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Prvi ornitolog, ki je začel ptice 

sistematično obročkati, je bil 

danski profesor Mortensen (leta 

1899, foto). Leta 1900 mu je 

sledil profesor Northumberland v 

Angliji, v Nemčiji pa leta 1903 

ornitolog Theinemann. V 

Sloveniji obročkovalna dejavnost 

organizirano poteka od leta 1926 

– takrat je bil ustanovljen 

“Ornitološki observatorij v 

Ljubljani”. Uradno se je 

obročkanje ptic začelo leto 

kasneje. Po 2. svetovni vojni se je 

Ornitološki observatorij pridružil 

Prirodoslovnemu muzeju 

Slovenije, kjer danes deluje kot 

Slovenski center za obročkanje 

ptičev (SCOP) v okviru Kustodiata 

za vretenčarje.  

 

Izvajalci obročkanj na območju Jovsov v letu 2019 

Jože GRAČNER, strokovni sodelavec Centra za obročkanje ptic, Prirodoslovni muzej Slovenije,  

Marjan GOBEC, strokovni sodelavec Centra za obročkanje ptic, Prirodoslovni muzej Slovenije in  

Dušan KLENOVŠEK, višji naravovarstveni svetovalec, JZ Kozjanski park. 

Pri ureditvi tras sta sodelovala tudi Sven in Bor KLENOVŠEK ter domačini Branko VIDMAR in g. BAN 

(strojna pomoč, les, malica). KS Kapele in njen predsednik Ivan UREK sta dovolila uporabo opazovalnice 

na Koščevi poti za potrebe nastanitve in shranjevanje opreme. 

 

Datumi in lokacija obročkanj: 

Obročkanje na območju Jovsov smo začeli izvajati 4. avgusta 2019 z ureditvijo tras za postavitev lovilnih 

mrež. Ostali datumi izvajanja obročkanja: 17. 08. 2019, 18. - 20. 08. 2019, 29. 9. 2019, 16. – 18. 10. 

2019 in 1.12.2019. Z lovom se je pričenjalo zgodaj zjutraj in se je izvajalo cel dan. 

Zaradi visoke vode (tudi posledica dveh bobrovih jezov dolvodno na Jovsovski Grabi) je bilo urejanje 

vseh treh lovilnih tras zelo naporno. Prva poteka skozi sestoj trstičevja, druga je v pasu ločja in rogoza 

ob večji mlaki, tretja pa poteka skozi grmovno razraščeno vrbovje. Trase smo med obročkanji opremili 

s paletami na količkih, ki omogočajo lažji dostop do mrež in hitrejše »pobiranje« ulovljenih ptic iz 

mreže.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trase treh lovilnih transektov ob Jovsovski grabi  (vir karte: Atlas okolja) 

 

 
Postavljanje lovilne mreže v sestoju trstičevja; Marjan, Bor, Sven in Jože  (foto DK) 

 

Trasa v trstičju 

Trasa v vrbovju 

Trasa ob mlaki 



Namen obročkanja ptičjih vrst 

Glavni namen je preučevanje ptičjih selitev in njihovih ekoloških potreb. Če ptice spremljamo daljše 

časovno obdobje (več desetletij) lahko pridemo do podatkov o populacijskih trendih. Se populacije 

ohranjajo, mogoče številčno krepijo ali zaskrbljujoče upadajo? To pa so ključna vedenja za ohranjanje 

ptičjih vrst. Povsem neučinkovito je varovanje ptičje vrste le v času gnezdenja, če je na primer bolj 

ogrožena med selitvijo ali na zimovanju. Ker so ptice med najbolj mobilnimi organizmi, podatki iz ene 

države ne pomenijo nič. Zato so nacionalni centri za obročkanje povezani v EURING (European Union 

for Bird Ringing). Obročkanje poteka praviloma med spomladansko in jesensko selitvijo. Med 

gnezdenjem bi lovljenje, kratkotrajno zadrževanje in stres zelo negativno vplivalo na vzrejo zaroda.   

Obročkanje ptic je prvotni način spremljanje selitev ptic. Ko je ptič ujet, se ugotovi, za katero vrsto gre, 

določi starost in spol, na nogo se mu nadene obroček ter izmerimo nekatere biometrične podatke 

(dolžina peruti, teža, starost). V zadnjih letih skušajo obročkovalci prepoznati tudi prisotnost ptičjih 

bolezni in zajedavcev. Ptico po obročkanju in opravljenih meritvah takoj izpustimo. Nekatere vrste, ki 

jih je težko ujeti z mrežami, npr. štorklje, čaplje, ujede, sove, se obročkajo kot mladiči na gnezdu. 

Obročki so aluminijasti, ustrezne velikosti, za populacijske raziskave pa se uporabljajo tudi barvasti 

obročki. Danes obročkanje nadgrajuje spremljanje ptic z nameščenimi oddajniki. Slednje daje veliko 

kvalitetnejše podatke, a je žal ekonomsko veliko zahtevnejše.  

 
Tabela 1. Skupno število obročkanih ptičev v Sloveniji med 1983 in 2008 

(http://www.pms-lj.si/si/files/default/O-naravi/Zivali/Vretencarji/Ptici/Scopolia_Suppl_4-2009.pdf) 

 

 

 

 

 

http://www.pms-lj.si/si/files/default/O-naravi/Zivali/Vretencarji/Ptici/Scopolia_Suppl_4-2009.pdf


Obročkane vrste ptic 

Skupaj smo v letu 2019 uspeli ujeti in obročkati 36 vrst ptic. V začetku (avgusta) so prevladovale bičje 

trstnice in čebelarji, na koncu (oktober) so se ujele seleče sive pevke, plašice in trstni strnadi. Kot 

»vaba« so se uporabljali zvočni posnetki pričakovanih vrst. 

VRSTA PTICE 
ŠT. OBROČKANIH 

OSEBKOV 
OPOMBE 

ČEBELAR  Merops apiaster 23    

VIJEGLAVKA Jynx torquilla 1  

BIČJA TRSTNICA Acrocephalus schoenobaenus 234  

SRPIČNA TRSTNICA Acrocephalus scirpaceus 42  

RAKAR Acrocephalus arundinaceus 23  

VRTNA PENICA Sylvia borin  29  

MOČVIRSKA PENICA Acrocephalus palustris 4  

TAMARISKOVKA Acrocephalus melanopogon 2  

ČRNOGLAVKA Sylvia atricapilla 42  

RJAVA PENICA Sylvia communis 8  

MLINARČEK Sylvia carruca 1  

TRSTNI CVRČALEC Locustella luscinioides  2  

REČNI CVRČALEC, Phylloscopus fluviatilis 1  

VRBJI KOVAČEK Phylloscopus collybita 17  

SIBIRSKI KOVAČEK  Phylloscopus collybita tristis 1  

RUMENI VRTNIK Hippolais icterina 1  

SLAVEC Luscinia megarhynchos 1  

MODRA TAŠČICA Luscinia svecica 3  

TAŠČICA Erithacus rubecula 4  

PLAŠICA Remis pendulinus 17  

ŠČINKAVEC Fringilla coelebs 14  

ZELENEC Carduelis chloris 1  

PLAVČEK Cyanistes caeruleus 23  

VELIKA SINICA Parus major 8  

KRATKOPRSTI PLEZALČEK Certhia barachydactyla 1  

STRŽEK Troglodytes troglodytes 2  

TRSTNI S TRNAD Emberiza schoeniclus 24  

SIVA PEVKA  Prunella modularis  67  

POLJSKI VRABEC Passer montanus 1  

ŠKOREC Sturnus vulgaris 44  

ŠOJA  Garrulus glandarius 1  

ČAPLJICA Ixobrychus minutus 1  

GRAHASTA TUKALICA Porzana porzana 2  

KMEČKA LASTOVKA  Hirundo rustica 5  

KOS Turdus merula  4  

CARAR  Turdus viscivorus 1  

PROSNIK Saxicola torquata   

 

 

  



ČEBELAR  (Merops apiaster)  

V avgustu se je na območju zadrževala jata čebelarjev (> 70 osebkov), po vsej verjetnosti 

izhajajo iz gnezdišča na Bizeljskem. Odločilna za njihovo zadrževanje pred selitvijo je sigurno 

obilica hrane (kačji pastirji, metulji, velike kobilice, hrošči, čmrlji in čebele …).  

Njihovo prisotnost smo izkoristili za obisk skupine otrok, ki je bila v tem času na poletnem 

naravoslovnem taboru v Kozjanskem parku. Navdušenje nad bližino tako pisanih ptic in 

spuščanje iz njihovih rok je bilo za udeležence nepozabno. 

 

 
Udeleženci poletnega tabora in čebelar tik pred izpustitvijo  (foto DK) 

 

VIJEGLAVKA (Jynx torquilla)  

Naša najmanjša vrsta žolne, tudi edina selivka v družini. Na območju Jovsov in gozda na 

obrobju tudi gnezdi.  

 
Vijeglavka v roki obročkovalca (foto DK) 



ČAPLJICA (Ixobrychus minutus)  

V avgustovskem terminu ujeta naša najmanjša vrsta čaplje bi lahko na območju Jovsov tudi 

gnezdila. Okolica mlake pri opazovalnem stolpu in bližnja trstičja ji nudijo primeren habitat. Je 

pa to prvi podatek za vrsto na tej lokaciji. V prihodnje bo potrebno ob večerih prisluhniti 

njenemu teritorialnemu oglašanju za potrditev gnezdenja. 

 
Prvo obročkanje čapljice za izkušena obročkovalca Jožeta in Marjana (foto DK) 

 

RAKAR (Acrocephalus arundinaceus)  

Predstavnik trstnic se na območju Jovsov ustavi med selitvijo, zaradi razraščanja treh 

območij navadnega trstičevja (Phragmites australis) ob Jovsovski Grabi ima tudi primeren 

gnezditveni habitat. Bober z gradnjo jezov, posledično večjo omočenostjo območja in 

širjenja trstišč ustvarja primeren habitat zanj. 

 
Obročkanega rakarja je spoznal tudi lastnik parcel Branko Vidmar (foto DK) 



BIČJA TRSTNICA  (Acrocephalus schoenobaenus)  

Bičja trstnica je prebivalka trstišč in sestojev rogoza ali šašev ob rekah in jezerih ali v močvirjih. 
Všeč ji je, da sestoje trsta ali rogoza tu in tam prekine kakšen vrbov grm. Pri nas gnezdi maja 
in junija. Skodeličasto gnezdo splete iz rastlinskega materiala in ga skrije v gosto rastlinje na 
tla ali tik nad tlemi. Bičja trstnica je selivka, ki prezimuje v Afriki, južno od Sahare. Tja se odpravi 
med avgustom ali oktobrom, vrne pa se s prihodom pomladi. V Sloveniji velja za redko 
gnezdilko, na Rdečem seznamu ogroženih ptičev gnezdilcev pa jo najdemo v kategoriji ranljiva 
vrsta (V). 

 
Jože Gračner z eno od 234 ujetimi bičjimi trstnicami (foto DK) 

Na območju Jovsov je bičja trstnica gnezdilna vrsta, množično pa se tu ustavljajo tudi osebki 
na selitvi. Zato ni presenetljivo, da je bila v letu 2019 največkrat ujeta in obročkana vrsta (234 
osebkov). Med ujetimi osebki so bili tudi trije z obročki na nogah. Po ena bičja trstnica je 
priletela iz Češke, Nemčije in Estonije (več v poglavju o najdbah). 

 
Bičja trstnica v značilnem gnezdilnem habitatu (foto DK) 



SRPIČNA TRSTNICA  (Acrocephalus scirpaceus)  

Od na videz zelo podobne močvirske trstnice se loči po manj izrazitem očesnem kolobarju, nadočesni 

progi ter po daljšem kljunu. Med iskanjem hrane jo lahko največkrat opazujemo v grmovju ali na 

drevesu v bližini vode.   

 
Srpična trstnica je zelo podobna močvirski (foto DK) 

 

MOČVIRSKA TRSTNICA  (Acrocephalus palustris) 

Je tipična prebivalka vlažnih grmišč v bližini vode in gosto poraščenih jarkov. Njena 

prezimovališča najdemo v jugozahodni Afriki. Po videzu zelo podobna srpični trstnici. 

 
Jože razlaga razliko med krempljem močvirske in srpične trstnice (foto DK) 



TAMARISKOVKA (Acrocephalus melanopogon)  

Na terenu jo lahko zamenjamo s podobno bičjo trstnico. Gnezditveni habitat so sestoji trstišča z 

rogozom in ločjem. V Srednji Evropi so večje populacije le ob Nežiderskem jezeru. V Sloveniji je 

izjemno redka gnezdilka in nasploh redko opažena vrsta. 10. oktobra 2019 ujeti tamariskovki sta 

prva podatka za Kozjansko in Obsotelje. 

 
Prvo opažanje tamariskovke v Jovsih (foto Marjan GOBEC) 

 

RJAVA PENICA  (Sylvia communis)  

Gnezditveni prostor te penice so odprte pokrajine s trnovim grmičevjem. Najdemo jo tudi 

v živih mejah in na samotnih drevesih. Prezimuje v Podsaharski Afriki. Na območju Jovsov 

tudi gnezdilka. 

 
Belkasto grlo in značilna rjava obarvanost peruti (foto DK) 



ČRNOGLAVKA  (Sylvia atricapilla)  

Naša najbolj posta vrste penice. Na območju Jovsov tudi običajna gnezdilna vrsta. Selivka, 

ki hladni let leta preživi v Sredozemlju ali Severni Afriki.  

 
Samec črnoglavke s črno »kapo« in samica z rjavo (foto DK) 

 

VRTNA PENICA  (Sylvia borin)  

Majhna penica z zelo kratkim in močnim kljunom, ki je na osnovi siv. Perje je na zgornji 

strani sivorjavo, spodaj pa belkasto bež. Živi zelo skrito v grmovju, zato jo redko vidimo.  

 
Vrtna penica značilnega obarvanja oprsja (foto DK) 

 

 



MLINARČEK  (Sylvia curruca)  

Njegov gnezditveni prostor so polodprte pokrajine z grmičevjem, kot so gozdna obrobja, 

samotna drevesa na polju, sadovnjaki, pokrajine z mejicami in večji vrtovi. Evropska 

populacija se seli v jugovzhodno Afriko, predvsem v Sudan, Etiopijo in na Arabski polotok. 

 
Mlinarček (foto gatisvil.wordpress.com/tag/sylvia-carruca/) 

 

TRSTNI KOBILIČAR   Locustella luscinioides  

Življenjski prostor v času gnezdenja so velika trstišča, rogozovja ali ločja. Prezimuje v Afriki, južno 

od Sahare, maloštevilno pa tudi v saharskih oazah. Pri nas je redka poletna vrsta. V Jovsih še ni bil 

opažen kot gnezdilec, gnezdi pa tu sorodna vrsta  - kobiličar (L. naevia). 

 
Trstni kobiličar z obročkom na nogi (foto DK) 



REČNI KOBILIČAR Locustella fluviatilis 

Gnezdi na vlažnih jasah v gozdu, v travniških gozdovih in v visokem grmičevju v bližini voda. V 

srednji Evropi gnezdeče populacije najdemo na Madžarskem in Poljskem. Pri nas je zelo redka 

poletna vrsta, znani so primeri gnezdenja v bližini – topolovi nasadi v Vrbini (Brežice) ob Savi. 

 
Značilna rjava obarvanost telesa (foto filko34,fotonarava) 

 

PROSNIK (Saxicola torquata)  

Selivska vrsta, ki gnezdi v ekstenzivni travnati krajini. Gnezdo uredi na tleh. Grme in visoke steblike 

uporablja kot lovske preže. Na območju Jovsov gnezdilna vrsta. 

 
Lovska preža za samca na stebliki na ekstenzivnem travniku (foto DK) 

 



VRBJI KOVAČEK (Phylloscopus collybita)  

Vrbji kovaček je ena izmed najpogostejših ptic pri nas in v Evropi. Med nenehnim iskanjem hrane 

med vejevjem in listjem ves čas trza s perutmi in repom. Pogosta gnezdilka, ki se oglaša z značilnim 

»cip-cap«. Selivka. 

 
Vrbji kovaček z značilno svetlo progo nad očmi (foto DK) 

 

SIBIRSKI VRBJI KOVAČEK  (Phylloscopus collybita tristis) 

Gre za podvrsto pri nas gnezdečega, zelo pogostega vrbjega kovačka. Namesto rumenkastih 

odtenkov je prisotna sivo bela obarvanost. Izredno redko opažena podvrsta na slovenskem 

ozemlju. V Jovsih je bil sibirski vrbji kovaček ujet in obročkan 1. decembra 2019. 

 
Redko viden v Sloveniji – sibirski vrbji kovaček (foto Marjan GOBEC) 



RUMENI VRTNIK (Hippolais icterina)  

Gnezdi v razredčenih listnatih gozdovih z veliko podrasti, na samotnih drevesih na polju, na 

pokopališčih in večjih vrtovih. Rumeni vrtnik je selivec na dolge razdalje s prezimovališči v tropski 

Afriki. Pri nas je redka poletna vrsta. 

 
Značilna rumenkasta obarvanost trebušne strani rumenega vrtnika (foto DK) 

 

SLAVEC (Luscinia megarhynchos) 

Redko opažena vrsta, zato pa jo pogosteje slišimo iz kakšnega grma ali drevesa. Poje zlasti ob 

večerih in ponoči, pa tudi podnevi. Na območju Jovsov je gnezdilec, v jeseni se odselijo v Afriko.  

 
Značilno rdeče rjava obarvanost repnih peres je ena značilnosti slavca (foto DK) 



MODRA TAŠČICA (Luscinia svecica)  

Je plaha in nekoliko skrivnostna ptica, ki se večino časa drži v gostem rastju. Pri nas jo bomo lahko 

opazili le na spomladanskem in jesenskem preletu. Prezimi na jugu Iberskega polotoka, v severni 

Afriki, na Arabskem polotoku in v nekaterih delih Azije. Gnezdi v Skandinaviji in Sibiriji, v Aziji vse 

do Himalaje, pa tudi na posameznih območjih v srednji in zahodni Evropi ter ob Črnem morju. 

Imenu navkljub ni v sorodu s pri nas pogosto taščico. 

 
Značilna obarvanost repnih peres (foto DK) 

 

 
Pridevnik v imenu je ta sorodnica slavca dobila po modro obarvanem grlu in oprsju (foto DK) 

 



TAŠČICA (Erithacus rubecula) 

Je delna selivka - pozimi se seli na krajše razdalje, na primer iz visokogorja v nižine. Tako je v naših 

krajih prisotna skozi vse leto, vendar ne ista. Najraje živi na območjih, kjer se stikajo gosto rastje in 

odprte, travnate površine. Pogosta vrsta na obrobju Jovsov. 

 
Značilno oranžno obarvan del glave, grlo in oprsje (foto DK) 

 

PLAŠICA  (Remis pendulinus)  

Plašica je pri nas redka celoletna vrsta, na selitvi pa lahko naletimo na nepregledne jate teh ptic, ki 

se najpogosteje prehranjujejo v mokriščih na soplodjih širokolistnega rogoza. V Jovsih ne gnezdijo, 

opažene le na preletih. 

 
Samci imajo preko oči značilno črno obarvano »Zoro« krinko (foto DK) 



ŠČINKAVEC  (Fringilla coelebs)  

Celoletna vrsta na območju Jovsov, predvsem na gozdnem robu. Ena najbolj pogostih ptičjih vrst, 

ki se preko zime združuje v jate, tudi mešane s pinožami in sinicami. Hrano običajno išče na tleh. 

 
Samec ščinkavca je izredno barvit, hrano pa pogosto išče na tleh (foto DK) 

 

ZELENEC (Carduelis chloris)  

Celo leto prisotna pretežno semenojeda vrsta na območju Jovsov. Izven gnezdilne sezone večkrat 

v jatah, tudi mešanih (z liščki, sinicami). 

 
Zelenec z značilno rumeno zeleno progo v peruti (foto DK) 



KMEČKA LASTOVKA  (Hirundo rustica)  

Kmečke lastovke na območju gnezdijo v hlevih okoliških kmetij. Območje Jovsov (trstičevje) se je 

izkazalo za izredno dobro počivališče selečih lastovk. Tako je bilo na višku selitve opaziti 

prenočevanje več deset tisočglave jate. Preventivno sta Marjan in Jože mreže odstranila, saj bi se 

v mreže zapletlo preveliko število ptic. 

 
Značilno posedanje na žicah (foto DK) 

 

PLAVČEK (Cyanistes caeruleus)  

Celo leto prisotna vrsta Jovsov in okoliških gozdov. Izven gnezdilne sezone tvori manjše jate, tudi 

mešane z drugimi vrstami sinic in liščki. Gnezdi v duplih. Zelo bojeviti in zato jih je težko spraviti iz 

mreže. 

 
Odločen, bojevit plavček v roki obročkovalca (foto Sven KLENOVŠEK) 

 



VELIKA SINICA  (Parus major) 

Najbolj pogosta vrsta sinice pri nas, celoletno prisotna vrsta. Tudi ona je sekundarna duplarica, ki 

rada zasede primerno gnezdilnico. 

 
Samček s širokim črnim pasom preko oprsja in trebušne strani (foto DK) 

 

KOS (Turdus merula)  

Gnezdilka, ki v primeru nesnežne zime lahko v manjšem številu tudi prezimi. Gnezdo si splete v 

gosti krošnji grma, svoj živalski plen pa išče pretežno na tleh. 

 
Kosovka pozimi večino časa preživi v bližini vira hrane – na primer plodov gloga (foto DK) 

 



CARAR  (Turdus viscivorus)  

Sorodnik kosa, ki je na območju Jovsov prisoten skozi celo leto. V zimskem času se rad zadržuje v 

bližini dreves na katerih uspeva plodeča bela omela, poglaviten zimski vir hrane. Sicer živalsko 

hrano išče pretežno na tleh. 

 
Iskanje hrane na pokošenem travniku (foto DK) 

 

POLJSKI VRABEC (Passer montanus)  

Na mejici ob njivi na robu Jovsov in vrbovem grmovju ob Jovsovski grabi se je v času obročkanja 

stalno zadrževala manjša jata poljskih vrabcev. Večinoma semenojede ptice se tu zadržujejo celo 

leto, v lovilni mreži pase zaradi agresivnosti močno zapletejo. 

 
Vrabcu v jesensko zimskem času teknejo tudi plodovi invazivne orjaške zlate rozge (foto DK) 



ŠKOREC  (Sturnus vulgaris)  

Običajna gnezdilka Jovsov in okoliških gozdov. V poznem poletju in med selitvijo tvorijo tudi 

večtisočglave jate, ki predvsem v pozno popoldanskem času v zraku izvajajo skupinske letalske 

akrobacije. Tudi oni radi prenočujejo v trstičevju. 

 

  
Skupinsko prehranjevanje škorcev na travniku (foto DK) 

 

SIVA PEVKA  (Prunella modularis)  

Siva pevka se na območju Jovsov zadržuje le tekom selitve. V primeru zime brez snega lahko 

posamezni osebki tu preživijo tudi celo zimo. 

 
Značilno sivo obarvanje glave in vratu sive pevke (foto DK) 

 



TRSTNI STRNAD  (Emberiza schoeniclus)  

Med pozno selečimi vrstami v jesenskem času so trstni strnadi. Posamezni osebki zimo brez obilice 

snega tudi preživijo na območju. Hranijo se po visokih steblikah (trstičevje, zlata rozga …), kjer 

iščejo semena.  

 
Bela peresa na robu repnih ter črni brki so značilnost trstnega strnada (foto DK) 

 

KRATKOPRSTI PLEZALČEK  (Certhia brachydactyla)  

Dolg ukrivljen kljun je značilnost neutrudnega plezalca po deblih dreves. Težko pa je ločiti dve vrsti 

– kratko in dolgoprstega plezalčka. Celo leto prisotna vrsta. 

 
Tanek, rahlo ukrivljen kljun je značilnost plezalčka (foto DK) 



STRŽEK   (Troglodytes troglodytes)  

Ena najmanjših ptic pri nas, ki se večino časa zadržuje nizko pri tleh – v gostem grmovju, med kupi 

suhih vej. Je pa izredno glasen za svojo velikost. Celo leto prisotna vrsta. 

 
Stržek je večino časa na tleh (foto DK) 

 

ŠOJA  (Garrulus glandarius) 

Celo leto prisotna vrsta na območju Jovsov in okoliških gozdov. Prehranjuje se tako s semeni kot 

živalsko hrano – še posebno uspešna je pri iskanju mladičev gnezdih. Pozno poleti rada obiskuje 

njive z zorečo koruzo. 

 
Eden od prepoznavnih znakov šoje so modra peresa v perutih (foto DK) 



GRAHASTA TUKALICA  (Porzana porzana) 

Mokrotni predeli ob Jovsovski grabi so že od leta 2007 znani po tej mnogokrat spregledani gnezdilni 

vrsti. Zadržuje se med visokimi močvirskimi steblikami, občasno jo je moč videti na robu vode. 

 
Grahasta tukalica je bila presenečenje za oba izkušena obročkovalca (foto DK) 

 

VODOMEC  (Alcedo atthis) 

Vodomec j e na območju Jovsov prisoten celo leto, Le v primeru mrzle zime in zamrznjene gladine 

Grabe in mlake se odseli do nezaledenelih vodnih površin. Njegov plen so predvsem manjše vrste 

rib, ki jih lovi s strmoglavljenjem. 

 
Med najbolj barvitimi ptičjimi vrstami je sigurno vodomec (foto DK) 

 



NAJDBE OBROČKANIH PTIC 

Med vsemi ujetimi in obročkanimi pticami so še posebno pomembne najdbe že obročkanih ptic. Tokrat 

so se ujele tri ptice – vse vrste bičja trstnica. Pri vseh treh osebkih so bile obročkane letošnje ptice, 

priletele pa so iz različnih držav – Nemčije, Češke in Estonije. 

BIČJA TRSTNICA  (Acrocephalus schoenobaenus) 

Oznaka obročka:  TV 69008 N MUSEUM PRAHA         Datum najdbe: 4. avgust 2019 

Država obročkanja: Češka, 2019 

 
Opažen obroček iz Češke na nogi bičje trstnice (foto DK) 

 

 
S podatki izpolnjen obrazec za najdbo obročka (foto DK) 



 BIČJA TRSTNICA  (Acrocephalus schoenobaenus) 

Oznaka obročka:  ESTONIA MATSALU CB44659                Datum najdbe: 20. avgust 2019 

Država obročkanja: Estonija 

 
Obroček iz Estonije na nogi bičje trstnice (foto DK) 

 

 
S podatki izpolnjen obrazec za najdbo obročka iz Estonije (foto DK) 

 

Poleg teh dveh je bila najdena še bičja trstnica, ki je bila obročkana letos v Nemčiji. 

 



Druge opažene ptičje vrste med izvajanjem obročkanja: 

Med izvajanjem obročkanja so bile (mimogrede) opažene še mnoge ptičje vrste, ki niso zašle v mrežo. 

Videne ali slišane so bile: fazan (Phasianus colchicus), kanja (Buteo buteo), mokož (Rallus aquaticus), 

mestna lastovka (Delichon urbica), zelenonoga tukalica (Gallinula chloropus), mala tukalica (Porzana 

parva), kozica (Gallinago gallinago), rjavi srakoper (Lanius collurio), siva čaplja (Ardea cinerea), velika 

bela čaplja (Casmerodius albus), mlakarica (Anas platyrhynchos), lesna sova  (Strix aluco), pegasta 

sova (Tyto alba), skobec (Accipiter nisus), smrdokavra (Upupa epops), sraka (Pica pica), siva vrana 

(Corvus cornix), krokar (Corvus corax), grivar  (Columba palumbus), brglez  (Sitta auropaea), veliki detel 

(Dendrocopos major), bela pastirica (Motacilla alba), dlesk (Coccothraustes coccothraustes), lišček 

(Carduelis carduelis), kobilar (Oriolus oriolus), cikovt (Turdus philomelos), črna žolna (Dryocopus 

martius). 

Nekatere med njimi velja izpostaviti. 

 

KOBILAR (Oriolus oriolus) 

Kobilar je na območju Jovsov in gozda na pobočjih severno (pod Kapelami) običajna gnezdilna vrsta. 

Prileti v maju in se avgusta običajno že odseli. Zelo plaha vrsta, njeno prisotnost prej zaznamo po 

značilnem oglašanju.  

Na vrbo sredi mlake je zaradi zvočnega izzivanja priletel samec (foto DK) 

 

 

 



PEGASTA SOVA (Tyto alba) 

Pegasta sova dokazano že vrsto let gnezdi na podstrešju stare osnovne šole v Kapelah. Jovsi 

predstavljajo njeno lovišče. Opazovana in slišana je bila med popisom kosca (2019, dvakrat), prav tako 

pa je v nočnem času priletavala na opazovalnico ob mlaki. Zaradi redkosti je ena najbolj markantnih 

ptičjih vrst na območju. 

 
V svetovnem merilu splošno razširjena, pri nas pa zelo redka sovja vrsta (foto DK) 

 

SMRDOKAVRA (Upupa epops) 

Avgustovska opazovanja iskanja hrane v Jereslavcu na robu Jovsov dajejo upanje, da ta redka ptičja 

vrsta na območju zopet gnezdi. Potrebno preveriti v naslednjih gnezdilnih sezonah. Kvalifikacijska vrsta 

Nature 2000.  

 
Zaradi večkratnega opazovanja med hranjenjem na pašniku na robu Jovsov verjetna gnezdilka (foto DK) 



KOZICA  (Gallinago gallinago) 

Pred desetletji je kozica v Jovsih gnezdila, kar so ugotavljali tudi tukajšnji šolarji v svoji raziskavi 

(mentorica Tea Furlan). Novejših podatkov ni, verjetno še vedno gnezdi. V času obročkanj smo opazili 

več preletov para kozic. Lahko, da gre za seleče osebke, stanje bi bilo smiselno v prihodnjem letu 

preveriti. 

 
Kozica se zanaša na svojo varovalno barvo in nas spusti zelo blizu  (foto DK) 

 

MOKOŽ  (Rallus aquaticus) 

Njegova prisotnost (običajno celoletna) je bila ugotovljena pred desetletjem (2006). Njegovo značilno 

kruleče oglašanje smo lahko med izvajanjem obročkanja redno poslušali. Odgovarja mu velika 

zamočvirjenost terena, saj svojo živalsko hrano išče v plitvinah.  

 
Mokož pri iskanju hrane  (foto DK) 



Ostale opažene živalske in rastlinske  vrste 

EVROPSKI  BOBER (Castor fiber) 

Na območju izvajanja obročkanja živi družina bobrov že več let. Zaradi dveh jezov na Jovsovski Grabi je 

nivo vode višji kot bi bil sicer, Tudi v sušnem obdobju se ne zniža. V poletnem času je prisotnost bobra 

opažena na koruzni njivi, kjer se hrani. Zaradi bobrove zajezitve Grabe in posledično višjega nivoja vode 

se na treh lokacijah razrašča navadni trst (Phragmites australis). 

 
Čistina na robu koruzne njive zaradi – posledica bobrovega prehranjevanja (foto DK) 

 

Bober vzdržuje strugo Grabe, da lažje plava po njej do učne mlake. V zimskem času podre veliko vrb – 

tako drevesastih kot grmovnih. Ob urejanju dostopa in brvi (avgust 2019) do tras za mreže je objedel 

veliko vej, ki so ostale ob obžagovanju glavatih vrb. V času obročkanja (avgust – oktober 2019 je že v 

septembru začel z podiranjem mladih grmovnatih vrb – kljub temu, da je bila v neposredni bližini 

koruzna njiva. Tako je začasno okrnil tretjo lovilno traso. 

 
Jez na Jovsovski grabi pod lokacijo obročkanja ohranja visok nivo vode na območju  (foto DK) 



KUNA BELICA (Martes foina) 

Njeno prisotnost na območju so izdajali sveži iztrebki na položenih paletah na lovilnih trasah. 

 

METULJI 

Med izvajanjem obročkanja ptic v letu 2019 so bile opažene naslednje vrste metuljev: 

Rumenooki kupido (Cupido argiades), gospica (Argynnis paphia), jadralec (Iphiclides podalirius),  

močvirski cekinček (Lycaena dispar). 

 
Rumenooki kupido na mokrotnih tleh, avgust 2019, Dušan Klenovšek 

 

KAČJI PASTIRJI 

Med izvajanjem obročkanja ptic v letu 2019 so bile opažene naslednje vrste kačjih pastirjev: 

opoldanski škrlatec  (Crocothemis erythraea), krvavordeči kamenjak (Sympetrum sanguineum).  

 
krvavordeči kamenjak na suhi vrbovi vejici, avgust 2019 (DK) 

 



MOČVIRSKA SKLEDNICA  (Emys orbicularis) 

Naša edina avtohtona želvja vrsta je na območju Jovsov dokumentirana že dlje časa. Njeno prisotnost 

smo opazili na območju mlake tudi v času obročkanja ptic. Trase namenjene lovu ptic bodo lokalno 

izboljšale njihov habitat, saj bodo imele na voljo več lokacij za jutranje sončenje. 

 
Sončenje močvirske sklednice na plavajočem kosu lesa (foto DK) 

 

BELOUŠKA  (Natrix natrix) 

Obsežni mokrotni habitati Jovsov so idealen habitat belouške, ki je bila opažena tudi med izvajanjem 

obročkanje ptic. 

 
Sončenje belouške na obvodnem suhem rastlinju (foto DK) 



ŠPANSKI LAZAR  (Arion vulgaris) 

Tujerodna invazivna vrsta golega polža je na območju obročkanja zelo pogosta. Bujno rastlinje jim nudi 

vlažno zavetje ter obilico hrane. 

 
Španski lazar na ostankih koruze, oktober 2019 (foto DK) 

 

JUŽNA MEŠINKA (Utricularia australis) 

Južna mešinka je plavajoča vodna rastlina brez korenin. Njeni potopljeni listi so deljeni v ozke roglje, 

na katerih so razviti lovilni mešički. Vanje se ujamejo vodni nevretenčarji, ki jih mešinka razgradi in tako 

dobi hranila (aminokisline), ki jih v njenem življenjskem okolju primanjkuje. To, v Sloveniji redko vrsto 

navadno opazimo šele, ko iz vode požene socvetja s 3 do 12 rumenimi cvetovi. Spodnja ustna cvetov 

je pri tej vrsti bolj ali manj ravna, ostroga pa je dolga 5 do 6 mm. Glede izbire življenjskega prostora je 

zelo izbirčna in je v slovenski rdeči seznam ogroženih rastlin uvrščena kot prizadeta vrsta. Opažanja v 

»učni mlaki« so prva na tej lokaciji. 

 
Južna mešinka, avgust 2019, (foto DK) 



TRIŽILNA VODNA LEČA (Lemna trisulca) 

Trižilna vodna leča je velika od 3 do 10 milimetrov. Je edina potopljena leča, cveti med majem 

in septembrom, med cvetenjem pa plava na vodni površini. Stebelni členki so suličasti, 

navadno se drži skupaj več navzkrižno razvrščenih členkov. Najdemo jo v ribnikih, jarkih in 

jezerih. 

 
Potopljeni primerki trižilne vodne leče ter plavajoči primerki druge vrste vodne leče (foto DK) 

 

KANADSKA in ORJAŠKA ZLATA ROZGA (Solidago canadensis, S. gigantea) 

Obe na videz mnogim zelo podobni vrsti invazivne tujerodne vrste se na območju hitro širita. Razlog 

je predvsem v opuščanju košnje na mnogih parcelah. Zato lahko v naslednjih letih njuno razraščanje 

predstavlja velik problem za avtohtone rastlinske vrste. 

 
Sestoj invazivne zlate rozge (foto DK) 



ZAKLJUČEK 

V letu 2019 sta Marjan Gobec in Jože Gračner, obročkovalca slovenskega centra za obročkanje pri 

Prirodoslovnem muzeju Slovenije v sodelovanju z Dušanom Klenovškom iz Javnega zavoda Kozjanski 

park med avgustom in decembrom izvajali obročkanje ptic na območju Jovsov. Obsežen kompleks 

nižinskih ekstenzivno upravljanih zamočvirjenih travišč je pomembna postaja na selitveni poti mnogih 

vrst ptic. 

 
Sredinska trasa lova ptic ob mlaki in opazovalnem stolpu (foto DK) 

 

Številčnost ulovljenih (36 vrst)in opaženih (dodatnih 26) vrst opravičuje namero, da se obročkanje na 

lokaciji nadaljuje tudi v prihodnjih letih. Pri tem smo sodelovali z lastniki opazovalnega stolpa (KS 

Kapele) in lastniki parcel (Branko Vidmar). Fotografsko obarvano poročilo in dva plakata o obročkanju 

ter več medijskih objav bodo prispevali k boljšemu zavedanju domačinov in stroke o pomenu Jovsov 

za ptice. Tako smo med obročkanjen prvič zabeležili na območju Kozjanskega sibirsko podvrsto vrbjega 

kovačka in prvi opažanji tamariskovke. Novi so podatki, da se tu preko selijo vrste iz srednje (Češka, 

Nemčija) in severovzhodne Evrope (Estonija). Skupaj s podatki, ki smo jih pridobili tekom enodnevnega 

dogodka »Ptičarijada 2019« (prvo opažanje čuka v okolici Bistrice ob Sotli) pomenijo pomemben 

prispevek k vedenju o pticah območja. Obogatili bodo tudi podatke, ki bodo v letu 2020 pridobljeni 

med popisom ptic (v izvedbi DOPPS). 

Ti podatki so pomembni tudi v luči dejstva, da bo v Jovsih JZ Kozjanski park v naslednjih sedmih letih 

izvajal tudi aktivnosti za ohranjanje nižinskega urha (Bombina bombina).  


