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JANUARSKO ŠTETJE VODNIH PTIC (IWC) 2017

Januarsko štetje vodnih ptic (IWC) je najobsežnejši sistematični in organiziran popis ptic v
Sloveniji. Od leta 1997 naprej v okviru štetja skupaj 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
ohranjanju njihovih populacij in mokrišč. Izvedba štetja v tako velikem obsegu ne bi bila mogoča
brez velikega vloženega truda množice predanih popisovalcev. Vaš prispevek je zelo dragocen,
saj prav vsak sodelujoči prispeva kamenček v mozaik čez tisoč kilometrov dolge mreže rečnih
odsekov in drugih voda, ki jih pregledamo vsako leto.
Veselim se ponovnega sodelovanja z vami v letu 2017, obenem pa se vsem že vnaprej
zahvaljujem za opravljeno delo!

Luka Božič
Nacionalni koordinator IWC
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Štetje vodnih ptic bo leta 2017 potekalo v soboto 14. in nedeljo 15. januarja. Vodne ptice bomo
tako kot vsako leto šteli na osmih števnih območjih, na vseh najpomembnejših vodnih površinah
po Sloveniji. Vsako števno območje ali njegov del ima svojega lokalnega koordinatorja, ki vas bo
razporedil na odsek, kjer boste šteli ter skrbel za skladno opravljanje popisa.
Navodila za štetje vodnih ptic, popisni obrazec, vsa obvestila v zvezi s štetjem ter navodila za
prevzem popisnih materialov in oddajo podatkov preko spletne baze, bodo dostopni tudi na
spletni strani DOPPS www.ptice.si.

Spletna baza januarskega štetja vodnih ptic (IWC)
Zaradi velike količine zbranih informacij, so shranjevanje, upravljanje in
obdelava podatkov štetja zamuden in logistično zahteven projekt. Pred
tremi leti smo vzpostavili bazo, ki omogoča spletni vnos opazovanj in
njihovo sprotno preverjanje s strani administratorja. Funkcionalnost baze
in obrazec za spletni vseskozi vnos izboljšujemo, tudi s pomočjo povratnih
informacij uporabnikov. Spletni vnos podatkov v trenutni različici je
enostaven, zmanjšuje možnost napak in omogoča pregleden dostop do rezultatov štetja vsem
popisovalcem. Odziv popisovalcev je bil zelo vzpodbuden, saj je možnost spletnega vnosa
podatkov za leto 2016 izkoristila večina vseh sodelujočih. Seveda pa si želimo, da bi se ta delež v
bodoče še povečal. Z direktnim vnosom se zmanjšajo možnosti napak pri prepisovanju
podatkov s popisnih obrazcev v bazo, izognemo pa se tudi okolju neprijazni porabi velikih
količin papirja. Vsem, ki ste že pristopili k sistemu elektronskega obveščanja in vnosa
podatkov v preteklih letih, bomo podrobnejša navodila, vsa obvestila v zvezi s štetjem in
opomnik dogodka poslali preko elektronske pošte.
Nove popisovalce in tiste, ki se za ta korak še niste odločili vabimo, da prevzem popisnih
materialov (obrazec, navodila, karte z odseki oz. lokalitetami) in oddajo podatkov (vpis
rezultatov vašega štetja in ostalih rubrik z obrazca) za leto 2017, opravite preko spletne baze.
V kolikor se boste odločili za to možnost vas prosimo, da nam svojo odločitev sporočite
najkasneje do 5. 1. 2017 po e-pošti oziroma z SMS-om nacionalnemu koordinatorju štetja.
Sporočilo naj vsebuje vaše ime in priimek ter e-poštni naslov, za katerega želite, da se nahaja v
bazi januarskega štetja in ga uporabljamo za komunikacijo z vami.

Društvo za opazovanje in
proučevanje ptic Slovenije
Tržaška cesta 2
SI – 1000 Ljubljana
Slovenija
T +386 1 426 58 75
F +386 1 425 11 81
dopps@dopps.si
www.ptice.si
ID za DDV: SI68956029
TRR: SI56 2440 0905 9588 660

VODNE PTICE ŠTEJEMO V SOBOTO 14. in NEDELJO 15. JANUARJA 2017
Napotki za štetje vodnih ptic (IWC)
 Še pred štetjem preberemo popisni obrazec.
 S štetjem pričnemo v soboto ob jutranjem svitu (okoli 7. ure). Štejemo ne glede na
vremenske razmere, ovira je lahko le gosta megla; takrat se štetje ponovi naslednji dan (v
tem primeru nemudoma stopite v stik s svojim lokalnim oz. nacionalnim koordinatorjem
štetja).
 Štejemo na vseh vodnih površinah; če so vodne ptice preštete na njivi, travniku ipd., je to
treba vpisati v obrazec pod rubriko »sporočilo koordinatorju«.
 Med vodne ptice v grobem sodijo vse vrste slapnikov, ponirkov, kormoranov, čapelj,
labodov, gosi, rac, tukalic, pobrežnikov, galebov in čiger ter belorepec, vodomec in
povodni kos.
 Kjer vodne ptice bežijo na razdalji več kot 100 metrov, se nanje z veliko verjetnostjo
strelja ali pa se jih namenoma preganja; to vpišite na obrazcu v rubriko »sporočilo
koordinatorju štetja«.
 Da bo štetje vodnih ptic resnično naravovarstveno sprejemljivo, se je treba zlasti vzdolž
rek v loku izogniti večjim jatam ptic, ki bi jih s pretirano bližino opazovanja preplašili.
 Posebej bodimo pozorni na skupinska prenočišča galebov, gosi, kormoranov, zvoncev
ipd.; na takšnih prenočiščih se navadno zbere celotna populacija neke vrste ptic
celotnega območja. Skupinska prenočišča lokaliziramo že pred štetjem (npr. ob
večernem ali jutranjem letu na ali s prenočišča).
 Vse velike in večina večjih slovenskih rek je za namen štetja razdeljena na odseke; za vsak
odsek reke izpolnimo svoj obrazec. Stoječe vode, npr. barje, ribnike, akumulacije, jezera,
obravnavamo kot eno lokaliteto in izpolnimo en obrazec.
 Štetje opravimo s terenskim obhodom. V Sloveniji je nekaj manjših odsekov rek, kjer je
vodne ptice možno temeljito prešteti iz avtomobila (npr. deli Kolpe, Drave); če ste šteli
tako, to vpišite na obrazcu v rubriko »sporočilo koordinatorju štetja«.
 Če je kaj nejasno, nemudoma pokličite svojega koordinatorja štetja.
 Čim prej opravite oddajo podatkov (spletni vnos ali pošljete izpolnjene obrazce).
 Sporočite tudi podatke odsekov, kjer vodnih ptic niste zabeležili, z izpolnjenimi vsemi
osnovnimi informacijami in pripisom/vnosom »brez vodnih ptic«.
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Naslovi lokalnih koordinatorjev:
o za števno območje Obale:
- Borut Mozetič, 041 643 703,
e-pošta: borut.mozetic@dopps.si
o za števno območje Notranjske in
Primorske:
- Jernej Figelj, 031 716 789,
e-pošta: jernej.figelj@dopps.si
o za števno območje zgornje Save:
- Sava od izvira do Naklega: Tomaž
Mihelič, 031 438 545,
e-pošta: tomaz.mihelic@dopps.si
- Sava od Naklega do Litije, Sora:
Katarina Denac, 041 316 740,
e-pošta: katarina.denac@dopps.si
- Ljubljanica:
Vojko Havliček, 041 651 917, epošta: vojko.havlicek@gmail.com
o za števno območje spodnje Save:
- Krka: Andrej Hudoklin, 041 893 740,
e-pošta: andrej.hudoklin@zrsvn.si

-

o
o
o
o
-

Sava od Zidanega mosta navzdol:
Dušan Klenovšek, 041 593 929,
e-pošta: dusan.klenovsek@kp.gov.si
za števno območje Kolpe:
Urša Koce, 031 263 849,
e-pošta: ursa.koce@dopps.si
za števno območje Savinje:
Luka Božič, 031 307 993,
e-pošta: luka.bozic@dopps.si
za števno območje Drave:
Luka Božič, 031 307 993,
e-pošta: luka.bozic@dopps.si
za števno območje Mure:
Željko Šalamun, 041 712 396,
e-pošta: zeljko.salamun@dopps.si

o Nacionalni koordinator IWC:
Luka Božič, 031 307 993,
e-pošta: luka.bozic@dopps.si

