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      Ljubljana, 2. 3. 2015 
 

Zadeva: GUGALNICA – skupinski popis velike uharice 2015 

 
 

Gugalnica je družabni skupinski popis velike uharice, največje evropske sove. Je dogodek, kjer 
se prelivata znanje in pozitivna energija. Na popisu združimo koristno s prijetnim, zato vsak od 
udeležencev doprinese, da lahko preiščemo večje območje in da nam je druženje po popisu 
prijetnejše. 
 
Velika uharica (Bubo bubuo) je največja vrsta sove v Evropi. Samice, ki so nekoliko večje od samcev, lahko 
čez krila merijo tudi več kot 1,5 metra. Svoje gnezdišče si velika uharica običajno izbere v skalni steni, ki je 
eden od ključnih elementov njenega običajno več kot 10 km2 velikega ozemlja. V Sloveniji smo do sedaj 
našli nekaj več kot 100 gnezd te karizmatične sove, vsakoletnih popisov velike uharice na Krasu in drugod 
po Sloveniji pa se udeležuje kar 200 prostovoljcev. 
 
Na Gugalnici nas je vsako leto več in letos bomo skupinski popis organizirali že na treh lokacijah. Začeli 
bomo z Gugalnico na Krasu, nadaljevali pa na Dolenjskem in Štajerskem v prihodnjih dneh. Dogodka se 
lahko udeleži prav vsak, saj popis velike uharice ne zahteva nobenega predznanja, vse potrebno bodo 
udeleženci izvedeli pred samim popisom. 
 
Gugalnica bo na Krasu letos potekala v petek, 13. marca 2015, popoldan. Zborno mesto bo ob 16.30 pri 
Škocjanskih jamah (rezervni »vremenski« datum je teden kasneje ob istem času).  
 
Popisu sledi druženje, o katerem varstveni ornitolog Tomaž Mihelič, organizator Gugalnice, pravi: »Tako 
kot v preteklih dveh letih so nam v Parku Škocjanske jame spet odstopili odlično lokacijo za druženje po 
popisu in letos bo spet zanimivo. Še sam sem presenečen, kaj vse se zgodi v enem samem letu »varuhov« 
velike uharice.« 
 
Zaradi lažje koordinacije popisa vas prosimo, da se na popis prijavite. Prijave zbira Tomaž Mihelič na 
elektronski naslov tomaz.mihelic@dopps.si. Natančnejša navodila bodo objavljena na spletni strani 
Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije ptice.si. 
 
 
Kontaktna oseba: 
Tomaž Mihelič  
031-438-545, tomaz.mihelic@dopps.si 
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