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Ljubljana, 12. 1. 2015
Zadeva: JANUARSKO ŠTETJE VODNIH PTIC združuje preko 300 PROSTOVOLJCEV

Januarsko štetje vodnih ptic (IWC) je najobsežnejši sistematični in organizirani popis ptic v Sloveniji. Od
leta 1997 naprej v okviru štetja ob pomoči 300 popisovalcev uspešno preštejemo vodne ptice na vseh
večjih rekah, celotni slovenski obali in večini pomembnejših stoječih vodnih teles v državi. Osnovni cilj
štetja vodnih ptic je spremljanje zimskih populacij vodnih ptic in zbiranje informacij, ki prispevajo k
varovanju njihovih populacij in mokrišč.
Januarsko štetje vodnih ptic ali na kratko IWC (International Waterbird Census) je organiziran in
standardiziran popis vodnih ptic, ki sočasno poteka v večjem delu Evrope in drugod po svetu. IWC v
podobni obliki poteka od leta 1967, na globalni ravni pa ga organizira Wetlands International,
medanarodna nevladna organizacija za varstvo in obnovo mokrišč. Danes štetje pokriva več kot 25.000
območij v več kot 100 državah na petih celinah. V večini držav nacionalni koordinatorji organizirajo mrežo
popisovalcev, ki prispevajo podatke o vodnih pticah. Z več kot 15.000 sodelavcev je IWC eden izmed
najobsežnejših globalnih monitoringov, ki pretežno temeljijo na sodelovanju prostovoljcev amaterjev.
Januarsko štetje vodnih ptic v Sloveniji koordinira Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.
Akcija poteka tako, da se popisovalci najkasneje v tednu pred štetjem z lokalnim koordinatorjem
dogovorijo za štetje na točno določenih popisnih odsekih oziroma območjih. Štetje v tako velikem obsegu
ne bi bilo mogoče brez vloženega truda množice predanih popisovalcev. Prispevek vsakega je zelo
dragocen, saj prav vsak s sodelovanjem pri štetju prispeva kamenček v mozaik čez tisoč kilometrov dolge
mreže rečnih odsekov in drugih voda, ki jih pregledamo vsako leto.
V okviru IWC smo v Sloveniji v letih 1997–2014 skupno prešteli od 34.469 (leta 1997) do 66.268 (leta
2008) vodnih ptic. V zadnjih letih to število vselej presega 50.000 vodnih ptic. V vseh letih štetja smo
doslej skupno zabeležili skoraj 100 vrst vodnih ptic, število vrst v posameznem štetju pa se navadno
giblje okoli 60. V vseh štetjih je bilo vodnih ptic daleč največ na števnem območju Drave, kjer smo prešteli
med 14.000 in 33.000 osebkov, kar je bilo v večini let 40–50 % vseh vodnih ptic v Sloveniji.
Štetje vodnih ptic bo letos potekalo v soboto 17. in nedeljo 18. januarja. Če želite sodelovati tudi vi, se
najkasneje do 12. januarja 2015 javite koordinatorju akcije na luka.bozic@dopps.si
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