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Na območju Kozjanskega regijskega parka (in biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje)
gnezdi c. tretjina vseh gnezdečih parov čebelarja (Merops apiaster) v Sloveniji (v Sloveniji med
100 in 150 pari letno, Atlas ptic, 2019). Pomembna je zlasti najstarejša neprekinjena kolonija
v Župjeku pri Bizeljskem (od leta 1984), pojavljajo se tudi nove lokacije z manjšim številom
gnezdečih parov. V Župjeku čebelarji gnezdijo v stenah sedaj nedelujočega peskokopa. Pri tem
gre za zgledno prakso sodelovanja med koncesionarjem in nadzornikom izvajanja rudarskih
pravic ter institucijami varovanja narave (ZRSVN, JZ Kozjanski park, DOPPS). Praksa, ki bi
morala biti za vzgled peskokopom in kamnolomom po vsej Evropi, saj na večini lokacij prihaja
do povsem nepotrebnih konfliktov med varstvom narave in gospodarstvom.

Stanje gnezdilnega habitata v peskokopu Župjek
Koncesionar (IGM) že 8 let ne izvaja izkopa kremenčevega peska. Posledično so sicer gola tla
vse bolj poraščena, pretežno z invazivnimi rastlinskimi vrstami (pelinolistna ambrozija,
robinija, orjaška in kanadska zlata rozga, enoletna suholetnica, kanadska hudoletnica …).
Termofilna izkopna kotanja je zato vse manj topla in manj privlačna za velike žuželke. Tudi dve
manjši vodni telesi sta povsem zasenčeni in presušeni. Na delu območja se izvaja tudi
odlaganje zemeljskih materialov v večjih količinah (tudi zasipanje vodnega habitata).
Posledično so čebelarji izgubili svoje najbližje prehranjevalno območje. Vertikalne stene se
zaradi trdnosti materiala in kristalizacijskih procesov na površini ne rušijo. Zato čebelarji vse
težje naredijo nove rove (pretrd material). Nekateri vhodi rovov so že zasenčeni s krošnjami in
zato za gnezdenje neuporabni. Večina gnezdenja se tako opravi večinoma v rovih, ki so stari
že 5 do 10 let, kar povečuje možnost prisotnosti zajedalcev (klopi, pršice, bolhe, uši). S tem
prihaja do odvračanja ptic do gnezdenja na lokaciji.

Foto 1: največja gnezdilna stena v peskokopu Župjek (Matej Vranič, maj 2020)
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Izboljšava habitata v letu 2020
JZ Kozjanski park je v letu 2020 po pridobljenih soglasjih koncesionarja rudarskih pravic,
nadzornika ter ZRSVN očistil vegetacijo na delu območja med gnezdilno steno z večino rovov
in opazovalnico za obiskovalce. Odstranjena je bila lesna (pretežno invazivna robinija) in
zeliščna vegetacija, tla so bila zaradi lažje možnosti nadaljnjega vzdrževanja splanirana z
gradbeno mehanizacijo. Dela je kot posledico dobre komunikacije donatorsko opravilo lokalno
podjetje Agrad, ki ima v bližini kamnolom. Z namenom preprečitve bujne zarasti invazivnih
vrst na očiščenem območju smo zasejali ječmen, ki je hitro vzklil in onemogočil rast invazivnih
vrst. Čebelarji so tako ponovno pridobili željen odprt prostor pred gnezdilno steno, hkrati smo
za obiskovalce obnovili možnost opazovanja iz nemoteče notranjosti opazovalnice.

Foto 2: pogled na opazovalnico, očiščene površine in gnezdilno steno (Dušan Klenovšek, maj 2020)

Ob zemeljskih delih smo c. 20 m od gnezdilne stene uredili še manjši prostor za naravoslovne
fotografe. Iz nadzora prejšnjih let smo vedeli, da je lokacija v času gnezdenja čebelarja zelo
obiskana, pri tem pa so nekateri fotografi zaradi želje po dobrih posnetkih prihajali pod vznožje
stene, ter ogrožali gnezdenje. Zaposleni v JZ Kozjanski park smo tako uredili prostor za fotolov,
ki omogoča dvema obiskovalcema nemoteče fotografiranje. Za uporabo smo določili režim –
dostop pred šesto uro zjutraj ter odhod do devete ure. V tem času so najbolj ugodne svetlobne
razmere (sonce izza hrbta), pa tudi čebelarji se več zadržujejo v bližini (v zraku še ni velikih
žuželk). Svoj prihod so morali interesenti najaviti naravovarstveni službi parka (Anton Preskar),
vzpostavljen je bil tudi videonadzor. Pogoje obiska smo objavili tako na lokaciji kot na spletnih
straneh parka, v medijih in FB profilih.
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Foto 3: foto opazovalnico so posneli tudi novinarji RTV Slovenije (Dušan Klenovšek, maj 2020)

Naravovarstveni nadzor gnezdilnega habitata
Ureditev foto opazovalnice ter medijska akcija predstavitve čebelarja ter lokacije sta ob zaradi
epidemije virusa Covid 19 omejenemu gibanju ljudi povečali obisk lokacije.
Zato je bil v letu 2020 povečan naravovarstveni nadzor. Parkovna naravovarstvena nadzornika
sta večkrat obiskala lokacijo, vzpostavljen je bil tudi videonadzor. Nakup sončne celice je
omogočil vir energije za stalen videonadzor. O pogojih za čebelarje nemotečega obiska smo
navajali potencialne obiskovalce preko medijskih objav in obvestil na sami lokaciji.
Nadzor sta opravljala tudi dva soseda, tudi 9-letni Žiga Žibert. Ta je samoiniciativno prebral vse
zapise na spletni strani Kozjanskega parka in sledil obiskovalcem, ki so dostopali mimo
njegovega doma. Dobili smo več pohval obiskovalcev o njegovem »vodenju« in nadzoru.

Foto 4: lokalni nadzornik Žiga daje izjavo za RTV (Dušan Klenovšek, maj 2020)
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Dan odprtih vrat na gnezdišču čebelarja
V soboto, 23. maja 2020 smo na lokaciji gnezdišča čebelarjev izvedli t.i. Dan odprtih vrat z
namenom javnost, tako domačo kot vso slovensko, seznaniti s to čudovito in markantno ptičjo
vrsto, biodiverziteto narave kozjanskega, pa tudi nemotečem opazovanju organizmov v naravi.

Vabilo na Dan odprtih vrat

Vabilu so se v prvi vrsti odzvali številni mediji, tako nacionalni (RTV SLO, Nedeljski dnevnik …)
kot regionalni (VTV, Naš kanal, Štajerski val, Novi tednik, Posavski obzornik …). Veronika
Gnezda
(RTV)
je
na
samem
dogodku
izvedla
obsežno
reportažo
(https://val202.rtvslo.si/2020/05/aktualno-330/). Zaradi epidemije Covid 19 so šolarji OŠ Bizeljsko (4.
in 5. r) obisk izvedli v juniju, po vrnitvi v šolo.
Med 9. in 15. uro se je na lokaciji oglasilo preko 130 obiskovalcev, tako domačinov kot
obiskovalcev od Gorenjske do Maribora. Na voljo so jim bile zloženke o čebelarju, brošure o
Naturi 2000 na Kozjanskem in biosfernem območju. Prav vsi so bili nad čebelarjem navdušeni,
mnogi so izrazili željo po ponovnih (tudi fotografskih) obiskih. Namen dneva je bil dosežen, saj
je velika množica ljudi in medijskega občinstva izvedela marsikaj o čebelarju ter varovanju te
in drugih ogroženih vrst v naravi.

Foto 5: obiskovalci na dnevu odprtih vrat (Dušan Klenovšek, 23. maj 2020)
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Foto opazovalnica
V prvih dnevih maja urejena foto opazovalnica je takoj pritegnila ljubiteljske in »resne«
fotografe. Zato je bilo potrebno uvesti sistem rezervacij, saj hkrati lahko iz nje fotografirata le
dve osebi.

Foto 6: fotograf v fotoopazovalnici (Dušan Klenovšek, maj 2020)

Rezervacije in nadzor (tudi ob pomoči stalnega videonadzora) je izvajal nadzornik Anton
Preskar. Pri tem ni opazil večjih kršitev režima (časovni okvir možnosti fotografiranja).
Najavljeno je uporabilo opazovalnico 38 fotografov. Ker izvajanje fotografiranja ni bilo moteče
za uspešno gnezdenja čebelarja nameravamo prakso nadaljevati tudi v naslednjih gnezdilnih
sezonah. Po finančnih možnostih se bo opazovalnica izboljševala, verjetno pa bo njena
uporaba v naslednjih sezonah plačljiva – po vzoru podobnih opazovalnic ob izlivu Soče (park
Issola della Cona). Mnogi so svoje fotografije in video zapise objavili na družabnih omrežjih,
npr. Vlado Sofronijevski: https://www.facebook.com/vlado.sofronievski/videos/vb.100001381035510/3084790601576944/?type=3

Foto 7: fotografa iz Koroške in novinarka Nedeljskega dnevnika (Dušan Klenovšek, maj 2020)
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Rezultati monitoringa v l. 2020
Monitoring gnezdečih parov je bil izveden v juliju, v času, ko starša intenzivno hranita doraščajoče
mladiče. S pomočjo daljnogleda in fotoaparata se je z namenom nemotenja izvajal iz opazovalnice.
Vsak aktiven rov se je fotografiral ob obisku odraslih ptic. Kasneje so se na panoramskih posnetkih sten
poiskali in označili pravi rovi. Kot v prejšnjih sezonah je tudi tokrat največ parov gnezdilo v steni, kjer
postopek kristalizacije kremenčevih zrn še omogoča kopanje rovov.
V celotni gnezdilni steni je gnezdilo 16 parov. Gnezdenje sta spremljala tudi študenta Kim Bogdanovič
in Žiga Rojs (Biotehnična fakulteta Univerze v Ljubljani) v okviru seminarske naloge »Opazovanje
čebelarja (Merops apiaster) v Župjeku, Bizeljsko« (mentor dr. Peter Trontelj).
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Foto 8-11: aktivni rovi v gnezdilnih stenah peskokopa Župjek (Dušan Klenovšek, julij 2020)

Druge lokacije gnezdenja čebelarja
Iz prejšnjih let je poznano gnezdenje nekaj parov (3 do 4) na območju Dednje vasi. Med
urejanjem travnato vinogradniškega pobočja je prišlo do ustvarjanja neporasle vertikalne
peščene stene (visoka c. 1 m). Po besedah prvega soseda (g. Janko Podgoršek) letos čebelarji
obiskujejo lokacijo, gnezdijo pa nekje v bližini. Nove lokacije gnezdenja nismo uspeli odkriti.
Dogovorili smo se, da bomo pred naslednjo sezono očistili steno, da bi se čebelar vrnil.
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Foto 12: v letu 2020 neaktivna gnezdilna kolonija v Dednji vasi (Dušan Klenovšek, maj 2020)

Ga. Milena Vranetič nas je opozorila na čebelarja na obrobju Pišec (Pišece 111 e). V vseku ceste
v neposredni bližini zidanice je gnezdil (vsaj) en par.

Foto 13: gnezdilni rovi ob cesti na obrobju Pišec (Dušan Klenovšek, maj 2020)

Tretja lokacija je bila odkrita nad potjo med dvema terasastima vinogradoma v naselju Brezje
pri Bojsnem. Po besedah sosedov tu gnezdijo že pet let. Južna lega in dolina potoka Dramlja
pod gričem (prehranjevalni habitat) omogočata uspešno gnezdenje 7 parov čebelarjev.
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Foto 14: gnezdilni rovi med dvema vinogradoma (Dušan Klenovšek, maj 2020)

Zanimivo je bilo opažanje poskusov izkopavanj gnezdilnih rovov v položen poraščen pas med
lokalno cesto in vinogradom. Kasnejša opazovanja so pokazala, da tu gnezdenje ni potekalo.
Obiskali smo prve sosede lokacije in izvedli komunikacijo z njimi – ena družina jih pozna in
spremlja, druga pa se njihove prisotnosti ni zavedala. Kljub temu, da radi posedajo na žicah
električne napeljave ob sami hiši.

Foto 15: poskusi izkopa gnezdilnih rovov na položnem pasu med cesto in vinogradom (Dušan Klenovšek, maj 2020)
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Reševanje onemoglega čebelarja
Ga. Nataša Dobravc Škof iz Drenovca pri Bizeljskem je 25. julija 2020 ob cesti opazila
onemoglega čebelarja (odrasel osebek). Odnesla ga je domov ter za nasvet povprašala dr.
Zlatka Goloba (Azil za prostoživeče živali, Muta). Oskrbela ga je z vodo (sladkano z medom) in
mrtvimi čebelami.

Foto 16: čebelar v domači oskrbi (Bor Klenovšek, julij 2020)

Naslednji dan je skrb prevzel JZ Kozjanski park (Dušan Klenovšek). En dan je bil čebelar deležen
intenzivne nega in hranjenja. Izkazalo se je, da nima poškodb (razen manjše poškodbe konice
kljuna) in je bil samo izčrpan. 27. julija je bil čebelar že pri močeh. Ker so bili ostali čebelarji
ves ta čas opazovani v bližini lokacije najdbe, smo ga v neposredni bližini jate tudi izpustili.
Odletel je v smeri jate.

Foto 17: nekaj sekund pred vrnitvijo v svojo jato (Dušan Klenovšek, julij 2020)
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Kako naprej?
Obisk gnezdeče lokacije čebelarjev se bo v naslednjih letih verjetno povečeval tudi zaradi
vključitve kadrov letošnjega dogajanja v novo nastajajoči film (Wild Slovenia), ki ga snema
Matej Vranič, avtor zelo uspešnega filma Ptice jezera.
Na območju največje kolonije v Župjeku še vedno velja koncesijska pogodba, zaradi katere JZ
Kozjanski park formalno ne more dobiti skladovih parcel v dolgoročno (trajno) upravljanje. Ta
korak bi omogočal začetek urejanja opuščenih površin – odstranitev invazivne zarasti, obnova
dveh mlak (v preteklosti tu najdene zelene rege in veliki pupki, vrsti Nature 20000), ureditev
več lokacij za fotografiranje. Kaže se tudi možnost sodelovanja s Turističnim društvom
Bizeljsko (priprava celodnevnih paketov za obiskovalce), ter lokalnim investitorjem (ima željo
narediti info center).
JZ Kozjanski park bo nadaljeval z urejanjem območja med opazovalnico in gnezdilno steno,
skrbel za obe opazovalnici ter izvajal naravovarstveni nadzor. Čebelar s svojo atraktivnostjo in
možnostjo nemotečega opazovanja je med majem in julijem je odličen za podajanje
naravoslovnih in naravovarstvenih vsebin lokalnim prebivalcem in obiskovalcem. Nadaljevali
bomo tudi z odkrivanjem in varovanjem manjših kolonij v okolici.
Pripravlja se tudi LIFE projekt, ki bi aktivno vključil lokalno šolsko mladino ter primer dobre
prakse (sodelovanje med gospodarstvom in varovanjem narave) posredoval na druga območja
Slovenije in EU. Lokacijo si je ogledala tudi mag. Suzana Zupanc Hrastar, vodja Sektorja za
ohranjanje narave Ministrstva za okolje in prostor.

Foto 18: nekaj vtisov obiskovalcev gnezdilne kolonije čebelarjev (2020)
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