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Januarsko štetje vodnih ptic (ang. International Waterbird Census, IWC) poteka v Sloveniji od leta 1988, 

leta 1997 pa je bilo prvič zastavljeno kot celosten, koordiniran in standardiziran popis vodnih ptic na 

ozemlju celotne Slovenije. Projekt na mednarodni ravni koordinira organizacija Wetlands 

International, tako da sočasno poteka v večjem delu Evrope in tudi drugod po svetu. V štetje je 

vključenih preko 90 vrst ptic iz različnih skupin. V shemi monitoringa vsako leto sodeluje med 200 in 

300 prostovoljcev. V JZ Kozjanski park sodelujemo od leta 2012. 

Cilj popisa je, da z mednarodno usklajenim štetjem dobimo podatke o številčnosti, razširjenosti, 

pomembnejših skupinskih prenočiščih in populacijskih trendih vodnih ptic v zimskem obdobju. 

Pridobljeni podatki omogočajo vrednotenje posameznih mokrišč na nacionalnem in mednarodnem 

nivoju in so podlaga za opredelitev varovanih območij. 

V Kozjanskem parku poleg vodnih ptic beležimo tudi prisotnost drugih vrst ptic, prisotnost evropskega 
bobra (Castor fiber) ter sladkovodnih školjk.  

Metoda 

Štetje poteka skladno z navodili oziroma priporočili Wetlands International, vselej ob koncu tedna, ki 
je najbližji sredini meseca januarja. Popisuje se istočasno – s tem preprečimo vpliv premikov vzdolž 
vodotokov na število opaženih ptic.  

 
»Mednarodna ekipa« popisovalcev na  odseku ST6 (Orešje – Nova vas, 13.1.2020, DK). 

 

V Kozjanskem parku popisujemo v službenem času na petek pred vikendom in v ponedeljek po vikendu. 
V zadnjih petih letih sodelujemo s kolegi iz hrvaške Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima 
prirode Krapinsko-zagorske županije. Zaradi tehničnih ovir (žica) na slovenski strani in posledično 
onemogočenega dostopa do struge, večino popisa izvedemo s leve, hrvaške strani Sotle. Pred popisom 
smo obvestili slovensko in hrvaško policijo, pred samim popisom pa se še javili na mejnih prehodih.  

 

https://www.wetlands.org/
https://www.wetlands.org/
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V popis, ki je na Sotli potekal med 10. in 13. januarjem 2020 so bili vključeni zaposleni v JZ Kozjanski 

park: Olga ZAKOVŠEK, Valerija SLEMENŠEK, Vesna ZAKONJŠEK, Nataša FERLINC, Peter KUNST, Anton 

PRESKAR in Dušan KLENOVŠEK. Na odseku Sotla 1 so popisovali Nejc RABUZA, Katjuša OKROŠEK in 

Danijela KODRNJA. Na odseku Sotla 5 so sodelovali tudi zaposleni iz Javne ustanove za upravljanje 

zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije – Petra BRALIĆ, Mia 

LELJAK in Ivan MALOGORSKI. Na odseku Sotla 6 je sodelovala še Vesna KUNEJ (TD Bizeljsko). Na 

Gračnici je popisovala Polona GORIŠEK.  

Popis so zaznamovale dokaj nizke temperature – v kombinaciji z zmrznjeno podlago in brez snega je 

bila hoja lažja. Gladina vode v strugi ni bila zaledenela, Mrtvice in rokavi pa so bili povsem zaledeneli. 

13. 1. je bilo precej megleno, a ni vplivalo na kvaliteto popisa.  

 
Zaledenela gladina vode v mrtvici Sotle na hrvaški strani (13.1.2020, DK) 

 

 

Opažene vodne vrste ptic po odsekih:  

 

a) Območje Vonarskega »jezera« 
 

Območje je bilo deloma preverjeno, predvsem spodnji del  - nad obnovljeno pregrado. Tu so malo večje 

vodne površine, ki v kombinaciji z velik zalednim območjem dajejo številnim ptičjim vrstam primeren 

zimski habitat. 10. januarja 2020 je izvajal popis Dušan Klenovšek. 

Opažene vrste : mlakarica (15), kreheljc (2), velika bela čaplja (1), siva čaplja (3), kormoran (1) 

Ostale vrste ptic: velika sinica (2), močvirska sinica (2), ščinkavec (1), taščica (2), stržek (3), kos (1), kanja 

(1), krokar (2), siva vrana (3), šoja (2). 
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Kreheljc je opažen le na območju Vonarja  (10.1.2020, DK) 

 

 

b) Sotla 1 (Vonar – Imeno) 
 

Območje pod obnovljenim jezom, mimo Podčetrtka do mejnega prehoda Imeno. Popis opravili: Nejc 

Rabuza, Katjuša Okrošek in Danijela Kodrnja (datum).  

Opažene vrste : mlakarica (11), kormoran (10), siva čaplja (3), vodomec (1) 

Ostale vrste ptic:  

 

 

c) Sotla 2 (Imeno - Sedlarjevo) 
 

Odsek Sotle z meandrirajočo strugo, ki je praviloma obraščena z lesno zarastjo. Popis izvedle Tatjana 

Kotnik in Nataša Ferlinc (10.1.2020).  

Opažene vrste : mlakarica (7), kormoran (31), velika bela čaplja (1). 

Ostale vrste ptic: siva vrana (8) in šoja (6). 

 

 

č) Sotla 3 (Sedlarjevo – Polje pri Bistrici) 
 

Odsek Sotle z meandrirajočo strugo, ki je praviloma obraščena z lesno zarastjo. Krajši odsek je dolina 

stisnjena, z gozdom do reke. Popis opravili: Nina Gabron in Valerija Slemenšek (10.1.2020).  

Opažene vrste : mlakarica (17), kormoran (8), siva čaplja (1),  

Ostale vrste ptic: zelena žolna (1), kanja (3) in šoja (2). 
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d) Sotla 4 (Polje pri Bistrici – Orešje) 
 

Odsek Sotle z meandrirajočo strugo, ki je praviloma obraščena z lesno zarastjo. Prisotni tudi rokavi in 

mrtvice. V soteskastem delu (Zelenjak) struga ne spremeni značilnosti, le okolica he drugačna. Popis 

opravili: Peter Kunst, Anton Preskar in Dušan Klenovšek (10.1.2020).  

Opažene vrste : mlakarica (71), kormoran (18), siva čaplja (3), siva pastirica (4), bela pastirica (4) 

Ostale vrste ptic: zelena žolna (1), črna žolna (1), carar (13), stržek (8), velika sinica (20), siva vrana (5),  

sraka (2), lišček (2), plavček (10), ščinkavec (9), poljski vrabec (10), taščica (4), brglez (2), siva pevka (2), 

močvirska sinica (1), dolgorepka (4), krokar (2), kos (1), kanja (2) in šoja (5). 

 

 
Siva pevka je zimska gostja, ki išče semena na steblikovju ob vodi  (10.1.2020, DK) 

 

 

e) Sotla 5 (Orešje – Nova vas) 
 

Odsek Sotle kje na široki ravnici še lahko ustvarja okljuke in meandre. Popis opravili: Tina Osovnikar, 

Anton Preskar, Olga Zakošek, Petra Bralić, Mia Leljak in Ivan Malogorski in Dušan Klenovšek (13. 1. 

2020).  

Opažene vrste : mlakarica (76), kormoran (2), velika bela čaplja (2), vodomec (2). 

Ostale vrste ptic: črna žolna (1), carar (17), stržek (8), velika sinica (61), siva vrana (14),  sraka (1), lišček 

(2), plavček (3), ščinkavec (35), poljski vrabec (95), taščica (2), brglez (5), siva pevka (2), dolgorepka (5), 

krokar (6), kos (2), fazan (4), brinovka (1), veliki detel (3), kanja (2),domači golob (5) in šoja (5). 
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Velike bele čaplje se pogosto zadržujejo na poljih (DK) 

 

e) Sotla 6 (Nova vas – Stara vas) 
 

Odsek Sotle kje na široki ravnici še lahko ustvarja okljuke in meandre. V času popisa precej megleno 

vreme in slabša vidljivost. Popis opravili: Vesna Zakonjšek in Vesna Kunej (13. 1. 2020).  

Opažene vrste vodnih ptic: - 

Ostale vrste ptic: črna žolna 

 
 

f) Gračnica 

Spodnji odsek Gračnice je pretežno soteskast, višje se dolina razširi. Tok je izmenjaje počasen, prisotne 

so tudi brzice in slapovi. Nad Jurkloštrom tudi večji ribniki. Struga deloma zaledenela, ribniki pa v celoti. 

Popis opravila Polona Gorišek (11. 1. 2020).  

Opažene vrste vodnih ptic: siva čaplja (4), povodni kos (6), vodomec (5), kormoran (1), bela štorklja (1). 
 

  
Povodni kos poseljuje odseke z brzicami (DK) 
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Bela štorklja je imela obroček. Na podlagi podatka na njemu so ugotovili, da gre za samico, ki je v letu 
2019 gnezdila v Cerkljah na Gorenjskem. O njeni poškodbi, oskrbi in vrnitvi v naravo so pisali tudi mediji 
(https://www.24ur.com/novice/slovenija/storkljini-mladicki-so-se-skupaj-z-mamo-vrnili-v-cerklje.html).  

 

 
Največja posebnost popisa 2020 – bela štorklja v dolini Gračnice (Polona Gorišek, 2020, FB) 

 

Med vodnimi vrstami ptic so bile med popisi opažene: 

1. mlakarica (Anas platyrhynchos), 197 osebkov, 

2. kreheljc (Anas crecca), 2 osebka, 

3. kormoran (Phalacrocorax carbo), 71 osebkov,  

4. velika bela čaplja (Casmerodius albus), 4 osebkov, 

5. siva čaplja (Adea cinerea),  14 osebkov, 

6. povodni kos (Cinclus cinclus), 6 osebkov, 

7. bela štorklja (Ciconia ciconia), 1 osebek, 

8. siva pastirica (Motacilla cinerea), 4 osebkov, 

9. vodomec (Alcedo atthis), 8 osebkov ter  

10. bela pastirica (Motacilla alba), 4 osebkov. 

 

https://www.24ur.com/novice/slovenija/storkljini-mladicki-so-se-skupaj-z-mamo-vrnili-v-cerklje.html
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Druge opažene ptičje vrste:  

1. črna žolna (Dryocopus martius), 3 osebki, 

2. veliki detel (Dendrocopos major), 3 osebki, 

3. krokar (Corvus corax), 10 osebkov, 

4. siva vrana (Corvus cornix), 30 osebkov, 

5. šoja (Garrulus glandarius), 20 osebk0v, 

6. sraka (Pica pica), 3 osebki, 

7. kanja (Buteo buteo), 8 osebki,  

8. postovka (Falco tinnunculus), 1 osebek, 

9. domači golob (Columba livia domestica), 5 osebkov, 

10. turška grlica (Streptopelia decaocto), 3 osebki, 

11. kos (Turdus merula), 4 osebki,  

12. carar (Turdus viscivorus), 40 osebkov,   

13. brinovka (Turdus pillaris), 1 osebek, 

14. lišček (Carduelis carduelis), 4 osebki, 

15. ščinkavec (Fringilla coelebs), 45 osebki, 

16. velika sinica (Parus major), 83 osebki, 

17. plavček (Cyanistes caeruleus), 13 osebkov,  

18. močvirska sinica (Poecile palustris),  3 osebki,                                      samec ščinkavca (DK) 

19. taščica (Erithacus rubecula), 8 osebkov, 

20. stržek (Troglodytes troglodytes), 19 osebkov, 

21. dolgorepka (Aegithalos caudatus), 9 osebkov, 

22. siva pevka (Prunella modularis), 4 osebki, 

23. fazan (Phasianus colchicus), 4 osebki, 

24. brglez (Sitta europaea), 7 osebkov, 

25. poljski vrabec (Passer montanus), 105 osebkov.  435 

 

Skupaj je bilo opaženih 35 vrst ptic (746 osebkov), od tega 10 vodnih (311 osebkov). 
 

Vsi podatki so bili vneseni v Excelovo tabelo (podatkovna zbirka KP) ter v portal Atlasa ptic, ki ga vodi 

DOPPS, nacionalni koordinator zimskega popisa vodnih ptic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 velika sinica  (DK) 
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PRISOTNOST BOBRA (CASTOR FIBER) 

 

Prisotnost bobra smo beležili z opazovanji: 

• objedenih in podrtih dreves in grmovja na brežini,  

• stez, drč (»toboganov«) od vode preko brežin do lanskih koruznih njiv ter 

• bobrišč. 

Opaziti je bilo manj podiranja lesnate zarasti kot prejšnja leta. Vzrok verjetno ni v zmanjšanju 

populacije bobra na Sotli temveč dejstva, da se je lahko še decembra hranil na traviščih (posledica višjih 

temperatur ozračja). 

 

 
Dve drči, ki ju je bober koristil poleti za prehajanje na njivo s koruzo  (Orešje, 10.1.2020, DK). 

 

Podatki o lokacijah opaženih objedanj lesne zarasti, bobrišča in poti na njive so bili vneseni v Excelovo 

tabelo (podatkovna zbirka KP, vnesel Dušan Klenovšek). 

 

 
Obglodana vrba na slovenski strani Sotle, za njo vidna žična ograja  (pod Orešjem, 13.1.2020, DK). 
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Mesta večjih erozijskih spodjedanj rečne brežine 

 

Na lokacijah, kjer je bila odstranjena kontinuirana obvodna drevesna in grmovna zarast, prihaja do 

vodne erozije brežine. Večja mesta tovrstnih erozij smo zabeležili na karte, ki smo jih imeli s seboj. 

Koordinate so bile kasneje prenesene v Excelovo tabelo (podatkovna zbirka KP, vnesel Dušan 

Klenovšek). 

 

 
Velik odsek brežine je zaradi odstranjene lesne zarasti podvržen obsežni eroziji  (pod Orešjem, 13.1.2020, DK). 

 

 

PRISOTNOST SLADKOVODNIH ŠKOLJK 

 

 
Živa brezzobka v zamuljeni plitvini nad pregrado Vonar (10.1.2020, DK) 
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Na mestih, kjer je bil možen dostop do same struge smo nekateri popisovalci preverjali prisotnost lupin 

školjk. Pozornost je veljala še posebej navadnemu škržku (Unio crassus), ki je zavarovana vrsta tako v 

slovenskem kot tudi evropskem merilu. Reka Sotla je zajeta v ekološko omrežje območij Nature 2000 

tako s hrvaške kot slovenske strani. V obeh državah je ena od kvalifikacijskih vrst tega območja tudi 

navadni škržek. 

 

 
Primerki lupin navadnega škržka na prodišču Sotle (10.1.2020, DK) 

 

Na odseku od soteske Zelenjak (Risvica) do Drenovca je bilo zaradi nizkega vodostaja vode ter njene 

prosojnosti opaziti t.i. školjčna pokopališča. Gre za prodišča in plitvine z mirnim pretokom (notranje 

strani okljukov). Na več lokacijah smo zabeležili školjčne lupine v velikem številu (več 100 primerkov).  

 
Eno od številnih grobišč lupin navadnega škržka v Sotli pod sotesko Zelenjak (10.1.2020, DK) 
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Med njimi so prevladovale nepoškodovane, kar priča, da so osebki poginili v letu 2019. Zelo verjeten 

vzrok množičnega umiranja potočnih škržkov so poletne razmere. Nizek vodostaj, povišana 

temperatura vode (tudi zaradi odstranjevanja obrežne zarasti – večja osončenost gladine), uporaba 

gnojil in škropiv na poljih ob strugi (spiranje kemikalij v vodo) ter iztoki neprečiščenih komunalnih 

odpadnih voda so ključni razlogi pomanjkanja kisika v vodi. Škržek je na znižanje vsebnosti kisika 

občutljiva vrsta in zato verjetno prihaja do večjih pomorov.  

 

 
Lupina brezzobke v Sotli pod sotesko Zelenjak (10.1.2020, DK)  

 

 

ZAKLJUČEK 
 

Popis vodnih ptic je bil skladen s pričakovanji. Zima brez snega in relativno za ta letni čas visoke 

temperature (struga Sotle in Gračnice nista zaledeneli) omogočajo prisotnost vodnim pticam, podobne 

razmere po večjem delu Evrope pa ptic ne »silijo« k selitvi proti jugu.  Manjše število vrst in osebkov 

lahko pripišemo tudi bližini velikih akumulacij na reki Savi v Posavju. Predvsem na akumulaciji HE 

Brežice je v tem času opaziti več tisoč osebkov vodnih ptic. 

 

Evropski bober je bil opažen na vseh odsekih, ki mu nudijo v poletnem času dostop do travnikov in njiv 

zasejanih s koruzo. Zaradi vztrajanja toplega vremena od jeseni so se lahko dlje časa prehranjevali s 

travinjem in so posledično začeli podirati grme in drevesa šele nedavno, Zato je bilo opaziti manj 

podrtega in obglodanega lesa. 

 

Sladkovodne školjke, predvsem Natura 2000 kvalifikacijsko vrsto navadni škržek (lupine odmrlih 

osebkov) smo iskali v plitvinah, na prodiščih ter sipinah. Najdenih več »pokopališč« s številnimi svežimi 

lupinami priča o slabih habitatnih razmerah  - verjetno v poletnem času. Nizek pretok v povezavi s 

toplejšo vodo (nezasenčenost brežin in struge) in spiranje gnojil ter škropiv iz pribrežnih njiv povzročajo 

pomanjkanje kisika v vodi. Škržek pa je glede količine kisika dokaj občutljiva vrsta. Načrtovana 

vzpostavitev jezera za pregrado Vonar bo razmere še poslabšala. Poleg škržkovih so bile opažene tudi 

lupine brezzobk, med njimi tudi tujerodne in invazivne kitajske brezzobke (Sinanodonta woodiana).  


