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UVOD 

 

Ta izobraževalni program je razvit v Naravoslovnem muzeju Reka v sklopu projekta LIKE – 
Living on a Karst Edge leta 2018/2019. Namenjen je predšolskim in šoloobveznim otrokom ter 

osebam s posebnimi potrebami, njegov cilj pa je razvijanje pozitivnih stališč do mreže Natura 

2000 in občutka odgovornosti do varstva narave nasploh. V sklopu programa je razvitih pet 
izobraževalnih in ustvarjalnih spoznavno-raziskovalnih delavnic za otroke in dve tematski 

poldnevni ustvarjalni delavnici za vso družino. 

Projekt spremlja Zelena knjiga znanja, ki jo udeleženci delavnic izpolnjujejo med 
delavnicami in po izobraževanju obdržijo. 

Skupni cilj vseh delavnic je povečati ozaveščenost o razlogih in potrebi po varstvu narave, 

kar se bo v glavnem izvajalo prek skupinskega dela in različnih iger. Delavnicam sta določeni 
tematska rastlina in žival, s katerima se obdelujejo pojmi varstva narave in območja Natura 2000 

ter določeni pojmi, povezani z biologijo in živim svetom. Med delavnicami bo pozornost 

namenjena tudi samim habitatom, na katerih te živijo in se raziskujejo v projektu LIKE. 
Trajanje delavnice za predšolske otroke in otroke s posebnimi potrebami je 45 minut do ene 

ure, za šoloobvezne otroke pa do največ dve šolski uri. 

Po koncu programa sledi tudi seznanitev s strokovnimi besedili z najnovejšimi spoznanji 
glede tem iz projekta, ki so osnova za informacije, nudene v sklopu delavnic. 

 

 

Splošni cilj programa: 
➢ skupni cilj vseh delavnic je povečati ozaveščenost o razlogih in potrebi po varstvu narave. 

 

Dodatni cilji, ki bodo doseženi z izvedbo programa: 
➢ razvijanje pozitivnih stališč do mreže natura 2000 

➢ razvijanje občutka odgovornosti do varstva narave 

➢ razvijanje občutka povezanosti z naravo pri udeležencih programa 
➢ razumevanje razlogov za ogroženost vrst, vključenih v projekt 

➢ povečanje ozaveščenosti o pomembnosti ohranitve teh vrst na območju, ki ga obsega 

projekt, pa tudi na splošno 
➢ zmanjšanje razkoraka med napredkom znanosti in pouku o naravi in družbi v šolah 

 

Način dela: 
✓ frontalna učna oblika (predavanja, pogovori) 

✓ skupinsko delo 
✓ prosto izražanje 

✓ neposredno opazovanje 

✓ učenje prek igre in zabave 
✓ terensko delo 

 

Pričakovani rezultati:  
➢ razvoj sodobnih izobraževalnih vsebin, povezanih z naravoslovnimi vsebinami, s 

poudarkom na varstvu narave 
➢ povečanje ponudbe izobraževalnih programov in osvajanje novega znanja na zabaven in 

enostaven način 

➢ povečanje ponudbe in dostopnosti sodobnih kulturnih in izobraževalnih programov 
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Teme in opis delavnic za predšolske otroke in otroke nižjih in višjih 

stopenj: 
 

Trajanje delavnice za predšolske otroke in otroke s posebnimi potrebami je 45 minut do ene 

ure, za šoloobvezne otroke pa do dve šolski uri.  
Teme in opis delavnic za predšolske otroke in otroke s posebnimi potrebami ter 

šoloobvezne otroke (vsako delavnico je mogoče tudi dodatno prilagoditi različnim starostim) se 

nahajajo v naslednjih poglavjih. 
 

Potek delavnice (priporočilo): 
 
Predšolski otroci (od 3 do 6 let) in otroci s posebnimi potrebami (skupno trajanje 45 do 60 minut): 

Aktivnost: 
Okvirno trajanje 

(priporočilo): 
Delavnica se začne s spoznavanjem, med katerim se predstavijo vsi 

udeleženci. Udeleženci dobijo kartice z imeni, ki si jih s pomočjo vodje 

pritrdijo na oblačila. Pri predstavljanju udeleženci odgovorijo tudi na 
vprašanje, katera je njihova najljubša rastlina, žival ali mesto v naravi. 

10 minut 

Vodja nato predstavi temo (naslov in kratek opis) in začne pogovor z 

udeleženci, da bi ocenil njihov nivo znanja in nadaljnji potek 

delavnice. Trajanje tega dela je odvisno od skupine. 
10–15 minut 

Začne se igra, ki bo trajala večji del delavnice. 15–25 minut 

Dodatna pojasnila in ponavljanje s primeri iz življenja in zaključek 

delavnice. (Trajanje je odvisno od poteka delavnice.) 
10 minut 

Skupno trajanje: 45–60 minut 

 

Osnovnošolski otroci (1.–4. razred in 5.–8. razred) (skupno trajanje do 90 minut): 

Aktivnost: 
Okvirno trajanje 

(priporočilo): 

Delavnica se začne s spoznavanjem, med katerim se predstavijo vsi 
udeleženci, razdelijo se jim kartice, na katere napišejo svoje ime in jih 

pritrdijo na oblačila. 
10 minut 

Vodja nato predstavi temo (naslov in kratek opis) in začne pogovor z 

udeleženci, da bi ocenil njihov nivo znanja in nadaljnji potek 

delavnice. Trajanje tega dela je odvisno od skupine. 
15 minut 

Začne se aktivnost, ki bo trajala večji del delavnice. 20–30 minut 

Dodatna pojasnila in ponavljanje ob pogovoru o primerih iz življenja. 10 minut 

Dodatna igra za ponavljanje in utrditev znanja. 10–15 minut 

Končni komentarji in zaključek delavnice. 10 minut 

Skupno trajanje: 75–90 minut 
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Predstavitev teme: 
Na začetku vsake delavnice predstavimo temo prek pogovora, predstavitve in podvprašanj, 

da bi ocenili nivo znanja o določeni temi in dodatno pojasnili pojme in temo. 
Vsako temo bomo nato obdelali v dveh delih: prek vprašanj za pogovor/debato in aktivnosti. 

 

Vprašanja za pogovor in debato – cilj vprašanj za pogovor/debato je oceniti, koliko udeleženci vedo 
o navedeni temi, in učence prek pogovora hkrati pripeljati do novih spoznanj. Prav tako je 

pomembno udeležence prek vprašanj spodbuditi k temu, da razmišljajo in ozavestijo, tj. uporabijo 

vso obstoječe znanje in spoznanja in da so pri debati ustvarjalni.  
V nadaljnjem besedilu so v vsaki delavnici navedeni primeri vprašanj, ki se lahko uporabijo. 

Vprašanja moramo vedno prilagoditi situaciji in skupini, saj je vsaka delavnica posebna prav 

zaradi njenih udeležencev, kar moramo vedno upoštevati. 
 

Aktivnosti – aktivnosti so pravzaprav različne igre, prek katerih se bomo učili o temah, ki se 

obdelujejo na delavnici, same aktivnosti pa se uporabljajo tako za prenos znanja kot ponavljanje in 
utrditev naučenega. Prek teh aktivnosti se udeleženci učijo tudi o različnih oblikah dela, na primer 

skupinskem delu, samostojnem delu itd.  

 
Tudi prek vprašanj za pogovor/debato in aktivnosti udeleženci razvijajo kritično mišljenje 

in ustvarjalno izražanje. 

 
 

Ob koncu programa sledijo ločena strokovna besedila, ki predstavljajo osnovo za informacije, ki se 

nudijo na delavnicah. 
 

 

 
 

 

Kako uporabljati ta program? 
 

1. Izberite želeno delavnico. 

2. Seznanite se s strokovnim besedilom, ki spremlja delavnico, in pripravite kratek uvod v 
temo. Uporabite priložene materiale in fotografije. 

3. Določite kateri starosti je delavnica namenjena. 

4. Preverite katere dejavnosti se izvajajo za to starost, in ustrezno pripravite prostor. 
5. Pripravite vse potrebne materiale. Če program tako zahteva, jih natisnite v dovolj izvodih 

za vsakega udeleženca. Vsa podporna gradiva boste našli v posebnem razdelku, ki je 

priložen temu programu, imenovanem "Zelena knjiga". 
6. Izvršite delavnico! 
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Bodi zaščitnik narave 1 (Natura 2000) 

(1. delavnica) 

 

Osnovna tema: 

Varstvo narave in habitatov ter vrste območij mreže Natura 2000 

NATURA 2000 je ekološka mreža Evropske unije, ki obsega območja, pomembna za ohranitev 
ogroženih vrst rastlin in živali ter habitatnih tipov. Njen osnovni cilj je varstvo biotske 
raznovrstnosti za prihodnje generacije. 
 

Ključne informacije za prenos: 
✓ Natura 2000 je ekološka mreža Evropske unije, ki obsega območja, pomembna za 

ohranitev biotske raznovrstnosti. 
✓ Gre za največjo mrežo območij varstva na svetu. 

✓ Na Hrvaškem obstaja 8 narodnih parkov in 11 naravnih parkov. 

✓ V Sloveniji obstajajo 1 narodni park in 2 regionalna parka. 
 

Predstavitev teme: 

Vprašanja za pogovor/debato (primer! – vprašanja vedno prilagodimo situaciji in skupini!): 

(za mlajše otroke) 
 V katerem kraju/mestu živite? In v kateri državi? Veste tudi, na kateri celini in kaj sploh 

celina je? 

 Kako bi opisali, kaj je narava? Zakaj je pomembno naravo, rastline in živali zaščititi? 

 Na katere vse načine ščitimo naravo, rastline in živali? Kako jih vi ščitite (npr. sami jih 
ščitimo, država jih ščiti itd.)? 

 

(za starejše otroke) 
 Kaj je Evropska unija? Koliko držav obsega? Je Hrvaška del Evropske unije? 

 Kako bi opisali, kaj je narava? Zakaj je pomembno naravo, rastline in živali zaščititi? 

 Na katere vse načine ščitimo naravo, rastline in živali? Kako jih vi ščitite (npr. sami jih 
ščitimo, država jih ščiti itd.)? 

 

Potek delavnice (priporočilo): 
 

Predšolski otroci (od 3 do 6 let) in otroci s posebnimi potrebami (skupno trajanje 45 do 60 minut):  

Aktivnost Kratek opis: 
Okvirno trajanje 

(priporočilo): 

Spoznavanje 

Delavnica se začne s spoznavanjem, med katerim se 

predstavijo vsi udeleženci. Udeleženci dobijo kartice z 

imeni, ki si jih s pomočjo vodje pritrdijo na oblačila. Pri 
predstavljanju udeleženci odgovorijo tudi na vprašanje, 

10 minut 
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katera je njihova najljubša rastlina, žival ali mesto v 
naravi. 

Predstavitev 

teme  
(predstavitev 

in vprašanja za 

pogovor in 
debato) 

Vodja nato predstavi temo (naslov in kratek opis) in 

začne pogovor z udeleženci, da bi ocenil njihov nivo 

znanja in nadaljnji potek delavnice. Trajanje tega dela je 
odvisno od skupine.  

Nato prek predstavitve in pogovora globlje predstavlja 

temo. 
Vprašanja za pogovor/debato (zgoraj). 

10–15 minut 

Igra 
(sestavljanka) 
„Danes sem 
bil/-a v 
posebnem 
parku!“ 

Udeleženci bodo sestavljali sestavljanko z Republiko 
Hrvaško/Slovenijo, na kateri so narisana območja 

varstva – narodni parki in naravni parki. Udeležence 

bomo razdelili v skupine po 3 do 4 oseb, vsaka skupina 
bo prejela svojo sestavljanko. 

15–25 minut 

Ponavljanje 
(igra dan-noč) 

Dodatna pojasnila in ponavljanje s primeri iz življenja in 

zaključek delavnice. Ponavljali bomo prek igre dan-noč, 
pojmi bodo npr. narodni park, naravni park, varstvo 

narave itd.  
(Trajanje je odvisno od poteka delavnice.) 

5 minut 

Ocena 
Kratek pogovor o delavnici, povratne informacije 

udeležencev in na koncu pospravljanje prostora in 

uporabljenih predmetov. 
5 minut 

Skupno trajanje: 45–60 minut 

 

Osnovnošolski otroci (1.–4. razred) (skupno trajanje do 90 minut): 

Aktivnost Kratek opis: 
Okvirno trajanje 

(priporočilo): 

Spoznavanje 
Delavnica se začne s spoznavanjem, med katerim se 
predstavijo vsi udeleženci, razdelijo se jim kartice, na 

katere napišejo svoje ime in jih pritrdijo na oblačila. 
10 minut 

Predstavitev 

teme  
(predstavitev 

in vprašanja za 

pogovor in 
debato) 

Vodja nato predstavi temo (naslov in kratek opis) in 

začne pogovor z udeleženci, da bi ocenil njihov nivo 
znanja in nadaljnji potek delavnice. Trajanje tega dela je 

odvisno od skupine. Nato prek predstavitve in pogovora 

globlje predstavlja temo. 
Vprašanja za pogovor/debato (zgoraj). 

15–20 minut 

Igra 
(sestavljanka) 
„Danes sem 
bil/a v 
posebnem 
parku!“ 

Udeleženci bodo sestavljali sestavljanko z Republiko 

Hrvaško/Slovenijo, na kateri so narisana območja 
varstva – narodni parki in naravni parki. Udeležence 

bomo razdelili v skupine po 3 do 4 oseb, vsaka skupina 

bo prejela svojo sestavljanko. 

25–30 minut 

Ponavljanje 
Dodatna pojasnila in ponavljanje ob pogovoru o primerih 

iz življenja. 
10 minut 

Igra 
(dan-noč) 

Dodatna igra za ponavljanje in utrditev znanja s primeri 

iz življenja in zaključek delavnice. Ponavljali bomo ob igri 

dan-noč ter pri tem uporabili pojme, povezane z območji 
mreže Natura 2000. 
(Trajanje je odvisno od poteka delavnice.) 

10–15 minut 

Ocena 
Končni komentarji in zaključek delavnice, kratek 

pogovor o delavnici, povratne informacije udeležencev 
5 minut 
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in na koncu pospravljanje prostora in uporabljenih 
predmetov. 

Skupno trajanje: 75–90 minut 

 

Osnovnošolski otroci (5.–8. razred) (skupno trajanje do 90 minut): 

Aktivnost Kratek opis: 
Okvirno trajanje 

(priporočilo): 

Spoznavanje 
Delavnica se začne s spoznavanjem, med katerim se 

predstavijo vsi udeleženci, razdelijo se jim kartice, na 

katere napišejo svoje ime in jih pritrdijo na oblačila. 
10 minut 

Predstavitev 

teme  
(predstavitev 
in vprašanja za 

pogovor in 

debato) 

Vodja nato predstavi temo (naslov in kratek opis) in 

začne pogovor z udeleženci, da bi ocenil njihov nivo 

znanja in nadaljnji potek delavnice. Trajanje tega dela je 
odvisno od skupine. 
Nato prek predstavitve in pogovora globlje predstavlja 

temo. 
Vprašanja za pogovor/debato (zgoraj). 

15–20 minut 

Igra 
(sestavljanka) 
 
»Danes sem 
bil/-a v 
posebnem 
parku!« 

Udeleženci bodo sestavljali sestavljanko z Republiko 

Hrvaško/Slovenijo, na kateri so narisana območja 
varstva – narodni parki in naravni parki. Udeležence 

bomo razdelili v skupine po 3 do 4 osebe, vsaka skupina 

bo prejela svojo sestavljanko. Obstajajo 2 vrste 
sestavljank – z narodnimi parki in s naravnimi parki. Po 

koncu sestavljanja sestavljank vsaka ekipa na skupni 

plakat nariše območja s svoje sestavljanke, s čimer 
dobimo skupni prikaz vseh območij na istem zemljevidu. 
Po zaključku delavnice udeleženci dobijo listek z območji 

varstva Hrvaške/Slovenije, vključno z narodnimi parki, 
naravnimi parki in območji mreže Natura 2000. 

15–20 minut 

Ponavljanje 
Dodatna pojasnila in ponavljanje ob pogovoru o primerih 

iz življenja. 
10 minut 

Igra 
(kviz-zviz) 

Ponavljali bomo s kratkim kvizom o naučenih pojmih. 

Udeležence bomo razdelili v dve skupini in jim 

izmenično postavljali vprašanja. Če prva skupina ne 
odgovori pravilno, lahko odgovarja druga. Skupina z 

največ pravilnimi odgovori zmaga.  
Kviz je del „Zelene knjige znanja“, po njegovem zaključku 
pa vsi udeleženci prejmejo listek z vprašanji. 

20–25 minut 

Ocena 

Končni komentarji in zaključek delavnice, kratek 

pogovor o delavnici, povratne informacije udeležencev 
in na koncu pospravljanje prostora in uporabljenih 

predmetov. 

5 minut 

Skupno trajanje: 75–90 minut 
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Opis iger/aktivnosti:  
 

1. „Danes sem bil/a v posebnem parku!“ (območja varstva v mojem kraju). 

Cilj igre se je naučiti več o varstvu narave in območjih Natura 2000 s pomočjo zemljevida 

Hrvaške/Slovenije z označenimi območji varstva (narodnimi parki in naravnimi parki). 
Udeleženci bodo sami sestavili lasten zemljevid in nato predstavili rezultate na skupnem 

skupinskem plakatu. Po zaključku delavnice se bo vodja z udeleženci pogovoril o načinih 

varstva narave in o tem, kako lahko k slednjemu prispevajo sami. Celotno aktivnost bodo 
udeleženci izvajali v skupini. 

Pojmi: varstvo narave, Natura 2000, narodni parki, naravni parki 

Material: sestavljanka – zemljevid Hrvaške/Slovenije z narodnimi parki, sestavljanka – 
zemljevid Hrvaške/Slovenije z naravnimi parki, listki z vprašanji za kviz 

Izvedba: 
Udeležence razdelimo v skupine po 4 do 5 oseb. Vsaka skupina bo sestavljala svojo 
sestavljanko, pri čemer je sestavljanka na hrbtni strani označena s posebnimi oznakami. 

Dele sestavljank skrijemo po razpoložljivem prostoru (npr. šoli) in udeležencem naročimo, 

da jih poiščemo in se nato vrnejo na mesto zbiranja, kjer morajo vsak del položiti v 
pripadajočo škatlo. Ko zberemo vse dele, vsaki skupini dodelimo eno sestavljanko (škatlo), 

ki jo morajo nato zložiti. Ko jo skupina zloži, mora označiti narodne parke, naravne parke in 

območja mreže Natura 2000 s svojih sestavljank na posebnih listkih, ki jih ima vsak član 
skupine. Nato vsaka skupina na velikem skupnem zemljevidu označi narodne parke, 

naravne parke in območja mreže Natura 2000 glede na svoje posamezne zemljevide, s 
čimer skupaj izdelajo plakat z vsemi narodnimi in naravnimi parki ter območji mreže 

Natura 2000 na Hrvaškem/v Sloveniji. (S takšnim načinom dela spodbujamo enotnost, 

ekipno delo in usmerjenost k skupnemu cilju.) 
Priprava materiala: 
Izpišite vse liste za Zeleno knjigo tolikokrat, kot je potrebno za delavnico, glede na število 

udeležencev. Uganke z zaščitenih območij po možnosti natisnite na trdi papir in jih privzeto 
izrežite. Nato na hrbtni strani označite vse koščke iste sestavljanke na enak način (pr. kot 

kroge različnih barv). Natisnite čim več zemljevidov s skupinami (npr. za skupino 20 otrok, 

jih razdelite na 5 skupin in natisnite 3 zemljevide Hrvaške/Slovenije z nacionalnimi parki in 
na hrbtni strani označite z drugo barvo vse dele iste karte, in 2 zemljevida 

Hrvaške/Slovenije z naravnimi parki, katerih deli označite tudi z drugačno barvo na hrbtni 

strani). 
 

2. „Kviz-zviz!“ 

Cilj igre je utrditi znanje, pridobljeno prek delavnice, in povečati raven znanja in 
ozaveščenosti o območju Natura 2000 in ostalih območjih varstva. 

Pojmi: varstvo narave, Natura 2000, narodni parki, naravni parki 

Material: plakat/tabla za zapisovanje rezultatov, flomastri 
Izvedba: 
Udeležence razdelimo v dve skupini. Imamo 10 vprašanj, ki jih postavljamo izmenično. Če 

prva skupina ne odgovori, lahko odgovarja druga. Zmaga skupina z več pravilnimi 
odgovori. Odgovore beležimo na plakat/tablo, da bi lahko vsi spremljali rezultat. 
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Raznolistna mačina in vrtni strnad 

(2. delavnica) 

         
           vrtni strnad   vzhodna submediteranska           raznolistna mačina 

      (Emberiza hortulana)              suha travišča           (Serratula lycopifolia) 

Osnovna tema: 

Vzhodna submediteranska suha travišča – flora in favna ter razlogi za ogroženost. 

Ti habitati so bolj ogroženi zaradi izginotja človeške dejavnosti (konkretno prenehanja 
gospodarjenja in košnje) ter se postopoma zaraščajo in spreminjajo v gozdne habitate. Med vrste, 
ki so zaradi slednjega ogrožene, spadata vrtni strnad in raznolistna mačina. 
 
Ključne informacije za prenos: 
✓ Ogroženi zaradi zaraščanja travnikov (izginotje habitatov) 

✓ Travniki na območju Učke so habitati, ki brez človekovega vpliva tam ne bi obstajali 

Predstavitev teme: 

Vprašanja za pogovor/debato (primer! – vprašanja vedno prilagodimo situaciji in skupini!): 

 Ste kdaj bili na Učki ali Ćićariji? Kako je tam (npr. obstajajo gozdovi, livade, kamnita 

območja)? Ste kdaj bili na kakšni livadi, tj. travniku? Kako je videti ta habitat? 
 Ste kdaj slišali za vrtnega strnada?  

 Ste kdaj videli to rastlino (pokažemo raznolistno mačino)? Kje? 

 

Potek delavnice (priporočilo): 
 
Predšolski otroci (od 3 do 6 let) in otroci s posebnimi potrebami (skupno trajanje 45 do 60 minut):  

Aktivnost Kratek opis: 
Okvirno trajanje 

(priporočilo): 

Spoznavanje 

Delavnica se začne s spoznavanjem, med katerim se 

predstavijo vsi udeleženci. Pri predstavljanju udeleženci 
odgovorijo tudi na vprašanje, katera je njihova najljubša 

rastlina, žival ali mesto v naravi. 

10 minut 

Predstavitev 
teme  
(predstavitev 

in vprašanja za 
pogovor in 

debato) 

Vodja nato predstavi temo (naslov in kratek opis) in 

začne pogovor z udeleženci, da bi ocenil njihov nivo 
znanja in nadaljnji potek delavnice. Trajanje tega dela je 

odvisno od skupine. 
Nato prek predstavitve in pogovora globlje predstavlja 

temo. 
Vprašanja za pogovor/debato (zgoraj). 

10–15 minut 

Igra 
(ptice-kljun) 
„Zakaj imam 
takšen kljun?“ 

Udeleženci se bodo igrali igro „Zakaj imam takšen 
kljun?“, prek katere se bodo naučili več o prilagajanju v 

živalskem svetu. Udeležence bomo razdelili v skupine po 

4 ali 5 oseb, vsaka skupina pa bo predstavljala jato ptic. 
Vsaka ptica v jati bo imela različen kljun, s katerim bo 

10–20 minut 
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poskušala nabrati čim več hrane. 

Ponavljanje 
(risanje) 

Dodatna pojasnila in ponavljanje s primeri iz življenja in 
zaključek delavnice. Ponavljali bomo z risanjem 

raznolistne mačine in vrtnega strnada. 
(Trajanje je odvisno od poteka delavnice.) 

10 minut 

Ocena 
Kratek pogovor o delavnici, povratne informacije 

udeležencev in na koncu pospravljanje prostora in 

uporabljenih predmetov. 
5 minut 

Skupno trajanje: 45–60 minut 

 

Osnovnošolski otroci (1.–4./6. razred) (skupno trajanje do 90 minut): 

Aktivnost Kratek opis: 
Okvirno trajanje 

(priporočilo): 

Spoznavanje 
Delavnica se začne s spoznavanjem, med katerim se 

predstavijo vsi udeleženci, razdelijo se jim kartice, na 
katere napišejo svoje ime in jih pritrdijo na oblačila. 

10 minut 

Predstavitev 

teme  
(predstavitev 
in vprašanja za 

pogovor in 

debato) 

Vodja nato predstavi temo (naslov in kratek opis) in 
začne pogovor z udeleženci, da bi ocenil njihov nivo 

znanja in nadaljnji potek delavnice. Trajanje tega dela je 

odvisno od skupine. 
Nato prek predstavitve in pogovora globlje predstavlja 

temo. 
Vprašanja za pogovor/debato (zgoraj). 

20–25 minut 

Igra 
(ptice-žuželke) 
„Ptice iščejo 
hrano!“ 

Udeleženci se bodo igrali igro „Ptice iščejo hrano!“, v 

kateri jih bomo razdelili v skupine (2 do 4 skupine, 

odvisno od razpoložljivega prostora). Cilj skupin bo 
zbrati čim več žuželk. Po igri skupaj pridemo do sklepa o 

prilagajanju različnih živali. 

15–20 minut 

Igra 
(ptice-kljun) 
„Zakaj imam 
takšen kljun?“ 

Udeleženci se bodo igrali igro „Zakaj imam takšen 
kljun?“, prek katere se bodo naučili več o prilagajanju v 

živalskem svetu. Udeležence bomo razdelili v skupine po 

4 ali 5 oseb, vsaka skupina pa bo predstavljala jato ptic. 
Vsaka ptica v jati bo imela različen kljun, s katerim bo 

poskušala nabrati čim več hrane. Po igri skupaj pridemo 

do sklepa o prilagajanju različnih živali. 

20–25 minut 

Ocena 

Končni komentarji in zaključek delavnice, kratek 

pogovor o delavnici, povratne informacije udeležencev 

in na koncu pospravljanje prostora in uporabljenih 
predmetov. 

10 minut 

Skupno trajanje: 75–90 minut 

 

Osnovnošolski otroci (5.–8. razred) (skupno trajanje do 90 minut): 

Aktivnost Kratek opis: 
Okvirno trajanje 

(priporočilo): 

Spoznavanje 
Delavnica se začne s spoznavanjem, med katerim se 

predstavijo vsi udeleženci, razdelijo se jim kartice, na 

katere napišejo svoje ime in jih pritrdijo na oblačila. 
10 minut 

Predstavitev 

teme  
(predstavitev 
in vprašanja za 

Vodja nato predstavi temo (naslov in kratek opis) in 

začne pogovor z udeleženci, da bi ocenil njihov nivo 

znanja in nadaljnji potek delavnice. Trajanje tega dela je 
odvisno od skupine. 

20–25 minut 
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pogovor in 
debato) 

Nato prek predstavitve in pogovora globlje predstavlja 
temo. 
Vprašanja za pogovor/debato (zgoraj). 

Igra 
(ptice-kljun) 
„Zakaj imam 
takšen kljun?“ 

Udeleženci se bodo igrali igro „Zakaj imam takšen 

kljun?“, prek katere se bodo naučili več o prilagajanju v 
živalskem svetu. Udeležence bomo razdelili v skupine po 

4 ali 5 oseb, vsaka skupina pa bo predstavljala jato ptic. 

Vsaka ptica v jati bo imela različen kljun, s katerim bo 
poskušala nabrati čim več hrane. Po igri skupaj pridemo 

do sklepa o prilagajanju različnih živali. 

15–20 minut 

Igra 
(kampanja) 
„Zaščiti me!“ 

Udeležence razdelimo v dve skupini. Vsaka skupina 
mora pripraviti kampanjo za zaščito določene vrste, v 

tem primeru raznolistne mačine ali vrtnega strnada, z 

informacijami, ki so jih dobili pri predstavitvi 
problematike teh vrst v prejšnjem delu delavnice. 

25–30 minut 

Ocena 

Končni komentarji in zaključek delavnice, kratek 

pogovor o delavnici, povratne informacije udeležencev 
in na koncu pospravljanje prostora in uporabljenih 

predmetov. 

5 minut 

Skupno trajanje: 75–90 minut 

 

Opis iger/aktivnosti:  
 

1. „Ptice iščejo hrano!“ 
Vsi organizmi se okolju, v katerem prebivajo, prilagajajo na različne načine. Skozi evolucijo 

so zato številne živalske vrste v veliki meri spreminjale svoj videz, da bi lahko v svojem 

okolju preživele. Bolj je organizem prilagojen okolju, verjetneje je, da bo vrsta preživela, se 
razmnoževala in prenesla svoje gene na naslednjo generacijo. Barva igra pri preživetju 

živali pomembno vlogo (npr. mimikrija je ena od zaščitnih prilagoditev v povezavi z barvo). 

Med delavnico bodo udeleženci oponašali jato ptic, ki iščejo hrano, in se pri tem učili skrbno 
opazovati okolje okrog sebe tudi z delom v skupini. Z opazovanjem in razmišljanjem bomo 

skozi igro prišli do skupnih sklepov, poleg tega tudi do sklepov, da je težje opaziti živali, ki 

se bolje ujemajo z okoljem oziroma so mu bolje prilagojene, in da ima barva evolucijsko 
prednost pri preživetju. 

Pojmi: biotska raznovrstnost, habitat, prilagoditve 

Material: papirnate žuželke (svetle in temne), škarje, lepilni trak 
Izvedba:  

Pred delavnico je treba določiti prostor, ki se bo uporabljal kot habitat, v katerem se bo 

hranila »jata ptic«. V njem se zalepi določeno število raznobarvnih žuželk na zid in tla (če 
se delavnica odvija na prostem, določiti točno pot in po njej razporediti žuželke). Žuželke 

bodo hrana, ki jo bodo udeleženci morali poiskati. Učence je treba nato razdeliti v skupine in 

jih pustiti v prostor ter jim pojasniti, da so zdaj ptice, ki jedo žuželke in ki morajo poiskati 
čim več hrane. Na voljo jim je treba dati določen čas za hranjenje (npr. 5 minut).  

Po koncu se je treba z učenci pogovoriti, kako barva vpliva na iskanje hrane in se pogovoriti 

o mimikriji (npr. žuželke na livadi so najpogosteje zelene, tiste na drevesni skorji 
temne/svetle odvisno od skorje ipd.) in prilagoditvah na preživetje. Prek te aktivnosti se 

učenci naučijo skrbno opazovati in delati v skupini. 

 
2. „Zakaj imam takšen kljun?“ 

Vsak habitat ima omejene vire in vrste hrane. Živali, ki so se bolje prilagodile različnim 
vrstam hrane, imajo večjo verjetnost preživetja in prenosa svojih genov na naslednjo 

generacijo, druge pa se ozko specializirajo za posamezno vrsto hrane, čemur prilagodijo 
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tudi svoj videz, kar bodo udeleženci lahko videli v tej igri. Udeleženci bodo oponašali ptice, 
ki imajo različne kljune, in bodo pri hranjenju morali izbrati vrsto hrane, do katere lahko 

najlažje pridejo glede na svoj kljun. Vsak udeleženec bo dobil drug pripomoček (žlica, 

pinceta, ščipalka za perilo, škarje, plastični nož), ki mu bo služil kot kljun, s katerim bo 
nabiral različno hrano (sponke, gumice, zobotrebce, testenine, fižol ipd.) v svoj želodec 

(plastično skodelico). Ob koncu vaje bodo v tabelo zapisali rezultate in jih nato analizirali. 

Pojmi: prilagoditve, biotska raznovrstnost, habitati 
Material: škarje, žličke, ščipalke za perilo, pincete, plastične skodelice, sponke, kuhinjske 

gumice, zobotrebci, testenine, fižol ipd. 

Izvedba:  
Udeležence razdelimo v skupine po 4 do 5 oseb in jih posedemo v krog. Nato vsakemu 

udeležencu v skupini dodelimo drugačen pripomoček (žlica, pinceta, ščipalka za perilo, 

škarje, plastični nož), ki mu služi kot kljun. Nato jim pojasnimo, da so oni zdaj ptice in da je 
ta pripomoček njihov kljun. Njihova druga roka je njihovo krilo, držijo jo na hrbtu in si z njo 

ne smejo pomagati. Nato v sredino skupine vržemo prvo rundo hrane (npr. sponke) in 

pticam damo 1 do 2 minuti, da naberejo čim več hrane. Nato se ustavimo, ptice pa preštejejo, 
koliko hrane so nabrale s svojim kljunom, in to zabeležijo v skupno tabelo (mlajšim 

udeležencem damo navodilo, da vpišejo, ali so zbrali veliko ali malo hrane, medtem ko 

lahko starejši vpišejo točno številko). Po prvi rundi enako ponovimo z ostalo hrano (npr. 
gumice, zobotrebci, testenine, fižol). Na koncu vsake runde zabeležijo rezultat. Na koncu 

igre na plakatu zabeležimo rezultate za posamezne vrste kljunov in hrane in skupaj 

analiziramo rezultate. Pri tem se pogovorimo o prilagojenosti kljuna pri pticah na določeno 
vrsto hrane.  

Ob koncu odigramo še eno rundo, v kateri vržemo pomešano hrano. Vsaka ptica bo glede 

na svoj kljun začela nabirati hrano, ki jo bo najlažje nabrala, tj. za katero je specializirana. 
 

3. „Zaščiti me!“ (zasnova kampanje za zaščito vrste) 

Udeležencem predstavimo raznolistno mačino in vrtni strnad in pojasnimo, zakaj sta 
ogrožena in zakaj bi ju morali zaščititi. Razdelamo tudi, kateri načini za zaščito obeh vrst in 

habitatov obstajajo (glejte strokovna besedila). Nato jih razdelimo v skupine. Naloga skupin 

je raziskati izbrano vrsto in pripraviti kampanjo za njeno zaščito. 
Pojmi: zaščitene vrste, raznolistna mačina, vrtni strnad 

Material: škarje, lepilo, flomastri, plakati 
Izvedba:  

Udeležence razdelimo v skupine po 5 do 6 oseb. Vsaka skupina mora pripraviti kampanjo za 

zaščito določene vrste, v tem primeru raznolistne mačine ali vrtnega strnada, z 
informacijami, ki so jih dobili pri predstavitvi problematike teh vrst v prejšnjem delu 

delavnice. Predlagamo jim, da izvedejo raziskavo o vrsti, nato pa pripravijo kampanjo za 

njeno zaščito, ki jo bodo predstavili vsem. 
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Tommasinijeva popkoresa in velika uharica 

(3. delavnica) 

                            
            velika uharica   karbonatne kamnine  Tommasinijeva popkoresa 

            (Bubo bubo)             s hazmofitsko vegetacijo    (Moehringia tommasinii) 

Osnovna tema: 

Karbonatne kamnine s hazmofitsko vegetacijo – flora in favna ter razlogi za ogroženost. 

Ti habitati postajajo vse bolj ogroženi zaradi vse večje priljubljenosti aktivnosti, kot je prosto 
plezanje, zaradi česar so vrste, ki bi bile sicer ljudem nedostopne in s tem zaščitene, postale 
ogrožene. 
 
Ključne informacije za prenos: 
✓ Sova uharica – ogrožena zaradi vznemirjanja na gnezdiščih zaradi prostega plezanja 

✓ Tommasinijeva popkoresa – endem kraškega roba 
✓ Tommasinijeva popkoresa – ogrožena zaradi prostega plezanja 

Predstavitev teme: 

Vprašanja za pogovor/debato (primer! – vprašanja vedno prilagodimo situaciji in skupini!): 

 
 Ste kdaj videli sovo? Kako je videti? So vse sove enake? Ste kdaj videli to sovo (pokazati 

fotografijo velike uharice)? Kje? 

 Mislite, da jo kdo v naravi ogroža? Kdo? Kako? 
 Kako bi jo vi zaščitili? 

 

 Ste kdaj slišali za Tommasinijevo popkoreso? Kaj mislite, da to je? 
 Videti je tako (pokazati rastlino ali fotografijo) – ste jo morda kje videli? Kje? 

 Lahko (na podlagi fotografije) sklepate, kje raste? 

 Raste na kamninah – kdo bi jo tam lahko ogrožal? Kako? 
 Kako bi jo vi zaščitili? 

 

Potek delavnice (priporočilo): 
 

Predšolski otroci (od 3 do 6 let) in otroci s posebnimi potrebami (skupno trajanje 45 do 60 minut):  

Aktivnost Kratek opis: 
Okvirno trajanje 

(priporočilo): 

Spoznavanje 

Delavnica se začne s spoznavanjem, med katerim se 

predstavijo vsi udeleženci. Pri predstavljanju udeleženci 

odgovorijo tudi na vprašanje, katera je njihova najljubša 
rastlina, žival ali mesto v naravi. 

10 minut 

Predstavitev 

teme  
(predstavitev 

in vprašanja za 

Vodja nato predstavi temo (naslov in kratka vsebina) in 

začne pogovor z udeleženci, da bi ocenil njihov nivo 
znanja in nadaljnji potek delavnice. Trajanje tega dela je 

odvisno od skupine. Nato prek predstavitve in pogovora 

globlje predstavlja temo. 

10–15 minut 
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pogovor in 
debato) 

Vprašanja za pogovor/debato (zgoraj). 

Igra 
(sestavljanka) 
„Zloži 
Tommasinijevo 
popkoreso!“ 

Udeleženci morajo iz različnih delov rastline zložiti 

celoten habitat in ga namestiti na skalo, kjer raste tudi 
sicer v naravi. 
Iz delov morajo sestaviti tudi sovo uharico in jo postaviti 

na skalo, kjer včasih gnezdi. 

15–25 minut 

Ponavljanje 
(križec-

krogec) 

Ponavljali bomo z igro križec-krogec, v kateri bomo 
namesto križcev in krogcev uporabili Tommasinijevo 

popkoreso, sovo uharico in plezalca/plezalko. 
(Trajanje je odvisno od poteka delavnice.) 

5 minut 

Ocena 
Kratek pogovor o delavnici, povratne informacije 

udeležencev in na koncu pospravljanje prostora in 

uporabljenih predmetov. 
5 minut 

Skupno trajanje: 45–60 minut 

 

Osnovnošolski otroci (1.–4./5. razred) (skupno trajanje do 90 minut): 

Aktivnost Kratek opis: 
Okvirno trajanje 

(priporočilo): 

Spoznavanje 
Delavnica se začne s spoznavanjem, med katerim se 
predstavijo vsi udeleženci, razdelijo se jim kartice, na 

katere napišejo svoje ime in jih pritrdijo na oblačila. 
10 minut 

Predstavitev 
teme  
(predstavitev 

in vprašanja za 
pogovor in 

debato) 

Vodja nato predstavi temo (naslov in kratka vsebina) in 

začne pogovor z udeleženci, da bi ocenil njihov nivo 
znanja in nadaljnji potek delavnice. Trajanje tega dela je 

odvisno od skupine. 
Nato prek predstavitve in pogovora globlje predstavlja 

temo. 
Vprašanja za pogovor/debato (zgoraj). 

20–30 minut 

Igra 
(sove) 
„Poišči sove!“ 

V razpoložljivem prostoru skrijemo 10 vrst sov (toliko jih 
je zabeleženih na Hrvaškem). 
Vsaka sova ima na sebi po eno črko. Udeležencem 

naročimo, da poiščejo vse sove in si njihova imena 
zapišejo na listek, ki so ga dobili, ter hkrati zabeležijo tudi 

črko poleg vsake vrste. Na koncu iz dobljenih črk 
poskušamo poiskati sporočilo, ki so nam ga sove 

prinesle. 

25–30 minut 

Ponavljanje 
S ponavljanjem dodatno ponovimo najpomembnejša 

dejstva o sovah prek skupnega pogovora. 
15 minut 

Ocena 

Končni komentarji in zaključek delavnice, kratek 

pogovor o delavnici, povratne informacije udeležencev 

in na koncu pospravljanje prostora in uporabljenih 
predmetov. 

5 minut 

Skupno trajanje: 75–90 minut 

 
Osnovnošolski otroci (1.–8. razred) (skupno trajanje do 90 minut): 

Aktivnost Kratek opis: 
Okvirno trajanje 

(priporočilo): 
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Spoznavanje 
Delavnica se začne s spoznavanjem, med katerim se 

predstavijo vsi udeleženci, razdelijo se jim kartice, na 
katere napišejo svoje ime in jih pritrdijo na oblačila. 

10 minut 

Predstavitev 

teme  
(predstavitev 
in vprašanja za 

pogovor in 

debato) 

Vodja nato predstavi temo (naslov in kratka vsebina) in 

začne pogovor z udeleženci, da bi ocenil njihov nivo 

znanja in nadaljnji potek delavnice. Trajanje tega dela je 
odvisno od skupine. Nato prek predstavitve in pogovora 

globlje predstavlja temo. 
Vprašanja za pogovor/debato (zgoraj). 

15–20 minut 

Igra 
(botaniki) 
„Majhni 
botaniki“ 

Udeleženci bodo v tej igri postali majhni botaniki, ki bodo 

raziskovali rastlinske vrste v svoji okolici. Njihova naloga 

je prinesti (ali narisati) čim več različnih rastlin (listov, 
cvetov), ki jih bodo na koncu dodali v herbarij. Po koncu 

zbiranja se bomo pogovorili o raznolikosti rastlinskih 

vrst in prilagoditvah vrst na pogoje v okolju (npr. 
popkoresa se je na razprostiranje semen prilagodila z 

mravljami). Udeležence razdelimo v skupine po 5 do 6 

oseb. 

30–40 minut 

Ponavljanje 

Ponavljali bomo med opazovanjem zbranih rastlin in z 

njihovo pomočjo pojasnili pojme, povezane z rastlinskim 

svetom, s poudarkom na Tommasinijevi popkoresi (in 
raznolistni mačini, vrstah, vključenih v projekt) 

15 minut 

Ocena 

Končni komentarji in zaključek delavnice, kratek 

pogovor o delavnici, povratne informacije udeležencev 
in na koncu pospravljanje prostora in uporabljenih 

predmetov. 

5 minut 

Skupno trajanje: 75–90 minut 

 

Opis iger/aktivnosti:  
 

1. „Majhni botaniki – zaščitniki Tommasinijeve popkorese!“ 
Biotska raznovrstnost obsega raznovrstnost znotraj posameznih vrst, med vrstami, 

življenjskimi skupnostmi in habitati. Rastline kot primarni proizvajalci predstavljajo osnovo 

vsakega ekosistema in prav od njih je odvisno vso življenje na zemlji. Med evolucijo so se 
rastlinske vrste prilagodile različnim dejavnikom, kar danes dokazuje ogromna 

raznovrstnost rastlinskega sveta. Del te raznovrstnosti si bomo ogledali prek raziskovanja 

primerov z bližnje livade (gozda, parka). Udeleženci se bodo spremenili v raziskovalce, 
katerih naloga je najti in sistematizirati čim več rastlinskih vrst in poskušati predpostaviti, 

zakaj so zgrajene, tako kot so. Med pogovorom se bomo naučili, zakaj so nekatere rastlinske 

vrste, ki rastejo na območju Natura 2000, ogrožene in kako so se prilagodile življenju na 
svojem habitatu, s posebnim poudarkom na Tommasinijevi popkoresi. 

Pojmi: prilagoditve, biotska raznovrstnost, popkoresa 

Material: papirji in pripomočki za risanje, škarje, posoda za zbiranje materiala, nalepke za 
herbarij 

Izvedba:  

Učence pošljemo na vrt/v park z različnimi nalogami – prinesti (ali narisati) čim več različnih 
rastlin (listov, cvetov). Po koncu zbiranja se bomo pogovorili o raznolikosti rastlinskih vrst 

in prilagoditvah vrst (npr. popkoresa se je na razprostiranje semen prilagodila z mravljami). 

Pri tem je treba pojasniti pojme, povezane z rastlinami (koren, steblo, list, cvet, plod, 
fotosinteza). 

 

2. „Poišči sove!“ 
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Na Hrvaškem je zabeleženih 10 vrst sov, ki prebivajo na različnih habitatih in v različnih delih 
Hrvaške. V tej igri jih bomo spoznali. 

Pojmi: sova uharica, sove 

Material: kartice z 10 vrstami sove, listki za izpolnjevanje 
Izvedba:  

Na kratko se pogovorite o vrstah sov, ki živijo na Hrvaškem, in o nekaj zanimivostih o njih. 

Nato udeležencem povejte, da so sove obiskale njihovo ustanovo in se skrile, njihova naloga 
pa je, da jih najdejo. Vsakemu udeležencu damo listek, ki ga bodo pri tem izpolnjevali. Na 

listek morajo napisati hrvaško ime vrste sove, ki jo bodo našli, in črko, ki se nahaja na kartici 

z vsako sovo. Ko zberejo vse sove, se vrnejo na svoje mesto. Nato sami ali skupaj, odvisno od 
skupine, poskušajo iz črk sestaviti sporočilo, ki so jim ga sove prinesle (sporočilo je »Radi 

imamo sove!«). 

 
3. „Sestavi me!“ 

Igra, v kateri udeleženci sestavljajo papirnate modele Tommasinijeve popkorese in sove 

uharice in jih postavljajo v njun habitat, navpične strme kamnine. 
Pojmi: Tommasinijeva popkoresa, sova uharica, habitat, karbonatne kamnine. 

Material: deli habitata Tommasinijeve popkorese, deli sove uharice, gnezdo, risba 

karbonatnih kamnin 
Izvedba:  

Udeleženci dobijo dele Tommasinijeve popkorese (4 do 5 cvetov, habitat rastline), ki jih 

morajo sestaviti in nato zalepiti na navpično karbonatno kamnino, kjer rastlina naravno 
prebiva. 

Poleg tega dobijo tudi sovo uharico v nekaj papirnatih delih, ki jo prav tako morajo sestaviti 

in namestiti na skalo, kjer gnezdi. Poleg sove uharice morajo na skalo namestiti tudi gnezdo. 
Ko vse sestavijo, dobijo prikaz habitatov navpičnih karbonatnih kamnin, kjer živita dve 

zaščiteni vrsti, o katerih so se učili skozi igro. 
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Beloglavi orel 

(4. delavnica) 

 
beloglavi orel 

(Gyps fulvus) 

Osnovna tema: 

V drugi polovici 20. stoletja je prišlo do naglega izumiranja beloglavega orla na naših prostorih. 
Razlogov za to je veliko, za vse pa je kriva človekova (ne)aktivnost. Najbolj je na izumiranje vplivalo 
opuščanje tradicionalne živinoreje, vznemirjanje na gnezdiščih in zastrupitev zaradi uživanja 
strupenih vab. 
 

Ključne informacije za prenos: 
✓ Ogrožen zaradi človekove (ne)aktivnosti 
✓ Gnezdi na območju Kvarnerja in v srednji Dalmaciji (NP Paklenica) 

Predstavitev teme: 

Vprašanja za pogovor/debato (primer! – vprašanja vedno prilagodimo situaciji in skupini!): 

 Veste, kaj je beloglavi orel? 
 Ste ga kdaj videli? Lahko opišete, kako je videti (imejte pri sebi fotografijo in jih spodbujajte, 

da ga opazujejo in opisujejo)? 

 Ga vidite pogosto? Zakaj ne? Zakaj jih obstaja malo? 
 Kje živi? S čim se prehranjuje? 

 

Potek delavnice (priporočilo): 
 

Predšolski otroci (od 3 do 6 let) in otroci s posebnimi potrebami (skupno trajanje 45 do 60 minut):  

Aktivnost Kratek opis: 
Okvirno trajanje 

(priporočilo): 

Spoznavanje 

Delavnica se začne s spoznavanjem, med katerim se 

predstavijo vsi udeleženci. Pri predstavljanju udeleženci 

odgovorijo na vprašanje, katera je njihova najljubša 
rastlina, žival ali mesto v naravi. 

10 minut 

Predstavitev 

teme  
(predstavitev 

in vprašanja za 

pogovor in 
debato) 

Vodja nato predstavi temo – naslov in kratek opis in 

začne pogovor z udeleženci, da bi ocenil njihov nivo 
znanja in nadaljnji potek delavnice. Trajanje tega dela je 

odvisno od skupine. 
Nato prek predstavitve in pogovora globlje predstavlja 
temo. 
Vprašanja za pogovor/debato (zgoraj). 

10–15 minut 

Igra 
(gnezdo-jajce) 
„Reši 
beloglavega 

Udeleženci se bodo igrali igro „Reši beloglavega orla!“, v 
kateri bodo poskušali rešiti kar največ jajc beloglavega 

orla in jih previdno vrniti v gnezdo. Udeležence bomo 

razdelili v dve vrsti, vsaka pa bo imela svoje gnezdo in 

10–20 minut 
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orla!“ jajca, ki jih mora rešiti. 

Ponavljanje 
(križec-

krogec) 

Ponavljali bomo z igro križec-krogec, v kateri bomo 
namesto križcev in krogcev uporabili beloglavega orla, 

gliser in ovco. 
(Trajanje je odvisno od poteka delavnice.) 

10 minut 

Ocena 
Kratek pogovor o delavnici, povratne informacije 

udeležencev in na koncu pospravljanje prostora in 

uporabljenih predmetov. 
5 minut 

Skupno trajanje: 45–60 minut 

 

Osnovnošolski otroci (1.–8. razred) (skupno trajanje do 90 minut): 

Aktivnost Kratek opis: 
Okvirno trajanje 

(priporočilo): 

Spoznavanje 
Delavnica se začne s spoznavanjem, med katerim se 

predstavijo vsi udeleženci, razdelijo se jim kartice, na 
katere napišejo svoje ime in jih pritrdijo na oblačila. 

10 minut 

Predstavitev 

teme  
(predstavitev 
in vprašanja za 

pogovor in 

debato) 

Vodja nato predstavi temo (naslov in kratka vsebina) in 
začne pogovor z udeleženci, da bi ocenil njihov nivo 

znanja in nadaljnji potek delavnice. Trajanje tega dela je 

odvisno od skupine. 
Nato prek predstavitve in pogovora globlje predstavlja 

temo. 
Vprašanja za pogovor/debato (zgoraj). 

20–30 minut 

Igra 
(čuti – vid) 
»Mmm... glej, 
glej, nekaj lepo 
diši!« 

Udeleženci bodo skozi igro raziskovali čute. V prvem 

delu bomo iskali razlike na dobljenih listkih in reševali 
osmerosmerke. 

15–20 minut 

Igra 
(čuti – voh) 
»Mmm, glej, 
glej, nekaj lepo 
diši!« 

Udeleženci bodo skozi igro raziskovali čute s poudarkom 
na vohu. Udeležence razdelimo v skupine po 4 do 5 oseb 

in jih posedemo v krog. Nato jim po vrsti dajemo kartice z 

različnimi vonji, skupina pa na dobljeni listek napiše, za 
kateri vonj gre. Če ga ne poznajo, napišejo, ali jim je všeč 

ali ne. 

20 minut 

Ocena 

Končni komentarji in zaključek delavnice, kratek 
pogovor o delavnici, povratne informacije udeležencev 

in na koncu pospravljanje prostora in uporabljenih 

predmetov. 

10 minut 

Skupno trajanje: 75–90 minut 

 

Opis iger/aktivnosti:  
 

1. „Spasi beloglaveg orla!“ 

Beloglavi orel je naša največja ptica. Po naravi je mrhovinar, kar pomeni, da se prehranjuje s 

poginulimi živali. Pri nas gnezdi na samo nekaj mestih, ogrožen pa je postal, ker izginja vir 
rane (poginula živina) ali pa se osebki zastrupijo zaradi uživanja strupenih trupel, prav tako 

zaradi poginjanja pri padanju iz gnezda, trkov z vetrnicami ipd. 

Pojmi: beloglavi orel, mrhovinarji 
Material: ping-pong žogice, kartonasta škatla, plastične žlice 

Na kratko:  
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Udeležence razdelimo v dve vrsti. Vsak udeleženec poskuša na žlici prenesti jajce do gnezda 
in ga skrbno položiti vanj (kartonska škatla predstavlja gnezdo). Cilj igre je rešiti vsa jajca, tj. 

čim manj poškodovati jajca pri reševanju. Med igro se razvija sodelovanje med skupinskim 

delom ter ljubezen in razumevanje do narave. 
 

2. Mmm ... glej, glej, nekaj lepo diši! 

Svet doživljamo s pomočjo naših čutov – vida, sluha, dotika, okusa in voha. Živali se na čutila 
še posebej zanašajo in jih uporabljajo veliko bolj kot ljudje, saj je od njih pogosto odvisno 

njihovo preživetje. Številne živali namreč živijo v popolni temi in se zato zanašajo na voh in 

dotik, saj so njihove oči zakrnele, ker jim v takšnem okolju vid ni koristen. V teh aktivnostih 
bomo delno raziskali dva od naših petih čutov: vid in voh. Poskušali bomo razumeti 

pomembnost čutov v živalskem svetu, posebej vida, na katerega se beloglavi orel zanaša, da 

bi našel hrano, ter voha, ki je pri mrhovinarjih v primerjavi z vsemi ostalimi pticami najbolj 
razvit. 

Pojmi: čuti 

Material: listek z razlikami, osmerosmerka, dišavne kartice z različnimi vonji (eterična olja 
in razne dišave, npr. sivka, meta, mandljevo olje, olivno olje itd.), listek za izpolnjevanje 

Izvedba:  

V prvem delu udeležencem razdelimo listke z razlikami in jim damo določen čas, da poiščejo 
razlike. Nato jim razdelimo osmerosmerko, ki jo bodo prav tako določen čas izpolnjevali. Nato 

jih opomnimo na pomen vida pri beloglavem orlu in dejstvo, da gre za čut, s katerim ta žival 

išče hrano. 
V druge delu pripravimo pet dišavnih kartic, tako da na vsako kanemo 1 do 3 kapljice 

posameznega vonja (npr. meta, sivka, mandljevo olje, olivno olje, voda, tj. papir pustimo 

prazen). Udeležence razdelimo v skupine po 4 do 5 oseb. Vsaki skupini damo po 1 listek za 
izpolnjevanje (lahko tudi vsakemu udeležencu, odvisno od skupine). Nato damo vsaki skupini 

prvo dišavno kartico, udeležencem naročimo, da jo počasi približajo k nosu in povohajo ter 

skupaj poskušajo določiti, za kateri vonj gre. Če ga ne morejo ugotoviti, naj napišejo, ali jim je 
vonj všeč in na kaj jih spominja. Nato vrnejo prvo dišavno kartico in ponovijo nalogo z 

naslednjimi. Ko obdelajo vse kartice, skupaj na koncu preverimo, za katere vonje je šlo in ali 

so jim znani. 
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Bodi zaščitnik narave 2 (človeška dejavnost) – 

zakaj je narava ogrožena? 

(5. delavnica) 

 

Osnovna tema: 

Ogrožanje narave zaradi človeških dejavnosti. 

Človeška dejavnost včasih na naravo in okolje deluje pogubno. Prav zato obstajajo različni predpisi 
in pravila obnašanja v naravi, katerih cilj je ohraniti naravo in zmanjšati škodljive vplive človeških 
dejavnosti. Pred delavnico natančneje pojasniti njihovo vlogo in način obnašanja v naravi z 
namenom njene zaščite. 
 

Ključne informacije za prenos: 
✓ Naravo moramo varovati, brez nje človek ne more obstati 

Predstavitev teme: 

Vprašanja za pogovor/debato (primer! – vprašanja vedno prilagodimo situaciji in skupini!): 

 Kako bi opisali, kaj je narava? Zakaj je pomembno naravo, rastline in živali zaščititi? 

 Na katere vse načine ščitimo naravo, rastline in živali? Kako jih vi ščitite? 
 

Potek delavnice (priporočilo): 
 

Predšolski otroci (od 3 do 6 let) in otroci s posebnimi potrebami (skupno trajanje 45 do 60 minut):  

Aktivnost Kratek opis: 
Okvirno trajanje 

(priporočilo): 

Spoznavanje 

Delavnica se začne s spoznavanjem, med katerim se 
predstavijo vsi udeleženci. Vsi dobijo kartice z imeni, ki si 

jih s pomočjo vodje pritrdijo na oblačila. Pri 

predstavljanju odgovorijo tudi na vprašanje, katera je 
njihova najljubša rastlina, žival ali mesto v naravi. 

10 minut 

Predstavitev 

teme  
(predstavitev 

in vprašanja za 
pogovor in 

debato) 

Vodja nato predstavi temo (naslov in kratka vsebina) in 

začne pogovor z udeleženci, da bi ocenil njihov nivo 
znanja in nadaljnji potek delavnice. Trajanje tega dela je 

odvisno od skupine. 
Nato prek predstavitve in pogovora globlje predstavlja 
temo. 
Vprašanja za pogovor/debato (zgoraj). 

10–15 minut 

Igra 
(igra spomina) 

Udeleženci bodo igrali spomin s sličicami, povezanimi s 
človeško dejavnostjo in mrežo NATURA 2000 ter 

ostalimi območji varstva. 
15–25 minut 

Ocena 
Kratek pogovor o delavnici, povratne informacije 
udeležencev in na koncu pospravljanje prostora in 

uporabljenih predmetov. 
10 minut 
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Skupno trajanje: 45–60 minut 

 
Osnovnošolski otroci (1.–4. razred) (skupno trajanje do 90 minut): 

Aktivnost Kratek opis: 
Okvirno trajanje 

(priporočilo): 

Spoznavanje 
Delavnica se začne s spoznavanjem, med katerim se 

predstavijo vsi udeleženci, razdelijo se jim kartice, na 
katere napišejo svoje ime in jih pritrdijo na oblačila. 

10 minut 

Predstavitev 

teme  
(predstavitev 
in vprašanja za 

pogovor in 
debato) 

Vodja nato predstavi temo (naslov in kratka vsebina) in 

začne pogovor z udeleženci, da bi ocenil njihov nivo 

znanja in nadaljnji potek delavnice. Trajanje tega dela je 
odvisno od skupine. 
Nato prek predstavitve in pogovora globlje predstavlja 

temo. 
Vprašanja za pogovor/debato (zgoraj). 

15–25 minut 

Igra 
(tabla) 
„Človek, ne 
pohodi me!“ 

Udeleženci bodo igrali priložnostno igro s pojmi in 

vrstami, povezanimi s projektnim območjem in 
problematiko. Cilj je čim hitreje priti na cilj. 

35–45 minut 

Ocena 

Končni komentarji in zaključek delavnice, kratek 
pogovor o delavnici, povratne informacije udeležencev 

in na koncu pospravljanje prostora in uporabljenih 

predmetov. 

10 minut 

Skupno trajanje: 70–90 minut 

 

Osnovnošolski otroci (5.–8. razred) (skupno trajanje do 90 minut): 

Aktivnost Kratek opis: 
Okvirno trajanje 

(priporočilo): 

Spoznavanje 
Delavnica se začne s spoznavanjem, med katerim se 

predstavijo vsi udeleženci, razdelijo se jim kartice, na 

katere napišejo svoje ime in jih pritrdijo na oblačila. 
10 minut 

Predstavitev 

teme  
(predstavitev 
in vprašanja za 

pogovor in 

debato) 

Vodja nato predstavi temo (naslov in kratka vsebina) in 

začne pogovor z udeleženci, da bi ocenil njihov nivo 

znanja in nadaljnji potek delavnice. Trajanje tega dela je 
odvisno od skupine. 
Nato prek predstavitve in pogovora globlje predstavlja 

temo. 
Vprašanja za pogovor/debato (zgoraj). 

20–30 minut 

Igra 
(hotel) 
„Tudi žuželke 
potrebujejo 
hotel!“ 

Udeleženci bodo izdelali hotel za žuželke po navodilih in 
s pomočjo vodje. 

35–40 minut 

Ocena 

Končni komentarji in zaključek delavnice, kratek 

pogovor o delavnici, povratne informacije udeležencev 

in na koncu pospravljanje prostora in uporabljenih 
predmetov. 

10 minut 

Skupno trajanje: 75–90 minut 
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Opis iger/aktivnosti:  
 

1. „Tudi žuželke potrebujejo hotel!“ 

Žuželke so eden najpomembnejših dejavnikov pri ohranitvi naravnega ravnovesja na 

travnikih, v gozdovih, na poljih in naših vrtovih. Rastlinam pomagajo pri opraševanju in 
razvoju plodov ter so hkrati tudi hrana za ptice. Pozimi se zaradi preživetja skrijejo v 

skrivališča, zato jim bomo zgradili hotel, v katerem bodo mirno preživele svojo zimo. 

Potrebujemo samo malo spretnosti in nekaj materiala in pripomočkov, v zameno pa bomo 
dobili veliko lepši in bogatejši vrt (ter ekosistem, v katerem živimo). S to potezo bomo 

povečali tudi število žuželk na našem vrtu ali v drugem habitatu, kjer bomo postavili hotel, 

sebi pa omogočili lažje spoznavanj teh čudežnih bitij. 
Na kratko: Narediti majhen hotel za žuželke, ki ga bodo lahko udeleženci vzeli s sabo in 

postavili na primerna mesta v svojem okolju. 

Pojmi: opraševanje, žuželke, samotarske čebele 
Material: bambusove palice z različnim premerom, vrvica, lesena škatla, lesene deščice, 

opeke z luknjami, lesene treske, veje z različnim premerom, sveder z različnim premerom 

(ali vrtalni stroj), kladivo, žeblji 
Izvedba:  
S pomočjo odraslih izdelajte enostavno polico s streho, v katero boste nato dodali posamezne 

razdelke. Z ročnim svedrom (ali električnim vrtalnim strojem, ki ga naj uporabi vodja) 
naredite luknje z različnim premerom na pripravljenih vejah. Bambusove palice povežite z 

vrvjo v svežnje različnih premerov. V vsakem svežnju uporabite bambusove palice različnih 
premerov. Pripravljene veje in razdelke iz bambusovih vej zložite na polico in dodatno 

učvrstite. Hotel pustite na miru kakšen teden ali dva, nato pa opazujte, koliko žuželk se je vanj 

naselilo in kam. 
 

       
Primeri različnih hotelov za žuželke (fotografije prenesene s spleta). 

 

2. „Človek, ne pohodi me!“ 
Človeška dejavnost včasih na naravo in okolje deluje pogubno, zato obstajajo pravila in 

predpisi obnašanja v naravi, katerih namen je ohranitev in zmanjšanje človekovega vpliva 

nanjo. Prek te igre bomo lažje osvojili določena pravila, potrebna za zaščito vrst na območju 
kraškega roba, in natančneje izvedeli, kaj jih pravzaprav ogroža. Hkrati se bomo naučili, kako 

se obnašati v naravi, da bi jo zaščitili. Preizkusimo se v igri in pazimo, da koga ne pohodimo! 

Na kratko: Igra s kockami in polji, v kateri imajo različna polja različen pomen, vsa pa so 
povezana z varstvom narave. 

Pojmi: varstvo narave 

Material: plošča z igro, figurice za igro, kocke za igro 
Izvedba: Igra se z metanjem kocke in premikanjem kock po plošči glede na število pik na kocki. 

Narediti moraš to, kar določajo navodila na polju, na katerem pristaneš. Zmagovalec je tisti, 

ki prvi prispe na cilj. Med premikanjem lahko udeleženci pozitivno ali negativno vplivajo na 
naravo in se glede na to pomaknejo za dodatna polja naprej ali nazaj (odvisno od vpliva). 

Pravila so priložena igri. 
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Karbonatne kamnine s hazmofitsko vegetacijo 

(delavnica A) 

 
Družinska delavnica, na kateri se osredotočimo na habitat karbonatnih kamnin. V ta namen 

uporabimo aktivnosti iz delavnic 1, 3 in 5. 

 
Delavnica traja 4 ure. 

 

 
 

Vzhodna sebmediteranska suha travišča 

(delavnica B) 

 

Družinska delavnica, na kateri se osredotočimo na habitat submediteranskih suhih travišč. V ta 
namen uporabimo aktivnosti iz delavnic 1, 2, 4 in 5. 

 

Delavnica traja 4 ure. 
 

 

Zelena knjiga znanja 
 

 
Po vsaki delavnici bodo udeleženci obdržali listke in gradiva, ki so jih uporabili, in jih spravili v 

mapo, ki bo na koncu tvorila »Zeleno knjigo znanja!«. 
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PRILOGE 

 

Strokovna besedila 

a) Natura 2000 (1. i 5. delavnica) 

b) Suha kraška travišča in raznolistna mačina (2. delavnica) 

c) Vrtni strnad (2. delavnica) 

d) Tommasinijeva popkoresa (3. delavnica) 

e) Velika uharica (3. delavnica) 

f) Beloglavi orel (4. delavnica) 
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Ekološko območje Natura 2000  

Republike Hrvatske in Republike Slovenije 
 

Avtor: 

dr. Matej Varga, mag. ing. geod. et. geoinf. 

Geodetska univerza 
 

1. Uvod 

Varstvo narave ali okolja je skozi zgodovino spreminjalo oblike in opredelitve glede na to, kako 

je bil človek odvisen od narave. Varstvo narave predstavlja usmerjeno delovanje človeka na 
preprečevanje, zmanjševanje ali odpravljanje škode, povzročene okolju, v katerem človek živi, iz 

katerega črpa vire ali nanj vpliva s svojim ravnanjem. Hkrati predstavlja delovanje človeka na 
ohranjanje neoviranega razvoja in naravnega kroženja narave z uporabo predvsem bioloških reš

itev brez neposrednega vpletanja človekovih interesov ali potreb (Tišma in drugi, 2009; Grgić in 

Varga, 2013). 

Območje varstva (OV) je: „Jasno opredeljeno območje, ki je priznano z namenom in se 
upravlja s ciljem trajne ohranitve celotne narave, delovanja ekosistema, ki ga to zagotavlja, ter 
pripadajočih kulturnih vrednosti, na zakonski ali drug učinkovit način“ (Svetovna zveza za 
varstvo narave, IUCN). Okrog 15 % površine Zemlje pokrivajo območja različnih kategorij 

varstva. Območja varstva so pomembna zaradi naravnih, gospodarskih in družbenih dejavnikov. 
Na območjih varstva se na primer nahaja 15 % svetovne zaloge ogljika, 10 % pitne vode, v 
neposredni interakciji pa podpirajo obstoj več kot 2 milijard ljudi (Pešić in drugi, 2017). 

Tabela 1. Kategorije območij varstva v Republiki Hrvaški (HAOP, HAOP zaštićena područja, 2019) 
Kategorija 

varstva 
Namen Raven upravljanja Razglasitve 

Strogi 
rezervat 

ohranitev izvorne narave, 
spremljanje stanja narave in 
izobraževanje 

državna in 
županijska 

Vlada RH 

Narodni 
park 

ohranitev izvornih naravnih 
vrednosti, znanstveni, kulturni, 
vzgojno-izobraževalni in rekreativni 

državna Hrvaški Sabor 

Posebni 
rezervat 

ohranitev zaradi svoje 
edinstvenosti, redkosti ali 
reprezentativnosti; ima poseben 
znanstveni pomen 

državna, 
županijska, 
občinska, mestna 

Vlada RH 

Naravni 
park 

varstvo biološke in pokrajinske 
raznolikosti, vzgojno-izobraževalni, 
kulturno-zgodovinski, turistično-
rekreacijski namen 

državna Hrvaški Sabor 

Regionalni 
park 

varstvo pokrajinske raznolikosti, 
trajnostni razvoj in turizem 

županijska 
predstavniški organ pristojne enote 
območne (regionalne) samouprave 

Naravni 
spomenik 

ekološki, znanstveni, estetski ali 
vzgojno-izobraževalni 

županijska in 
občinska 

predstavniški organ pristojne enote 
območne (regionalne) samouprave 

Pomembna 
pokrajina 

varstvo pokrajinske vrednosti in 
biotske raznolikosti ali kulturno-
zgodovinske vrednosti ali pokrajina 
ohranjenih edinstvenih značilnosti, 
oddih in rekreacija 

županijska in 
občinska 

predstavniški organ pristojne enote 
območne (regionalne) samouprave 

Gozdni park 
ohranitev naravnega ali zasajenega 
gozda večje pokrajinske vrednosti, 
oddih in rekreacija 

županijska, 
občinska in mestna 

predstavniški organ pristojne enote 
območne (regionalne) samouprave 

https://www.iucn.org/
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Spomenik 
parkovne 
arhitekture 

ohranitev umetno oblikovanega 
prostora oziroma dreves z estetsko, 
stilsko, umetniško, kulturno-
zgodovinsko, ekološko ali 
znanstveno vrednostjo 

županijska 
predstavniški organ pristojne enote 
območne (regionalne) samouprave 

 
Vse države na svetu imajo opredeljen sistem območij varstva. V Republiki Hrvaški obstaja 

devet kategorij območij varstva: strogi rezervat, narodni park, naravni park, posebni rezervat, 
regionalni park, naravni spomenik, pomembna pokrajina, gozdni park in spomenik parkovne 
arhitekture. Natančnejše informacije o posamezni kategoriji so navedene v Tabeli 1. Območja 

varstva državnega pomena so: strogi rezervat, posebni rezervat in naravni park. Strogi rezervat 

je »območje kopnega in/ali morja z nespremenjeno ali neznatno spremenjeno celotno naravo (...)«, 

medtem ko je narodni park „prostrano, pretežno nespremenjeno območje kopnega in/ali morja 
izjemnih in večkratnih naravnih vrednosti (...)“ (NN 80/13, 15/18). Prvi razglašeni narodni park na 

svetu je Yellowstone (1872), prvi v Evropi pa Engadin (1902). 

Republika Hrvaška je sprejela vrsto zakonskih določil in uskladila standarde za varstvo 

okolja. Ta določila se nanašajo na onesnaženje zraka in vode, kemikalije, odlaganje odpadkov, 

biotehnologijo, zaščito pred radioaktivnim sevanjem in ohranitev naravnih virov (Vlašić in Vlašić 

Feketija, 2006), sprejeta pa so bila s ciljem zagotavljanja ekološko trajnostnega razvoja države. 

Krovni zakon je Zakon o varstvu okolja (Zakon o zaštiti okoliša; NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18). 

Glede na Register območij varstva, (HAOP, Upisnik zaštićenih područja, 2019) za katerega 

je pristojna Uprava za varstvo narave Ministrstva za okolje in energetiko (MZOE), v Republiki Hrva
ški obstaja skupno 450 območij varstva, od tega: 2 stroga rezervata, 8 narodnih parkov, 83 

posebnih rezervatov, 11 naravnih parkov, 2 regionalna parka, 116 naravnih spomenikov, 79 

pomembnih pokrajin, 36 gozdnih parkov in 122 spomenikov parkovne arhitekture. Narodni in 
naravni parki obsegajo skoraj 6 % kopenske površine RH. Od območij varstva so izpostavljeni 

strogi rezervati (Hajduški in Rožanski kolki ter Bele in Samarske skale ter narodni parki (Brijoni, 
Kornati, Krka, Mljet, Paklenica, Plitviška jezera, Risnjak in Severni Velebit). 

V Republiki Hrvaški je bilo do zdaj izdelanih veliko sistemov za prostorske podatke, 
povezanih z varstvom narave in okolja, na primer Bioportal ‒ spletni portal informacijskega 

sistema varstva narave ali interaktivna kartageoloških in bioloških turističnih znamenitosti 
Hrvaške. Interaktivni zemljevid vseh OV-jev je mogoče najti na (Bioportal, 2019), podrobnejši 

seznam po kategorijah pa v Tabeli 2.  

Republika Slovenija ima en narodni park (Triglav), dva regionalna parka (Kozjanske jame 
in Škocjanske jame) in en naravni park (Sečoveljske solane). Interaktivni zemljevid je mogoče najti 

na povezavi. 

Tabela 2. Območja varstva v Republiki Hrvaški. Vir podatkov: Register zaščitenih naravnih vrednosti, stanje 

23. junija 2008, OV – območja varstva, OPV – območja s preventivnim varstvom, SOV – skupno območja 
varstva (NN143/2008, 2019) 

Kategorija 
Število Kopno 

(km2) 
Morje 
(km2) 

Skupno 
(km2) OV OPV SOV 

Strogi rezervat 2 0 2 24 0 24 

Narodni park 8 0 8 743 219 96135 

Posebni rezervat 79 4 83 324 530 853 

Naravni park 11 0 11 4063 179 4242 

Regionalni park 0 2 2 1478 121 1600 

Naravni spomenik 116 0 116 3 0 3 

Pomembna pokrajina 78 1 79 881 0 881 

Gozdni park 35 1 36 89 0 89 

Spomenik parkovne arhitekture 121 1 122 10 0 10 

SKUPNO 450 9 459 7613 1049 8663 

Deli znotraj območij varstva    1205  1205 

SKUPNO 6408 1049 7457 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1658.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_02_15_316.html
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=601
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=600
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=12072
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=27155
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35943
https://hr.wikipedia.org/wiki/Hajdu%C4%8Dki_i_Ro%C5%BEanski_kukovi
https://hr.wikipedia.org/wiki/Bijele_i_Samarske_stijene
https://hr.wikipedia.org/wiki/Nacionalni_park_Brijuni
https://hr.wikipedia.org/wiki/Nacionalni_park_Kornati
https://hr.wikipedia.org/wiki/Nacionalni_park_Krka
https://hr.wikipedia.org/wiki/Nacionalni_park_Mljet
https://hr.wikipedia.org/wiki/Nacionalni_park_Paklenica
https://hr.wikipedia.org/wiki/Nacionalni_park_Plitvi%C4%8Dka_jezera
https://hr.wikipedia.org/wiki/Nacionalni_park_Risnjak
https://hr.wikipedia.org/wiki/Nacionalni_park_Sjeverni_Velebit
http://www.bioportal.hr/gis/
http://www.hpm.hr/interaktivna-karta/
https://www.tnp.si/sl/spoznajte/
https://kozjanski-park.si/?page_id=288
https://www.park-skocjanske-jame.si/
http://www.kpss.si/o-parku
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
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Odstotni delež območij varstva 
na površini RH 

11 3 9 

 

2. Natura 2000 

S ciljem organiziranja dolgoročnega varstva okolja kot vprašanja, ki ga je treba reševati na 

globalni ravni, čeprav je zasnovano na lokalnih težavah (Vlašić in Vlašić Feketija, 2006), so 

države članice Evropske unije predlagale razvoj ekološke mreže Natura 2000. Natura 2000 je 

neodvisna od nacionalnih, političnih in administrativnih meja, njena osnovna naloga pa je 
odgovoriti na zahteve po ohranitvi biotske raznovrstnosti v Evropi, ki se v zadnjih desetletjih 

zmanjšuje (Grgić in Varga, 2013). 

Mrežo Natura 2000 sestavljata dve vrsti območij (European Economic Community, 1992, 
povezava, NN 124/13, 105/15, 80/19): 

•  območja, pomembna za ohranitev in ustvarjanje ugodnega stanja divjih vrst ptic, ki so 

           pomembne za Evropsko unijo, in njihovih habitatov ter območja, pomembna za ohranitev 
           vrst ptic selivk (območja ohranitve, pomembna za ptice – OHP), 

    •  območja, pomembna za ohranitev in ustvarjanje ugodnega stanja drugih divjih vrst in 

            njihovih habitatov (območja ohranitve, pomembna za vrste in habitatne tipe – OHVH). 

Območja OHP se v literaturi imenujejo tudi posebna območja varstva (angl. Special Protection 
Areas – SPA), medtem ko so območja OHVH znana kot posebna območja varstva (angl. Special 
Areas of Conservation – SAC, SCI). 

 

Slika 1. Regije Nature 2000 (preneseno s povezave, 27.11.2019.) 

Zakonodajni temelj za izdelavo mreže Natura 2000 predstavljata dve direktivi: Direktiva o 

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/odrzivo-koristenje-prirodnih-dobara-i-ekoloska-mreza/ekoloska-mreza
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_10_124_2664.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_105_2052.html
http://www.propisi.hr/print.php?id=7263
https://www.wur.nl/upload_mm/7/a/9/36c9fe3c-0dff-45e2-9f5e-a97077d7128d_biogeographical%20map_382e62e6_530x393.gif
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pticah (Evropski parlament, 2009) in Direktiva o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih 
živalskih in rastlinskih vrst (Evropska gospodarska skupnost, 1992). Direktiva o varstvu ptic 

Evropske skupnosti je bila sprejeta leta 1979, da bi preprečili nagli padec raznolikosti ptic selivk. 

Članice Evropske unije samostojno opredelijo posebna območja varstva. Evropska unija je sprejela 
Direktivo o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst leta 1992, 

da bi razširila obseg varstva živalskega sveta glede na vrste, ki so zaščitene z Direktivo o pticah. 

Obsega več kot 2000 živalskih vrst in več kot 230 habitatnih tipov, ki so združeni v posebna 
območja varstva (SAC). Obe direktivi urejata aktivnosti, ki se lahko izvajajo v povezavi z 

rastlinskim in živalskim svetom na območjih mreže Natura 2000. Navedeni direktivi na primer 

jasno omejujeta lov in trgovino z vrstami in izkoriščanje habitatov znotraj posebej pomembnih 
območij (Duplić in drugi, 2012; Grgić in Varga, 2013). 

Evropska unija je razdeljena na devet kopenskih biogeografskih regij, ki so vsaka zase 

značilne glede na vegetacijo, podnebje, topografijo in geologijo, in sicer: alpsko, celinsko, 
sredozemsko, panonsko, stepsko, borealno, atlantsko, črnomorsko in makaronezijsko (Slika 1), od 
katerih se skozi Hrvaško v celoti ali delno raztezajo tri regije: alpska, celinska in sredozemska (glej 

povezava). Vsaka država članica Evropske unije je dolžna v mrežo Natura 2000 vključiti 

najpomembnejša območja za vsako posamezno vrsto in habitatni tip, naveden v ustreznih 
dodatkih direktiv. S širitvijo Evropske unije in odkrivanjem novih ogroženih vrst in habitatov 

evropskih prostorov se ekološka mreža Natura 2000 nenehno povečuje. Država članica za vsako 

za š čiteno rastlinsko ali živalsko vrsto in habitate, navedene v dodatkih Direktive, predlaga 

območja, ki bi jih bilo treba vključiti v posebna območja varstva ekološke mreže Natura 2000 v 

obliki območja pSCI (Proposed Sites of Community Importance) (ibid.).  

Med območji varstva posamezne države in območji Natura 2000 obstaja razlika. Naravni 
rezervati, narodni parki ali druga območja, zaščitena na nacionalni ali regionalni ravni, so 

vzpostavljeni in regulirani z nacionalno regulativo, ki se razlikuje od države do države. Takšna 

območja so lahko, ne pa nujno, del območij Natura 2000. Po drugi strani pa se območja za mrežo 

Natura 2000 izbirajo glede na znanstvene parametre in izvajajo skladno z merili za izbiro, 
določenimi v navedenih direktivah. Na ta način bodo območja Natura 2000 samo najprimernejša 

območja za zagotovitev dolgoročne ohranitve vsake od vrst in vsakega habitata, ki so navedeni 
na seznamu, po njihovem celotnem naravnem arealu znotraj EU-ja (ibid.). 

Mreža Natura 2000 obsega več kot 27.000 območij, ki pokrivajo skupno površino v 

približni velikosti 1.150.000 km2 na kopenskih in morskih območjih vseh držav članic EU-ja. 
Skladno s tem je to največja mreža ohranjenih območij na svetu. Skupna površina, ki jo pokriva 

mreža Natura 2000, predstavlja približno 18 % skupne kopenske površine EU-ja. Nacionalna 

pokritost z območji mreže Natura 2000 znaša med 9 % in skoraj 38 %, odvisno od države. 

 

Tablica 1. Seznam območij NATURA 2000 v Republiki Hrvaškoj, Republiki Sloveniji in Evropskoj uniji 
(preneseno s povezave, 24.11.2019.) 

Država Oznaka območja 
Številka 
območja 

Površina države (%) 

HR 

PVO 741 28.3 

OHP 38 30.1 

PVO + OHP 779 36.6 

SI 

PVO 324 32.7 

OHP 31 25.0 

PVO + OHP 355 37.8 

EU 

PVO 24194 13.8 

OHP 5646 12.5 

PVO + OHP 27863 18.0 

 

http://www.haop.hr/hr/pojmovnik/pojmovnik
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/natura-2000-barometer
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Slika 2. Zemljevid območij Natura 2000 v Evropi (preneseno s povezave, 24.11.2019.) 

  

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/natura-2000


               Narava 2000 

30 

 

Mreža Natura 2000 se ohranja po načelu solidarnosti med državami članicami in zahteva 

finančne naložbe, da bi lahko bila povsem aktivna (poveznica). Zato so zahteve upravljanja mreže 

Natura 2000 integrirane v različne vire financiranja EU-ja, kot so strukturni socialni skladi in 
skladi za regionalni razvoj (ESF i ERDF), Skladi za ruralni razvoj (EAFRD), Evropski sklad za 
pomorstvo in ribištvo (EFF), program LIFE itd. 

Natura 2000 na Hrvaškem in v Sloveniji 

Postopek izdelave predlogov posebnih območij ohranitve (pSCI) vključuje kompleksne 

postopke evalvacije določenega geografskega območja glede na biološke vrednosti, stopnjo 
ohranitve in značilnosti položaja skladno z navodili Direktive o habitatih (Grgić in Varga, 2013).  

V Republiki Hrvaški je začetno izbiro območij SPA izvedel Zavod za ornitologijo HAZU v 

sodelovanju z Državnim zavodom za varstvo narave (DZZP) med pripravo Ekološke mreže RH, ki 

jo je Vlada RH sprejela leta 2007. Predlog območij SPA mreže je dopolnjen z nacionalno 

pomembnimi vrstami, za katere so obstajali podatki o razprostranjenosti v obliki pripravljenih 
distribucijskih zemljevidov za potrebe izdelave Rdečih knjig. Upoštevane so bile IUCN-kategorije 

(International Union for Conservation of Nature) ogroženosti CR (kritično ogrožene vrste), EN 
(ogrožene vrste) in VU (občutljive vrste) ter podatki iz več Rdečih knjig hrvaških avtorjev (Duplić 

in drugi, 2012; Grgić in Varga, 2013). 
Predlogi posebnih območij ohranitve in območij posebnega varstva so združeni v zbirko 

prostorskih podatkov predlogov ekološke mreže Natura 2000, za katere izdelavo je bil zadolžen 

DZZP kot institucija, ki se je ukvarjala s strokovnimi zadevami varstva narave in okolja po 
Zakonu o varstvu narave. Izdelava predloga se je začela leta 2001 prek projekta Smaragdna 
mreža (Emerald Network) Evropske agencije za okolje (European Environment Agency – EEA), s 

katero so bili izdelani temelji za vzpostavitev baze prostorskih podatkov o območjih varstva. S 

tem projektom so bile opredeljene pomembne vrste rastlinskega in živalskega sveta in njihovo 

razprostiranje, prav tako pa so bili izdelani zemljevidi razprostranjenosti za izbrane vrste in 
habitatne tipe. Z realizacijo projekta Smaragdne mreže so bila vzpostavljena območja, ki so 
posebej pomembna za varstvo narave (Areas of Special Conservation Interest – ASCI) in so 

postala potencialna območja ekološke mreže Natura 2000 (Duplić in drugi, 2012; Grgić in Varga, 

2013). 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_hr.htm
https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_hr
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/
https://ec.europa.eu/easme/en/life
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Slika 2. Območja mreže Natura 2000 Republike Hrvaške zgoraj (preneseno s povezave, 24.11.2019.) in 
Republike Slovenije (spodaj, preneseno s povezave, 25.11.2019.) 

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/odrzivo-koristenje-prirodnih-dobara-i-ekoloska-mreza/ekoloska-mreza
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
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Od leta 2002 do leta 2006 so bili prostorski in drugi podatki, pridobljeni s projektom 
Smaragdna mreža, dopolnjeni in posodobljeni med projekti vzpostavitve nacionalne ekološke 

mreže LIFE III in vzpostavitve ekološke mreže Natura 2000. Tako je bila ustvarjena baza 

prostorskih podatkov in pripadajočih metapodatkov, ki so bili na konci vključeni v predlog 
območij varstva ekološke mreže Natura 2000 na območju Republike Hrvaške. Za dopolnitev 

prostorskih podatkov predlogov ekološke mreže Natura 2000 in zaradi pomanjkljivih podatkov o 

morskih območjih, ki bi jih bilo treba zaradi njihove biotske raznovrstnosti vključiti v ekološko 

mrežo, je DZZP izvedel projekt IPA 2007 – Identifikacija in vzpostavitev morskega dela mreže 
Natura 2000 na Hrvaškem – Marine Natura 2000. Čeprav je bilo v tem projektu veliko sredstev 

porabljenih za kartiranje interesnih območij, je del morja, posebej zunaj meja teritorialnega 
morja, ostal neraziskan in se bo moral kartirati v prihodnje, ko bodo na voljo sredstva in tehnični 

pogoji. Končni predlog mreže Natura 2000 je bil pridobljen v okviru projekta PHARE in s 
financiranjem iz državnega proračuna, s katerimi so bile usklajene meje območij ekološke mreže 

s terenskim pregledom in koordinacijo na lokalnih ravneh. Republika Hrvaška je v svojem 

postopku pristopa k Uniji zahtevala dopolnitev Direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrstah s 13 vrstami rastlinskega in živalskega sveta 
(dinarski voluhar – Dinaromys bogdanovi, mosorska kuščarica – Archaeolacerta mosorensis, 

mali gad, oštrulj – Aulopyge huegelii, mehkoustna, podust, Chondrostoma phoxinus – podbila, 

vrgoračka gobica – Knipowitschia croatica, strugač, Squalius microlepis, Proterebia afra 
dalmata, Degenia velebitica, šiloglavka) in dvema habitatnima tipoma, značilnima za območje 
Republike Hrvaške (lehnjakovi pragovi kraških rek in submediteranska travišča (Duplić in drugi, 

2012; Grgić in Varga, 2013). 

 

Slika 3. Ogrožene in zaščitene živalske vrste: sivi volk (Canis Lupus), evrazijski ris (Lynx lynx), 
rjavi medved (Ursus Actos) (vse slike prenesene s povezave, 27.11.2019.) 

 

Slika 4. Zaščitene naravne vrste: velebitska degenija (Degenia Velebitica), planika (Leontopodium alpinum), 
vednozeleni gornik (Arctostaphylos uva-ursi) (vse slike prenesene s povezave, 25.11.2019.) 

Območja mreže Natura 2000 za Republiko Hrvaško so bila uradno razglašena 26. 

septembra 2013, ko je Vlada Republike Hrvaške sprejela Uredbo o ekološki mreži (NN 124/13). 

Območja obsegajo okrog 37 % površine hrvaškega kopnega in 15 % Jadranskega morja. 

Varstvenih območij, pomembnih za ptice (OHP), je 38, varstvenih območij, pomembnih za vrste 

in druge habitatne tipe (PVO), pa 743. Register vseh območij se nahaja na povezavi. 

Delež površine območij, ki jih pokriva mreža Natura 2000, je glede na površino države 

skladen s povprečjem evropskih držav za območje celinske Hrvaške. Kraško območje, znano po 

biotski raznovrstnosti, po deležu površine predlagane mreže v skupni površini odstopa od 

evropskega povprečja, tako da ima Republika Hrvaška večji delež predlaganih območij za varstvo 

okolja in narave glede na povprečje Evropske unije (Grgić in Varga, 2013). 

https://pixabay.com/
https://www.plantea.com.hr/
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_10_124_2664.html
https://www.dropbox.com/s/odczgey4i51exle/GIS.zip?dl=0&file_subpath=%2FGIS
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Mreža Natura 2000 v republiki Sloveniji 

V Republiki Sloveniji se nahaja 355 območij Natura 2000, od tega jih je 31 OHP in 324 PVO, 
potrjeno 3. decembra 2014. Skupna površina območij obsega 7681 km2 (kar predstavlja skoraj 

38 % skupne površine), od česar je 7675 km2 kopnega in 6 m2 morja. 

Republika Slovenija in Republika Hrvaška mejita na 24 območij NATURA 2000, 3 območja 

OHP in 21 območij PVO, in sicer: Učka in Ćićarija, Gorski kotar in severna Lika, Dravske 

akumulacije, Argile, livade ob potoku Malinska, Pregon, Žbevnica, Gorski kotar in severna Lika, 
Gomance, potok Gerovčica, NP Risnjak, reka Kolpa, Velika Belica, potok Mala Belica, območje 

okrog reke Kolpa, Kolpa pri Severinu, jama Vrlovka, Žumberak, Samoborsko gorje, potok 

Bregana, reka Sotla, dolina Sotle pri Razvorju, Dravske akumulacije in reka Mura (Miholić, 2014). 

3. Upravljanje območij varstva 

Območja varstva se upravljajo skladno z zakonskimi predpisi vsake države, in sicer tako, da 
država izda koncesijo za posamezno aktivnost. V nekaterih državah je upravljanje koncesij na 

območjih varstva obsežen projekt, ki zaposluje veliko oseb in zagotavlja veliko sredstev za 
območja varstva (na primer ZDA ali Avstralija). Koncesija se lahko nanaša na zakup, dovoljenje 

ali služnost za aktivnosti, lahko pa je izdana za različna časovna obdobja (Pešić in drugi, 2017). 

Koncesija se v RH izda na podlagi izvedenega javnega razpisa, skladno z Zakonom o koncesijah 
(hrv. Zakon o koncesijama; NN 69/17). Sklep o izdaji koncesije sprejme Ministrstvo za varstvo 

okolja in energetiko (MZOE) za narodne parke in posebne rezervate ter naravne parke, medtem 
ko na območjih različnih kategorij zaščitene narave to ureja Zakon o varstvu narave (hrv. Zakon 

o zaštiti prirode; NN 80/13, 15/18, 14/19) in koncesijo izdajo enote lokalne, območne in/ali 

regionalne samouprave. Obvestila in pozivi o nameri izdaje koncesije morajo poleg podatkov, ki 

jih določa Zakon o koncesijah, vsebovati tudi pogoje varstva narave, ki jih vključuje. Koncesija se 
lahko podeli za narodni park, posebni rezervat in speleološki objekt. Za naravni  park, regionalni 

park, gozdni park, pomembno pokrajino in spomenik parkovne arhitekture se lahko koncesija 

izda skladno s posebnim predpisom ob mnenju MZOE. Pogoji varstva narave so sestavni del 

sklepa o izdaji koncesije in pogodbe o koncesiji (Pešić in drugi, 2017). 
Vse aktivnosti, ki jih lahko omogočajo koncesije na območjih varstva, lahko vplivajo na to 

območje, vsi možni vplivi pa morajo biti analizirani, da bi se izognili negativnim posledicam. 

Ocene vpliva na okolja (OVO) so v svetu postale zakonska obveznost pri načrtovanju projektov 
na območjih varstva. Postopek ocene vpliva posega v okolje je sestavni del postopka izdaje 
koncesij na območjih varstva, njihove revizije in morebitnih podaljšanj (Pešić in drugi, 2017). 

Glede na povprečno povečanje števila obiskovalcev območij varstva zakonodajalci izboljš

ujejo načrte upravljanja, da bi se izognili morebitnemu trajnemu uničenju okolja in ohranili 

trajnostnost virov. Eden od pokazateljev pri izdelavi načrtov upravljanja območij varstva je t. i. 
nosilna zmogljivost turizma (TCC) oziroma maksimalno število ljudi, ki lahko obiščejo turistično 

destinacijo hkrati, ne da bi pri tem prišlo do nesprejemljivega poslabšanja fizičnega, 

gospodarskega in družbeno-kulturnega okolja ter nesprejemljivega zmanjšanja zadovoljstva 

obiskovalcev (Thompson in drugi, 2014; Pešić in drugi, 2017). Tri ravni TCC-ja so (ibid.): 

 

• Fizična nosilna zmogljivost – meja, nad katero povečanje aktivnosti privede do 

nesprejemljivega poslabšanja naravnih in kulturnih virov destinacije. 
• Gospodarska nosilna zmogljivost – meja, nad katero postane rast gospodarsko 

nesprejemljiva, ker negativno vpliva na lokalno gospodarstvo. 
• Družbena nosilna zmogljivost – meja, nad katero pride do naglega zmanjšanja 

zadovoljstva in/ali nesprejemljivega škodljivega vpliva obiskovalcev na lokalno skupnost. 

https://www.zakon.hr/z/1373/Zakon-o-koncesijama-2012-2017
https://mzoe.gov.hr/
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=27247
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=27249
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=38733
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Slika 5. Zemljevid območij Učka in Ćićarija v mreži Natura 2000 (preneseno s povezave, 24.11.2019.) 

4. Mehanizmi varstva naravnih vrednosti 

Načela trajnostne uporabe naravnih dobrin se izvajajo prek postopkov določanja pogojev 

varstva narave, ki se določajo v postopkih ocene sprejemljivosti dokumentov načrtov (strategij, 

načrtov in programov) za ekološko mrežo, v sklopu postopkov strateške ocene vplivov na okolje 

ali prek ločenih postopkov, nanašajo pa se na vrednosti območij varstva, strogo zaščitene vrste 

in na ogrožene in redke habitatne tipe. Specifične pogoje varstva narave na predlog Hrvaške 

agencije za okolje in naravo določa MZOE ali pristojni upravni organ enot območne (regionalne) 

samouprave (poveznica). Za načrtovane posamezne posege se pogoji varstva narave določijo z 

naslednjimi postopki (poveznica): 

• Pridobitev akta za gradnjo – v sklopu ocene sprejemljivosti posega v ekološko mrežo 

• Pridobitev akta za gradnjo na območju varstva 

• Pridobitev dovoljenja za posege na območju varstva in raziskave na območju varstva, 

• Pridobitev sklepa o izdaji koncesije. 

http://natura2000.eea.europa.eu/?query=Natura2000Sites_9883_0,SITECODE,HR2001360
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/odrzivo-koristenje-prirodnih-dobara-i-ekoloska-mreza/odrzivo-koristenje-1
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/odrzivo-koristenje-prirodnih-dobara-i-ekoloska-mreza/odrzivo-koristenje-1
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Slika 6. Trajnostna uporaba naravnih dobrin prek pogojev varstva narave v postopku ocene 

sprejemljivosti dokumentov načrta (preneseno s povezave, 26.11.2019.) 

5. Človeška aktivnost na področju kraškega roba 

Čeprav so številna območja varstva vzpostavljena s ciljem zaščite vrednosti pokrajine, divjih 

živali in biotske raznovrstnosti, se na njih vsekakor pričakuje človeška aktivnost, npr. gnojenje 

tal ali sajenje poljščin. Pri območjih varstva se upošteva dejstvo, da je človek sestavni del narave, 

kar vključuje, da je pod pogoji, ki jih določi zakonodajalec in/ali koncesionar, določena 

gospodarska, turistična, izobraževalna ali rekreativna aktivnost dovoljena. To vključuje 
aktivnosti, kot so pohodniške in plezalne ture, plavanje, kolesarstvo, kajaking, rafting, lov in 

ribolov. Poleg tega so na območjih varstva praviloma dovoljena smučišča, adrenalinski športi, 

nastanitvene zmogljivosti in gospodarske dejavnosti, kot sta čebelarstvo ali rudarjenje. Ključno 
pa je, da so človeške aktivnosti razumne, da ne bi uničevali habitatov rastlinskih in živalskih vrst 

(poveznica). 
Na številnih območjih je lahko obstanek prisotnih živalskih vrst in habitatov v celoti odvisen 

od nadaljevanja gospodarskih dejavnosti. Za obstoj posamezne živalske vrste je na primer včasih 
treba povečati število košenj ali paše. V nekaterih primerih bo treba območja Natura 2000 

prilagoditi, da bi zaščitili vrste in habitate, za katere je območje določeno, čeprav se v velikem š

tevilu primerov obstoječe dejavnosti odvijajo enako kot pred razglasitvijo posameznega območja 
kot območja mreže Natura 2000 (povezava). 

 
V nadaljevanju poglavja so navedene človeške aktivnosti, ki so dovoljene in prepovedane na 

območjih varstva (vse glede na povezavo). 

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/odrzivo-koristenje-prirodnih-dobara-i-ekoloska-mreza/odrzivo-koristenje-1
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_hr.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_hr.htm
https://gov.hr/moja-uprava/aktivno-gradjanstvo-i-slobodno-vrijeme/u-prirodi/kako-se-ponasati-u-zasticenim-podrucjima/1586
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Gibanje in preživljanje časa v parkih 

• prepovedano: 

o Vstop brez vstopnice 
o Vožnja ali parkiranje zunaj površin, ki so temu namenjene 

o Vzpenjanje po strmcih 
o Kampiranje in taborjenje (razen na za to predvidenih mestih) 
o Vstop hišnih ljubljenčkov, ki niso pod nadzorom 

Kurjenje ognja, odlaganje smeti, hrup, nošenje orožja, opremljanje parka 

• prepovedano: 
o Kurjenje ognja (razen na za to predvidenih mestih) 

o Odlaganje smeti in ogorkov 

o Povzročanje prekomernega hrupa 
o Vnos ognjenega in drugega orožja 

o Poškodovanje opreme parka 

Lokalni prebivalci, osebja parka in dejavnosti v parku 

• prepovedano je: 
o Snemanje ali fotografiranje v komercialne namene brez dovoljenja 

o Ukvarjanje s turistično, gostinsko ali trgovinsko dejavnostjo brez koncesije 

• Obiskovalci se morajo najaviti in pridobiti dovoljenje, če se želijo ukvarjati s specifičnimi 

rekreativnimi dejavnostmi (npr. jadralno padalstvo, letenje z zmaji, plezanje) 

Rastline, živali, gobe, okolje, minerali, fosili, jame 

• prepovedano je: 
o Nabiranje, zbiranje, poškodovanje ali uničevanje rastlin in gob 

o Hranjenje, odganjanje, preganjanje, plašenje, vznemirjanje, lovljenje, zbiranje ali 

poškodovanje živali 
o Poškodovanje gnezd in duplin živali 

o Zbiranje polžev in gob 
o Nabiranje zdravilnih zelišč 

o Onesnaževanje vodotokov, izvirov in rezervoarjev vode 

o Onesnaževanje zraka, tal in vode 
o Uničevanje zaščitenih mineralov in fosilov 

o Poškodovanje, uničevanje in odnašanje sveč, živega sveta speleoloških objektov, 

fosilnih, arheoloških in drugih odkritij 

o Odlaganje odpadkov ali izpuščanje nevarnih snovi 

o Po š kodovanje, uničevanje, odna š anje in odtujitev antropolo š kih odkritij in 

materialnih ostankov različnih kultur, arheoloških in fosilnih odkritij ter kulturno-

zgodovinskih zgradb in kulturnih spomenikov. 

Ribolov 

• Na nekaterih območjih dovoljen, na drugih prepovedan 
• Prepovedan je lov s podvodno puško 

• Prepovedano je zbiranje in odstranjevanje školjk in drugih morskih organizmov 

Kopanje in potapljanje, plovba, sidranje in privez vozila 

• Na nekaterih območjih je dovoljeno kopanje 

• Samostojno potapljanje je dovoljeno z dovoljenjem parka 
• Pri kopanju in potapljanju je treba paziti, da se ne povzroča škoda in ne vznemirjajo morski 

organizmi 

• Premikanje plovila je treba prilagoditi omejitvam v parku 

• Sidranje in privez plovil sta dovoljena samo na za to predvidenih in označenih mestih, 
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Alpinizem in plezanje 

• Plezanje je dovoljeno izključno na lastno odgovornost 
• Plezanje je dovoljeno samo na plezališčih 

• Uporaba opreme za plezanje je obvezna 
• Samostojno plezanje je prepovedano 

• Prepovedani sta postavitev novih in spreminjanje obstoječih smeri brez dovoljenja parka 

Raziskovanje jam 

• prepovedano je: 
o Poškodovanje, uničevanje in odnašanje sveč, živega sveta speleoloških objektov, 

fosilnih, arheoloških in drugih odkritij, odlaganje odpadkov ali izpuščanje nevarnih 

snovi v speleološke objekte 

o Uničevanje in zbiranje fosilov in fosilnih ostankov ter okrasov v jamah in drugih 
speleoloških objektih 

o Uničevanje, odnašanje in odtujevanje arheoloških odkritij in materialnih ostankov 

različnih kultur, najdenih v jamah in drugih speleoloških objektih 

o Jemanje, dotikanje in vznemirjanje netopirjev 

6. Ukrepi za varstvo narave 

Strategija in akcijski načrt varstva narave Republike Hrvaške (NN 72/2017) za obdobje od 
2017 do 2025 je temeljni dokument varstva narave, ki določa dolgoročne cilje in smernice za 
ohranitev biotske in pokrajinske raznovrstnosti in zaščitenih naravnih vrednosti ter načine za 

njuno izvajanje, skladno s celotnim gospodarskim, družbenim in kulturnim razvojem Republike 
Hrvaške (povezava). 

 

„Bogata in raznolika narava je eden najdragocenejših virov, s katerimi razpolaga Republika 
Hrvaška. Ohranjena narava prispeva k zagotavljanju vseh funkcionalnosti, nujnih za življenje in 

gospodarski razvoj.“ 

 
Za izvajanje upravnih nalog varstva narave v Republiki Hrvaški in izvajanje Zakona za 

varstvo narave so pristojni (Pešić in drugi, 2017): 

1. Ministrstvo za varstvo okolja in energetike (MZOE) 

2. Hrvaška agencija za okolje in naravo (HAOP) 
3. Upravni organi enot območne samouprave 

4. Javne ustanove za upravljanje narodnih parkov in parkov. 

Na območjih varstva se lahko gospodarske dejavnosti, kot je sekanje gozdov ali lov, izvajajo, 

če nimajo negativnega učinka na rastlinske in živalske vrste, za katere je območje določeno, in 
izpolnjujejo cilje ohranitve. Pri tem je treba vsako območje opazovati ločeno. Če obstaja negativen 
učinek, bodo z raziskavami določeni obseg in načini za njihovo zmanjšanje. Lov je na primer 

dovoljen, vendar se mora izvajati pod nadzorom, da bi zagotovili dolgoročno ohranitev zdravih in 

preživetja sposobnih populacij vrst, posebej tistih, ki so ogrožene (Evropska komisija 2018; 

povezava). 
S cilji ohranitve se določita želeno stanje ali stopnja ohranjenosti posameznega območja 

varstva za vse habitatne tipe in vrste, ki so prisotne na tem območju, in sicer s pomočjo točnih 
vrednosti, npr. ohranitev populacije določene vrste na ravni nekega najmanjšega števila osebkov 

v obdobju petih let. V praksi se določi vrsta ciljev za posamezno območje ali vrste, ki se 
kategorizirajo glede na prioritete – od najbolj ogroženih in najnujnejših do manj prioritetnih 

(ibid.). Za določitev ciljev ohranitve so odgovorni pristojni organi v vsaki državi članici, ki hkrati 

odloča o ukrepih, obliki in metodah izvedbe določil teh direktiv. Poleg zagotavljanja, da so cilji 

ohranitve zasnovani na dejstvih, morajo biti vse zainteresirane strani aktivno vključene v 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_07_72_1712.html
https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=4006
https://mzoe.gov.hr/
http://www.haop.hr/hr/pocetna-stranica
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_hr.htm
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postopke določitve ciljev ohranitve. Na območjih varstva je na primer mogoče delovanje 
nevladnih profitnih civilnih organizacij, kot je Hrvatski rendžer, ki šteje okrog 90 članov in 

spodbuja razvoj in izboljšanje stroke nadzornikov in čuvajev narave ter njihove vloge pri 

ohranitvi zaščitenih naravnih vrednosti na Hrvaškem (Evropska komisija 2018; povezava). 

Takšne in podobne službe čuvajev narave izvajajo neposredno zaščito in imajo pooblastila za 

kaznovanje v primeru nespoštovanja pravil. 

 

Slika 7. Hrvatski rendžeri (levo: Marko Mrkonjic PIXSELL, desno: International Ranger Federation, 
26.11.2019.) 

Glede na Direktivo o habitatih ukrepi za varstvo narave vključujejo vse praktične ukrepe s 
ciljem ohranitve na nekem območju, ki morajo biti usklajeni z ekološkimi zahtevami habitatnih 

tipov in vrst, prisotnih na tem območju. Pri določitvi ukrepov za ohranitev se upoštevajo 

gospodarski, družbeni in kulturni kontekst ter regionalne in lokalne značilnosti. Potrebni ukrepi 

za ohranitev so možni v primeru obstoja podatkov o vseh vrstah pogojev na nekem območju, 
ohranjenosti in potrebah vrst in habitatnih tipov ob upoštevanju družbeno-gospodarskih 

okoliščin. https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_hr.htm Na območjih 
mreže Natura 2000 bi lahko bile potrebne različne vrste ukrepov, vključno z aktivnostmi obnove, 

ki zahtevajo izvajanje del ob točno določenem času, kot so dela za obnovo hidrologije močvirja, 

ponovno sajenje določenih vrst, ponovna vključitev ali krepitev populacij, postavitev potrebne 
infrastrukture, košnja, krčenje makije, upravljanje hidroloških režimov (Evropska komisija 2018; 

povezava). 
 

Uporabne spletne strani 

• Brskalnik mreže Natura 2000 s točnimi lokacijami vsakega območja Natura 2000 v mreži 
EU-ja 

• Barometer NATURA 2000: podatki o številu območij in površini, pokriti v vsaki državi 

članici in na ravni EU-ja 
• Preglednik mreže Natura 2000 za vsa območja mreže Natura 2000 

• Hrvaška agencija za okolje in naravo agencija za okolje in naravo, ki vodi informacijski 

sistem varstva narave Republike Hrvaške 
• Strategija in akcijski načrt varstva biotske in pokrajinske raznovrstnosti Republike Hrvaške 

• Zakon o zaštiti okoliša 
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SUHA KRAŠKA TRAVIŠČA 
 

Avtor: 

Luka Meštrović, mag.geogr. 

višji sodelavec, Javna ustanova "Natura Histrica" 
 

Aktivnosti projekta LIKE (Living on the Karst Edge) so usmerjene na kraški rob Istre in trajnostno 

upravljanje tega zelo dragocenega in občutljivega ter pogosto zanemarjenega prostora. Kot 
nakazuje že njegovo ime, je kraški rob ime za prostor z razvitim kraškim reliefom, ki se razteza od 

zaledja Trsta prek slovenskega dela Istre v zaledju Kopra do Ćićarije in Učke. Glavna značilnost 

kraškega reliefa je, da nastaja s postopkom zakrasevanja oziroma korozivnim delovanjem vode na 
prepustnih karbonatnih kamninah, zaradi česar je za kraški relief značilno pomanjkanje vode na 

površini. Poleg tega so na krasu posebej pomembni procesi pod površino, kjer se razvija podzemna 

drenažna mreža ter špranjska (sekundarna) poroznost. Drugi, »robni« del imena zadeva dejstvo, 
da je kraški rob prostor, v katerem dokaj suha apnenčasta planota prek niza strmih, tektonsko 

dovzetnih apnenčastih pečin prehaja v nižje in vlažnejše flišno gorovje z razvito površinsko mrežo 

tekočih voda. 
Današnji videz tega prostora je rezultat dolgoletne interakcije geoloških, geomorfoloških, 

podnebnih in bioloških procesov. Ključno vlogo pri oblikovanju pokrajine je imel človek prek 

stalnega vpliva na naravno osnovo, s čimer so iz naravnih (primarnih) habitatov nastala številna 
antropogena (sekundarna) bivališča. Poleg tega razlikujemo tudi polnaravne habitate (npr. 

travniki, ki se vzdržujejo s košnjo ali pašo) in umetne habitate (mlake, kanali, zgradbe, rudniki ...). 

Omenjen človekov vpliv je privedel do tega, da se je na nekaterih območjih v veliki meri povečala 
raznolikost habitata glede na primarno naravno stanje, kar je posredno vplivalo tudi na povečanje 

biotske raznovrstnosti. Pri človekovem vplivu na suha kraška travišča se misli predvsem na 

ukvarjanje s tradicionalnim kmetijstvom in uporabo travniških površin za pašo ali košnjo, s čimer 
se je učinkovito upravljalo travnike in preprečevalo sukcesijo kot naravni proces širjenja gozdnih 

na račun travniških površin. Travniki so v vseh primarno gozdnih območjih, tudi na kraškem robu, 

nastali z delovanjem človeka. Prek procesa krčenja gozdov se je odstranjevala gozdna vegetacija, 
da bi se odprle površine za potrebe dobivanja hrane za živino (travniki za košnjo, livade) ali kot 

produkt intenzivne paše (pašniki). Iz tega razloga je obstoj travniških bivališč nemogoče izvesti z 
izključitvijo človekovega vpliva iz svojevrstne enačbe trajnostnosti. Današnja pokrajina kraškega 

roba je v veliki meri drugačna od iste pokrajine pred okrog 100 leti. Kraški travniki, ki so bili nekoč 

pravilo, so danes v večji meri izjema. V glavnem so omejeni na območja, kjer se je ohranilo 
tradicionalno kmetijstvo, kjer se čuti vpliv burje na razvoj vegetacije, in na območja, kjer v 

preteklosti ni bilo pogozdovanja s črnim borom (Pinus nigra). Poleg tega je človeški vpliv viden 

tudi prek kilometrov zgrajenih kamnitih ograj in veliko kraških mlak, ki so se uporabljale za 
napajanje živine, kot izviri za pitje, gašenje požarov ali preprosto mesto za zbiranje lokalnih 

prebivalcev. Zaradi prepustnosti apnenčaste podlage so kraške mlake edini pomemben površinski 

vodni habitat na krasu in tako kot pri travnikih predstavljajo primer, kjer človeški vpliv pozitivno 
deluje na biotsko raznovrstnost. Zaradi vsega navedenega se kraško območje raziskuje in ščiti 

zaradi ohranjanja naravne in hkrati tudi pomembne kulturne dediščine. 

Ko govorimo o kraškem robu, govorimo o prostoru, v katerem prihaja do bližnjega srečanja več 
podnebnih območij, zato se z juga čuti vpliv sredozemskega podnebja, medtem ko se severa proti 

Sredozemskemu morju prebija vpliv celinskega. Na kraškem robu se stikata tudi dve različni 

geoloških podlagi. Neprepusten, vlažen in hladnejši fliš in prepustne, tople in v glavnem suhe 
karbonatne kamnine. Prav omenjeno stično podnebno območje je razlog, da je kraški rob robno 

območje razprostranjenosti za številne rastline in živali, zaradi česar so te veliko bolj občutljive na 

spremembe na tem prostoru kot prostoru z optimalnimi življenjskimi pogoji, bližje stabilnejšemu 
delu njihovega areala. Hkrati gre za severni robni del Sredozemlja, ki velja za enega od žarišč 

evropske in tudi svetovne biotske raznovrstnosti. V splošnem se kraški habitati prištevajo med 
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najbolj ogrožene na svetu, ker poleg velikega površinskega pritiska skrivajo tudi podzemno 
dimenzijo, s katero se onesnaženje in grožnje lahko razširijo daleč, pri čemer podzemne povezave 

in vektorji širjenja pogosto niso povsem znani.  

Ker imajo karbonatne kamnine v svoji sestavi dokaj nizek delež netopnih snovi (pogosto se 
imenujejo tudi nečistoče), pri procesu zakrasevanja kot netopni ostanek nastaja izrazito tanek 

površinski sloj tal, ki je zelo podvržen eroziji in izpiranju. Na tankem sloju tal se razvijajo kraška 

travišča, ki se uvrščajo med najbolj raznolike in najbogatejše habitate Evrope, čeprav so po 
površini znatno manjša glede na druge kopenske habitate v Evropi. Iz tega razloga so uvrščena na 

seznam habitatnih tipov v interesu Evropske unije (Priloga I, Direktiva o habitatih) in se varujejo 

kot habitatni tip »62A0 – vzhodno submediteranska suha travišča (Scorzoneretalia villosae)«. 
Takšna travišča se razvijajo v pogojih slabšega vpliva celinskega podnebja, zato imajo v svoji 

sestavi številne sredozemske floristične elemente. Poleg kraškega roba Istre so razprostranjeni 

tudi v primorju, Liki, Ravnih kotarjih in Dalmatinski zagori. Izguba primernih habitatov predstavlja 
grožnjo za obstanek številnih travniških vrst flore in favne, med drugim tudi raznolistne mačine 

(Serratula lycopifolia) in vrtnega strnada (Emberiza hortulana), zato so aktivnosti projekta LIKE 

usmerjene v spremljanje stanja in natančnejše raziskovanje teh vrst. 
Pod pojmom kraška travišča razlikujemo kraške pašnike (angl. pastures) in kraške travnike za 

košnjo oziroma livade (angl. meadows). Pašnike najdemo na bolj suhih in toplejših območjih s 

pretežno skalnato podlago, medtem ko se travniki za košnjo nahajajo v nekoliko vlažnejših 
območjih, kjer je sloj tal vseeno debelejši in vsebuje več humusa. Kot je že bilo omenjeno, gre v obeh 

primerih za polnaravne habitate, ki so nastali in obstali zahvaljujoč tradicionalnim kmetijskim 

praksam in lokalnemu prebivalstvu, ki jih je izvajalo. Prilagodljiva paša, ob upoštevanju podnebnih 
in reliefnih omejitev, v znatni meri vpliva na rastlinsko sestavo pašnikov, ki je odvisna od 

dostopnosti nitratov. Pašnik s kakovostnim in prilagojenim upravljanjem (število grl in vrst živine, 

čas paše, menjava površin za pašo ...) redno daje kompleksnejšo in bogatejšo rastlinsko sestavo 
glede na sestavo vrst na območjih z napredovalo sukcesijo. S spremljanjem stanja biokazalnikov 

oziroma določenih vrst, ki nakazujejo stanje okolja, je mogoče kakovostno spremljati vpliv 

določenih aktivnosti upravljanja na stanje biotske raznovrstnosti (npr. spremembe v sestavi in 
številnosti ornitofavne zaradi zaraščanja travnikov in izgube optimalnih habitatov). 

Prostor kraškega roba je bil dolgo časa izoliran od gospodarskega in populacijskega razvoja večjih 

urbanih središč na obali Jadranskega morja, zato se je skladno s tem ekstenzivno (tradicionalno) 
kmetijstvo zadržalo na teh območjih vrsto let. Z leti so mlajše generacije svoje mesto pod soncem 

poiskale v omenjenih urbanih središčih, starejše generacije, ki so ostale na kraškem robu, pa niso 
več imele moči in možnosti za ukvarjanje s kmetijstvom v takšnem obsegu, kot nekoč. Proces 

industrializacije po drugi svetovni vojni, zmanjševanje števila prebivalcev (posebej mlajših) in s 

tem povezano zmanjšanje obsega kmetijstva so skupaj privedli do zaraščanja travnikov in širjenja 
gozdnih območij. Na mestih, kjer se je kmetijstvo ohranilo, je slednje v glavnem postalo intenzivno 

in usmerjeno na visoke prihodke na majhni površini, zato se pogosto prekomerno uporabljajo 

sredstva za obdelavo rastlin, umetna gnojila in podobno. Poleg neposrednega škodljivega vpliva 
na biotsko raznovrstnost je treba upoštevati tudi obstoj tankega sloja tal z omejenimi možnostmi 

filtriranja škodljivih snovi in z razpokami bogato kraško podzemlje pod takšnimi kmetijskimi 

površinami. Jasno je, da lahko ta oblika kmetijstva negativno vpliva na širše območje. Ker so 
kraške mlake v veliki meri zapuščene in prepuščene sukcesiji, za današnje ukvarjanje s 

kmetijstvom primanjkuje stalnih virov vode. Kmeti se pogosto odločijo za kopanje vodnjakov in 

vrtin za vodo, kar lahko negativno vpliva na raven podzemne vode in stabilnost celotnega 
kraškega ekosistema. 

Na koncu lahko povemo, da je ohranitev tradicionalnih ekstenzivnih kmetijskih praks s poudarkom 

na ekstenzivni živinoreji in prilagojenem režimu košnje edini način za ohranitev suhih kraških 
travišč. Promoviranje avtohtonih pasem in sort, ustvarjanje prepoznavne ponudbe lokalne 

gastronomije, spodbude za kmete za ukvarjanje z okolju prijaznim kmetijstvom, znamčenje 

kmetijskih izdelkov je samo nekaj primerov ukrepov in aktivnosti, s katerimi je mogoče vplivati na 
ohranitev travišč. Tesno sodelovanje kmetijskega sektorja in sektorja za varstvo narave z 



               Narava 2000 

46 

vključitvijo lokalnega prebivalstva je edini način za ohranitev travišč in številnih vrst, ki so od njih 
odvisne. 
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RAZNOLISTNA MAČINA 

(Serratula lycopifolia) 
 

Avtor: 

Slavko Brana, dipl. ing. šum. 

visok svetovalec, Javna ustanova "Natura Histrica" 
 

 

Raznolistna mačina (Serratula lycopifolia) je evropska vrsta s središčem razprostranjenosti v 
vzhodni Evropi. Najdemo jo v širokem pasu od Francije, osrednje Italije, Slovenije, Hrvaške, 

Madžarske, Slovaške in Češke, vse do Ukrajine in Rusije. Kar zadeva hrvaško populacijo, je središče 
razprostranjenosti v Liki in zaledju Zadra, večje populacije pa so prisotne tudi v Istri, kjer se na 

območju Žbevnice na Ćićariji populacija čezmejno nahaja tudi v slovenskem delu Ćićarije. 

Posamezna najdišča so zabeležena tudi v primorju in Gorskem kotarju. 
Vrsta se veže za odprta kraška travišča in travnike za košnjo na bolj globljih tleh, zato jo najdemo 

na livadah in pašnikih oklasnice in dlakavega gadnjaka (Scorzonero villosae – Danthonietum) in 

travnikih rastline pokončne stoklase in navadne oklasnice (Bromo – Danthonietum calycinae). 
Vrsta je avtohtona, zato se po obdobju cvetenja (junij in julij) plodovi širijo z vetrom. Razmnožuje 

se lahko tudi vegetativno iz plazečih korenik. Pri cvetenju so močno pomembne mravljice, ki pri 

odpiranju cvetne glavice pomagajo s tem, ko se hranijo z lepljivim sokom, ki se izloča na luskinah 
ovoja. Zato je ena od projektnih aktivnosti LIKE tudi spremljanje žuželk, zaslužnih za opraševanje 

in cvetenje vrste Serratula lycopifolia. Vrsta je v splošnem slabo raziskana, zato se trenutno v Rdeči 

knjigi vaskularne flore Hrvaške uvršča v kategorijo DD kot premalo znana družina. Z izvedbo 
projekta LIKE in podobnih, katerih aktivnosti so usmerjene na travniške vrste in habitate, bi radi 

dobili nove podatke in tako kakovostneje izvajali varstvo in ohranitev raznolistne mačine in ostalih 

travniških vrst. 
Navedeni habitati, na katerih najdemo raznolistno mačino, predstavljajo klasičen primer 

degradacije polnaravnih habitatov. Gre za travnike, ki so ogroženi zaradi odsotnosti človekovega 

vpliva in tradicionalnih kmetijskih praks, kot priporočen zaščitni ukrep in ukrep za varstvo pa se 
navaja zagotavljanje košnje vsaj vsako drugo ali tretje leto. Vzpostavitev redne rotacijske košnje bo 

pozitivno vplivala na blaženje sukcesije in preprečevanje zasenčenja travnikov in ohranitev 

odprtih travniških površin, ki so potrebne za rastline, ki potrebujejo svetlobo. Pri spodbujanju 
ruralnega razvoja (posebej turizma) je treba posebno pozornost nameniti nekontrolirani gradnji 

in širjenju antropogenih struktur. Upravičeno lahko rečemo, da je Serratula lycopifolia ambasador 

vseh travniških vrst, ki so ogrožene zaradi zaraščanja travniških površin, zato se z natančno 
pripravo in izvedbo zaščitnih ukrepov in ukrepov za ohranitev te vrste zagotavlja tudi obstoj 

drugih ogroženih in redkih rastlin flore Hrvaške (npr. Gentiana lutea ssp symphyandra – bratinski 

košutnik, Gladiolus palustris – močvirski meček) in čezmejnega območja kraškega roba. Hkrati 
ohranitev travniških površin pozitivno vpliva tudi na številne vrste ptic, metuljev in ostalih živali, 

kar dodatno poveča potrebo po ohranitvi travnikov in sistemski pristop k tej kompleksni težavi. 
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Vrtni strnad 

(Emberiza hortulana) 

 

Avtor: 

dr. Primož Kmecl 

DOPPS 
 

 

Vrsta: vrtna strnadica (Emberiza hortulana) 
Red: Passeriformes – pevci 

Družina: Emberizidae – strnadi 
IUCN Red List: LC (Least Concern) – Evropa, Evropa 27 

Crvena knjiga ptica Hrvatske: LC, Rdeči seznam Slovenija: EN (osnova iz 2011.) 

Evropski varstveni status: SPEC 2 
 
Vrtni strnad je na aneksu I »Ptičje direktive«, ter na aneksu III Bernske konvencije. na Hrvaškem 

je zaščiten z Zakonom o zaštiti prirode, v Sloveniji z Zakonom o ohranjanju narave in 

pripadajočimi pravilniki. Na posebnih območjih varstva (SPA) »Kras« (Slovenija) in »Učka i 
Ćićarija« (Hrvaška) je vrtni strnad varovana vrsta, obe državi pa sta dolžni ohranjati njegovo 

populacijo v ugodnem stanju. 

Kljub dokumentiranemu upadu populacije v večini evropskih držav, ima na rdečem seznamu 

IUCN za Evropo oznako LC (vrsta ni ogrožena). Razlog za to je zelo velik areal vrste in velika 
populacija, ki je za Evropo ocenjena na 6.660.000 – 14.100.000 odraslih osebkov. 

 
Razširjenost 
Vrtni strnad je čezsaharska selivka, edina med našimi strnadi. Prezimuje v podsaharski Afriki. V 

južni in vzhodni Evropi je sicer razširjen lokalno a je številčen, v zahodni, srednji in severni 

Evropi je redkejši in manj številčen. Manjka na skrajnem severu kontinenta in na Britanskem 

otočju. Največje populacije v Evropi so na Poljskem, v Romuniji, Rusiji in Španiji. 

Areal vrtnega strnada se je v Sloveniji od leta 1979, ko je bil še relativno številčen v celotni 

jugozahodni Sloveniji, skrčil le na eno preostalo gnezdišče na suhih kraških travnikih nad 

vasema Movraž in Dvori v Slovenski Istri. Populacija vrtnega strnada v Sloveniji je izjemno maloš

tevilna. V letu 2019 smo prešteli le še sedem vrtnih strnadov, našli pa nismo nobenih trdnih 

dokazov o gnezditvi (gnezdo, hrana v kljunu). 
Na Hrvaškem je vrtni strnad številčnejši. Na podlagi raziskav v okviru LIKE, je na Učki, predvsem 

na planoti pod vrhom Brgud in na jugozahodnem pobočju Učke, ki se spušča proti Čepićkemu 

polju, še vedno 150-200 pojočih samcev. Vrtni strnad je relativno pogost v hribovitem zaledju 

Dalmacije npr. na Velebitu in Dinari. Ocena velikosti hrvaške populacije je 3500-6000 parov. V 

zadnjem času je bil odkrit tudi na hrvaškem delu Fruške gore. 

 

Habitat 
Vrtni strnad prebiva v habitatih, ki so podobni stepam, brez ali z le malo drevesi. Zeliščna plast 

mora biti redka in z mesti brez vegetacije, ker se tam prehranjuje, pevsko mesto je drevo, grm ali 
višja skala. Gnezdi na tleh, ponavadi v kritju zelišča ali majhnega grma. Naseljuje suha in topla 

območja. Znotraj teh zahtev ga najdemo v različnih habitatih, denimo na kraških suhih travnikih 

in gozdnih pogoriščih v Sredozemlju ter mozaični kulturni krajini, na primer v severni Nemčiji 

ali na Poljskem. Populacija vrtnega strnada lahko lokalno naglo naraste, če se odpre območje s 

primernim habitatom, denimo ob gozdnem požaru in je v tem smislu pionirska vrsta. V 
gnezditvenem obdobju se hrani z nevretenčarji, izven tega obdobja pa pretežno s semeni. Zato so 
na območju kraškega roba v gnezditvenem obdobju zanj pomembni suhi kraški travniki z bogato 
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favno nevretenčarjev in s precej golih tal, ki olajšajo lov. Samci vrtnega strnada tvorijo značilne 

pevske skupine, sparjeni samci (pari) pa naseljujejo center teh skupin. Značilno za izolirane 

populacije ptic je pomanjkanje samic, saj imajo mlade samice običajno večjo pognezditveno 
disperzijo kot samci. Do lokalnega izumrtja se tako povečuje število nesparjenih pojočih samcev 

in na takšnem gnezdišču na koncu sploh ni več samic. Odstotek samcev je v preostali populaciji v 

Sloveniji visok (15 samcev in le 5 aktivnih gnezd na območju nad Movražem v letu 2013, kar 
pomeni 75% samcev v populaciji). Ta visok odstotek samcev pomeni, da je populacija v težavah. 

Vrtni strnad za prehranjevanje večkrat uporablja različen habitat kot za gnezditev, kar je pri 
pevcih neobičajno. Na Norveškem sta lahko habitata za prehranjevanje in gnezditev in oddaljena 

med seboj do 2,7 km. Na kraškem robu (na Krasu, Učki in Ćićariji) vrtni strnad naseljuje suhe kra

ške travnike z redkimi drevesi, proč od naselij. Primerjava gnezdišč na Krasu in Učki je pokazala, 

da so travniki na Krasu, kjer je vrtni strnad že izginil (območje Goliča) bistveno višji in gostejši, 

značilna pa je tudi manjša intenzivnost paše. Na Učki prebiva na območju aktivnih pašnikov z 

ovcami, z obilico golih tal. 

 

 

Vrtni strnad (Emberiza hortulana) na Učki 
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Razlika v gosti in višini travišč na Goliču 8spodaj) in Učki in Ćićariji (zgoraj). 
 



               Narava 2000 

52 

Trend vrste 
Vrsta je na Krasu v strmem upadu in lahko pričakujemo, da bo na Krasu (in s tem v Sloveniji) 
vrtni strnad v nekaj letih izumrl. Prav tako je na Učki zaradi zaraščanja izgubil znaten del gnezdi

šč. V zmernem pasu zahodne Evrope je vrtni strnad doživel v obdobju 1982-2008 upad populacije 

za 82% in je izumrl v mnogih državah. V vzhodni Evropi je njegova populacija stabilna, v 
Kataloniji pa celo narašča, najverjetneje kot posledica pogostih gozdnih požarov. 

 

Glavni faktorji ogrožanja so: 
(1) Zaraščanje in fragmentacija habitata. V desetletjih po 2. svetovni vojni je prišlo na 

celotnem Krasu in večjem delu Ćićarije do opuščanja rabe travnikov; ekstenzivna košnja, 

paša drobnice in seltvena paša (transhumanca) so postale premalo donosne glede na 

druge, nekmetijske dejavnosti. Poleg tega je bila poglavitna politika rabe prostora na 

Krasu pogozdovanje, del te politike pa je tudi borba proti gozdnim požarom, ki so na Krasu 
izrazito ugodni za vrtnega strnada. Po gozdnem požaru namreč strmo naraste število 

nevretenčarjev in s tem navadno tudi populacija vrtnega strnada. Rezultat obeh procesov 
(opuščanja rabe in pogozdovanja) je velika fragmentacija (drobljenje) in zmanjševanje 

ustreznih površin (travnikov) za gnezditev vrtnega strnada. 

(2) Opuščanje sredozemske kulturne krajine. Kulturna krajina je prehranjevališče vrtnega 

strnada in kot del povojne industrijske politike je prišlo do deagrarizacije istrskega 

podeželja. Prebivalstvo je vedno bolj gravitiralo k zaposlitvam v večjih središčih z 

industrijkimi obrati in upravnimi službami. Nekoč mozaična kulturna krajina s pestrostjo 
kultur se je spremenila v zaraščajoče grmišče. 

(3) Na selitvi v podsaharsko Afriko vrtni strnad prečka nevarna področja ilegalnega lova v 
Italiji in severni Afriki. Ta lov ima ogromne razsežnosti in na sredozemskih afriških 

obalah se v času selitve razteza stotine kilometrov mrež ilegalnih lovcev. 

 

Najučinkovitejši ukrepi za zaščito vrtnega strnada so: 
(1) ustrezna kmetijska plačila, ki spodbujajo pašo in košnjo na območjih suhih travnikov in ki 

jih naseljuje vrtni strnad 
(2) razgozdovanje in krčenje grmovja in gozda, ki bi zagotovilo ustrezno povezanost 

preostalih gnezdišč ter dodatne suhe travnike za gnezdišča; morda tudi v obliki 

kontroliranih, naravovarstvenih požarov 
(3) ustrezna kmetijska plačila, ki spodbujajo mediteransko kulturno krajino v istrskem 

zaledju 

(4) mednarodna aktivnost in borba proti ilegalnemu pobijanju ptic na selitveni poti. 
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Razširjenost vrtnega strnada v Evropi (po BirdLife International 2019) 

 

Razširjenost vrtnega strnada v Sloveniji med leti 2002 in 2017. V letu 2019 smo zabeležili le še 7 
pojočih samcev nad vasema Movraž in Dvori v Slovenski Istri. 
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Registracije vrtnih strnadov na raziskovalnem območju na Učki v letih 2018 in 2019(rdeča črta), 
registracije so označene z modrimi krožci – rezultati projekta LIKE. 
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Tommasinijeva popkoresa  

(Moehringia tommasinii) 
 

Avtor: 

izr. prof., dr. Boštjan Surina, dipl. biolog,  

kustos botanik, Naravoslovni muzej Reka 

 

Tommasinijeva popkoresa (Moehringia tommasinii March., družina: Caryophyllaceae) 

 
Splošni podatki 

Tommasinijeva popkoresa je drobna klinčnica s črtalastosuličasitimi listi in drobnimi cvetovi, ki 
imajo štiri navzkrižno nameščene venčne in čašne liste. Pripada skupini sorodnih, večinoma ozko 

endemičnih vrst iz južnega obrobja Alp, severovzhodnih Apeninov in zahodnega dela Balkanskega 

polotoka (npr. Sauer, 1965, Hind, 1988). Običajno tvori blazinice in se od sorodne mahovne 
popkorese (M. muscosa), ki tudi ima po štiri večnih in čašnih listov in skoraj vedno uspeva v senci 

okolišnjih gozdov, razlikuje tudi po nekoliko bolj mesnatih listih (Surina, 2007). Večina primerkov 

cveti aprila in maja (junija), posamezne blazinice pa tudi preko celega leta. Semena vsebujejo oljni 
privesek (elajosom) in jih raznašajo mravlje. 

 

Razširjenost 
Tommasinijeva popkoresa je ozko razširjena vrsta (stenoendemit), ki uspeva na območju Kraškega 

roba med Glinščico v zaledju Trsta in Istrskimi toplicami, na vsega petih nahajališčih; poleg dveh 

že omenjenih uspeva še pri Ospu, Črnem kalu in Podpeči (Kaligarič, 2004). 
 

Ekologija 

Tommasinijeva popkoresa je rastlina previsnih sten na območju Kraškega roba. Do posameznih 
primerkov, ki uspevajo v skalnih razpokah, le občasno primezi voda in v njej raztopljena hranila. 

Čeprav uspeva v osončenih ostenjih, v večini primerov poseljuje razpoke v bolj senčnih in 

vlažnejših delov sten. V teh skrajnih rastiščih, kjer vlada šibka medvrstna konkurenca, uspeva v 
asociaciji Asplenio lepidi-Moehringietum tommasinii Martini 1988, kjer ji poleg tankolistne 

vilovine (Sesleria juncifolia), piramidaste zvončice (Campanula pyramidalis), žlezastega sršaja 

(Asplenium lepidum), pisanega šetraja (Satureja montana subsp. variegata) in razrasle krišine 
(Parietaria judaica) družbo dela še okoli 30 drugih vrst cvetnic (Martini, 1990, Pospichal, 1897). 

 

Razlogi za ogroženost 
Tommasinijeva popkoresa uspeva v skalnih razpokah naravnih sten. Ker so večini ljudem 

nedostopne, se na prvi pogled zdi, da aktivno varstvo rastlinskih primerkov in rastišč, v katerih 

uspeva, ni potrebno (Kaligarič, 2004). Vse kaže, da se je večstoletna človekova aktivnost, s 
travnikov in pašnikov, danes preselila v nedostopna ostenja Kraškega roba v obliki športnega 

plezanja. O njegovih negativnih posledicah za Tommasinijevo popkoreso so opozarjali že v 90. letih 

prešnjega stoletja (Škornik, 1992), ko plezalci, v večini primerih nehote, odstranjujejo blazinice 
popkorese. V steni nad vasjo Nugla, kjer so botaniki pred leti zabeležili popkoreso (Martini, 1990) 

in kjer je danes opremljenih nekaj plezalnih smeri, je žal ne najdemo več. 

 
Varstvene mere in zakonska zaščita 

Tommasinijeva popkoresa je redka in ogrožena vrsta katere primerki uspevajo na vsega petih 

nahajališčih v Italiji, Sloveniji in na Hrvaškem. Nahaja se na seznamih ogroženih in zaščitenih 
rastlinskih vrst vseh držav, v katerih uspeva, med drugim jo varuje tudi Direktiva o habitatih 

(92/43/EEC). Danes Tommasinijevo popkoreso, z izjemo plezalcev, ne ogroža nihče, vgrajevanje 
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kakršnihkoli zavarovanih poti in spremljevalne infrastrukture v stenah, kjer uspeva popkoresa, 
pa se zdi nedopustno. 
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Velika uharica 

(Bubo bubo) 
 

Autor: 

Tomaž Mihelič 

DOPPS 
 

 

Osnovni podaci 
Velika uharica (Bubo bubo) 

Red: Strigiformes – sove 
 Družina: Strigidae – sove 

  Poddružina: Buboninae – bubuji 

IUCN Red List: LC (Least Concern) – Europa, Europa 27 
Crvena knjiga ptica Hrvatske: NT, Rdeči seznam Slovenija: NT (osnutek 2011) 

Uvrščena je na Dodatek 1 „Ptičje direktive“, na Hrvaškem je zaščitena z Zakonom o zaštiti prirode, 

v Sloveniji z Zakonom o ohranjanju narave in pripadajočimi uredbami. Na posebnem varstvenem 
območju (SPA) „Kras“ (Slovenija) in „Učka i Ćićarija“ (Hrvaška) je varovana vrsta, zato morata 

obe državi ohranjati njeno populacijo v ugodnem stanju. 

Kljub temu, da je globalna populacija, predvsem zaradi dogajanj v Aziji, ocenjena kot upadajoča, 
je njena kategorija ogroženosti v Evropi označena z LC, saj je njen populacijski trend naraščujoč. 

Ocena evropske populacije je 18,500-30,300. 

 
Razširjenost 

Velika uharica je razširjena skoraj po vsej Evropi. Manjka le na sredozemskih otokih, v Veliki 

Britaniji, na Irskem, Islandiji ter v zahodni Franciji, zelo redka pa je v nekaterih nižavjih srednje 
in severne Evrope (Hagemeijer & Blair 1997). V Sloveniji je splošno razširjena z izjemo 

jugovzhodnega in severovzhodnega dela države. Kras s Kraškim robom velja za enega izmed 

najbolj pomembnih gnezdišč te vrste. V letu 2019 je bilo znotraj SPA kras registriranih devet 
teritorijev velike uharice. Razširjenost vrste se nadaljuje v SPA območju Učka i Čičarija, vrsta je 

na Hrvaškem razširjena predvsem po celotnem primorju: v Istri, Kvarnerju in Dalmaciji s 

pripadajočimi otoki.  
Velika uharica je vrsta z značilno nižinsko razširjenostjo. Tudi njena današnja razširjenost v 

Sloveniji in na Hrvaškem kaže, da je to predvsem nižinska ptica. Tako je bilo tudi v Alpah njeno 

najvišje gnezdišče najdeno na višini malo nad 1000 m n.v., več kot 90 % populacije pa živi pod 
800 m n.v. Pojavljanja v višjih legah pripisujemo predvsem spolno nezrelim osebkom. Izogiba se 

tudi obsežnih gozdnatih območij. 

 
Ekologija 

Velika uharica naseljuje predvsem območja, kjer so ustrezna skalnata gnezdišča obdana z 

odprtimi površinami.  
Gnezdi po večini v skalovju, zato je razpoložljivost gnezdišč močno pogojena z orografijo. Majhen 

delež populacije (<10 %) gnezdi tudi na drugih lokacijah, npr. na tleh, v gozdu oz. na drevju v 

vejnatih gnezdih ali duplinah. Pri izbiri skalovja za gnezdišče ni posebno izbirčna, največkrat pa 
naseli visoke, suhe, dobro razčlenjene stene. Razčlenjenost omogoča njeno gnezdenje, saj gnezda 

ne spleta sama in zato lahko gnezdi samo na primerni skalni polici ali votlini. Našli jo bomo 

predvsem v južno orientiranem in previsnem skalovju. Gnezdi tudi v kamnolomih, najraje 
opuščenih, prenese pa celo prisotnost ljudi in mehanizacije v posameznem predelu kamnoloma. 

Zanimivo je, da se očitno lažje prilagodi na stalno prisotnost gradbenih strojev, avtomobilov ali 
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vlaka v bližini gnezda kot pa na prisotnost sprehajalcev. Še vedno torej velja, da morajo biti 
gnezdišča odmaknjena in mirna. Par uharic je v gnezdišču prisoten preko celega leta.  

Gnezditvene aktivnosti se velikokrat začnejo že v decemru, čeprav izleganje jajc v naših 

razmerah poteka šele konec februarja ali začetek marca. Mladiči zapuščajo gnezdo v juniju, 
okrtobra se osamosvajajo. 

Velja za prehranskega generalista in oportunista. Sestava njene prehrane pri nas kaže, da lovi 

večinoma v odprti krajini, gnezditvena gostota pa je odvisna predvsem od strukturiranosti 
krajine in dostopnosti plena. Največja lokalna gostota v Sloveniji je bila ugotovljena na Kraškem 

robu, kjer so trije pari gnezdili na območju, manjšem od 10 km², najmanjša razdalja med 

aktivnimi gnezdi pa je bila 1,9 km, kar je primerljivo z nekaterimi velikimi gostotami, 
ugotovljenimi v Evropi. Podobne gostote so bile ugotovljene na Dugem otoku na Hrvaškem.  

Podatki monitoringa 2004–2019 kažejo, da je populacija velike uharice na območjih Natura 2000 

Kras in Vipavski rob v Sloveniji stabilna, gnezditveni uspeh pa manjši od primerljivih območij po 
Evropi. 

 

Ogroženost 
Zaradi velikosti vrste na drogovih srednjenapetostnih elektrovodov pogosto lahko pride do 

elektroudara, ki velja za najpogostejši vzrok smrtnosti pri veliki uharici. Vpliv 

srednjenapetostnih daljnovodov je bil prepoznan kot razlog za zmanjšanje populacijskih gostot, 
izpad gnezditve ali celo opuščanje tradicionalnih gnezdišč. Najbolj problematična so odprta 

območja, ker so električni drogovi v odprti krajini izjemno primerna mesta za lov, zaradi česar 

jih uharica pogosto uporablja kot prežo. Takšna območja se pogosto izkažejo kot ponoren habitat 
in je stabilnost populacije v njih le navidezna. V primeru smrtnosti na daljnovodih je najbolj pereč 

problem velik delež ubitih odraslih, teritorialnih osebkov. 

Vrsto ogroža tudi vznemirjanje na gnezdiščih, pri čemer je glavni dejavnik športno plezanje v 
skalnih stenah. Opazno je, da tako plezalci kot velika uharica izbirajo podobne skalne stene. 

Podobnost v izboru stene se da razložiti z ekološkimi zahtevami gnezdenja velike uharice in 

športnimi potrebami plezalcev. Oboji ciljno iščejo visoke, strme stene. Velika uharica zaradi 
varnosti gnezdišča, plezalci pa zaradi izzivov v plezanju. Do izbire istih skalovij pride tudi zaradi 

osončenosti stene, saj so takšne stene za plezanje privlačne zgodaj spomladi, ko velika uharica 

gnezdi. Tudi lega stene v krajini je pomembna saj nizkoležeče stene nad kulturno krajino 
pomenijo lažje prinašanje plena v gnezdo, plezalcem pa lažji dostop do plezališča. Govorimo o 

fenomenu izbora istih skalovij, zato ni presenetljivo, da plezališča prvenstveno nastajajo prav v 
gnezdiščih velike uharice. Tako je danes znanih veliko plezališč, s katerih je velika uharica s 

pojavom plezanja izginila, o čemer še pričajo ostanki na zdaj praznih gnezdilnih policah. 

 
Varstveni ukrepi 

Eden od najpomembnejših varstvenih ukrepov je sanacija nevarnih strednjenapetostnih 

daljnovodov (izolacija žic ob stebru) ali nadomestitev nevarnih stebrov ali izolatorjev z varnimi. 
Pomembna je natančna presoja sprejemljivosti pri umeščanju športnih aktivnosti v območje 

skalovja. Tu je najbolj pomembno usmerjanje športnega plezanja, pa tudi planinarjena, 

kolesarjenja in jadralnega padalstva. 
Zelo pomemben varstveni ukrep je tudi individualno varstvo gnezdišč. Veliko velikih uharic 

gnezdi na območjih brez varstvenega statusa, zato se je izkazal kot izredno učinkovit varstveni 

ukrep vsakodnevno spremljanje gnezditve in ugotavljanje in reševanje vzrokov za odsotnost 
gnezdenja. Akcijo imenujemo Varuhi velike uharice. 
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Beloglavi orel 

(Gyps fulvus) 
 

Avtor: 

Vedran Lucić, dipl. ing. biologije 

Združenje BIOM 
 

 

Splošni podatki 
Beloglavi orel (Gyps fulvus, Hablitz 1783) je vrsta roda Gyps iz družine, v katero spadajo ribji orel, 

jastrebi, sršenarji, orli in orli (Accipitridae) iz reda grabežljivcev (Accipitriformes) razreda ptic 
(Aves). Vrste orlov iz roda Gyps, ki jih obstaja 8, skupaj s še 8 drugimi vrstami orlov, od katerih je 

vsaka edina vrsta v svojem rodu, spadajo v orle starega sveta oziroma orle Evrazije in Afrike (Botha 

in sodelavci., 2017). 
Na Hrvaškem je beloglavi orel ogrožena vrsta (angl. endangered). 

 

Razširjenost 
Beloglavi orel ima dve prepoznavni podvrsti: G. fulvus fulvus, ki je razprostranjena od severne 

Afrike in Iberskega polotoka do Bližnjega vzhoda, ter G. fulvus fulvescens, ki je razprostranjena od 

Afganistana do Altaja prek osrednje Azije in od Pakistana prek celotne severne Indije do samega 
severovzhoda Indije. Hrvaška populacija pripada podvrsti G. fulvus fulvus. 

Beloglavi orel je že od začetka 20. stoletja gnezdil na območju večjega dela Hrvaške. Po številnih 

zapisih (povzeto v Rdeči knjigi, Tutiš in sodelavci, 2013) so orli gnezdili od Papuka do Srijema. Na 
območjih, kjer ni bilo skalnatih pečin, so gnezdili na drevesih, v gnezdih orla starešine, belorepcev 

in morebiti tudi drugih ptic (danes se podoben vzorec gnezdenja na drevesih beleži v Španiji, kjer  

je gostota populacije izjemno visoka). Ob Donavi so gnezdili tudi na lesenih stenah. Na obalnem 
območju so gnezdili na ustreznih habitatih vse od Istre do Dubrovniškega primorja ter na 11 otokih 

(Cres, Lošinj, Plavnik, Krk, Prvić (pri Krku), Sveti Grgur, Goli otok, Dugi otok, Rab, Pag in Brač), 

medtem ko so skoraj celotno obalno območje in zaledje uporabljali za prehranjevanje (Sušić, 2013a). 
Zadnja kolonija beloglavega orla, ki ni s Kvarnerskih otokov, je bila na območju Velike in Male 

Paklenice. Tam je že od 80. let 20. stoletja gnezdilo okrog 15 parov. Leta 1999 je bilo zabeleženo 

zadnje gnezdenje skupno treh parov v Paklenici (Lukač, 1999). 
Beloglavi orel danes gnezdi samo na območju Kvarnerskih otokov, medtem ko ga je mogoče redno 

opaziti na veliko širšem območju, vključno z območjem Istre (Učke in Ćićarije), Gorskega kotarja 

in Like, Velebita ter severozahodne Dalmacije in otokov Pag in Rab (Lucić, Katanović in Kapelj, 
2019). Gnezdi samo na Cresu, Krku, Prviću in Plavniku. Skoraj vsa gnezda se nahajajo na pečinah 

nad morjem. 

Zadnja raziskava gnezdenja beloglavih orlov je bila izvedena leta 2019, ko je bilo potrjeno območje 
njegove razprostranjenosti.  

 

Ekologija 
Beloglavi orel živi na toplejših območjih zmernega pasu in znotraj njih preferira območja s 

strminami kot potencialnimi mesti za gnezdenje in z zadostno dostopnostjo poginulih srednje 

velikih in velikih sesalcev, ki zanj predstavljajo vir hrane. Načeloma se izogiba posebej deževnim, 
meglenim območjem in območjem pod snežno odejo, čeprav se tudi tam zadržuje zaradi 

zagotavljanja vira hrane ali mest za gnezdenje. Za iskanje hrane potrebuje širok razpon 

termičnega zračnega toka nad gorskimi in planinskimi območji ali dnevni termični zračni tok a 
nad puščavami, stepami ali drugimi odprtimi suhimi tereni. Izogiba se gozdovom in zaraslim 

terenom, močvirjem, jezerom in morskim prostranstvom, za pitje vode pa uporablja izvire, potoke 

in mlake. Čeprav je ptič višin, veliko časa preživi med počivanjem na tleh, kjer se dobro premika. 
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Na ravnem terenu potrebuje veliko prostora za zalet. V glavnem ne biva v bližini ljudi, razen ko je 
to nujno zaradi gnezdenja ali hranjenja. Zmanjšanje ekstenzivne in transhumane živinoreje, 

spremembe v načinu reje živine in zmanjšanje števila divjih rastlinojedov je povzročilo 

večdesetletno zmanjšanje obsega in nosilne zmogljivosti habitatov (Cramp, Simmons in Perrins, 
1994).  

Beloglavi orli so družabne ptice. Pogosto iščejo hrano sami, lahko pa jo iščejo tudi v skupinah, in 

praviloma skupaj počivajo na primernih mestih. Pri hranjenju se združujejo v začasne skupine. Po 
hranjenju se osebki razpršijo. Pogosto jih je mogoče videti v manjših skupinah v letu, vendar so te 

najpogosteje začasne, da bi dosegli višino z uporabo navzgor usmerjenega pretoka toplega zraka, 

ali pri letih v migraciji. Čeprav nekateri osebki skozi celo leto obiskujejo ista mesta, npr. pečine, na 
katerih gnezdijo, ali pečine, na katerih počivajo, ne ustvarjajo ozemelj, niti posamično niti 

skupinsko. S kolonij za gnezdenje ali svojih počivališč se beloglavi orli zjutraj odpravijo iskat hrano. 

Redno preletavajo območja, ki so od kolonij in počivališč oddaljena tudi od 50 do 60 km. Celo osebki, 
ki gnezdijo, se od svojih gnezd precej oddaljijo (Cramp, Simmons in Perrins, 1994; Genero, 2017).  

Ko se zberejo večje skupine beloglavih orlov pri viru hrane, pogosto prihaja do bitk in borb orlov, 

ki so predvsem ritualne narave in služijo vzpostavitvi hierarhije pri vsakem hranjenju. Takšna 
družbena struktura obstaja samo med hranjenjem. Poleg agresivnosti znotraj svoje vrste pri 

hranjenju (med osebki iste vrste) je mogoče slednjo zaznati tudi pri prihodu na mesta za počitek in 

na gnezda, vendar brez posebnega povoda (Grubač, 2014). V redkih primerih je mogoča tudi večja 
dolgotrajna agresija s povzročanjem poškodb (Blanco in sodelavci, 1997). 

Beloglavi orli se hranijo skoraj izključno z mehkimi tkivi poginulih domačih in divjih živali, 

najpogosteje srednje velikih in velikih sesalcev. Skozi telesne odprtine ali rane na sesalcih 
povlečejo dolg, malo pernat vrat globoko v poginulo žival. Povprečno potrebujejo okrog 500 

gramov hrane dnevno, medtem ko je ta količina večja za ptice, ki hranijo svoje mladiče. 

S kolonij za gnezdenje ali svojih počivališč se beloglavi orli zjutraj odpravijo iskat hrano. Redno 
preletavajo območja, ki so od kolonij in počivališč oddaljena tudi od 50 do 60 km, dnevne 

oddaljenosti, ki jih preletijo, pa se lahko merijo v več sto kilometrih (Genero, 2017). 

 
Razlogi za ogroženost 

Beloglave orle ogroža več dejavnikov. Pri nevarnostih razlikujemo pritiske in grožnje. Pritiski so 

trenutne nevarnosti, tiste, ki že vplivajo na populacijo. Grožnje so nevarnost, ki se lahko šele zgodi, 
in bo, če se zgodi, vplivala na populacijo. Nekatere nevarnosti je mogoče dojemati kot pritiske in 

grožnje, npr. če se razlikuje njihova trenutna in morebitna pričakovana intenzivnost. Nekatere 
nevarnosti so samo začasne in pritisk izvajajo takrat, vendar je možnost, da se zgodijo, vedno 

prisotna in realna, zaradi česar predstavljajo stalno grožnjo. Takšen primer je zastrupitev.  

Zmanjšanje dostopnosti hrane je globalno in nacionalno pomembna nevarnost. Del orlov, ki 
migrira ali se potepa, pogine zaradi izčrpanosti in nezmožnosti najdenja hrane na območjih drugih 

držav. Razlog za izgubo hrane za orle je sprememba v kmetijstvu, saj je vse več živine zaprte, 

vključene v intenzivno rejo, ki ne more biti hrana za orle, ko pogine. Da bi zagotovili preživetje 
orlov in zmanjšali stroške živalskih odpadkov, so po celotni južni Evropi vzpostavljeni prostori za 

hranjenje orlov. 

Glavni pritisk na beloglave orle na globalni ravni predstavlja nenamerno zastrupljanje s 
strupenimi vabami. Številni osebki poginejo zaradi zastrupitve z zastrupljenimi poginulimi živalmi 

– vabami, postavljenimi z namenom zastrupljanja predatorja živine ali divjadi (kot so šakali in 

volkovi). Na Hrvaškem je zabeleženih več takšnih primerov, vendar je spremljanje subjektov iz 
Hrvaške z oddajniki GPS potrdilo, da naši osebki poginejo zaradi zastrupitve tudi v drugih državah. 

Mreža prostorov za hranjenje orlov, postavljenih vzdolž območja razprostranjenosti beloglavega 

orla, pomaga zmanjševati to nevarnost, saj je hrana na takšnih prostorih praviloma dobre 
kakovosti in pod nadzorom. 

Usmrtitev z elektriko je druga od glavnih nevarnosti za beloglavega orla na globalni ravni in enako 

velja za naše območje. Usmrtitev z elektriko predstavlja grožnjo povsod, kjer se beloglavi orli 
gibljejo oziroma ne glede na stanje tega dejavnika na Hrvaškem za vsakega orla, ki zapusti Hrvaško. 

Običajno gre za mlade in še neodrasle orle. 
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Del brodarjev, ki prevažajo turiste, vznemirja orle med gnezdenjem, zaradi česar mladi orli 
pogosto padejo v morje s pečin, na katerih gnezdijo. Letno se iz te situacije reši 5 do 10 orlov, koliko 

pa jih dejansko pogine, je težko reči. 

Trk z energetsko infrastrukturo, posebej z elektrarnami na veter, velja za pomembno nevarnost. 
Na Hrvaškem je zabeleženo, da je na ta način poginil en beloglavi orel, vendar je dejanska številka 

morda tudi večja. Posebno nevarnost predstavlja razvoj energije na veter v jugovzhodni Evropi, 

kjer se naši mladi orli gibljejo, in na Bližnjem vzhodu. 
Zastrupitev z nesteroidnimi protivnetnimi zdravili, kot je diklofenak, je privedlo do roba 

izumiranja nekaj vrst rodu Gyps v Indiji (glejte pod Pogreška! Izvor reference nije pronađen.). To 

zdravilo je dovoljeno za uporabo v nekaterih državah Evropske unije, zato je možna izpostavljenost 
naših orlov temu zdravilu v drugih državah (čeprav to zdaj ni zabeleženo). 

Nenamerna zastrupitev s svincem je verjetno večja težava na Hrvaškem kot pa zunaj Hrvaške, kjer 

delujejo prostori za hranjenje. Na Hrvaškem so odkrili orle, ki jim je po tem, ko so bili ranjeni, vrasla 
šibrovka. Zelo možno je, da je do streljanja prišlo v kakšni drugi državi in da je posledično prišlo do 

kronične zastrupitve s svincem zaradi sproščanja svinca v telesu. Poleg kronične zastrupitve s 

svincem, do katere lahko pride pri ustreljenih pticah, je zaradi izpostavitve svincu prek ostankov 
streliva v divjadi možna zastrupitev s svincem povsod, kamor naši orli migrirajo ali začasno 

odletijo.  

Glede na razširjenost nezakonitega ubijanja ptic v delih Hrvaške in drugih državah v Sredozemlju 
(Brochet et al., 2016) je mogoče, da več orlov iz Hrvaške pogine med nezakonitim ubijanjem. 

 
Ukrepi za ohranitev in zakonska zaščita: kaj vse lahko naredimo mi? 

Na Hrvaškem so orli strogo zaščitena vrsta. Kot ciljna vrsta varstva se nahajajo na 5 območjih 

ekološke mreže Natura 2000, vzpostavljeni pa so 4 posebni rezervati (3 ornitološki, 1 botanično-
živalski), ki so med drugim razglašeni zaradi ohranitve beloglavih orlov.  

Vsak od nas lahko prispeva k ohranitvi orlov, že če samo obišče Center za obiskovalce in 

okrevanje beloglavih orlov Beli. Če potujete z ladjo ali barko, se izogibajte pečinam, na katerih orli 
gnezdijo. Kmetijstvo, posebej ovčjereja, je nujno za ohranitev beloglavih orlov, zato kupujte 

kmetijske izdelke, ki izvirajo s Kvarnerskih otokov. Če najdete poškodovano ali poginulo ptico, to 

prijavite pristojnim službam. 
 
Hiter pregled območij, ki jih obsega projekt (kraški rob) 

Orli danes območje kraškega roba najintenzivnejše uporabljajo kot koridor za preletavanje, in 

sicer od območja kvarnerskih otokov do severne Italije, kjer se nahaja druga populacija, ki 

gnezdi. Poleg preletov orli to območje uporabljajo tudi za prehranjevanje, če tam najdejo poginule 
domače ali divje živali.  
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Dodatna zanimiva dejstva in podatki, ki so bili delno zbrani med raziskavo LIKE 
 

Videz 
Beloglavi orel je izrazito velika ptica, vidno večja od večine orlov in drugih velikih ptic. Njegovo 
telo je dolgo med 95 in 110 cm, medtem ko njegov razpon kril znaša od 240 do 280 cm. Glede na 

tujo literaturo o osebkih podvrste G. fulvus fulvus so ti težki med 7,5 in 11 kg (Snow and Perrins, 

1998). Glede na dostopne podatke je teža osebka iz hrvaške populacije nekoliko večja od povprečne 
teže nominalne populacije in se giblje med 9 in 14 kg, medtem ko so ptice v prvem letu težke med 

8 in 9 kg. (Sušić in Radek, 2010). 

Beloglavi orel ima široka krila, dolg in na videz gol vrat, ki ga med letom drži upognjenega. Med 
letom je prepoznaven po širokih krilih z zelo dolgimi »prsti« oziroma primarnih letalnih peresih, 

njegova sekundarna peresa za letenje pa so pogosto nekoliko »izbočena« glede na »v notranjost 

usmerjena« notranja primarna letalna peresa, zato ima zadnji rob kril na prvi pogled obliko črke 
S. Njegov rep je kratek, zaobljen ali malo tudi klinast. Med letom so opazna temna, na videz črna 

letalna peresa in repna peresa, ki izstopajo od rjavih krovnih peres. Glava je svetla, skoraj bela. 

Rahla, pernata ogrlica na predelu vratu je pri mladih pticah rjave barve, pri odraslih pa bele. Kljun 
je temen, siv pri mladih pticah ter rumenkast pri odraslih. Pri pticah, ki mirujejo, je opazen 

podolgovat vrat, ki je pokrit z gostim drobnim perjem. Na daleč je lahko videti, da gre za golo kožo. 

Njegovi kremplji so za razliko od drugih ptic iz redu grabežljivcev, kratki (zrasle metatarzalne 
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kosti, »noge« ptic) pa so brez perja. (Svensson, Mullarney and Zetterstrom, 2018). 
Spola se razlikujeta samo po velikosti, in še to le malo. Tako kot pri drugih pticah grabežljivcih so 

samice večje od samcev, vendar je razlika majhna (Cramp, Simmons in Perrins, 1994). 

 
Obnašanje 
Za razliko od drugih orlov rodu Gyps beloglavi orli gnezdijo kolonialno, v skupinah od nekaj do več 

kot 100 parov (Snow in Perrins, 1998). Verjetno najštevilčnejše kolonije v Evropi so v Španiji, na 

pečinah nad reko Duratón (566 parov) in Riazom (402 para) (Del Moral, 2009).  

 

Razmnoževanje 
Beloglavi orel za gnezdenje izbira skalnate pečine, na katerih lahko gnezdi kolonialno (Del Hoyo, 

Sargatal in Elliot, 1994). Na pečini si izbere jame, kot so manjše jame ali razpoke, ki mu lahko nudijo 

dobro zaščito pred neugodnimi vremenskimi pogoji, polkrožne vdolbine na skalah, previse in 
ravne police ali terase. Oba starša, ki sta skupaj vso življenje, gradita ali dograjujeta gnezdo, ki je 

široko okrog 1 meter in visoko 10 do 30 cm, in uporabljata isto gnezdo vsako leto (Cramp, Simmons 

in Perrins, 1994; Grubač, 2014). Samica izleže 1 jajce v obdobju od decembra do marca. Večina 
evropskih orlov jajca izleže pozneje kot kvarnerski, ki to počnejo od polovice januarja do polovice 

februarja (Sušić in Grbac, 2002). Samec in samica se na gnezdu med inkubacijo, ki traja povprečno 

52 dni, izmenjujeta. Mladiči ostanejo v gnezdu med 110 in 115 dni (Cramp, Simmons in Perrins, 1994), 
po zapuščanju gnezda pa v njegovi bližini in bližini staršev ostanejo še dva meseca (Sušić, 2013a; 

Grubač, 2014).  

 
Migracije in gibanje 
Odrasli beloglavi orli so v glavnem ptice stalnice, medtem ko so mladi in neodrasli osebki selivke 

in nomadske ptice (Del Hoyo, Sargatal in Elliot, 1994). Zgodnje raziskave in nova satelitska 
spremljanja so pokazala, da mladi orli s kvarnerskih otokov najpogosteje potujejo na severozahod 

do italijanskih in avstrijskih Alp, kjer se pogosto zadržujejo na prostorih za hranjenje, nekateri pa 

svojo pot nadaljujejo prek Francije vse do Španije. Druga običajna smer je jugovzhod, ob vzhodni 
jadranski obali, v razne smeri proti Grčiji, Turčiji in naprej prek Bližnjega vzhoda proti Afriki. Poleg 

teh obstajajo tudi drugi selitveni vzorci, kot je odhod na jug Italije ali severno in severovzhodno vse 

do Rusije (Sušić, 2013b; Genero, 2017). 
Beloglavi orel je bil skupaj z drugimi orli do pred kratkim zaradi svoje vloge čistilca nepogrešljiv. 

V evropskem podnebju je samo on, skupaj z ostalimi orli, specializiran za prehranjevanje z ostanki 

velikih živali in celimi poginulimi živalmi. Gre za hrano, ki jo poleg njega med vretenčarji 
izkoriščajo predvsem izkoriščevalske vrste, kot so družine psov (Canidae) med sesalci ali družine 

vranov (Corvidae) med pticami. S temi vrstami do neke mere tekmuje, vendar beloglavi orli vseeno 
znatno hitreje najdejo poginulo žival kot pes in se hitreje ter v večjem številu hranijo z istim plenom 

glede na vrane. 

Hitrost, s katero beloglavi orli odstranjujejo ostanke drugih živali iz okolja, je zelo velika, saj lahko 
beloglavi orel poje celo ovco v okrog 10 minutah. Pomembno je, da lahko jedo ostanke poginulih 

živali, ki so že v pozni stopnji razpadanja. če pa je meso okuženo z boleznimi, kot je vranični prisad, 

to na orle ne bo vplivalo. Odstranili bodo vse ostanke, ki predstavljajo nevarnost za druge živali in 
človeka, in to zelo hitro in učinkovito. 

Svoj čas so bili orli edini način za odstranjevanje poginulih živali, vendar danes ni več tako. O 

vrednosti, ki so jo ljudem nudili izključno orli, največ pove podatek, da se danes za odstranjevanje 
živalskih ostankov na Hrvaškem porabi najmanj okrog 120.000.000,00 kune, nekoč pa so to orli 

za nas počeli brezplačno. 
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Končna beseda 

 

Spoštovani uporabniki, 
 

upamo, da vam bo ta izobraževalni program pomagal oblikovati delavnice ali dejavnosti, povezane 

z varstvom narave, in da se boste lahko učili in spoznali vrste, ki so bile raziskane v okviru projekta 
LIKE. Zamišljeno je kot izhodišče, kjer lahko dobite osnovna spoznanja o teh vrstah, težavah s 

katerimi se srečujemo pri varovanju njih, kot tudi o habitatih, ki jih naseljujejo, daje pa nam tudi 
vpogled v to kako jim pomagati. Upamo, da bo vam izhodišče za razvoj lastnih izobraževalnih 

dejavnosti in prenos teh spoznanj na prihodnje generacije. Če imate kakršna koli dodatna 

vprašanja ali komentarje glede samega programa, jih prosim pošljite na 
edukacija@prirodoslovni.com. 

 

Vso srečo z delavnicami! 
 


