Dušan KLENOVŠEK, Tjaša ZAGORŠEK

28. septembra 2019 so se na območju Kozjanskega regijskega parka zbrale manjše in večje
skupine navdušenih ornitologov, ki so se v prijateljskem duhu pomerile na Ptičarijadi (enajsto
leto zapored). Cilj? Katera skupina v 10 urah sliši, vidi ali fotografira večje število ptic.

Očitno nekaj ptičarsko zelo zanimivega v daljavi). Foto: Gregor Bernard

Ptičarijado sta skupaj organizirala DOPPS in Kozjanski regijski park. Med 4. in 14. uro so se
tekmovalne ekipe glede na lastno izbiro gibale znotraj meja parka in »iskale« ptičje vrste. Ob
14. uri so se vse ekipe zbrale v kolekcijskem sadovnjaku Kozjanskega parka – na Čerčkovi
domačiji.

Skupinski posnetek dveh tekmovalnih ekip (1:0, Tičiklisti). (Gregor Bernard)

Tu jih je čakala topla malica in sok kozjanskih jabolk. Tekmovalne ekipe so predale rezultate
komisiji. Ta je po pregledu rezultatov v popoldanskem času izvedla razglasitev rezultatov in

podelitev priznanj in simbolnih nagrad. Udeležencem je bil predstavljen tudi Kozjanski park in
značilnosti živega sveta v njemu. Vsak udeleženec/ka je lahko dobil izrezanke vijeglavke, rjavega
srakoperja in zelene žolne ter stenski koledar z motivi ptic za leto 2020.
O rezultatih

Nočni začetek Ptičarijade. (Gregor Bernard)

Med kozjanskimi griči in ravnicami se je letos za pticami podilo 51 tekmovalcev v 12 skupinah.
Skupno je bilo opazovanih izjemnih 96 vrst ptic. Še preden se je noč poslovila je nekatere
tekmovalce navdušilo petje velike uharice, kozače, male uharice, lesne sove in čuka.

Velika uharica je doma tudi na Kozjanskem. (Irena Kurajić)

Ob prvem jutranjem svitu jih je v gozdu pozdravilo petje taščice, stržka, črne žolne, kratko in
dolgoprstega plezalčka, malega detla in številnih drugih.

Taščica se pogosto prikrije v gostem grmovju (Dušan Klenovšek)

Med najpogosteje zabeleženimi vrstami so na vrhu kraljevale jate škorcev, ki so jih tekmovalci
redno videvali. Prav tako so bili v velikem številu opazovani domači in poljski vrabci, sive vrane,
turške grlice, kosi in kanje.

Jate škorcev so bile med lažje opaženimi (Dušan Klenovšek)

Med najredkeje opazovanimi vrstami so bili sokol selec, kobiličar, brinovka, kavka in kormoran.

Kobiličar na selitvi. Foto: Aleksander Kozina

Z največ opaženimi vrstami (74 vrst) je zmagala skupina »Reč čebula …«. Drugo mesto (69 vrst)
sta si v tej kategoriji razdelili skupini »Dej gremo že« in »Težaki«, tretje mesto (67 vrst) pa si je
priborila skupina »Pušnšank«.

Zmagovalna ekipa Ptičarijade 2019 – družina Mateja Gamserja (Reč čebula) ob razglasitvi (Tomaž Mihelič)

Tudi letos je zmaga v fotografski kategoriji odšla na Dolenjsko. Prvo mesto si je prifotkala
skupina »Ribniška banda«, ki ji je uspelo v fotografski objektiv ujeti 49 vrst ptic.

»Ribniška banda« - zmagovalna ekipa Ptičarijade 2019 – največ fotografiranih vrst (Tomaž Mihelič)

Novost Ptičarijade 2019 je bila kategorija »sonaravno ptičarjenje«, kjer so se tekmovalci po
poligonu gibali naravi prijazno, torej brez uporabe energije iz fosilnih goriv. Pogum za
tekmovanje v tej kategoriji je zbrala samo ena skupina (»Tičiklisti«), ki je med 30 kilometrskem
kolesarjenjem zabeležila izjemnih 59 vrst ptic.

Druženje smo zaključili z željo, da uspemo v letu 2020 izvesti že tretji popis ptic na Kozjanskem
(po letih 1999, 2010). Ob tem popisu bi glede na finančne možnosti pripravili tudi knjigo o pticah
na Kozjanskem.
Izražena je bila tudi želja po sodelovanju med Kozjanskim parkom in ljubljanskim živalskim
vrtom (strokovna direktorica, Barbara Mihelič je bila udeleženka Ptičarijade).

