  1 - 3 pari 

Vrsta zabeležena v: 0 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  20 - 60 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  5,0 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPECE 

Rdeči seznam:  E2 

Rdeči seznam (osnutek):  EN 

Dodatek Direktive o pticah:  I 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  0 

Maksimalno parov na transektih 2012: - 

Povprečno parov na transektih 2012: - 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Glede globine vode je grahasta tukalica bolj občutljiva kot mala tukalica, saj ji ustreza le do nekako 
15 cm, za prehranjevanje pa še nižja. Hrani se z majhnimi vodnimi živalmi in rastlinskimi deli. 
Kvakajoče svatovsko oglašanje samca lahko poslušamo le ponoči. Primerne življenjske razmere na 
Goričkem najde le na močvirnih travnikih severno od Ledavskega jezera. 
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Mala tukalica Porzana parva 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2003-2010) 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  2 - 4 pari 

Vrsta zabeležena v: 0 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  20 - 50 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  8,6 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPECE 

Rdeči seznam:  E1 

Rdeči seznam (osnutek):  VU 

Dodatek Direktive o pticah:  I 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  0 

Maksimalno parov na transektih 2012: - 

Povprečno parov na transektih 2012: - 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Mala tukalica prebiva na vlažnih s trstom, šašjem, ločjem in bičjem poraslih površinah. Za gnezdenje 
potrebuje stara ali polomljena stebla vodnih rastlin, v katera vpne gnezdo. Hrani se z vodnimi 
nevretenčarji ter poganjki in semeni vodnih rastlin. Na Goričkem je bila zabeležena v trstišču 
Ledavskega jezera. 
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Zelenonoga tukalica Gallinula chloropus 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: 
tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste 
NOAGS (2003-2014), Vrezec (2004a) 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  20 - 30 parov 

Vrsta zabeležena v: 0 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  750 - 1000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  2,9 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  V1 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  II/2 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  2 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  0 

Maksimalno parov na transektih 2012: - 

Povprečno parov na transektih 2012: - 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Zelenonoga tukalica prebiva na stoječih in počasi tekočih vodah, kjer si gnezdo naredi v zavetju 
vodnih rastlin. Je vsejeda. Na Goričkem je maloštevilna gnezdilka, zabeležena na Hodoškem 
(Vrezec 2004a) in Ledavskem jezeru ter na ribniku pri Križevcih.  
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Liska Fulica atra 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2010-2014), popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  25 - 40 parov 

Vrsta zabeležena v: 1 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  300 - 500 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  8,1 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  O1 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  II/1, III/2 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  1 

Maksimalno parov na transektih 2012: 1 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,02 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Liska je gnezdilka stoječih voda z bogato obvodno in vodno vegetacijo. Gnezdo zgradi iz odmrlega 
vodnega rastlinja, ki ga zasidra ob stebla bička, ločka in podobnih rastlin. Je izredno teritorialna, 
zato lahko spomladi pogosto opazujemo boje med posameznimi osebki. Na Goričkem prebiva na 
Ledavskem in Hodoškem jezeru. 
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Priba Vanellus vanellus 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: 
tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste 
NOAGS (2004-2013), popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  20 - 30 parov 

Vrsta zabeležena v: 2 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  700 - 1000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  2,9 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  da 

Status SPEC:  SPEC 2 

Rdeči seznam:  V / V1 (v SV SLO) 

Rdeči seznam (osnutek):  EN 

Dodatek Direktive o pticah:  II/2 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  3 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  4 

Maksimalno parov na transektih 2012: 2 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,07 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  118,6 

Priba je prvotno gnezdilka močvirnih travnikov z nizkimi travami in ekstenzivnih pašnikov. V času 
gnezditve ji ustreza nizko rastje, ki ji omogoča dober pregled nad okolico. Lahko gnezdi kolonijsko 
in je tako tudi uspešnejša pri preganjanju plenilcev. Večina slovenske populacije dandanes gnezdi 
na njivah, ki pa so  zanje  nekakšna ekološko past, saj zaradi kmetijskih del (oranje, brananje, setev, 
škropljenje) propade večina legel (Aleš 2005). Na Goričkem je maloštevilna gnezdilka na njivah. 
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Mali martinec Actitis hypoleucos 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2008-2014) 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  1 - 3 pari 

Vrsta zabeležena v: 0 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  185 - 300 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  0,8 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  SPEC 3  

Rdeči seznam:  E2 

Rdeči seznam (osnutek):  NT 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  0 

Maksimalno parov na transektih 2012: - 

Povprečno parov na transektih 2012: - 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Mali martinec gnezdi na prodiščih ter na peščenih ali blatnih obalah jezer. Slednje so njegov 
življenjski prostor na Goričkem. Hrani se z manjšimi nevretenčarji, ki jih pobira s tal in iz špranj med 
kamenjem. Gnezdo je skrito v zavetju višjega rastlinja ali grmovja, lahko do nekaj 10 m od vode. 
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Rdečenogi martinec Tringa totanus 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2010) 

Gnezditveni status: G? 

Ocena populacije v KPG:  0 - 1 par 

Vrsta zabeležena v: 0 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  10 - 20 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  3,3 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  SPEC 2 

Rdeči seznam:  E1 

Rdeči seznam (osnutek):  EN 

Dodatek Direktive o pticah:  II/2 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  0 

Maksimalno parov na transektih 2012: - 

Povprečno parov na transektih 2012: - 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Rdečenogi martinec prebiva na vodnih telesih z obsežnimi plitvinami in poloji. V Sloveniji gnezdi le 
na nekaj lokacijah. Na Goričkem gnezdenje še ni bilo potrjeno, vendar ga je Štumberger (2003a) na 
osnovi opazovanj v letih 1991 in 1993 štel za občasnega gnezdilca, katerega gnezdenje na 
Ledavskem jezeru je odvisno predvsem od gladine vode. V gnezditvenem času in ustreznem 
habitatu je bil opazovan tudi leta 2010. 
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Domači golob Columba livia (domest.) 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  860 - 1030 parov 

Vrsta zabeležena v: 16 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 2,1 ± 0,2 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  18000 - 30000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  3,9 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  - 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  - 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  81 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  62 

Maksimalno parov na transektih 2012: 12 

Povprečno parov na transektih 2012: 1,05 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  76,6 

Domači golob na Goričkem ni zelo pogost, saj mu ekstenzivna krajina z raztresenimi naselji ne 
ustreza. Bolj domače se počuti v velikih naseljih, kjer gnezdi na podstrešjih stavb. Prehranjuje se na 
tleh z različnimi semeni, plodovi in ostanki hrane. 
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Duplar Columba oenas 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  300 - 400 parov 

Vrsta zabeležena v: 32 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 1,0 ± 0,1 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  1000 - 3000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  17,5 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  da 

Status SPEC:  Non-SPECE 

Rdeči seznam:  E2 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  II/2 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  15 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  65 

Maksimalno parov na transektih 2012: 6 

Povprečno parov na transektih 2012: 1,10 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  428,4 

Duplar gnezdi v večjih sestojih drevja v kulturni krajini, in sicer v duplih.  Prehranjuje se s poganjki 
in semeni, priložnostno tudi z manjšimi nevretenčarji. Vzhodni del Goričkega ima eno izmed 
največjih gostot duplarja v Sloveniji, spodbudno pa je tudi naraščanje populacije na Goričkem v 
zadnjih letih.  
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Grivar Columba palumbus 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  1300 - 1510 parov 

Vrsta zabeležena v: 56 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 3,0 ± 0,2 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  25000 - 30000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  5,1 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  da 

Status SPEC:  Non-SPECE 

Rdeči seznam:  O1 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  II/1, III/1 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  150 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  193 

Maksimalno parov na transektih 2012: 10 

Povprečno parov na transektih 2012: 3,27 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  128,6 

Grivar gnezdi v gozdovih, parkih in na večjih vrtovih. Gnezdo je iz vejic, rahlo grajeno. Prehranjuje 
se na njivah in travnikih s poganjki, semeni in plodovi. Na Goričkem ima dve izraziti populacijski 
jedri: na severozahodu, kjer mu ustreza intenzivnejša kulturna krajina nad Rogašovci, ter na 
severovzhodu v ekstenzivni krajini pod Šalovci. 
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Turška grlica Streptopelia decaocto 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  430 - 560 parov 

Vrsta zabeležena v: 28 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 1,1 ± 0,1 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  28000 - 36000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  1,5 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  O1 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  II/2 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  54 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  81 

Maksimalno parov na transektih 2012: 7 

Povprečno parov na transektih 2012: 1,37 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  150,2 

Turška grlica je vezana na bližino človeških bivališč, na Goričkem pa gnezdi predvsem na zahodnem 
delu. Gnezdi lahko vse leto, če le ima na voljo dovolj hrane. To so v glavnem zrnje, semena, 
poganjki in občasno žuželke. Gnezdo je rahlo iz vejic in pogosto se zgodi, da zaradi premikov vej ali 
vetra razpade. 
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Divja grlica Streptopelia turtur 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  200 - 300 parov 

Vrsta zabeležena v: 31 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 1,6 ± 0,2 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  3500 - 5000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  5,9 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  da 

Status SPEC:  SPEC 3 

Rdeči seznam:  V1 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  II/2 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  78 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  79 

Maksimalno parov na transektih 2012: 7 

Povprečno parov na transektih 2012: 1,34 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  101,9 

Prebiva predvsem v toplejših predelih na vzhodu Goričkega. Površine v prahi, požete njive in 
kolovoze uporablja kot prehranjevališča. Gnezdi v presvetljenih gozdičih, gozdnih otokih in pasovih 
drevja. Hrani se z zrnjem, semeni, poganjki in žuželkami. Je precej bolj plašna kot njena sorodnica, 
turška grlica.  
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Kukavica Cuculus canorus 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  510 - 640 parov 

Vrsta zabeležena v: 58 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 1,2 ± 0,1 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  16000 - 38000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  2,1 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC  

Rdeči seznam:  O1 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  98 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  189 

Maksimalno parov na transektih 2012: 9 

Povprečno parov na transektih 2012: 3,20 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  193,3 

Kukavica je glede gnezdišča oziroma mesta poleganja jajc nezahtevna; njena glavna hrana so 
žuželke, predvsem odlačene gosenice metuljev. Posamezna samica se praviloma specializira za 
gostiteljsko vrsto ptice, ki ji podtika jajca. Kukavičja jajca so po velikosti, obliki in obarvanosti skoraj 
povsem enaka kot gostiteljeva. Ko se iz njih izvalijo mladiči, iz gnezda takoj vržejo preostala jajca, 
tako da so sami deležni vse hrane, ki jo nosijo krušni starši. Na Goričkem je zlasti pogosta na 
vzhodnem delu. 
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Velika uharica Bubo bubo 

 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  1 par 

Vrsta zabeležena v: 0 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  80 - 100 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  1,1 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  SPEC 3 

Rdeči seznam:  E2 

Rdeči seznam (osnutek):  NT 

Dodatek Direktive o pticah:  I 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  0 

Maksimalno parov na transektih 2012: - 

Povprečno parov na transektih 2012: - 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Habitat velike uharice so skalne stene, potrebuje pa tudi bližino odprtega območja, kjer se 
prehranjuje. Pleni različne večje živali – ptice, ježe, male sesalce, domače mačke in podobno. Na 
Goričkem gnezdi le en par velike uharice, in sicer na zahodnem delu (karte razširjenosti zaradi 
občutljivosti vrste ne prikazujemo). To je edino znano gnezdo te vrste v Prekmurju. Z Goričkega 
obstaja še en podatek s konca gnezditvenega obdobja: julija 1999 je bila opazovana v Hodošu, pri 
čemer bi lahko šlo za osebek, ki je gnezdil na Madžarskem (Kosi 2000). Novembra 2006 je bil en 
osebek zbit v Fikšincih na zahodu Goričkega (Bračko 2007). 
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Mala uharica Asio otus 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2004-2014) 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  50 – 70 parov 

Vrsta zabeležena v: 0 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  1800 – 2200 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  3,0 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  O1 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  0 

Maksimalno parov na transektih 2012: - 

Povprečno parov na transektih 2012: - 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Mala uharica prebiva v odprti kmetijski krajini z mejicami in gozdnimi otoki. Gnezdi v starih gnezdih 
srak in sivih vran na iglavcih. Hrani se z malimi sesalci, predvsem mišmi in voluharicami (Tome 
2000 & 2009). Na Goričkem je precej redkejša od lesne sove in se pojavlja raztreseno po vsem 
območju. 
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Lesna sova Strix aluco 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2004-2014), popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  200 - 250 parov 

Vrsta zabeležena v: 1 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  5000 - 9100 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  3,2 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPECE 

Rdeči seznam:  O1 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  1 

Maksimalno parov na transektih 2012: 1 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,02 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Lesno sovo so zaradi nočne aktivnosti dnevni popisi v letu 2012 zajeli le po naključju. Gnezdi v 
duplu, priprave na gnezdenje pa se začno že v zimskem času. Hrani se z malimi sesalci in pticami, ki 
jih lahko lovi tudi na zalogo. Na Goričkem je to najpogostejša vrsta sove, ki je splošno razširjena po 
vsem območju. 
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Pegasta sova Tyto alba 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2006-2014) 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  1 - 3 pari 

Vrsta zabeležena v: 0 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  80 - 130 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  1,9 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  SPEC 3 

Rdeči seznam:  E2 

Rdeči seznam (osnutek):  VU 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  0 

Maksimalno parov na transektih 2012: - 

Povprečno parov na transektih 2012: - 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Pegasta sova živi v odprti krajini s travniki in njivami. Gnezdi na podstrešjih gospodarskih poslopij, v 
cerkvenih zvonikih, zasede pa tudi gnezdilnice. Hrani se z malimi sesalci, tako da je občutljiva za 
zastrupitve z rodenticidi (strupi za glodalce). Zaradi nesimetrično nameščenih ušesnih odprtin in 
izjemno ostrega sluha lahko lovi v popolni temi, lokacijo plena pa določi le s pomočjo zvoka. Na 
Goričkem je maloštevilna gnezdilka vzhodnega dela območja. V raziskavi prehrane v letih 1997 in 
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1998 so bili njeni izbljuvki v gnezditvenem času odkriti v Domanjševcih, Adrijancih in Hodošu 
(Janžekovič & Ficko 2000), od koder pa je zaradi zamreževanja cerkva že izginila. 
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Čuk Athene noctua 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2004-2014) 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  5 - 10 parov 

Vrsta zabeležena v: 0 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  100 - 150 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  6,0 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  SPEC 3 

Rdeči seznam:  E1 

Rdeči seznam (osnutek):  EN 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  0 

Maksimalno parov na transektih 2012: - 

Povprečno parov na transektih 2012: - 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Čuk je toploljubna vrsta sove, ki prebiva v mozaični krajini in se ne izogiba človekove bližine. Hrani 
se z velikimi žuželkami in malimi sesalci. Gnezdi v duplih ali v luknjah v stavbah. Na Goričkem se 
pojavlja raztreseno in nikjer ni pogost. Čuk je bil v grški mitologiji spremljevalec in simbol boginje 
modrosti Atene, od koder izvira tudi njegovo rodovno ime (Athene). 
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Veliki skovik Otus scops 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: 
Štumberger (1997), Rubinič et al. (2004), DOPPS 
neobjavljeno (popis 2012 v projektu Upkač) 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  60 - 70 parov 

Vrsta zabeležena v: 0 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  600 - 1000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  8,1 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  SPEC 2 

Rdeči seznam:  E2 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - (kvalifikacijska vrsta za Goričko) 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  0 

Maksimalno parov na transektih 2012: - 

Povprečno parov na transektih 2012: - 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 
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Upad populacije velikega skovika na Goričkem v obdobju 1997-2013. Na grafikonu so prikazani 
rezultati štetja teritorialnih samcev in ne ocene velikosti populacije.  
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Podhujka Caprimulgus europaeus 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2012-2014) 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  5 - 10 parov 

Vrsta zabeležena v: 0 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  1000 - 1500 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  0,2 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  SPEC 2 

Rdeči seznam:  E2 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  I 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  0 

Maksimalno parov na transektih 2012: - 

Povprečno parov na transektih 2012: - 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Podhujka prebiva na suhih travnikih, posejanih z grmovjem in posameznimi drevesi, ter v 
presvetljenih borovih gozdovih. V Sloveniji je najpogostejša na Krasu. Gnezdo je na tleh, v njem sta 
običajno le dve jajci. Zaradi varovalne obarvanosti, podobne lubju, jo le težko opazimo. Najraje poje 
v toplih brezvetrnih nočeh s polno luno. Kljub vsaj tu in tam primernemu habitatu in obilici letečih 
žuželk, ki so njena glavna hrana, smo jo na Goričkem zabeležili le trikrat, kar jo uvršča med redke 
gnezdilke. 
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Hudournik Apus apus 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2010-2013), popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  10 - 20 parov 

Vrsta zabeležena v: 2 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  3000 - 5000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  0,4 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  O1 

Rdeči seznam (osnutek):  NT 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  3 

Maksimalno parov na transektih 2012: 2 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,05 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Gnezdišča hudournika so predvsem špranje in luknje na (višjih) stavbah. Hudourniki v zraku 
preživijo večino svojega življenja, saj se tam tudi parijo in spijo. Na trdna tla se spustijo le v času 
gnezdenja. Zaradi kratkih in šibkih nog ne morejo vzleteti s tal, temveč potrebujejo neko višjo 
strukturo, s katere se poženejo v zrak. Hranijo se z letečimi žuželkami, ki jih lovijo v široko razprta 
usta. Mladiči lahko nekaj dni preživijo brez hrane v stanju otrplosti. Na Goričkem je maloštevilen 
gnezdilec vzhodnega dela območja. 
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Smrdokavra Upupa epops 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: 
tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste 
NOAGS (2001-2014), SIPKK, popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  20 - 40 parov 

Vrsta zabeležena v: 5 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  450 - 750 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  5,0 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  da 

Status SPEC:  SPEC 3 

Rdeči seznam:  E1 

Rdeči seznam (osnutek):  NT 

Dodatek Direktive o pticah:  - (kvalifikacijska vrsta za Goričko) 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  32 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  5 

Maksimalno parov na transektih 2012: 1 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,08 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  15,6 
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Vodomec Alcedo atthis 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2010-2014) 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  7 - 12 parov 

Vrsta zabeležena v: 0 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  200 - 300 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  3,8 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  SPEC 3 

Rdeči seznam:  E2 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  I (kvalifikacijska vrsta za Goričko) 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  0 

Maksimalno parov na transektih 2012: - 

Povprečno parov na transektih 2012: - 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Vodomec potrebuje za gnezdenje peščeno steno, v katero si izkoplje okoli 1 m dolg rov, na koncu 
katerega je kamrica za mladiče. Prehranjuje se z majhnimi ribami, ki jih lovi v čisti in ne pregloboki 
vodi, na primer v plitvih zatokih in stranskih rokavih. Na Goričkem prebiva predvsem ob reki Krki ter 
na Ledavskem jezeru. 
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Zlatovranka Coracias garrulus 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2001-2014), Bedič (2003) 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  0 - 1 parov 

Vrsta zabeležena v: 0 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  0 - 1 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  100,0 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  SPEC 2 

Rdeči seznam:  E1 

Rdeči seznam (osnutek):  RE 

Dodatek Direktive o pticah:  I 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  0 

Maksimalno parov na transektih 2012: - 

Povprečno parov na transektih 2012: - 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Zlatovranka naseljuje mozaično kmetijsko krajino z ekstenzivnimi, prostorsko in časovno postopno 
košenimi travniki, manjšimi njivami, gozdnimi otoki in drevesnimi mejicami. V Sloveniji je nazadnje 
potrjeno gnezdila leta 2005, in sicer v dolini Velke v Slovenskih goricah. Do sredine devetdesetih let 
20. stol. je gnezdila tudi na Goričkem v Ledavski dolini (B. Štumberger osebno), kasneje pa je bila 
opazovana le še v času pognezditvene disperzije (B. Štumberger, T. Berce in R. Gjergjek osebno). 
Leta 2001 se je en osebek hranil med Dolenci in Hodošem, vendar tam ni gnezdil (Bedič 2003).  
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Avgusta 2012 sta se dva osebka nekaj dni zadrževala v Sotini, nato pa je bil nekaj dni kasneje opažen 
še en osebek, ki je na Goričkem ostal do konca avgusta (R. Gjergjek osebno). Leto kasneje, 2013, je 
bilo konec maja posneto svatovanje para, vendar gnezdenje iz neznanega vzroka ni bilo uspešno. Za 
zlatovranko so bili pripravljeni tudi številni varstveni ukrepi: nameščanje gnezdilnic in zaščitne 
pločevine okoli gnezditvenih drogov, nameščanje lovilnih prež ter postopna košnja travnikov 
(Gjergjek 2013). Leta 2014 je par uspešno speljal pet mladičev, kar po 9 letih pomeni prvo ponovno 
gnezdenje zlatovranke v Sloveniji. 
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Črna žolna Dryocopus martius 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  160 - 230 parov 

Vrsta zabeležena v: 26 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 0,4 ± 0,1 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  4000 - 8000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  3,3 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  O1 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  I (kvalifikacijska vrsta za Goričko) 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  22 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  36 

Maksimalno parov na transektih 2012: 4 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,61 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  164,3 

Črna žolna ni izbirčna glede kvalitete gozda, čeprav najvišje gostote dosega v odraslem gozdu z 
veliko debelega drevja. Hrani se z lesnimi mravljami in ličinkami različnih hroščev, ki živijo v 
odmirajočem lesu. Pri tem z močnim kljunom izdolbe globoke luknje v les. Njena gnezditvena 
dupla v naslednjih letih uporabljajo mnoge ptice, na primer kavke, škorci in manjše sove. Na 
Goričkem ima tri zgostitve, in sicer med Čepinci in Hodošem, med Gradom in Šulinci ter v okolici 
Moščancev. 
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Zelena žolna Picus viridis 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  580 - 720 parov 

Vrsta zabeležena v: 49 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 1,4 ± 0,2 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  9000 - 15000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  5,4 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  da 

Status SPEC:  SPEC 2 

Rdeči seznam:  E2 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  47 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  83 

Maksimalno parov na transektih 2012: 4 

Povprečno parov na transektih 2012: 1,41 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  175,8 

Prebiva v polodprti mozaični krajini z gozdnimi otoki, mejicami in visokodebelnimi sadovnjaki. Tudi 
v prehrani zelene žolne prevladujejo mravlje, ki jih išče predvsem na tleh (npr. na košenih 
travnikih). Z izredno dolgim lepljivim jezikom seže v mravljišča in ga nato, obloženega z mravljami 
ter njihovimi ličinkami in bubami potegne v kljun. Zelo pogosta je na osrednjem in 
severozahodnem delu Goričkega. 
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Pivka Picus canus 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  160 - 200 parov 

Vrsta zabeležena v: 25 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  3000 - 6000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  4,0 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  SPEC 3 

Rdeči seznam:  V1 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  I (kvalifikacijska vrsta za Goričko) 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  7 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  33 

Maksimalno parov na transektih 2012: 3 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,56 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  489,4 

V prehrani pivke prevladujejo mravlje, vendar jih dopolnjuje z drugimi žuželkami in rastlinsko 
hrano. Prebiva v mozaični krajini z zadosti gozda. Njena dupla so pomembna za sekundarne 
duplarje, na primer škorce in sinice. Svatovski klic »piv-piv-piv-piv« je botroval njenemu imenu pa 
tudi ljudskemu reku, da nekdo pije kot žolna. Na Goričkem je najpogostejša na vzhodu, med 
Domanjševci in Šalovci. 
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Veliki detel Dendrocopos major 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  3420 - 3750 parov 

Vrsta zabeležena v: 54 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 7,8 ± 0,4 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  52000 - 105000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  4,6 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  O1 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  79 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  167 

Maksimalno parov na transektih 2012: 13 

Povprečno parov na transektih 2012: 2,83 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  210,8 

Glede habitata je veliki detel nezahtevna vrsta, saj gnezdi v vseh vrstah gozdov in v parkih. V 
prehrani ima več rastlinske hrane kot druge vrste detlov. Na Goričkem je najpogostejši na 
vzhodnem delu, s pozornost zbujajočimi gostotami v okolici Kobilja in Domanjševcev. 
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Srednji detel Dendrocopos medius 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2010-2014), popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  30 - 50 parov 

Vrsta zabeležena v: 2 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  2000 - 3300 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  1,5 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPECE 

Rdeči seznam:  V 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  I 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  2 

Maksimalno parov na transektih 2012: 1 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,03 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Na Goričkem je srednji detel redek gnezdilec, ki naseljuje predvsem stare hrastove gozdove. Za 
gnezdenje potrebuje odmrla in odmirajoča drevesa, saj ima šibkejši kljun kot večje vrste detlov. 
Hrani se z žuželkami, ki jih v glavnem pobira s površine vej visoko v krošnjah. Bobna zelo 
poredkoma. 
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Mali detel Dendrocopos minor 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2010-2014), popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  120 - 180 parov 

Vrsta zabeležena v: 7 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  2500 - 3500 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  5,0 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  V 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  8 

Maksimalno parov na transektih 2012: 2 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,14 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Na Goričkem je mali detel redek gnezdilec, vezan je predvsem na presvetljen listnat ali mešan gozd 
z mehkolesnimi vrstami (vrbe, topoli, jelše). Če je gozd strnjen, malega detla najdemo zlasti na 
robu. Zaradi šibkejšega kljuna podobno kot srednji detel potrebuje zmehčan, odmirajoč les, da 
lahko izteše gnezdilno duplo. Hrani se z žuželkami in njihovimi ličinkami, večinoma na tanjših 
odmrlih vejah. 
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Vijeglavka Jynx torquilla 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: 
tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste 
NOAGS (2003-2014), SIPKK, popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  160 - 240 parov 

Vrsta zabeležena v: 31 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 0,4 ± 0,1 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  5000 - 10000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  2,7 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  da 

Status SPEC:  SPEC 3 

Rdeči seznam:  V 

Rdeči seznam (osnutek):  NT 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  29 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  48 

Maksimalno parov na transektih 2012: 5 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,81 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  167,5 

Vijeglavka prebiva predvsem v sadovnjakih ali sadovnjakom podobnih drevesnih sestojih. Njena 
glavna hrana so mravlje. Zaradi razmeroma šibkega kljuna si edina izmed detlov in žoln ni 
sposobna sama iztesati dupla. Med detli in žolnami je edina selivka na dolge razdalje, ki prezimuje 
v tropski Afriki. Če jo zmotimo na gnezdu, bo glavo zvijala v vse smeri, od tod tudi njeno ime. Na 
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Goričkem presenetljivo ni zelo pogosta; veliko število parov je bilo preštetih predvsem v prvem 
popisu, ko smo beležili domnevno še seleče se osebke. 
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Poljski škrjanec Alauda arvensis 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  500 - 700 parov 

Vrsta zabeležena v: 19 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 2,4 ± 0,2 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  10000 - 18000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  4,3 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  da 

Status SPEC:  SPEC 3 

Rdeči seznam:  V1 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  II/2 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  108 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  66 

Maksimalno parov na transektih 2012: 9 

Povprečno parov na transektih 2012: 1,12 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  61,2 

Poljski škrjanec je gnezdilec odprte krajine, njiv in travnikov. Samec označuje teritorij s svatovskim 
letom, med katerim se pojoč dvigne visoko v zrak, nato pa se kot kamen spusti proti tlom. Gnezdo 
je na tleh, praviloma v zelo nizki vegetaciji. Zelo mu ustreza tudi praha. Hrani se s semeni in 
nevretenčarji. Na Goričkem je pogost predvsem na vzhodu območja v dolinah. 
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Čopasti škrjanec Galerida cristata 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: 
tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste 
NOAGS (2003-2014), popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  30 - 50 parov 

Vrsta zabeležena v: 3 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  750 - 900 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  4,8 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  da 

Status SPEC:  SPEC 3 

Rdeči seznam:  V 

Rdeči seznam (osnutek):  NT 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  15 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  3 

Maksimalno parov na transektih 2012: 1 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,05 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  19,8 

Prebiva na neobdelanih njivskih površinah in različnih nasutjih (gradbišča, ruderalne površine). 
Pogosto ga lahko opazujemo na peščenih cestnih robovih ali na njivah, kjer pobira semena in 
manjše nevretenčarje. Čopasti škrjanec je na Goričkem redek gnezdilec, najdemo ga predvsem na 
jugovzhodu, kjer se gričevnata pokrajina malce izravna. 
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Hribski škrjanec Lullula arborea 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: tetrade NOAGS (2003-2010), popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  40 - 80 parov 

Vrsta zabeležena v: 11 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  3300 - 4400 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  1,6 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  da 

Status SPEC:  SPEC 2 

Rdeči seznam:  E2 (celinska SLO)/ V1 (submediteran) 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  I (kvalifikacijska vrsta za Goričko) 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  27 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  13 

Maksimalno parov na transektih 2012: 2 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,22 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  48,2 

Hribski škrjanec je ena izmed vrst, ki so prizadete zaradi izginjanja mozaične krajine s travniki in 
mejicami. V zadnjem desetletju in pol je na Goričkem upadel več kot za polovico. Ključni zanj so 
ekstenzivni travniki z dovolj golih tal, kjer se prehranjuje, ter posamezna drevesa in grmi, s katerih 
poje. Na Goričkem je razširjen predvsem na vzhodnem delu, pojavlja pa se tako v dolinah kot na 
pobočjih. 
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Kmečka lastovka Hirundo rustica 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  3000 - 5000 parov 

Vrsta zabeležena v: 48 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 12,7 ± 0,5 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  180000 - 290000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  1,7 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  da 

Status SPEC:  SPEC 3 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  276 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  259 

Maksimalno parov na transektih 2012: 22 

Povprečno parov na transektih 2012: 4,39 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  93,7 

Kmečka lastovka je vezana na stavbe v kulturni krajini, predvsem hleve z živino. Iz blata grajeno 
skledasto gnezdo je zgoraj odprto in pogosto oprto na različne strukture v hlevu (žice, luči). 
Prehranjuje se v letu z letečimi žuželkami. Jeseni se kmečke lastovke že precej pred odhodom na 
prezimovališča zbirajo v velike, tudi nekaj tisoč glave jate, ki skupaj prenočujejo v trstičju ali 
grmičevju. Na Goričkem je pogosta gnezdilka, z izrazitimi zgostitvami na severozahodu in jugu 
območja. 
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Mestna lastovka Delichon urbicum 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  500 - 700 parov 

Vrsta zabeležena v: 9 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 2,0 ± 0,2 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  50000 - 100000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  0,8 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  SPEC 3 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  32 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  20 

Maksimalno parov na transektih 2012: 7 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,34 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  62,4 

Mestna lastovka gnezdi predvsem na hišah (pod napuščem strehe, v kotu okna, pod balkonom), 
pogosto kolonijsko. Največje kolonije so na velikih stavbah (npr. gasilski domovi, gospodarska 
poslopja, večstanovanjske stavbe). Njeno gnezdo je grajeno iz blata, ki ga pobira ob lužah. V 
nasprotju z gnezdom kmečke lastovke je njeno kroglaste oblike in ima vhod ob strani. Hrana je 
podobna kot pri kmečki lastovki, in sicer leteče žuželke. V divjini živeče populacije, npr. v Julijskih 
Alpah, gnezdijo na skalnatih stenah. Na Goričkem je pogosta gnezdilka s pozornost zbujajočimi 
gostotami v okolici Križevcev. 
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Drevesna cipa Anthus trivialis 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  50 - 100 parov 

Vrsta zabeležena v: 8 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  30000 - 50000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  0,2 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  da 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  10 

Maksimalno parov na transektih 2012: 2 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,17 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Drevesna cipa je ptica gozdnega roba, jas, posek in drugih presvetlitev v gozdu. Gnezdo je na tleh, 
dobro skrito med rastlinjem. Hrani se z žuželkami, občasno tudi semeni. Med popisi za NOAGS 
drevesne cipe na Goričkem presenetljivo nismo zabeležili. Njeno pojavljanje v zadnjem času lahko 
morda pripišemo zaraščajoči se krajini z bogatim zeliščnim slojem. Gnezditvena populacija na 
Goričkem je za zdaj maloštevilna in raztresena po vsem območju. 
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Bela pastirica Motacilla alba 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  1880 - 2130 parov 

Vrsta zabeležena v: 48 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 4,3 ± 0,3 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  130000 - 160000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  1,4 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  59 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  88 

Maksimalno parov na transektih 2012: 4 

Povprečno parov na transektih 2012: 1,49 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  149,2 

Pogosta gnezdilka v naseljih, gnezdi v naravnih in umetnih votlinicah, npr. v škarpah, na mostovih 
ali pod strešniki. Jeseni lahko jate do nekaj 10 osebkov opazujemo na skupinskih prenočiščih na 
drevju. Med neprestanim zibanjem repa nabira hrano zlasti ob robovih cest, na pokošenih 
površinah in dvoriščih. Na Goričkem je pogosta gnezdilka s tremi pozornost zbujajočimi zgostitvami 
med Rogašovci in Kuzmo, med Bodonci in Fokovci ter med Motvarjevci in Kobiljem. 
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Rumena pastirica Motacilla flava 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2011-2014), popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  5 - 10 parov 

Vrsta zabeležena v: 1 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  3400 - 3800 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  0,2 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  da 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  V 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  1 

Maksimalno parov na transektih 2012: 1 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,02 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Rumena pastirica je v Sloveniji najpogostejša na vlažnih travnikih Cerkniškega jezera. Gnezdi na 
tleh in se hrani z majhnimi nevretenčarji. Njeno staro ime je ovčarica, saj se na selitvi pogosto 
ustavlja na pašnikih in se prehranjuje z žuželkami, ki jih splašijo pašne živali. Na Goričkem je redka, 
gnezdi pa v travnatih robovih med njivami ali ob jarkih. 

  



83 
 

Siva pastirica Motacilla cinerea 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2009-2014), popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  15 - 25 parov 

Vrsta zabeležena v: 3 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  5000 - 7500 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  0,3 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  3 

Maksimalno parov na transektih 2012: 1 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,05 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Siva pastirica prebiva ob hitro tekočih, senčnatih potokih. Hrani se z vodnimi žuželkami, predvsem 
njihovimi ličinkami. Gnezdo je ob vodi, skrito med korenine drevja, ali pod mostom. Na Goričkem 
je redka gnezdilka ob manjših potokih v grapah. 
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Taščica Erithacus rubecula 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  6380 - 6830 parov 

Vrsta zabeležena v: 54 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 14,3 ± 0,5 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  520000 - 740000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  1,0 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPECE 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  236 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  326 

Maksimalno parov na transektih 2012: 19 

Povprečno parov na transektih 2012: 5,53 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  138,1 

Taščica je gozdna vrsta, ki ni izbirčna glede tipa gozda. Potrebuje bogat zeliščni in grmovni sloj. 
Samci so izredno teritorialni in se zaganjajo tudi v lastno podobo (npr. v oknu ali avtomobilskem 
ogledalu). Je ena izmed prvih pevk, ki se oglasijo zjutraj, in ena zadnjih zvečer. Hrani se z 
nevretenčarji, jeseni tudi z različnimi manjšimi plodovi. Na Goričkem je pogosta in splošno 
razširjena gnezdilka, ki je še posebej številčna v osrednjem, severovzhodnem in jugovzhodnem 
delu območja. 
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Slavec Luscinia megarhynchos 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: 
tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste 
NOAGS (2003-2014), popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  40 - 70 parov 

Vrsta zabeležena v: 3 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  17000 - 22000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  0,3 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  da 

Status SPEC:  Non-SPECE 

Rdeči seznam:  V 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  12 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  3 

Maksimalno parov na transektih 2012: 1 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,05 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  25,4 

Slavec je gnezdilec grmišč, gnezdo si uredi na tleh ali malce nad njimi. Prehranjuje se z žuželkami. 
Na Goričkem je zlasti pogost v grmiščih vzhodnega dela območja, in sicer v dolinah. Videti je, da je 
njegova populacija tu v zadnjih letih upadla. 
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Pogorelček Phoenicurus phoenicurus 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: 
tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste 
NOAGS (2008-2013), popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  20 - 40 parov 

Vrsta zabeležena v: 2 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  3500 - 5200 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  0,7 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  da 

Status SPEC:  SPEC 2 

Rdeči seznam:  E2 

Rdeči seznam (osnutek):  NT 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  3 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  3 

Maksimalno parov na transektih 2012: 2 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,05 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  89,0 

Pogorelček za gnezdenje potrebuje dupla in poldupla, prehranjuje pa se na košenih površinah z 
zaplatami golih tal. Včasih gnezdi v mešanem paru s sorodno šmarnico. Kljub velikim površinam, ki 
jih na Goričkem pokrivajo visokodebelni sadovnjaki, je pogorelček tu redek gnezdilec, ki se pojavlja 
raztreseno po vsem območju. 
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Šmarnica Phoenicurus ochruros 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  2170 - 2430 parov 

Vrsta zabeležena v: 44 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 5,0 ± 0,3 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  120000 - 175000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  1,6 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  101 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  117 

Maksimalno parov na transektih 2012: 7 

Povprečno parov na transektih 2012: 1,98 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  115,7 

Šmarnica kot sekundarni habitat namesto skalnih sten visokogorja uporablja zgradbe. Gnezdo si 
znese na tramovih, v luknjah ali na policah. Samec rad poje na slemenih stavb, prične pa že v 
jutranji temi. Šmarnica se hrani z nevretenčarji, ki jih nabira na vrtovih, tratah in dvoriščih. Na 
Goričkem je pogosta in splošno razširjena gnezdilka naselij. 
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Repaljščica Saxicola rubetra 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: 
tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste 
NOAGS (2003-2014), popis 2012 

Gnezditveni status: G? 

Ocena populacije v KPG:  0 - 5 parov 

Vrsta zabeležena v: 2 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  600 - 1100 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  0,3 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  da 

Status SPEC:  Non-SPECE 

Rdeči seznam:  E2 

Rdeči seznam (osnutek):  EN 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  5 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  3 

Maksimalno parov na transektih 2012: 2 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,05 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  59,3 

Repaljščica potrebuje pozno košene, praviloma vlažne travnike s posameznimi višjimi steblikami. 
Te uporablja kot preže in pevska mesta. Gnezdo si splete na tleh v zavetju trave. Hrani se z 
nevretenčarji, ki jih lovi na travniku. Gnezditev repaljščice na Goričkem sicer ni bila potrjena, a 
glede na dolgotrajno zadrževanje posameznih parov v času gnezditve domnevamo, da na območju 
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verjetno gnezdi. Je maloštevilna, pojavlja se na vlažnih travnikih v dolinah, v Markovcih pa je bil 
par opazovan na nekošenem suhem pobočnem travniku. 
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Prosnik Saxicola torquatus 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  1350 - 1570 parov 

Vrsta zabeležena v: 45 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 3,2 ± 0,2 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  32000 - 59000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  3,2 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  da 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  111 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  87 

Maksimalno parov na transektih 2012: 6 

Povprečno parov na transektih 2012: 1,47 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  78,2 

Prosnik najraje zaseda suhe, odprte in osončene površine, velikokrat tudi ruderalne. Gnezdi ob 
robovih jarkov, poljskih poti in njiv, v pasu višje trave. Samci pogosto pojejo z grma. Na Goričkem 
je še pogost in splošno razširjen gnezdilec, vendar v primerjavi s številčnostjo v času popisov 
NOAGS njegova populacija zadnja leta očitno upada. 
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Cikovt Turdus philomelos 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  3000 - 3320 parov 

Vrsta zabeležena v: 57 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 6,8 ± 0,3 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  100000 - 160000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  2,4 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPECE 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  II/2 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  147 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  321 

Maksimalno parov na transektih 2012: 15 

Povprečno parov na transektih 2012: 5,44 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  218,9 

Cikovt je gozdna vrsta ptice, ki pa se velikokrat hrani na bližnjih travnikih. Gnezdo je nameščeno v 
rogovilo in znotraj lepo zglajeno z blatom. Hrani se z različnimi plodovi in nevretenčarji, med 
drugim tudi s polži s hišico. Te razbija na posebnem kamnu – nakovalu, okoli katerega lahko 
najdemo vse polno praznih hišic. Na Goričkem je pogost in splošno razširjen gnezdilec gozdov. 
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Carar Turdus viscivorus 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  640 - 790 parov 

Vrsta zabeležena v: 37 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 1,5 ± 0,2 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  35000 - 55000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  1,6 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPECE 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  II/2 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  66 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  64 

Maksimalno parov na transektih 2012: 5 

Povprečno parov na transektih 2012: 1,08 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  97,3 

Carar naseljuje gozdove z jasami v bližini kmetijske kulturne krajine. Zelo pomembno vlogo igra pri 
raznašanju semen bele omele med drevesi, saj se pozimi rad hrani z njenimi plodovi. Ko se iztrebi 
na vejah, se jih lepljiva, neprebavljena semena oprimejo in vzkalijo v novo belo omelo. Na 
Goričkem je relativno pogost gnezdilec, posebno v vzhodnem delu. 
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Kos Turdus merula 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  5720 - 6150 parov 

Vrsta zabeležena v: 59 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 12,8 ± 0,5 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  410000 - 580000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  1,2 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPECE 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  II/2 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  278 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  360 

Maksimalno parov na transektih 2012: 20 

Povprečno parov na transektih 2012: 6,10 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  129,4 

Kos glede habitata ni izbirčen; v osnovi je sicer gozdna ptica, a naseljuje tudi vrtove in kmetijske 
površine z več grmovja. Hrani se z nevretenčarji, ki jih nabira v gozdu, na travnikih ali na gozdnih 
robovih, ter z različnimi plodovi. Na Goričkem je zelo pogost in splošno razširjen gnezdilec. 
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Pisana penica Sylvia nisoria 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2010-2013), popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  20 - 40 parov 

Vrsta zabeležena v: 7 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  850 - 1400 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  2,7 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPECE 

Rdeči seznam:  V 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  I 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  14 

Maksimalno parov na transektih 2012: 6 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,24 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Pisana penica prebiva v odprti krajini, porasli z grmovjem, in na pašnikih. Večkrat jo opazimo na 
istem kraju kot rjavega srakoperja, s katerim sta v posebnem odnosu. Znanstveniki so namreč 
ugotovili, da sta skupaj uspešnejša v odvračanju plenilcev. Gnezdo si splete v grmovju. Hrani se z 
nevretenčarji, jeseni pa tudi s plodovi. Na Goričkem je redka gnezdilka grmišč vzhodnega dela, kjer 
se je verjetno naselila šele v zadnjem desetletju, saj je v času popisov za NOAGS nismo zabeležili. 
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Črnoglavka Sylvia atricapilla 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  15760 - 16470 parov 

Vrsta zabeležena v: 59 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 34,8 ± 0,8 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  620000 - 850000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  2,2 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPECE 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  506 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  1010 

Maksimalno parov na transektih 2012: 32 

Povprečno parov na transektih 2012: 17,12 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  199,7 

Habitat črnoglavke so različna grmišča in gozdni rob. Hrani se z nevretenčarji, jeseni pa tudi z 
različnimi plodovi (robide, kalina, krhlika). Črnoglavka je bila zabeležena na vseh transektih popisa 
in je najštevilčnejša vrsta ptice na Goričkem hkrati. 
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Rjava penica Sylvia communis 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  1440 - 1660 parov 

Vrsta zabeležena v: 35 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 3,3 ± 0,2 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  25000 - 35000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  5,2 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  da 

Status SPEC:  Non-SPECE 

Rdeči seznam:  V 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  46 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  72 

Maksimalno parov na transektih 2012: 5 

Povprečno parov na transektih 2012: 1,22 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  158,2 

Rjava penica je vrsta mejic in grmovja. Ustrezajo ji zgodnje sukcesijske faze gozda, v zaprtem gozdu 
je ni. Raje ima suhe in toplejše lege. Hrani se z nevretenčarji, jeseni tudi plodovi. Velik porast na 
Goričkem v zadnjih letih kaže na zaraščajočo se kulturno krajino. Je precej pogosta gnezdilka s 
tremi izrazitimi zgostitvami v okolici Rogaševcev, Domanjševcev in Motvarjevcev. 
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Mlinarček Sylvia curruca 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2010-2014), popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  20 - 30 parov 

Vrsta zabeležena v: 6 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  5000 - 10500 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  0,3 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  6 

Maksimalno parov na transektih 2012: 1 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,10 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Prebiva v odprti krajini z večjimi skupinami grmovja in mejicami, pogosto tudi v bližini hiš. Rad 
gnezdi v iglavcih. V Sloveniji je bil pred tridesetimi leti znan predvsem iz visokogorja (iglasti gozdovi 
in pas ruševja), vendar pa je sčasoma naselil tudi nižinske predele (Geister 1995). Na Goričkem je 
mlinarček redek gnezdilec, ki se pojavlja raztreseno po vsem območju. 
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Bičja trstnica Acrocephalus schoenobaenus 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: 
tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste 
NOAGS (2001-2014), Božič (2000) 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  30 - 50 parov 

Vrsta zabeležena v: 0 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  700 - 1200 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  4,2 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPECE 

Rdeči seznam:  V 

Rdeči seznam (osnutek):  NT 

Dodatek Direktive o pticah:  - (kvalifikacijska vrsta za Goričko) 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  5 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  0 

Maksimalno parov na transektih 2012: - 

Povprečno parov na transektih 2012: - 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Bičja trstnica prebiva na pozno košenih, rahlo zaraščajočih se travnikih s šašjem, visokimi 
steblikami in posameznimi grmički. Prehranjuje se z majhnimi nevretenčarji. Na Goričkem je redka 
gnezdilka; ustrezajo ji predvsem vlažni travniki severno od Ledavskega jezera. Tam je bila 
zabeležena že leta 1999, in sicer kar 33 pojočih samcev (Božič 2000). 
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Kobiličar Locustella naevia 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: 
tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste 
NOAGS (2003-2011) 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  10 - 15 parov 

Vrsta zabeležena v: 0 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  150 - 300 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  5,6 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPECE 

Rdeči seznam:  E2 

Rdeči seznam (osnutek):  NT 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  2 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  0 

Maksimalno parov na transektih 2012: - 

Povprečno parov na transektih 2012: - 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Kobiličarjev habitat je ekstenziven, lahko tudi zaraščajoč travnik z nekoliko višjimi steblikami in 
posameznimi grmički. Gnezdi na tleh ali nizko v grmu. Prehranjuje se z žuželkami. Ime je dobil 
zaradi podobnosti svojega petja cvrčanju kobilic. Kobiličar je na Goričkem redek gnezdilec, 
katerega večina populacije gnezdi ob Ledavskem jezeru. 
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Rečni cvrčalec Locustella fluviatilis 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: 
tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste 
NOAGS (2003-2014), popis 2012, Vrezec 
(2004b) 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  50 - 70 parov 

Vrsta zabeležena v: 4 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  1500 - 2500 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  3,0 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPECE 

Rdeči seznam:  V 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  5 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  13 

Maksimalno parov na transektih 2012: 6 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,22 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  257,1 

Rečni cvrčalec prebiva na ekstenzivnih, zaraščajočih se površinah, zlasti travnikih, lahko pa tudi v 
lokah z bogatim zeliščnim slojem. Samec pogosto poje ponoči. Na Goričkem je lokalno pogost in 
številen, predvsem na jugovzhodnem delu. Tam mu ustreza zadosti visoka in gosta trava, ki jo 
najde predvsem v manjših zamočvirjenih dolinah. 
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Trstni cvrčalec Locustella luscinioides 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: 
tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste 
NOAGS (2001-2014), Božič (2000) 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  10 - 15 parov 

Vrsta zabeležena v: 0 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  100 - 200 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  8,3 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPECE 

Rdeči seznam:  E2 

Rdeči seznam (osnutek):  NT 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  3 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  0 

Maksimalno parov na transektih 2012: - 

Povprečno parov na transektih 2012: - 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Trstni cvrčalec gnezdi v trstiščih na Ledavskem jezeru, poleg tega pa tudi na močvirnih travnikih 
severno od jezera, v sestoju visokega šašja, ki zanj sicer ni značilen habitat (Božič 2000). Samca 
najlaže opazujemo med petjem z vrha trstne steblike. Prehranjuje se z nevretenčarji, gnezdi pa 
nizko v trstičju na plasti odmrlih steblik. 
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Srpična trstnica Acrocephalus scirpaceus 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2010-2014) 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  3 - 5 parov 

Vrsta zabeležena v: 0 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  200 - 300 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  1,6 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPECE 

Rdeči seznam:  E2 

Rdeči seznam (osnutek):  NT 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  0 

Maksimalno parov na transektih 2012: - 

Povprečno parov na transektih 2012: - 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Gnezdo srpične trstnice je skodelasto in pripeto na trstna stebla. Hrani se z nevretenčarji, ki jih 
nabira v trstiščih. Zaradi ostrih robov na trstnih listih imata starša ob koncu gnezditvene sezone 
povsem obrabljeno perje. Na Goričkem gnezdi v trstiščih na Ledavskem jezeru ter pri Kobilju. 
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Močvirska trstnica Acrocephalus palustris 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  800 - 1200 parov 

Vrsta zabeležena v: 15 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 4,0 ± 0,3 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  10000 - 15000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  8,0 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  da 

Status SPEC:  Non-SPECE 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  44 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  48 

Maksimalno parov na transektih 2012: 8 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,81 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  109,5 

Močvirska trstnica gnezdi v visokih in gostih steblikah ob njivskih površinah in jarkih. Gnezdo je 
skodelasto in pripeto ob vsaj tri močnejša stebla (pogosto zlate rozge). Samci izjemno dobro 
oponašajo petje drugih vrst, ki ga vgradijo v svojo pesem. Na Goričkem je najštevilnejša na 
skrajnem severovzhodu v dolini Krke. 
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Rakar Acrocephalus arundinaceus 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2004-2014), Vrezec (2004a) 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  25 - 35 parov 

Vrsta zabeležena v: 0 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  250 - 350 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  10,0 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  E2 

Rdeči seznam (osnutek):  NT 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  0 

Maksimalno parov na transektih 2012: - 

Povprečno parov na transektih 2012: - 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Rakar prebiva v trstiščih, lahko tudi manjših. Najlaže ga vidimo v času svatovanja, saj takrat samci 
splezajo na vrh trsta in pojejo. Gnezdo je skodelaste oblike, pripeto na nekaj trstnih stebel. Rakar 
se prehranjuje z drobnimi nevretenčarji, ki jih obira s stebel trsta in drugih rastlin. Na Goričkem je 
najpogostejši na Ledavskem jezeru, drugod pa zaradi pomanjkanja primernega gnezditvenega 
habitata redek. Vrezec (2004a) je maja 2004 na Hodoškem jezeru naštel tri pojoče samce. 
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Grmovščica Phylloscopus sibilatrix 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2010-2014), popis 2012 

Gnezditveni status: G? 

Ocena populacije v KPG:  0 - 5 parov 

Vrsta zabeležena v: 11 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  2000 - 4000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  0,1 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  SPEC 2 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  13 

Maksimalno parov na transektih 2012: 2 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,22 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Grmovščica je vrsta zrelih, senčnih gozdov, predvsem bukovih. Hrani se z nevretenčarji. Na popisu 
smo jo sicer zabeležili v gnezditvenem obdobju, vendar je zaradi njene navade, da poje tudi na 
selitvi, težko oceniti, ali na Goričkem dejansko gnezdi. 
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Vrbji kovaček Phylloscopus collybita 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  3070 - 3390 parov 

Vrsta zabeležena v: 56 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 7,0 ± 0,3 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  160000 - 200000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  1,8 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  223 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  240 

Maksimalno parov na transektih 2012: 11 

Povprečno parov na transektih 2012: 4,07 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  107,9 

Vrbji kovaček je pogosta gozdna vrsta. Gnezdo je skrito v gostem rastju blizu tal, na primer v 
robidah ali koprivah. Prehranjuje se z drobnimi nevretenčarji. Na Goričkem je njegov center 
razširjenosti v osrednjem in severovzhodnem delu območja. 
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Rumenoglavi kraljiček Regulus regulus 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  1050 - 1240 parov 

Vrsta zabeležena v: 11 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 2,5 ± 0,2 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  80000 - 175000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  0,9 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPECE 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  57 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  24 

Maksimalno parov na transektih 2012: 5 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,41 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  41,9 

Rumenoglavi kraljiček je vrsta iglastega gozda. Skupaj z rdečeglavim kraljičkom sta najlažji evropski 
vrsti, saj odrasli osebki tehtajo zgolj 5-7 gramov. Gnezdo je na iglavcih, zgrajeno iz mahov, vejic, 
pajčevin in lišajev, notri postlano s perjem in dlakami. Hrani se z drobnimi nevretenčarji, na primer 
listnimi ušmi in pajki. Na Goričkem je pogost predvsem v gozdovih med Mačkovci in Šulinci. 
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Rdečeglavi kraljiček Regulus ignicapilla 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: 
tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste 
NOAGS (2003-2012), popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  150 - 300 parov 

Vrsta zabeležena v: 4 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  56000 - 125000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  0,2 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPECE 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  10 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  8 

Maksimalno parov na transektih 2012: 3 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,14 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  79,1 

Tudi rdečeglavi kraljiček prebiva v iglastem gozdu, a je na Goričkem precej redkejši od 
rumenoglavega kraljička. Pozimi se obe vrsti kraljičkov radi pridružita mešanim siničjim jatam, ki se 
klatijo naokoli, iščoč hrano. Gnezdo je grajeno enako kot pri rumenoglavem kraljičku, podobna je 
tudi prehrana. 
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Stržek Troglodytes troglodytes 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  390 - 580 parov 

Vrsta zabeležena v: 19 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  85000 - 115000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  0,5 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  44 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  26 

Maksimalno parov na transektih 2012: 3 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,44 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  59,3 

Stržek gnezdi predvsem v senčnejših listnatih gozdovih z vlažnejšo podlago. Gnezdo je krogla iz 
mahu, nameščena v špranji med kamenjem ali med drevesnimi koreninami. Samci imajo pogosto 
mladiče z več samicami hkrati. Hrani se z žuželkami in pajkovci, ki jih najde med stikanjem po 
špranjah. V mrzlih nočeh se več stržkov stisne v staro gnezdo ali kakšno pred mrazom zavarovano 
luknjo. Stržek je na Goričkem pogost in splošno razširjen gnezdilec gozdov. 
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Sivi muhar Muscicapa striata 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  850 - 1020 parov 

Vrsta zabeležena v: 19 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 2,0 ± 0,2 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  25000 - 42000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  2,8 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  SPEC 3 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  19 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  26 

Maksimalno parov na transektih 2012: 2 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,44 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  140,2 

Sivi muhar gnezdi v gozdu in naseljih. Gnezdo si spleta v polduplih, različnih luknjah (npr. v zidu), 
pogosto pa tudi na nenavadnih mestih, na primer v cvetličnih lončkih. Prehranjuje se predvsem z 
letečimi žuželkami, ki jih lovi med poletavanjem s preže. Na Goričkem naseljuje kulturno krajino v 
bližini človeških bivališč. 
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Belovrati muhar Ficedula albicollis 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  200 - 400 parov 

Vrsta zabeležena v: 9 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  8500 - 12000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  2,9 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPECE 

Rdeči seznam:  V 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  I 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  8 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  20 

Maksimalno parov na transektih 2012: 9 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,34 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  237,3 

Belovrat muhar je vrsta odraslega listnatega gozda z večjim deležem odmrlega in odmirajočega 
drevja. V Sloveniji dosega najvišje gostote v poplavnem gozdu ob Muri in v Krakovskem gozdu. 
Gnezdi v duplih in se prehranjuje z žuželkami, za katerimi poletava s preže. Na Goričkem ga 
najdemo predvsem na jugovzhodu v obsežnih gozdovih okoli Bukovniškega jezera. 
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Velika sinica Parus major 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  12680 - 13320 parov 

Vrsta zabeležena v: 59 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 28,1 ± 0,7 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  500000 - 700000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  2,2 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  499 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  661 

Maksimalno parov na transektih 2012: 29 

Povprečno parov na transektih 2012: 11,20 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  132,5 

Velika sinica pri izbiri življenjskega okolja ni preveč izbirčna, saj prebiva v gozdovih, parkih, 
visokodebelnih sadovnjakih in naseljih. Gnezdi v duplih, rada sprejme tudi gnezdilnice. Nekateri 
pari pa si za gnezdenje izberejo dokaj nenavadna mesta. Na Goričkem smo njeno gnezdo našli v 
poštnem nabiralniku in okrasni lončeni amfori na vrtu stanovanjske hiše. V času gnezdenja en par 
mladičem prinese na stotine gosenic, ki bi sicer delale škodo na sadnem drevju. Na Goričkem je 
zelo pogosta in splošno razširjena vrsta. 
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Menišček Periparus ater 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  340 - 510 parov 

Vrsta zabeležena v: 16 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  350000 - 480000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  0,1 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  40 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  23 

Maksimalno parov na transektih 2012: 5 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,39 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  56,9 

Menišček je pogost v iglastih in mešanih gozdovih, kjer gnezdi v nizkih duplih, špranjah med 
kamenjem in v talnih luknjah. Je najmanjša evropska sinica. Hrani se z drobnimi nevretenčarji in 
različnimi semeni (žir, smrekova, macesnova, jelševa in brezova semena). Na Goričkem je pogost 
predvsem v gozdovih okoli Mačkovcev ter med Šalovci in Dolenci. 
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Plavček Cyanistes caeruleus 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  4760 - 5150 parov 

Vrsta zabeležena v: 55 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 10,7 ± 0,4 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  120000 - 340000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  2,2 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPECE 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  126 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  203 

Maksimalno parov na transektih 2012: 12 

Povprečno parov na transektih 2012: 3,44 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  160,6 

Plavček gnezdi v duplih, rad pa zasede tudi gnezdilnice. Najpogostejši je v odraslih hrastovih 
gozdovih. Večino prehrane v gnezditvenem času sestavljajo gosenice metuljev (npr. različnih 
zavijačev, ki so škodljivci na sadnem drevju) in listne uši. Pozimi se v mešanih jatah z drugimi 
sinicami klati naokoli in obiskuje tudi krmilnice. Na Goričkem je pogosta in splošno razširjena vrsta. 
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Čopasta sinica Lophophanes cristatus 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  300 - 400 parov 

Vrsta zabeležena v: 18 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  90000 - 280000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  0,2 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  SPEC 2 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  29 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  29 

Maksimalno parov na transektih 2012: 6 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,49 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  101,2 

Čopasta sinica je vrsta iglastega in mešanega gozda. Gnezdi v duplih v odmirajočem drevju, ki si jih 
pogosto izoblikuje sama. Hrani se z žuželkami, njihovimi ličinkami in semeni. Na Goričkem je njeno 
središče razširjenosti na severu, v sestojih rdečega bora. 
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Močvirska sinica Poecile palustris 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  1960 - 2210 parov 

Vrsta zabeležena v: 36 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 4,5 ± 0,3 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  130000 - 250000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  1,1 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  SPEC 3 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  98 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  72 

Maksimalno parov na transektih 2012: 5 

Povprečno parov na transektih 2012: 1,22 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  73,6 

Močvirska sinica je gnezdilka gozdov. Večino leta se zadržuje na svojem teritoriju ali v njegovi 
neposredni bližini. Gnezdi v duplih. Hrani se z gosenicami, pajki in semeni, ki jih išče v bogati 
podrasti ali na tleh (npr. žir). Na Goričkem je pogosta gozdna vrsta, s centrom razširjenosti na 
jugovzhodu v obsežnih gozdovih okoli Bukovniškega jezera. 
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Dolgorepka Aegithalos caudatus 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  590 - 730 parov 

Vrsta zabeležena v: 21 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 1,4 ± 0,2 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  20000 - 25000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  2,9 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  40 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  32 

Maksimalno parov na transektih 2012: 3 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,54 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  79,1 

Dolgorepka je vrsta gozda in gozdnega roba z obiljem podrasti. Prehranjuje se z manjšimi 
žuželkami, npr. listnimi ušmi. Gnezdo pripne v rogovilo grma, zgrajeno pa je iz mahu, pajčevin, 
perja in zunaj obdano s kosmi lišajev, da se zlije z okolico. Znano je, da ima gnezdeči par ob sebi 
pogosto pomočnike, ki pomagajo hraniti mladiče. Ti so praviloma sorodniki samca, ki jim je 
gnezditev spodletela. Zunaj gnezditvenega časa tvori večje jate, ki se potem klatijo naokoli in iščejo 
hrano. Na Goričkem je pogosta predvsem med Rogašovci in Sotino ter v okolici Fokovcev. 
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Plašica Remiz pendulinus 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2014) 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  3 - 5 parov 

Vrsta zabeležena v: 0 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG:  

Ocena populacije v Sloveniji:  100 - 300 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  2,0 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  V 

Rdeči seznam (osnutek):  NT 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  3 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  0 

Maksimalno parov na transektih 2012: - 

Povprečno parov na transektih 2012: - 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Plašica gnezdi v vrbovjih ob rekah in jezerih. Mošnjasto gnezdo z vhodom v obliki kratkega tunela 
pripne na vejo, pogosto nad vodo. Prehranjuje se z ličinkami žuželk in pajki, ki jih nabira v trstiščih 
in grmovju. Na Goričkem je zelo redka gnezdilka sestojev bele vrbe ob Ledavskem jezeru. 
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Brglez Sitta europaea 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  3410 - 3750 parov 

Vrsta zabeležena v: 50 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 7,7 ± 0,4 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  100000 - 200000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  2,4 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  93 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  140 

Maksimalno parov na transektih 2012: 12 

Povprečno parov na transektih 2012: 2,37 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  151,0 

Brglez je gnezdilec listnatih in mešanih gozdov, parkov ter visokodebelnih sadovnjakov. Prevelik 
vhod v duplo ali gnezdilnico si spretno obzida z blatom, da poveča varnost svojega zaroda. Je edina 
evropska ptica, ki zmore plezati z glavo navzdol. Jeseni v različne špranje in luknje zatika semena in 
si tako pripravi zalogo za zimo. Na Goričkem je pogosta in splošno razširjena vrsta z izrazito 
zgostitvijo v gozdovih okoli Bukovniškega jezera. 
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Dolgoprsti plezalček Certhia familiaris 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  300 - 400 parov 

Vrsta zabeležena v: 17 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  50000 - 100000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  0,5 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  10 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  21 

Maksimalno parov na transektih 2012: 4 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,36 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  207,6 

Dolgoprsti plezalček je v Sloveniji najbolj pogost v mešanih ali iglastih gozdovih v nekoliko višjih 
legah. Gnezdi v špranjah za odstopljenim lubjem, v globokih razpokah v deblu in luknjah v zidovih. 
Prehranjuje se pretežno s pajkovci in žuželkami ter njihovimi ličinkami, ki jih s tankim kljunom 
pobira izza hrapavega lubja. Od sorodnega kratkoprstega plezalčka ga najlaže ločimo po petju. Na 
Goričkem je njegova populacija izrazito zgoščena na skrajnem severovzhodu območja med 
Hodošem in Dolenci. 
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Kratkoprsti plezalček Certhia brachydactyla 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: 
tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste 
NOAGS (2003-2012), popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  400 - 600 parov 

Vrsta zabeležena v: 13 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  50000 - 100000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  0,7 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPECE 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  32 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  14 

Maksimalno parov na transektih 2012: 2 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,24 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  43,7 

Kratkoprsti plezalček dosega najvišje gostote v starih hrastovih gozdovih, med iglavci pa mu je 
najljubši rdeči bor. Gnezdilna špranja za odstopljenim lubjem je pogosto tako tesna, da se valeča 
ptica v njej ne more niti obrniti. Prehrano sestavljajo pretežno pajkovci ter žuželke in njihove 
razvojne oblike. Pozimi prenočuje v skupinah od nekaj do 20 osebkov, ki se stiskajo drug k 
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drugemu, največkrat z glavami skupaj in repi navzven, tako da s telesi tvorijo obliko zvezde. Na 
Goričkem je dokaj pogost v gozdovih po vsem območju. 
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Rjavi srakoper Lanius collurio 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  500 - 1000 parov 

Vrsta zabeležena v: 47 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 7,6 ± 0,4 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  20000 - 30000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  3,0 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  da 

Status SPEC:  SPEC 3 

Rdeči seznam:  V1 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  I (kvalifikacijska vrsta za Goričko) 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  94 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  136 

Maksimalno parov na transektih 2012: 7 

Povprečno parov na transektih 2012: 2,31 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  144,1 

Rjavi srakoper se k nam vrne konec aprila. Gnezdi v odprti krajini z mozaikom košenih in nekošenih 
travnikov, v kateri ne smejo manjkati posamezni grmički, najbolje trnasti (šipek, glog). V njih si 
namreč splete gnezdo. Prehranjuje se z žuželkami, ki jih ulovi s preže – to so lahko grmički, veje, 
ograje ali žice. Presežek hrane nabode na trne  kot rezervo za deževne dni. Na Goričkem je rjavi 
srakoper dokaj pogost gnezdilec mozaične krajine z grmišči in travniki. Videti je, da njegova 
populacija v zadnjih letih narašča, kar je morda posledica zaraščanja krajine. 
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Sraka Pica pica 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  250 - 350 parov 

Vrsta zabeležena v: 13 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  9000 - 14500 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  2,6 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  II/2 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  44 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  22 

Maksimalno parov na transektih 2012: 3 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,37 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  50,2 

Sraka si gnezdo, ki se ga po krivici drži sloves neurejenosti, najraje splete v tankih vejah grmičevja, 
kamor različni plenilci zaradi krhkosti vejic težko dostopajo. Gnezdo je kroglasto  z vhodom s strani, 
njegova notranjost pa je zglajena s koreninicami. Sraka se prehranjuje z rastlinsko in živalsko 
hrano, včasih upleni tudi mladiče ptic pevk. Značilna zanjo so skupinska prenočišča, na katerih se 
zbere tudi po več deset osebkov. Na Goričkem je pogostejša le na skrajnem severovzhodu med 
Rogašovci in Kuzmo ter na jugozahodu v okolici Cankove. 
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Šoja Garrulus glandarius 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  1770 - 2010 parov 

Vrsta zabeležena v: 53 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 4,1 ± 0,3 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  20000 - 30000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  7,6 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  II/2 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  76 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  126 

Maksimalno parov na transektih 2012: 7 

Povprečno parov na transektih 2012: 2,14 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  166,1 

Šoja je gnezdilka gozdov, zlasti hrastovih, saj želod sestavlja pomemben del njene jesenske 
prehrane. Zimsko zalogo hrane si pripravlja tako, da semena in plodove skriva v zemljo. Na 
marsikatero zalogo nato pozabi, zato ima pomembno vlogo pri raznašanju in zasajanju hrasta. Na 
Goričkem je pogosta gnezdilka, predvsem na vzhodnem delu območja. 
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Kavka Corvus monedula 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2010-2014), popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  100 - 200 parov 

Vrsta zabeležena v: 5 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  650 - 700 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  22,2 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPECE 

Rdeči seznam:  V / E1 (naravna gnezdišča) 

Rdeči seznam (osnutek):  NT 

Dodatek Direktive o pticah:  II/2 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  12 

Maksimalno parov na transektih 2012: 7 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,20 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

V Sloveniji se kavka pojavlja predvsem po mestih in vaseh, kjer gnezdi v dimnikih, prezračevalnih 
jaških in na podstrešjih. Na Goričkem jo še najdemo v naravnih gnezdiščih - opuščenih duplih črne 
žolne (Štumberger 2003b). Kjer ima možnost, gnezdi kolonijsko in je tudi sicer zelo družabna ptica. 
Hrani se na tleh, kjer pobira semena, plodove in nevretenčarje, občasno tudi organske odpadke in 
mrhovino. 
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Črna vrana Corvus corone 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2010), popis 2012 

Gnezditveni status: G? 

Ocena populacije v KPG:  0 - 3 parov 

Vrsta zabeležena v: 1 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  30 - 50 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  3,8 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  R 

Rdeči seznam (osnutek):  VU 

Dodatek Direktive o pticah:  II/2 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  1 

Maksimalno parov na transektih 2012: 1 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,02 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Črna vrana je v Sloveniji precej redkejša od sorodne sive vrane. Prehranjuje se s semeni, plodovi, 
nevretenčarji, organskimi odpadki, mrhovino, pleni pa lahko tudi manjše vretenčarje in njihove 
mladiče. Gnezdo je spleteno iz vej in najpogosteje nameščeno visoko na drevesu. Na Goričkem je 
bila opazovana v gnezditvenem času, zabeleženi pa so bili tudi križanci s sivo vrano, tako da je 
morebitno gnezdenje verjetno v mešanih parih. 
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Siva vrana Corvus cornix 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  1500 - 2000 parov 

Vrsta zabeležena v: 58 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 7,1 ± 0,3 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  40000 - 82000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  2,9 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  II/2 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  184 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  285 

Maksimalno parov na transektih 2012: 15 

Povprečno parov na transektih 2012: 4,83 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  155,1 

Siva vrana je najpogostejša predstavnica družine vran v Sloveniji. Biva v odprti kmetijski krajini. 
Pogosto se hrani na sveže pokošenih travnikih ali sveže zoranih njivah, kjer pobira od kosilnice 
poškodovane nevretenčarje oziroma ličinke žuželk, ki jih je na svetlobo zanesel plug. Do svojih 
mladičev je zelo zaščitniška, zato v obdobju, ko še ne znajo dobro leteti, z vrtoglavimi navideznimi 
napadi zastrašuje tudi precej večja bitja, kot je sama. Sive vrane so izjemno bistre ptice, kar je 
verjetno posledica njihove družabnosti. Na Goričkem je dokaj pogosta gnezdilka, z izrazito gostoto 
na zahodnem delu med Rogašovci in Sotino. 
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Krokar Corvus corax 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  80 - 130 parov 

Vrsta zabeležena v: 19 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  2000 - 3500 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  3,8 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  23 

Maksimalno parov na transektih 2012: 2 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,39 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Krokar je največji predstavnik družine vran, ki kljub ne prav spevnemu petju sodijo med pevce. 
Gnezdo si zgradi na polici v skalni steni ali na visokem drevju. Pri hrani je oportunist, ki se ne brani 
niti mrhovine in organskih odpadkov. Kot vse vrane so tudi krokarji izjemno inteligentni in se 
pogosto družijo v jate, zlasti mladi osebki. Par praviloma ostane skupaj vse življenje. Na Goričkem 
ni zelo pogost gnezdilec, a se pojavlja raztreseno po vsem območju. 
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Škorec Sturnus vulgaris 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  5000 - 6000 parov 

Vrsta zabeležena v: 51 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 24,2 ± 0,6 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  180000 - 350000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  2,1 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  da 

Status SPEC:  SPEC 3 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  II/2 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  516 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  609 

Maksimalno parov na transektih 2012: 29 

Povprečno parov na transektih 2012: 10,32 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  118,1 

Škorci gnezdijo v naravnih duplih, gnezdilnicah in celo v luknjah v stenah hiš. V dobrih razmerah 
lahko tvorijo ohlapne kolonije, katerih člani se pogosto hranijo na istih površinah. Mladiče hranijo 
večinoma z nevretenčarji (žuželke, deževniki, pajkovci), prinašajo pa jim tudi zrele sadeže, na 
primer češnje. So izjemno družabne ptice, ki na jesen tvorijo več tisočglave ali celo deset tisočglave 
jate. Te prenočujejo na skupinskih prenočiščih v trstičju ali grmovju, tudi na Ledavskem jezeru 
(Denac 2002). Na Goričkem je škorec pogosta in splošno razširjena vrsta, s pozornost zbujajočimi 
gostotami v okolici Rogašovcev ter med Sebeborci in Fokovci. 



131 
 

Kobilar Oriolus oriolus 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  1260 - 1470 parov 

Vrsta zabeležena v: 58 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 3,0 ± 0,2 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  24000 - 34000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  4,7 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  138 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  217 

Maksimalno parov na transektih 2012: 9 

Povprečno parov na transektih 2012: 3,68 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  157,0 

Kobilar je kljub svoji živo rumeni barvi presenetljivo neopazna ptica, saj večino časa preživi v 
krošnjah listavcev.  Pogosteje kot s svojo pojavo se izda z melodičnim petjem. Vendar pozor! 
Kobilar se v naše kraje vrne šele konec aprila, tako da so vsi »kobilarji« pred tem v resnici škorci, ki 
odlično oponašajo njegovo petje. Kobilar gnezdi na listnatem drevju, v razcepu veje. Na Goričkem 
je dokaj pogost gnezdilec, z izrazitimi gostotami na vzhodnem delu območja. 
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Domači vrabec Passer domesticus 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  4500 - 4890 parov 

Vrsta zabeležena v: 30 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 10,2 ± 0,4 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  300000 - 465000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  1,2 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  SPEC 3  

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  187 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  182 

Maksimalno parov na transektih 2012: 26 

Povprečno parov na transektih 2012: 3,08 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  97,3 

Čeprav sodi med pevce, ni napev domačega vrabca nič posebnega. Sestavlja ga dolgo zaporedje 
enostavnih »čriv-čriv«, ki jih samci prepevajo pod napušči, v žlebovih in na strehah hiš. Domači 
vrabec je namreč tesno povezan s človekovimi bivališči, kjer najde tako gnezdišča kot hrano. Zelo 
mu ustrezajo netlakovana dvorišča, kjer rastejo različne rastline, ki obrodijo številna majhna 
semena (na primer ptičja dresen). V času gnezditve pa mladičem prinaša predvsem žuželke. Na 
Goričkem je pogost predvsem v naseljih na zahodnem delu območja. 
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Poljski vrabec Passer montanus 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  4500 - 5000 parov 

Vrsta zabeležena v: 51 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 20,2 ± 0,6 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  180000 - 290000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  2,0 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  da 

Status SPEC:  SPEC 3 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  388 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  328 

Maksimalno parov na transektih 2012: 21 

Povprečno parov na transektih 2012: 5,56 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  84,6 

Poljski vrabci gnezdijo v duplih, radi pa zasedejo tudi gnezdilnice. Pozimi si te luknje obilno obložijo 
s slamo in kurjim perjem, da jih grejeta med prenočevanjem. Pogosti so v vaseh, kjer ljudje še 
redijo krave, konje, drobnico ali kokoši, saj so s tem povezane višje gostote nekaterih žuželk in 
raztresenega zrnja. So zelo družabni in jeseni v jatah obiskujejo požeta strnišča, kompostne kupe in 
gnojišča. Na Goričkem je pogost gnezdilec z izrazito zgostitvijo na severozahodu med Rogašovci in 
Sotino. 
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Ščinkavec Fringilla coelebs 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  9630 - 10180 parov 

Vrsta zabeležena v: 59 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 21,4 ± 0,6 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  750000 - 1250000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  1,0 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPECE 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  811 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  856 

Maksimalno parov na transektih 2012: 45 

Povprečno parov na transektih 2012: 14,51 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  105,6 

Ščinkavec je zelo pogost gnezdilec v Sloveniji. Največ jih prebiva v gozdu, gnezdijo pa tudi v parkih 
in sadovnjakih. Hrano, ki jo sestavljajo različna semena in drobni nevretenčarji, pobirajo na tleh. 
Gnezdo je skodelasto, zgrajeno iz koreninic in mahov, zunaj obdano z lišaji ter mehko postlano s 
perjem. Jeseni se ščinkavci združujejo v velike jate, ki jih lahko opazujemo na požetih njivah, kako 
stikajo za razsutim in pozabljenim semenjem. Na Goričkem je pogost in splošno razširjen gnezdilec 
z največjimi gostotami v osrednjem in jugovzhodnem delu območja. 
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Repnik Carduelis cannabina 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: tetrade NOAGS (2003-2010), popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  150 - 200 parov 

Vrsta zabeležena v: 8 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  10000 - 15000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  1,4 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  da 

Status SPEC:  SPEC 2 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  25 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  12 

Maksimalno parov na transektih 2012: 4 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,20 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  47,5 

Repnik je gnezdilec ekstenzivno obdelane kmetijske krajine, v kateri ne sme manjkati površin v 
začetnih fazah zaraščanja. Gnezdi namreč v grmovju. Hrani se pretežno s semeni plevelov, regrata, 
osatov, navadnega plešca ipd., manjši delež pa sestavljajo nevretenčarji. Glavnino plena najde na 
počivajočih njivah (prahah), poraslih s pleveli, na robovih jarkov in na neškropljenih njivah, kjer 
rastejo kulture z oljnatimi semeni (npr. različne križnice). Na Goričkem je maloštevilen gnezdilec, 
predvsem nižinskih delov na vzhodu. 
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Lišček Carduelis carduelis 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  730 - 890 parov 

Vrsta zabeležena v: 31 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 1,8 ± 0,2 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  28000 - 112000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  1,2 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  da 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  69 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  40 

Maksimalno parov na transektih 2012: 4 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,68 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  57,9 

Lišček je v Sloveniji zelo pogost gnezdilec, ki pri izbiri življenjskega okolja ni zahteven. Najdemo ga 
v parkih, naseljih, drevoredih, vinogradih in sadovnjakih. Gnezdo je skledaste oblike, zasidrano 
med drobnejše vejice. V prehrani mladičev prevladujejo drobni nevretenčarji, jeseni pa se liščki 
hranijo predvsem z različnimi semeni. Na peščenih površinah (dvorišča, kolovozi) pogosto nabirajo 
gastrolite, drobne kamenčke, ki jim pomagajo pri prebavi semen. Na Goričkem je pogost predvsem 
v odprti kmetijski krajini na skrajnem severozahodu. 
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Zelenec Carduelis chloris 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  3690 - 4040 parov 

Vrsta zabeležena v: 52 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 8,4 ± 0,4 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  101000 - 142000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  3,2 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPECE 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  190 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  222 

Maksimalno parov na transektih 2012: 12 

Povprečno parov na transektih 2012: 3,76 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  116,5 

Zelenec gnezdi na drevju v parkih, drevoredih, sadovnjakih, mejicah in gozdnih robovih. Mladiče 
hrani z drobnimi nevretenčarji, jeseni pa zelenci na strniščih iščejo predvsem semena. V tem času 
oblikujejo velike, lahko tudi mešane jate z drugimi vrstami, na primer ščinkavci, pinožami in 
strnadi. Na Goričkem je precej pogost, zlasti na njegovem skrajnem severozahodnem delu med 
Rogašovci in Sotino.  
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Grilček Serinus serinus 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  1180 - 1380 parov 

Vrsta zabeležena v: 32 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 2,8 ± 0,2 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  65000 - 115000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  1,4 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  da 

Status SPEC:  Non-SPECE 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  78 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  75 

Maksimalno parov na transektih 2012: 8 

Povprečno parov na transektih 2012: 1,27 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  96,7 

Grilčki se iz prezimovališč vrnejo konec marca ali v začetku aprila. Prebivajo v parkih, drevoredih, 
visokodebelnih sadovnjakih in naseljih z obilico drevja. Gnezdo je skledasto, nameščeno na 
drevesu. Grilčki se hranijo z drobnimi nevretenčarji in različnimi semeni. Na Goričkem je grilček 
pogost gnezdilec, ki največje gostote dosega predvsem na zahodu in jugu območja. 
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Dlesk Coccothraustes coccothraustes 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  2000 - 3000 parov 

Vrsta zabeležena v: 43 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 9,0 ± 0,4 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  25000 - 35000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  8,3 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  32 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  128 

Maksimalno parov na transektih 2012: 15 

Povprečno parov na transektih 2012: 2,17 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  399,6 

Dlesk je gnezdilec listnatih in mešanih gozdov. Med vsemi v Sloveniji živečimi predstavniki družine 
ščinkavcev ima najmočnejši kljun, s katerim lahko brez težav stre tudi češnjevo koščico. Jeseni se 
rad druži v jate, ki obiskujejo drevesa belega gabra in se hranijo z njegovimi plodovi. Na Goričkem 
je dokaj pogost gnezdilec, z večjimi gostotami v obsežnih gozdovih okoli Bukovniškega jezera. 
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Krivokljun Loxia curvirostra 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G? 

Ocena populacije v KPG:  0 - 5 parov 

Vrsta zabeležena v: 1 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  8000 - 13000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  0,0 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  - 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  0 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  2 

Maksimalno parov na transektih 2012: 2 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,03 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Krivokljun je med pevci posebnež glede obdobja gnezditve. Praviloma namreč gnezdi pozimi, ko 
dozorijo storži iglavcev. Njegov kljun po obliki spominja na papagajevega, vendar sta spodnji in 
zgornji del prekrižana. Z njim preščipne luske storžev in  tako izlušči mastno, hranljivo seme. 
Najpogostejši je v gorskih iglastih gozdovih, na Goričkem pa morda gnezdi v gozdovih rdečega 
bora, vendar v letih naših popisov nikakor ni bil številen. 
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Rumeni strnad Emberiza citrinella 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  3000 - 5000 parov 

Vrsta zabeležena v: 56 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: 15,8 ± 0,5 parov na km2 

Ocena populacije v Sloveniji:  90000 - 115000 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  3,9 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  da 

Status SPEC:  Non-SPECE 

Rdeči seznam:  V 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  366 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  399 

Maksimalno parov na transektih 2012: 19 

Povprečno parov na transektih 2012: 6,76 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  109,1 

Rumeni strnad naseljuje ekstenzivno obdelano mozaično krajino s postopno košenimi travniki, 
manjšimi njivami, peščenimi kolovozi, posameznimi drevesi in skupinami grmovja, pri dnu katerih 
gnezdi. Njegovo pesem lahko opišemo kot otožno ponavljanje napeva »si-si-si moj«. V zimskem 
času rad obišče kupe gnoja, v katerih brska za semenjem. Ene izmed najvišjih gostot v Sloveniji 
dosega ta vrsta ravno na vzhodnem Goričkem. 
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Trstni strnad Emberiza schoeniclus 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: redke vrste NOAGS (2010) 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  1 – 3 pari 

Vrsta zabeležena v: 0 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  100 – 200 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  1,3 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  ne 

Status SPEC:  Non-SPEC 

Rdeči seznam:  V 

Rdeči seznam (osnutek):  LC 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):   

Št. preštetih parov Goričko 2012:  - 

Maksimalno parov na transektih 2012: - 

Povprečno parov na transektih 2012: - 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  - 

Trstni strnad prebiva v različnih tipih mokrišč, najbolj pa mu ustrezajo trstišča. Ponekod po zahodni 
Evropi gnezdi tudi na njivskih površinah (Brickle & Peach 2004). Gnezdo je skrito v rastlinju pri tleh. 
Hrani se z nevretenčarji (gosenicami in pajki) ter z zrnjem, ki ga lahko nabira tudi na njivah. Na 
Goričkem je zelo redek gnezdilec, ki je bil zabeležen le v trstiščih Ledavskega jezera. 
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Veliki strnad Emberiza calandra 

 

 
 

Vir podatkov za grafični prikaz: 
tetrade NOAGS (2003-2010), redke vrste 
NOAGS (2003-2012), SIPKK, popis 2012 

Gnezditveni status: G 

Ocena populacije v KPG:  30 - 70 parov 

Vrsta zabeležena v: 6 od 59 transektov 

Relativna gnezditvena gostota v KPG: - 

Ocena populacije v Sloveniji:  4900 - 10500 parov 

% parov v KPG glede na Slovenijo:  0,6 

Indikatorska vrsta kmetijske krajine:  da 

Status SPEC:  SPEC 2 

Rdeči seznam:  V 

Rdeči seznam (osnutek):  NT 

Dodatek Direktive o pticah:  - 

Št. preštetih parov  NOAGS (2003-2010):  19 

Št. preštetih parov Goričko 2012:  12 

Maksimalno parov na transektih 2012: 6 

Povprečno parov na transektih 2012: 0,20 

Indeks popis 2012 / NOAGS:  64,7 

Veliki strnad je ptica nižinske kmetijske krajine. Potrebuje mozaik ekstenzivnih travnikov, manjših 
žitnih njiv in posameznih grmičkov ali dreves, na katerih samci pojejo. Njegova pesem spominja na 
zvončkljanje s šopom ključev. Gnezdo je na tleh in skrito pod šop trave ali grm. V gnezditvenem 
času se prehranjuje zlasti z majhnimi nevretenčarji, kasneje pa postanejo zelo pomembna različna 
semena. Zaradi intenzifikacije kmetijstva je populacija velikega strnada po Evropi in tudi na 
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Goričkem upadla. Na Goričkem je maloštevilen gnezdilec vzhodnega dela, kjer prebiva zlasti na 
ravnini. 

 
  



145 
 

VIRI 

 

Aleš, K. (2005): Populacijska dinamika in gnezditvena biologija pribe Vanellus vanellus na 
Ljubljanskem barju. Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za 
biologijo. 
 
Bauer, H.-G., E. Bezzel, W. Fiedler & S. Baumann (2005): Das Kompendium der Vögel 
Mitteleuropas. 3 Bände: Alles über Biologie, Gefährdung und Schutz. Aula-Verlag, 
Wiebelsheim. 
 
Bedič, E. (2003): Zlatovranka Coracias garrulus. Acrocephalus 24 (119): 151. 
 
Bibby, C. J., N. D. Burgess & D. A. Hill (1992): Bird Census Techniques. Academic Press, 
London. 
 
Božič, L. (2000): Bičja trstnica Acrocephalus schoenobaenus. Acrocephalus 21 (102-103): 283. 
 
Božič, L. (2005): Gnezditvena razširjenost in velikost populacije kosca Crex crex v Sloveniji leta 
2004. Acrocephalus 26 (127): 171-179.  
 
Bračko, F. (2007): Velika uharica Bubo bubo. Acrocephalus 28 (134): 129-130. 
 
Brickle, N.W. & W.J. Peach (2004): The breeding ecology of Reed Buntings Emberiza 
schoeniclus in farmland and wetland habitats in lowland England. Ibis 146 (Suppl. s2): 69-77. 
 
Denac, D. (2000): Goričko. Str. 173-182. V: Polak, S. (ur.): Mednarodno pomembna območja 
za ptice v Sloveniji. Important Bird Areas (IBA) in Slovenia. DOPPS, Monografija DOPPS št. 1, 
Ljubljana. 
 
Denac, D. (2001): Gnezditvena biologija, fenologija in razširjenost bele štorklje Ciconia ciconia 
v Sloveniji. Acrocephalus 22 (106-107): 89-103. 
 
Denac, D. (2002): Škorec Sturnus vulgaris. Acrocephalus 23 (113-114): 152-153. 
 
Denac, D. (2010): Population dynamics of the White stork Ciconia ciconia in Slovenia between 
1999 and 2010. Acrocephalus 31 (145-146): 101-114. 
 
Denac, K., L. Božič, B. Rubinić, D. Denac, T. Mihelič, P. Kmecl & D. Bordjan (2010): Monitoring 
populacij izbranih vrst ptic. Popisi gnezdilk in spremljanje preleta ujed spomladi 2010. Delno 
poročilo. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor. DOPPS, Ljubljana. 
 
Geister, I. (1995): Ornitološki atlas Slovenije. Državna založba Slovenije, Ljubljana. 287 str. 
 
Gjergjek, R. (2013): Zlatovranke se vračajo na Goričko. Svet ptic 19 (3): 37-39. 
 
Janžekovič, F. & M. Ficko (2000): Prehrana pegaste sove Tyto alba na Goričkem. 
Acrocephalus 21 (98-99): 27–29. 



146 
 

 
Järvinen, O. & R. A. Väisänen (1975): Estimating relative densities of breeding birds by the 
line transect method. Oikos 26: 316-322. 
 
Järvinen, O. & R. A. Väisänen (1983): Confidence limits for estimates of population density in 
line transects. Ornis Scandinavica 14: 129–134. 
 
Jenness, J. (2005): Random Point Generator 1.3. - 
http://www.jennessent.com/arcview/random_points.htm 
 
Kmecl, P. & Figelj, J. (2013): Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega 
indeksa ptic kmetijske krajine - poročilo za leto 2013. DOPPS, Ljubljana. 
 
Kmecl, P., Jančar, T. & Mihelič, T. (v pripravi): Dramatičen upad števila travniških ptic ter velik 
upad števila ptic kmetijske in gozdne krajine v Kozjanskem parku med leti 1999 in 2010. 
 
Kosi, F. (2000): Velika uharica Bubo bubo. Acrocephalus 21 (98-99): 88. 
 
Mihelič, T. (2002): Novi ornitološki atlas Slovenije. Navodila za popisovalce. DOPPS, Ljubljana. 
 
Odum, E.P. (1971): Fundamentals of ecology. W.B. Sounders, Philadelphia, 574 str. 
 
Samwald, F. & O Samwald (1992): Brutverbreitung und Bestandentwicklung der Zwergohreule 
(Otus scops) in der Steiermark. Egretta 35: 37-48. 
 
Shannon, C. E. (1948): A mathematical theory of communication. The Bell System Technical 
Journal 27: 379-423 in 623-656. 
 
Štumberger, B. (2000): Veliki skovik Otus scops na Goričkem. Acrocephalus 21 (98-99): 23- 29. 
 
Štumberger, B. (2003a): Rdečenogi martinec Tringa totanus. Acrocephalus 24 (116): 33. 
 
Štumberger, B. (2003b): Kavka Corvus monedula. Acrocephalus 24 (117): 78. 
 
Tome, D. (2000): Winter diet of the Long-eared Owl Asio otus in Slovenia. Acrocephalus 21 
(98-99): 3-7. 
 
Tome, D. (2009): Changes in the diet of Long-eared Owl Asio otus: seasonal patterns of 
dependence on vole abundance. Ardeola 56 (1): 49-56. 
 
Uradni list RS (2002): Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam. 
Ur. l. RS, 82/2002. 
 
Vrezec, A. (2004a): Čapljica Ixobrychus minutus. Acrocephalus 25 (121): 93. 
 
Vrezec, A. (2004b): Rečni cvrčalec Locustella fluviatilis. Acrocephalus 25 (121): 96. 
 


