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Za takojšnjo objavo 
 
11. april 2018 
 

Pogin galebov na Ptujskem jezeru se nadaljuje 

 

Včeraj sta dva sodelavca DOPPS opravila terenski ogled na Ptujskem jezeru in sta 
našla 20 novih trupel rečnih galebov, kar kaže na to, da se pogini nadaljujejo in da je 
neidentificirani strup še vedno prisoten v okolju. 

 

Dva sodelavca Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije sta včeraj opravila 
terenski ogled na Ptujskem jezeru. Obiskala sta tudi največji otok, na katerem je bil do 
preteklega tedna največji del kolonije rečnih galebov, ki gnezdijo na Ptujskem jezeru. 

Našla sta 20 novih trupel rečnih galebov, kar kaže na to, da se pogin ptic nadaljuje. Večina 
trupel je bila povsem svežih in nedotaknjenih. Večina poginulih galebov je imela izcedek iz 
kloake in ponesnaženo repno perje, kar kaže na to, da gre za strup, ki je škodljivo deloval na 
prebavila. 

Dve trupli sta bili že močno načeti. Videti je, da se je z njima prehranjevala neka vrsta ptice 
ujede. Tu obstaja veliko tveganje, da bo zaradi sekundarne zastrupitve prihajalo tudi do 
pogina ujed. V soboto je sodelavec DOPPS na polju južno od jezera opazil 5 mrtvih ujed, ki 
bi lahko bile žrtve bodisi sekundarne zastrupitve zaradi zaužitja zastrupljenih galebov, ali pa 
morda celo neposrednega zaužitja primarnega vira strupa. 

Na DOPPSu apeliramo na pristojne službe, da maksimalno pospešijo preiskave o možnih 
virih zastrupitev. Dokler ni jasno, kaj pogine povzroča in kje je vir zastrupitve, s sanacijo vira 
grožnje sploh ni mogoče začeti. Kar pomeni da so lahko prostoživeče živali in morda celo 
ljudje še naprej izpostavljeni grožnji. 

Rečni galebi so v Sloveniji ogrožena vrsta, saj gnezdijo samo na Ptujskem jezeru in nikjer 
drugje. Lani je na otokih na Ptujskem jezeru gnezdilo 853 parov rečnih galebov. 

 

Konec sporočila! 
 
 

Za dodatne informacije pokličite: 
 

- Dominik Bombek 051 39 55 14, DOPPS 



DOPPS – Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je nacionalno društvo, ki se ukvarja 
z varstvom ptic in deluje od leta 1979. Poslanstvo DOPPS je varstvo ptic in njihovih habitatov z 
naravovarstvenim delom, raziskovanjem, izobraževanjem, popularizacijo in s sodelovanjem. S preko 
1000 članov in 18 zaposlenimi je DOPPS najmočnejša nevladna naravovarstvena organizacija v 
Sloveniji. DOPPS je slovenski partner svetovne zveze za varstvo ptic BirdLife. Za več informacij glej 
http://www.ptice.org. 

 

 

 

Priloga: 

- Fotografija večine včeraj odkritih novih trupel rečnih galebov, foto Tilen Basle, 
DOPPS 

http://www.ptice.org/

