
Belorepec  
Haliaeetus albicilla 
 
Velikost:   69 – 91 cm, razpon peruti 200 – 240 cm 
Teritorij:  Notranjska 
Habitat:   Jezera in okoliški gozdovi 
Koda Natura 2000 A075 
Rdeči seznam SLO E1 prizadeta vrsta 
 
Opis vrste 
Belorepec je zelo velika ujeda s širokimi perutmi in veliko glavo. Kot pove že njeno ime imajo odrasli osebki izrazito bel, 
klinast rep, ki je dobro viden zlasti v letu. Zadržuje se predvsem v bližini voda, saj se prehranjuje z ribami in vodnimi pticami. 
V Evropi so največje populacije belorepcev na Norveškem, ter v vzhodni in severovzhodni Evropi. Velja za zelo ogroženo 
vrsto.  
Belorepec je velik, čokat orel, ki zraste od 69 do 91 cm in ima razpon kril med 200 in 240 cm. Pri teh pticah, kot pri večini 
ujed, je samica večja od samca. Značilnost tega orla so široke perutnice, zelo kratek klinast rep bele barve (pri odraslih pticah, 
medtem ko je rep pri mladih pticah enake barve kot telo) in močan rumen kljun. V letu je videti kot deska, saj so krila pa vsej 
dolžini enako široka, dlanska peresa pa ima, kot veliko orlov, široko razprta. Glavo drži iztegnjeno naprej, tako, da sta dolžina 
glave in repa približno enaki. 
Zaradi velikih in širokih peruti v letu spominja na jastreba. Od planinskega orla Aquila chrysaetos se razlikuje po obliki in 
barvi repa. Odrasel belorepec ima bel rep, planinski orel ima temnega, mladostni belorepec tudi temnega, planinski orel belega 
s temno obrobo na kocu, toda rep pri belorepcu je vedno klinast, pri planinskem orlu pa odsekan. Odrasli belorepec ima kljun 
rumen, pri planinskem pa je rumena le voščenica. Lovi v nizkem letu nad vodo. 

Razširjenost vrste 
Belorepec je razširjen skoraj po vsej palearktiki in na jugovzhodu Grenlandije. V Evropi ga ni v njenem jugozahodnem delu, 
najbolj pogost je visoko na severu. Od najmanj 3.300 parov jih kar polovica živi na Norveškem, okrog 1.000 parov pa v Rusiji. 
Razširjen je od severne, vzhodne in južne Evrope proti vzhodu do Kamčatke in Japonske ter v Severni Ameriki. Njegovo 
življenjsko okolje so morske obale ter bregovi rek in jezer, kjer se hrani pretežno z ribami do teže 8 kg ter vodnimi pticami 
(race, gosi, labodi, ponirki, čaplje, štorklje, žerjavi, ...). Poleg tega so orlova hrana tudi razni sesalci (zajci, lisice, ...). Pogosto 
pa se hrani tudi z mrhovino 
V Evropi je bil v mnogih predelih iztrebljen, gnezdi ponekod v vzhodni Evropi, največje populacije so na Norveškem, na 
škotskih otokih pa so se ponovno naselili. Njegov življenjski prostor je ob velikih stoječih vodah in ob morju, kjer lovi ribe, 
pozimi pa se zadovolji tudi z mrhovino. Ribo ujame tako, da jo pograbi v nizkem preletu. Lovi tudi morske ptiče in zajce. 
V Sloveniji gnezdi par belorepcev zanesljivo le na Kočevskem. 
Pri nas se redno pojavlja na mokriščih Medvedce in Cerkniško jezero in na reki Dravi. Pri nas je zelo redek gnezdilec. 

Teritorij vrste 
Belorepec prebiva v pokrajini z velikimi vodnimi površinami: ob morski obali, na obrežju rek in jezer, ne glede na to, ali je 
pokrajina gola ali poraščena z gozdovi. Prehranjuje se predvsem z vodnimi pticami; v gnezditvenem obdobju upleni posebno 
veliko mladičev. Znaten delež v prehrani sestavljajo ribe, ponekod, zlasti v bližini ribiških naselij, tudi mrhovina. Na kamnitih 
obalah gnezdi v skalovju, na gozdnatih obrežjih na drevju, najpogosteje pa na gozdnem robu, tudi na osamelcih, s katerih 
najlažje poletava. 
Habitat vrste:  

- Jezera 
- Gozdovi 

Ekološke potrebe vrste 
Belorepec prebiva ob večjih jezerih in rekah, obdanih z gozdom, na morskih obalah in v tundri. Gnezdo si postavi na starem 
drevesu, ponavadi v bližini vode, pa tudi skalne čeri. Spomladi in poleti se prehranjuje z ribami, ptiči (z liskami, racami) in 
sesalci, pozimi pa z vodnimi pticami in mrhovino. V Sloveniji je izjemno redka gnezdilka. Na Cerkniškem jezeru se belorepec 
redno pojavlja v vseh letnih časih, tudi spomladi. Verjetno gnezdi nekje v Notranjskih gozdovih. Cerkniško jezero je njegovo 
lovišče. 
Grožnje: 
- krčenje in sečnja v času gnezditve  
- motnje zaradi zračnih športov in drugih aktivnosti na območju gnezdišč v času gnezdenja, 
- regulacije vodotokov ter zmanjšanje pogostosti in trajanja poplav. 

Smernice in ukrepi: 
- primerno gospodarjenje z gozdovi, ohranjanje zrelih, starih drevesnih sestojev, 
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- omejitev gozdarskih posegov in drugih aktivnosti v bližini registriranih gnezd v obsegu 100-200 m čez vse leto in 300- 500 m 
v času gnezdenja (od srede februarja do sredine marca/aprila), 
- prepoved vseh oblik zračnih športov v času gnezditve na območju gnezdenja in prehranjevanja, 
- izvajanje monitoringa. 

Posebni ukrepi 
- odkup zemljišč namenjenih trajnemu ohranjanju narave,  
- raziskovanje njegove razširjenosti 

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
-  Cerkniško jezero 
 

Varstveni status 
 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva o ohranjanju prosto živečih ptic (79/409/EEC): Priloga I – vrste ptic, za katere se predvidevajo posebni ukrepi za 
ohranitev njihovih habitatov, da se zagotovi njihovo preživetje in razmnoževanje na območju njihove razširjenosti 
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (zavarovane živalske vrste) 
 
 



 

Bičja trstnica  
Acrocephalus schoenobaenos 
 
Velikost:   13 cm, razpon kril 20 cm 
Teritorij:  Cerkniško jezero 
Habitat:   Močvirni travniki  
Koda Natura 2000 A295 
Rdeči seznam SLO V – ranljiva vrsta 
 
Opis vrste 
Za bičjo trstnico je značilno, da poje tudi v letu. Določimo jo progasti hrbtni strani, ozki beli nadočesni progi in po smetanasto 
obarvani trebušni strani. Gnezdi v trstiščih in rogozih z grmovjem. V primerjavi s srpično trstnico se bičja naseljuje tudi v 
notranjosti Evrope, kjer se njen življenjski prostor poleti praviloma izsuši. V severni Evropi jo najdemo tudi na visokih 
planotah. Njena prezimovališča najdemo v Afriki, južno od Sahare. V Sloveniji pa je lokalno pogosta poletna vrsta. 

Razširjenost vrste 
Pogostna in razširjena evropska poletna vrsta, razen na Iberskem polotoku, v južni Franciji in skandinavskih gorah. Gnezdi v 
trstiščih, od ozkih jarkov do prostranih trstišč in predelov s podobno odvodno vegetacijo, kot so šaši in rogoz. Redkejša je v 
koprivah, vrbiščih in podobnih gosto zaraščenih predelih, pogosto s trnastim grmovjem. Hrano, majhne žuželke, pajke in tudi 
nekaj vrst semen išče v trstiščih, šaših, koprivah in grmovju. 
V Sloveniji je bičja trstnica redka poletna vrsta. Selitev poteka v glavnem aprila/maja in avgusta/septembra, redko še oktobra. 

Teritorij vrste 
Vrsta poseljuje ekstenzivno gospodarjene in opuščene močvirne in vlažne travnike v zgodnjih stadijih zaraščanja.  
Habitat vrste:  

- 37.21 Mezotrofni mokrotni travniki 
- 37.31 Oligotrofni mokrotni travniki z modro stožko in sorodne združbe 
- 38.22  Sredjeevropski mezotrofni do evtrofni nižiski travniki 
- 53.11 Navadna trstičja 

Ekološke potrebe vrste 
Gnezditveni habitat bičje trstnice so predvsem nižinska močvirja ter trstičja, ločja in predeli s šaši, pogosteje pa uporablja tudi 
bolj suhe habitate, kot so grmišča, mladi iglavci in kultivirane površine, kjer pa dosega bistveno manjšo gnezditveno gostoto. 
Gnezditveno prebivališče pogosto deli s kobiličarjem in trstnim strnadom. Gnezdo je skrito med steblikami ali v grmovju. 
Kadar gnezdi v trstičju, je omejena na obrobni, del brez stoječe vode. V Sloveniji je redka gnezdilka. Bičja trstnica je na 
Cerkniškem jezeru pogosta povsod po redkem trstičju, ki se prepleta s šašem. Največjo gostoto (5 gnezdečih parov/ha) 
dosegajo ob Strženu drugod po jezeru nastopajo v gostotah 2-3 gnezdečih parov /ha. 
 
Grožnje: 
- izguba življenjskega prostora, 
- regulacije vodotokov ter zmanjšanje pogostosti in trajanja poplav, 
- izguba gnezditvenega in prehranjevalnega habitata, 
- intenziviranje kmetijstva, 
- motnje v času gnezdenja, 
- degradacija habitatov  

Smernice in ukrepi: 
- primerno upravljanje z vodami, 
- ohranjanje naravne rečne dinamike, 
- ohranjanje pozne košnje, 
- ohranjanje ekstenzivne paše, 
- ohranjanje trstišč 

Posebni ukrepi 
- odkup zemljišč namenjenih trajnemu ohranjanju narave,  
- raziskovanje njene razširjenosti in habitata 

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
 - robni deli Cerkniškega jezera 
 



Varstveni status 
 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva o ohranjanju prosto živečih ptic (79/409/EEC): Priloga I – vrste ptic, za katere se predvidevajo posebni ukrepi za 
ohranitev njihovih habitatov, da se zagotovi njihovo preživetje in razmnoževanje na območju njihove razširjenosti 
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (zavarovane živalske vrste) 
 
 
 
 
 
  



 

Bobnarica  
Botaurus stellaris 
 
Velikost:   70-80 cm, razpon kril125-135 cm 
Teritorij:  Cerkniško jezero 
Habitat:   Trstičja in jezera 
Koda Nature 2000 A021 
Rdeči seznam SLO Ex ? domnevno izumrla vrsta 
 
Opis vrste 
Bobnarico redko vidimo, saj se večino časa skoraj negibno skriva v trstičju, ki ga imitira. V resnici gre za veliko ptico 
rjavkaste barve, s čokatim in debelim vratom ter srednje dolgim kljunom. V letu je podobna sovam ali ujedam, pogosto pa jo 
lahko zamenjamo tudi z mladostnim kvakačem v letu. Najpogosteje jo slišimo, ko se oglaša nekje v trstju. V Sloveniji je 
bobnarica redka gnezdilka.  

Razširjenost vrste 
Neenakomerno je razpršena po Evropi, v jugozahodnem delu je celoletna, na severovzhodnem pa poletna vrsta. Jeseni se 
vzhodne populacije pred zmrzaljo pomaknejo proti jugu in zahodu.  
Neenakomerno je razpršena po Evropi, v jugozahodnem delu je celoletna, na severovzhodnem pa poletna vrsta. Njen 
življenjski prostor so obsežna zamočvirjena trstišča, kjer na tleh naredi gnezdo na podlagi iz vejic in trstja. Jeseni se vzhodne 
populacije pred zmrzaljo pomaknejo proti jugu in zahodu.  
V Sloveniji je velika bobnarica izjemno redek gnezdilec, redka je na preletu, pozimi naletimo nanjo le izjemoma. Pozimi so na 
vodah v notranjosti, pa tudi na sladkih in brakičnih obalnih vodah in celo na morju. 
Na cerkniškem jezeru se koncem maja in v juniju oglašajo na vsaj treh lokacijah: Žerovniščica – trstičje, Lipsenjščica - Goriški 
Brežiček, Dolenjske blate. 
Čeprav je v rdečem seznamu opredeljena kot domnevno izumrla vrsta verjetno na Cerkniškem jezeru tudi gnezdi 

Teritorij vrste 
.Njen življenjski prostor so obsežna zamočvirjena trstišča, kjer na tleh naredi gnezdo na podlagi iz vejic in trstja 
Hrana velike bobnarice so ribe, žabe in druge manjše živali. 
Habitat vrste:  

- Jezera  
- 53.11 Navadna trstičja 

Ekološke potrebe vrste 
Gnezditveni habitat bobnarice so obsežni sestoji trstičja, ki rastejo v plitvi vodi, ter gosti sestoji rogoza in ločja, ki mejijo na 
odprte vodne površine. Gnezdo je na mokrih tleh ali plava v do pol metra globoki vodi. Živi precej skrito življenje. Hrani se z 
ribami, žabami, pupki, pijavkami in vodnimi žuželkami, redkeje z mišmi in manjšimi ptiči. V Sloveniji je zelo redka gnezdilka. 
Na Cerkniškem jezeru je verjetna gnezdilka. Skoraj vsako leto poje v Leviščih ali na sotočju Lipsenjščice in Stržena, zadnja 
leta tudi na izlivu Žerovniščice v Retje. 
Grožnje: 
- izguba gnezditvenega in prehranjevalnega habitata, 
- izsuševanje, košenje in požiganje trstišč (tudi pozimi), 
- zmanjšanje poplav zaradi regulacij, 
- sezonske poplave, posebej v času gnezdenja, 
- motnje zaradi aktivnosti na območju gnezdišč v času  gnezdenja, 

Smernice in ukrepi: 
-  ohranjanje trstišč 
-  preprečevanje hidro- in agromelioracij 
-  renaturacija za vrsto primernih habitatov v bližini obstoječih populacij 

Posebni ukrepi 
- odkup zemljišč namenjenih trajnemu ohranjanju narave,  
- raziskovanje njene razširjenosti 

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
 - Lipsenjske blate  na Cerkniškem jezeru 
-  spodnji tok Žerovniščice 
-  Dolenjske blate 



 

Varstveni status 
 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva o ohranjanju prosto živečih ptic (79/409/EEC): Priloga I – vrste ptic, za katere se predvidevajo posebni ukrepi za 
ohranitev njihovih habitatov, da se zagotovi njihovo preživetje in razmnoževanje na območju njihove razširjenosti 
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (zavarovane živalske vrste) 
 
 



 

Grahasta tukalica  
Porzana porzana 
 
Velikost:   28-36 mm 
Teritorij:  Cerkniško jezero 
Habitat:   jezero 
Koda Natura 2000 A119 
Rdeči seznam SLO E2 – prizadeta vrsta 
 
Opis vrste 
Po bokih močno grahasta vodna putka z zelenimi nogami in rjavorumeno mrdanjo. Po rjavih perutih in sivomodrih prsih 
posuta s svetlimi pikami. V primerjavi z večjim mokožem Rallus aquaticus, ki ima dolg rdeč kljun, je ta kratkokljuna tukalica 
čokate postave. Oglaša se bolj ali manj ponoči. Le med selitvijo jo videvamo tudi podnevi. 
Grahasta tukalica je plaha ptica, ki jo v gnezditvenem času težko opazimo in precej lažje slišimo. V območju kjer gnezdi, lahko 
predvsem v mraku in ponoči slišimo njeno pesem, slišno tudi več kot kilometer daleč. Njeno petje radi primerjajo z zvokom 
kapljanja vode v na pol prazen sod. Tej majhni čokati tukalici so dale ime bele pege na vratu, prsih in zgornji strani telesa. 
Podrepni krovci so umazano beli kot pri mokožu, po čemer jo lahko ločimo od mlade male ali pritlikave tukalice, ki imata 
progaste tudi podrepne krovce. Značilen je še kratek, rumeno oranžen kljun ter olivno zelene noge.  
Razširjenost vrste 
Grahasta tukalica je rahlo raztresena po vsej Evropi (najmanj 52.000 parov). Najpogostejša je v nižinah vzhodne Evrope, in 
sicer na Poljskem (okrog 3.000 parov), v Romuniji (12.500 parov), Belorusiji (okrog 26.000 parov) in Rusiji (najmanj 10.000 
parov). V vzhodni Evropi je najštevilnejša v Franciji (okrog 5.500 parov) v južni Evropi pa v Španiji (okrog 1.400 parov) v 
Srednji Evropi je razmeroma redka, tako tudi v naši soseščini: v Italiji okrog 125, v Avstriji 10, na Madžarskem okrog 550 
parov, medtem ko za Hrvaško ni podatkov. 
Edino pri nas najdeno gnezdo je staro več kot pol stoletja; leta 1938 je bilo odkrito na Ljubljanskem barju (Bačar 1939). V 
junijski noči leta 1992 je bilo na Cerkniškem jezeru popisanih 7 oglašujočih se samcev (Polak 1993). Na podlagi teh in drugih 
skopih podatkov ocenjujemo, da pri nas gnezdi 10 – 15 parov grahastih tukalic. 
Najdemo jo na Cerkniškem jezeru in ob reki Muri, posamezne osebke pa v še ohranjenih poplavnih območjih rek kot sta Reka 
in Nanoščica 

Teritorij vrste 
Od vseh tukalic zmernega pasu je grahasta najzahtevnejša kar zadeva življenjski prostor teh ptic. Zelo skrivnosten 
in nepredvidljiv ptič, ki gnezdi v močvirjih, ob jezerih, ribnikih in majhnih rekah z nizko vodo in bogato vegetacijo, 
predvsem bičkom in šašem.  Voda v njenem gnezditvenem prebivališču ne sme presegati višine 20 cm. Njena 
močvirska niša je šašje, ponekod (v Panonski nižini) tudi bičkovje. Največ takšnih poplavnih predelov je ob velikih rekah, 
posebno v njihovih lokah in ustjih, in ob velikih jezerih s plitvim obrežjem. Šašja in bičja je pri nas največ na kraških poljih, ki 
se občasno spremenijo v presihajoča jezera. Gnezdo umesti v kopučo šaša, pri čemer zgornje bilke povesi v zasilno streho. 
Prehranjuje se z mehkužci in vodnimi žuželkami. 
Habitat vrste:  

- jezera 
- 53.11 Navadna trstičja 

Ekološke potrebe vrste 
Habitat grahaste tukalice je gosto močvirsko rastlinje s stalno vodo. Raje ima šašje in ločje kot pa v visoko trstje. Prebiva tudi 
na nizkih barjih in močvirnih travnikih, pri čemer je pomembno, da so tla vlažna, blatna ali plitvo poplavljena. Tipična 
prebivališča so sestoji visokih šašev (Carex elata, C. acuta), sestoji močvirske site (Eleocharis palustris) in močvirna travišča. 
Ob nizki vodi lahko gnezdijo tudi v trstiščih, ki so sicer poplavljena. Občutljivost na spremembe vodne gladine je razlog za 
njeno redko naseljenost (majhna gnezditvena gostota kljub relativno majhni velikosti teritorija (400 do 800 m2). V Sloveniji je 
zelo redka gnezdilka. Na Cerkniškem jezeru prebiva predvsem v redkem trstičju, pomešanim z visokimi šaši, bičevju, trstičju, 
najmanj pa na mokrotnih travnikih. Zgostitve njene populacije so na Osredkih, ob Strženu, v Trščenkah, Plesi in Ložaricah. 
 
Grožnje: 
- odstranjevanje obrežne vegetacije, 
- regulacije vodotokov ter zmanjšanje pogostosti in trajanja poplav, 
- izsuševanje, košenje in požiganje trstišč (tudi pozimi), 
- motnje v času gnezdenja. 
 



 

Smernice in ukrepi: 
- ohranjanje obrežne vegetacije, 
- ohranjanje trstišč – prepoved izsuševanja in požiganja, 
- ohranjanje naravne rečne dinamike, 
- renaturacija za vrsto primernih habitatov v bližini obstoječih populacij 

Posebni ukrepi 
- odkup zemljišč namenjenih trajnemu ohranjanju narave. 
- raziskovanje njegove razširjenosti 

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
- Osredki na Cerkniškem jezeru 
- Trščenke 
- Plese 
- Lužarce 
 

Varstveni status 
 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva o ohranjanju prosto živečih ptic (79/409/EEC): Priloga I – vrste ptic, za katere se predvidevajo posebni ukrepi za 
ohranitev njihovih habitatov, da se zagotovi njihovo preživetje in razmnoževanje na območju njihove razširjenosti 
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (zavarovane živalske vrste) 
 
 



 

Kosec  
Crex crex 
 
Velikost:   27– 30 cm, razpon kril 46-53 cm 
Teritorij:  Cerkniško jezero 
Habitat:   Močvirni travniki  
Koda Nature 2000 A122 
Rdeči seznam SLO E2 prizadeta vrsta 
 
Opis vrste 
Kosec je velik od 27 do 30 cm, razpon kril pa meri 42 - 53 cm. Hodi, vzleta in pristaja na tleh. Ima kostanjevo rjave peruti. 
Hrbtna peresa so na sredini črna, obrobljena svetlo rjavo. Poleti ima samec svetleje siv obraz in zgornji del prsi, pozimi pa je 
manj siv. Rep je kratek in koničast, drap in črne barve. Spodaj je drap, kostanjevo rjavo progast, vključno s podrepnimi krovci. 
Ta predstavnik družine tukalic je ena naših najskrivnostnejših ptic. Tudi mnogi ornitologi ga še niso videli. Ves svoj čas 
namreč preživi v kritju gostega travniškega rastlinja. Marsikdo pa je iz visoke trave že zaslišal koščev klic, dvozložni "krrrrek- 
krrrrek", a ga je verjetno prej pripisal stroju ali žabi kot pa ptici. Znameniti klic mu je dal latinsko ime, a tudi slovenskega. 
Spominjal naj bi na ritmičen zvok pri brušenju kose. Samci cele noči neutrudno kličejo, da bi privabili samico. Klic je tako 
glasen, da ga je slišati tudi do kilometer daleč in v neposredni bližini ptice doseže glasnost zvoka v diskotekah. Je ptica selivka, 
ki je pri nas od maja do avgusta, prezimuje pa v afriških savanah in stepah. Njegov življenjski prostor so travniki - negnojeni, 
pozno košeni, suhi ali močvirni. Zaradi usodne navezanosti na življenjski prostor, ki ga vzdržuje prav človekova dejavnost, 
košnja, je kosec ena najbolj ogroženih vrst v Evropi. V Sloveniji ni nič drugače. Vzrok je v uničevanju življenjskega prostora 
(osuševanju vlažnih travnikov, spreminjanju v koruzne njive ...) in v vse intenzivnejši kmetijski obdelavi. Intenzivno gnojen 
travnik, ki se prvič kosi že v maju, je za kosca in za večino drugih živali izgubljen. Tudi če se košnja zavleče v junij, hitre 
moderne kosilnice uničijo večino gnezd ali pobijejo mladiče. V dobrih letih je po celi Sloveniji naštetih vsega kakih 500 
pojočih samcev. 
Kosec je vodna putka, ki se najbolj oddaljila od vode. Le splašen se včasih dvigne iz visoke trave mokrotnega travnika. Takrat 
zasije cimetasto krovno perje razpetih peruti. Z malo sreče bomo tega nočnega pevca slišali klepati tudi podnevi. 

Razširjenost vrste 
Kosec je tipično evropska ptica, ki v palearktiki naseljuje predvsem zmerni pas stare celine. Tako je najpogostejši v 
severovzhodni Evropi (Rusiji, Belorusiji, na Poljskem in v Romuniji). Od celotne evropske in hkrati s tem svetovne populacije, 
ki jo ocenjujemo na okrog 100.000 parov, jih polovica gnezdi v Belorusiji. V državah severne in južne Evrope dosegajo 
populacije komaj nekaj sto parov. V našem sosedstvu gnezdi v Italiji okrog 300, v Avstriji okrog 500, na Madžarskem okrog 
440 in na Hrvaškem okrog 275 parov. Natančno štetje je pokazalo, da v Sloveniji gnezdi 510 parov (Trontelj 1995). Pri nas je 
najbolj pogost na Notranjskih kraških poljih in Ljubljanskem barju, saj na tamkajšnjih kraških poljih (z obsežnimi poplavnimi 
in mokrimi travniki) gnezdi kar 82 % slovenske populacije. Nasprotno pa je na suhih ravnicah Podravja in Pomurja zelo redek. 
Presenetljivo naseljuje tudi strme košenice v Posočju, kjer je sicer padavinsko najbolj bogato območje v Sloveniji. 
V dobrih letih je po celi Sloveniji naštetih vsega kakih 500 pojočih samcev. 
 

Teritorij vrste 
Prvotni življenjski prostor kosca je močvirnati travnik, v barjanski terminologiji okopnitveni pas okrog stoječih voda. Na 
drugotnem nizko barjanskem travniku sta še šaš in perunika že umaknila modri stožki. Še bolj oddaljen tip travnika od 
prvotnega prebivališča je suha kraška košenica, ki povrhu lahko leži tudi precej visoko. Obvezna sestavina koščevega habitata 
je osamljen grm, nemara nekakšen kažipot njegovega nepreglednega življenjskega prostora. Gnezditvena prebivališča na poljih 
(v oljni repici) moramo razumeti kot izhod v sili, v literaturi omenjeno gnezditev na gozdnih posekah pa kot poskus 
prilagoditve povsem novemu življenjskemu prostoru. Kosec gnezdi na tleh, v varnem zavetju travniškega rastlinja. 
Habitat vrste:  

- Močvirni travniki  
- travniki 

Ekološke potrebe vrste 
Habitat kosca so mokrotni negnojeni travniki in ekstenzivna suha travišča v hribovitih predelih, redkeje naseljuje tudi žitna 
polja in polja detelj. Njegov optimalni življenjski prostor so travniške površine, na katerih je rastje pri tleh razmeroma redko in 
prehodno, v višjih slojih pa zagotavlja kritje. Najboljše gnezditvene uspehe dosega na pozno košenih travnikih z visoko travo, 
kjer je varen v primeru nevarnosti. Prvo leglo ima junija, drugega pa v juliju. Hrani se predvsem z žuželkami, polži, manjšimi 
žabami, pa tudi s semeni in zelenimi deli rastlin. V Sloveniji je redka gnezdilka. Skupni trend gnezdenja kosca v Sloveniji je v 
zadnjih treh letih negativen. Na osnovi rezultatov 13-letnega (1992-2003) štetja koscev na Cerkniškem jezeru sklepamo, da je 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Krilo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pero
http://sl.wikipedia.org/wiki/Rep


populacija stabilna, vendar so zanjo značilna velika nihanja številčnosti med posameznimi leti, ki presegajo 50 %. V letih z 
večjim vodostajem gnezdi manj koscev, med leti pa se razlikuje tudi njihova razporeditev na jezeru. Prisoten je predvsem na 
vlažnih traviščih asociacije rušnate masnice in visokega trpotca (Deschampsio–planatginetum altissimae), ki se ji ponekod 
primeša visoko šašje (Magnocaricion). Kosci so pogostejši predvsem tam, kjer je visoko šašje občasno pokošeno. 
 
Grožnje: 
- prezgodnja košnja (mladiči sprva še ne letijo; ob nevarnosti ne zbežijo, ampak se le potuhnejo, zato lahko košnja pred 1. 
avgustom uniči celoten zarod), 
- gnojenje travišč in uporaba pesticidov, 
- regulacije vodotokov, 
- paša v času gnezdenja, 
- zaraščanje mokrotnih travnikov, 
- širjenje njiv in urbanizacija, 
 

Smernice in ukrepi: 
- primerno vzdrževanje ekstenzivnih mokrotnih travnikov, 
- travniki se kosijo enkrat letno, in to avgusta. Še posebej velja to za travnike na območju Dolenjskih blat, Boričic, predela med 
Vrbji in Boričicami, območja Predblatnic, Blatnic, Laz pri Gorenjem jezeru in območja Lipsenjščice med Strženom in 
Goriškim Brežičkom.  
- ohranjanje obrežne vegetacije, 
- ohranjanje naravne rečne dinamike, 
- renaturacija za vrsto primernih habitatov  
- košnja naj poteka v spirali od sredine travnika navzven ter z ene strani travnika proti drugi, da se lahko živali pravočasno 
umaknejo na varno. (Nikakor naj se ne kosi z roba parcele proti notranjosti, saj v tem primeru košnja uniči do 60 % mladičev 
in tudi druge vrste ptic.), 
- ohranjajo naj se obstoječe mejice ali grmišča ter posamezni grmi, ki nudijo koscem ustrezno zavetje v začetku maja, ko se 
vrnejo s prezimovališč in v času košnje, 
- na parcelah, kjer omenjenih struktur ni, naj se pri košnji vsako leto pusti vsaj 0.1 ha travnika nepokošenega, 
- ekološke raziskave habitata in vrst 
 

Posebni ukrepi 
- odkup zemljišč namenjenih trajnemu ohranjanju narave,  
- raziskovanje njegove razširjenosti 

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
 - Dolenjske blate, Cerkniškem jezeru 
-  Gorenje Jezero proti izvirom Obrha 
-  Benetek 
-  ob Lipsenjščici 
-  zgornji tok Tresenca 
-  ob Strženu pod Gorenjim Jezerom 
 

Varstveni status 
 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva o ohranjanju prosto živečih ptic (79/409/EEC): Priloga I – vrste ptic, za katere se predvidevajo posebni ukrepi za 
ohranitev njihovih habitatov, da se zagotovi njihovo preživetje in razmnoževanje na območju njihove razširjenosti 
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (zavarovane živalske vrste) 
 
 



 

Kostanjevka  
Aythya nyroca 
 
Velikost:   38-42, razpon kril 63-67 
Teritorij:  Cerkniško jezero 
Habitat:   Jezero  
Koda Natura 2000 A060 
Rdeči seznam SLO E1 prizadeta vrsta 
 
Opis vrste 
Številčnost kostanjevke v svetovnem smislu v zadnjem desetletju dramatično upada. Samec in samica kostanjevke sta oba 
temno rjave barve s podobnim vzorcem kot čopasta črnica, le da nimata čopka. Spola med seboj ločimo zelo težko, saj sta 
obarvana enako. Ločimo pa ju po barvi očesa, saj ima samec očesi beli, samica pa temni. Gnezdi na samem stiku brega z vodo, 
vendar je gnezdo dobro skrito v ščavju.  
Kontrastno bel zadek naj bi zadoščal za zanesljivo prepoznavo. Pri samcu, ki je sicer po glavi, oprsju in potrebušju kostanjevo 
rdeče obarvan, je to znamenje očitno, maj zanesljivo pa je pri samici, saj imajo včasih tudi samice čopaste črnice Aythya 
fuligula bel zadek. Tako samice kot samica sta brez čopka, samčevo oko je belo. 

Razširjenost vrste 
Kostanjevka izvira iz stepskih in polpuščavskih območij ob Črnem morju. Odtod je prodrla v sredozemsko in srednjo Evropo, 
kjer danes prebiva približno polovica njene populacije, najmanj 11.000 parov, od tega največ v Romuniji (najmanj 6.000 
parov) in Ukrajini (okrog 4.250 parov). Veliko jih premore tudi Madžarska (okrog 1.400 parov), druge naše sosede bistveno 
manj: Hrvaška okrog 250 parov, Avstrija okrog 125 in Italija okrog 35 parov. V Sloveniji ocenjujemo, da pri nas gnezdi okrog 
10 parov, čeprav so v Sloveniji znana le tri potrjena gnezdenja: leta 1973 na Turnskem ribniku pri Račah (Gregori 1989), leta 
1981 v Petanjcih pri Gornji Radgoni (Geister 1995) in leta 1990 na Cerkniškem jezeru (Žmavec 1991). 
Kostanjevka v Sloveniji dosega jugozahodno mejo svojega strnjenega areala. Velja za zelo redko in močno ogroženo gnezdilko 
in prezimovalko 

Teritorij vrste 
Kostanjevka prebiva na obrežjih sladkih in brakičnih voda, kjer se skriva v trstiščih in rogoziščih, za preživetje pa potrebuje 
tudi obsežen pas odprte vode s podvodnim rastlinjem. Hrani se namreč predvsem z listjem in korenikami tega rastlinja. Gnezdo 
je na trdni ali plavajoči podlagi. 
Habitat vrste:  

- jezera 
Ekološke potrebe vrste 
Habitat kostanjevke so manjše stoječe vode, kot so plitka jezera, ribniki in mrtvi rokavi rek z obilo plavajoče in obrežne 
vegetacije. Med trsti in rogozi najde zavetje pred plenilci in primeren prostor za gnezdenje, med plavajočim rastlinjem pa se 
prehranjuje. Gnezdo zgradi med gostim rastlinjem v bližini vode. Pri nas je zelo redka gnezdilka z malo potrditvami gnezdenja. 
Cerkniško jezero je eno redkih območij, kjer so bili opazovani mladiči. Najverjetneje gnezdi v Leviščih. Pari, posamezni samci 
ali mladiči so bili opazovani v Leviščih, v  Zadnjem kraju, na sotočju Lipsenjščice in Stržena ter na Trščenkah pri Otoku. 
Grožnje: 
- regulacije vodotokov ter zmanjšanje pogostosti in trajanja poplav, 
- izsuševanje,  košenje in požiganje trstišč (tudi pozimi), 
- izguba gnezditvenega in prehranjevalnega habitata, 
-motnje v času gnezdenja, 

Smernice in ukrepi: 
- preprečevanje hidro- in agromelioracij 
- renaturacija za vrsto primernih habitatov v bližini obstoječih populacij 

Posebni ukrepi 
- odkup zemljišč namenjenih trajnemu ohranjanju narave,  
- raziskovanje njene razširjenosti  

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
 - Osredki na Cerkniškem jezeru 
-  Zadnji kraj 
-  Lipsenjščica sotočje z Strženom 
-  Trščenke pri Otoku 



-  Vodonos,  9.3.2010 opazovano preko 450 kostanjevk,  10. 3 zapadel sneg. 
 

Varstveni status 
 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva o ohranjanju prosto živečih ptic (79/409/EEC): Priloga I – vrste ptic, za katere se predvidevajo posebni ukrepi za 
ohranitev njihovih habitatov, da se zagotovi njihovo preživetje in razmnoževanje na območju njihove razširjenosti 
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (zavarovane živalske vrste) 
 
 



 

Kozica  
Gallinago gallinago 
original 
Velikost:   25-27 cm, razpon kril 37-43 cm 
Teritorij:  Cerkniško jezero 
Habitat:   Jezero in močvirni travniki  
Koda Natura 2000 A152 
Rdeči seznam SLO E1 prizadeta vrsta 
 
Opis vrste 
Kozica je progasto rjave barve in jo zelo težko opazimo, saj se dobro zliva z okoljem. Živi zelo prikrito življenje, vendar pa 
kadar jo splašimo pobegne v značilnem cikcakastem letu, ponavadi strmo navzgor. V času svatovanja ima ob večerih značilen 
let, kjer se med strmoglavljanjem tudi značilno oglaša.  
Kozico ima v primerjavi z glavo najdaljši raven kljun med vsemi pobrežniki. Toda ko nam zleti tako rekoč spod nog, kljuna ne 
utegnemo občudovati; vidimo le njen cikcakasti let in slišimo nekakšen poslavljajoči se krik. Območno spreletavajoča se ptica 
z razprostrtimi repnimi peresi »mekeče« v zraku in se pod strmim kotom z upognjenimi perutmi sunkovito meče v globino. 

Razširjenost vrste 
Kozica je razpršeno naseljena po vsej severni zemeljski polobli. Močno razprostranjen gnezdilec srednje in severne Evrope, s 
severa in vzhoda se jeseni pomakne proti jugu. Gnezditveni življenjski prostor so vlažna močvirja in barjanska vresišča. Zunaj 
gnezdenja jo srečujemo v vsakršnih sladkovodnih močvirjih s plitvo vodo in mehkim muljem, ob zaraščenih kanalih, pred 
zimo se lahko umakne do morja. Dolg kljun zbada v mehko zemljo in išče razne črve.  
V Evropi živi najmanj 1,600.000 parov. Najbolj pogosta je na ravninskih prostranstvih severne Evrope: na Švedskem (okrog 
125.000 parov), Islandiji (okrog 250.000 parov) in v Rusiji skupaj z Belorusijo in Moldavijo (okrog 500.000 parov). V naši 
soseščini jih največ gnezdi na Madžarskem (okrog 400 parov) in v Avstriji (okrog 75 parov), medtem ko jih na Hrvaškem 
gnezdi največ 10 in v Italiji največ 2 para. V Sloveniji smo kozico v obdobju popisa za ornitološki atlas sicer zabeležili v 16 
kvadratnih velikosti 10 x 10 km, toda kaj več od območnega spreletavanja nismo našli. Le enkrat (1980) so bili blizu Lenarta v 
Slovenskih goricah opaženi nekaj dni stari mladiči. Kljub temu optimistično ocenjujemo, da gnezdi pri nas 30 – 40 parov 
Kozica je široko razširjene gnezdilec srednje in severne Evrope. Predvsem v južni Evropi je gost čez zimo. V Sloveniji je 
dokaj redek gnezdilec, ki ga najdemo na Ljubljanskem barju  ter na Cerkniškem jezeru 
Na selitvi je pogostna, nekatere prezimujejo v vlažnih predelih v notranjosti, v močvirjih in na traviščih, dokler jih ne prežene 
zmrzal in jih srečujemo ob morju v somorničnih in sladkovodnih lagunah, predvsem pa v slanih bazenih solin, kjer se 
prehranjujejo v manjših skupinah. 

Teritorij vrste 
Čeprav se je število kozic v minulih desetletjih zmanjšalo skoraj povsod po Evropi, in sicer v njenem osrednjem delu 
(Nemčija, Poljska, Češka, Avstrija), na zahodu (Britansko otočje, Francija, Nizozemska, Belgija), na severu (Latvija, Švedska), 
je populacija na vzhodu (z izjemo Ukrajine) stanovitna. To pa je večinski dvotretjinski del celotne evropske populacije, če 
upoštevamo zgolj najmanjšo oceno. Na Nizozemskem, v Belgiji, Franciji in Švici je število padlo celo za več kot polovico 
Habitat vrste:  

- Obrežja vodotokov 
- Mokrotni travniki 

Ekološke potrebe vrste 
Gnezditveni habitat kozice so barja, močvirja in vlažni travniki z gostim, ne previsokim rastjem. Na preletu in na prezimovanju 
se pojavlja tudi na muljastih jezerskih obrežjih, na poplavljenih travnikih in poljih ter ob manjših mlakah in jarkih. Njena 
glavna ekološka zahteva so mehka organska tla, bogata s talnimi nevretenčarji. V Sloveniji je redka celoletna vrsta. Na 
Cerkniškem polju je njeno gnezdenje v veliki meri odvisno od nivoja vode na jezeru. Gnezdi na Dujcah in Osredku ter v 
Dolenjskih blatih in Jezerski gmajni. Med selitvijo se pogosto pojavljajo na robu poplavljenih travnikov. V zadnjem času je 
bila opažena tudi na prezimovanju 
Grožnje: 
- intenziviranje kmetijstva, 
- gnojenje travišč in uporaba pesticidov, 
- prezgodnja in prepogosta košnja travnikov, 
- regulacije vodotokov, 
- paša na območju mokrotnih travišč, posebej v času gnezdenja, 
- spreminjanje travniških površin v njive, 
- motnje v času gnezdenja, 



- osuševanje mokrotnih zemljišč. 

Smernice in ukrepi: 
- preprečevanje zaraščanja habitatov z lesnimi vrstami 
- preprečevanje hidro- in agromelioracij 
- preprečitev intenzifikacije kmetijskih površin, 
- spodbujanje ekstenzivnega kmetijstva, 
- ohranjanje naravne rečne dinamike, 
- travniki naj se kosijo enkrat letno, konec avgusta, 
- košnja naj poteka v spirali od sredine travnika navzven ter z ene strani travnika proti drugi, da se lahko živali pravočasno 
umaknejo na varno. (Nikakor naj se ne kosi z roba parcele proti notranjosti.), 
-  renaturacija vodotokov 

Posebni ukrepi 
- odkup zemljišč namenjenih trajnemu ohranjanju narave,  
- raziskovanje njene razširjenosti in habitata 

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
 - Dujce na Cerkniškem jezeru 
-  Benetek in Osredek 
-  Dolenjske blate 
 

Varstveni status 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva o ohranjanju prosto živečih ptic (79/409/EEC): Priloga I – vrste ptic, za katere se predvidevajo posebni ukrepi za 
ohranitev njihovih habitatov, da se zagotovi njihovo preživetje in razmnoževanje na območju njihove razširjenosti 
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (zavarovane živalske vrste) 
 
 



 

Mala tukalica  
Porzana parva 
 
Velikost:   18-22 cm, razpon kril 34-39 cm 
Teritorij:  Cerkniško jezero 
Habitat:   Jezera, obrežja in trstičja 
Koda Natura 2000 A120 
Rdeči seznam SLO E1 prizadeta vrsta 
 
Opis vrste 
Majhna in sloka mala tukalica je velika kot škorec. Pri njej razlikovanje med spoloma ni težavno. Samec je po glavi, vratu in 
trebuhu modrikasto siv, samica pa peščeno rjava. Zgornja stran je pri obeh izprano rjave barve, s posameznimi črnimi in belimi 
lisami. Kljun je rumenkaste barve z rdečo pego na korenu, noge pa so olivno zelene. V času gnezdenja njeno kvakanje v mraku 
in ponoči ni mogoče preslišati. Visoka obrežna vegetacija je ne moti, saj dobro plava, hodi po odmrlih steblih in plavajočih 
rastlinah ter spretno pleza po navpičnih steblih. Občasno se odpravi iskat žuželke, pajke, črve in semena na odprte vodne ali 
blatne površine, kjer jo je z veliko sreče moč opaziti. Vprašljiva je gnezditev v Škocjanskem zatoku in v Dragi pri Igu. 
Samec male tukalice je po obarvanosti presenetljivo podobe mokožu (Rallus aquaticus), ki pa je opazno večji in ima dolg rdeč 
kljun in noge mesnato rdeče barve, medtem ko so noge male tukalice zelene. Samica po prsih ni modrosiva, ampak 
rjavorumena. V primerjavi z grahasto je mala tukalica veliko vitkejša in okretnejša, dobro plava in tudi pleza po steblikah. 

Razširjenost vrste 
Mala tukalica je razširjena v zmernem pasu palearktike, najbolj v vzhodni Evropi, precej bolj raztresena pa v srednji, zahodni 
in južni Evropi, kjer je že razmeroma redka.  
Poletna vrsta, ki gnezdi zelo raztreseno po Evropi in proti osrednji Aziji. Njen gnezditveni prostor so sladkovodna močvirja, 
gosto preraščena s trstičjem, rogozom ali šaši. Hrani se z majhnimi žuželkami in njihovimi ličinkami, s pajki in drugimi 
nevretenčarji, tudi polži, pobira semena vodnih rastlin. 
Od celotne evropske populacije najmanj 25.000 parov jih najmanj 10.000 gnezdi v Rusiji. V srednji Evropi je najmočnejša 
delna populacija v Avstriji z okrog 5.000 pari na Nežiderskem jezeru. Na Hrvaškem gnezdi 125, na Madžarskem 550 in v 
Italiji 35 parov, kar pa niso le približne, temveč tudi nepreverjene številke. V Sloveniji gnezda doslej nismo našli, pač pa so 
bile ptice v paru ali posamično opazovane na treh krajih: v Škocjanskem zatoku (1988), Dragi pri Igu (1981) in na Cerkniškem 
jezeru (1992) 
V Sloveniji je mala tukalica redkejša gnezdilka kot grahasta. Gnezdi v mrtvicah Mure, v trstiščih na Cerkniškem jezeru in v 
Krakovskem gozdu. 

Teritorij vrste 
Življenjski prostor male tukalice je trstišče, to je sestoj trsta Phragmites communis. Bistveni sestavini te ekološke niše sta voda 
(ki sme biti globoka do pol metra) in sloj odmrlih trstnih steblik, kar pomeni, da mora biti trstišče dovolj staro. Takšne sestoje 
najdemo predvsem v rečnih ustjih in na plitvih jezerih. Najpogosteje je v obsežnih, starih sestojih trsta, pa še tu se podnevi 
oglašajo predvsem nesparjeni samci. Gnezdo je lahko tudi meter nad vodno gladino, odvisno od višine poleglega trsta. 
Habitat vrste:  

- jezera 
- obrežja 
- trstičja 

Ekološke potrebe vrste 
Habitat male tukalice so gosti sestoji trsta, šašev, rogoza in ločja ter poplavni gozdovi. Zaprte čiste sestoje trsta naseli le, kadar 
niso redno košeni ali požgani. Naseljuje nižine, večinoma do 200 m nad morjem. Bolj kot druge tukalice plava in spretno pleza 
po navpičnih steblih, in verjetno je tudi zaradi te prilagoditve manj občutljiva na nihanje vode kot grahasta tukalica. Gnezdo je 
globoka kotanja, dobro skrita med gostim rastlinjem nad vodo in leži na manjšem otočku, na polomljenem trsju ali na kopučah 
šaša. V Sloveniji je izjemno redka gnezdilka.  
Grožnje: 
- izsuševanje, košenje in požiganje trstišč (tudi pozimi), 
- odstranjevanje obrežne vegetacije, 
- regulacije vodotokov ter zmanjšanje pogostosti in trajanja poplav, 
- motnje zaradi vodnih športov, turistov in sprehajalcev v času gnezdenja. 

Smernice in ukrepi: 
- ohranjanje trstišč – prepoved izsuševanja, košnje in požiganja, 
- ohranjanje obrežne vegetacije, 



- ohranjanje naravne rečne dinamike, 
- renaturacija vodotokov 

Posebni ukrepi 
- odkup zemljišč namenjenih trajnemu ohranjanju narave,  
- raziskovanje njegove razširjenosti 

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
 - Vrata na Cerkniškem jezeru 
-  Trščenke 
 

Varstveni status 
 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva o ohranjanju prosto živečih ptic (79/409/EEC): Priloga I – vrste ptic, za katere se predvidevajo posebni ukrepi za 
ohranitev njihovih habitatov, da se zagotovi njihovo preživetje in razmnoževanje na območju njihove razširjenosti 
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (zavarovane živalske vrste) 
 
 



 

Prepelica 
Coturnix coturnix 
 
Velikost:   15-18 cm, razpon kril 32-35 cm 
Teritorij:  Cerkniško jezero in Cerkniško polje 
Habitat:   Močvirni travniki in sugi travniki 
Koda Natura 2000 A113 
Rdeči seznam SLO V – ranljiva vrsta 
 
Opis vrste 
Prepelica je najmanjša evropska leteča kura in  je edina od naših kur selivk. Vidimo jo lahko zelo redko, saj se ponavadi skriva 
v travi, zato pa jo lahko pogosto slišimo. Oglaša se z značilnim "pet-pedi" oglašanjem, ponavadi samci, vendar običajno zelo 
težko natančno lociramo, od kod točno oglašanje prihaja.  
Zgornja stran kril pri samcu je »hladne« kovinsko do sinjemodre barve z izrazitimi temnorjavimi žilami. Na zunanjem robu 
sprednjih in zadnjih kril je približno 2 mm širok rjavkast pas, v medžilnih prostorih postdiskalnega polja so črne lise okrogle 
do elipsoidne oblike. Ob zunanjem robu kril je izrazit pas približno 1 mm dolgih belih resic. Spodnja stran kril je sivorjave 
barve. Belo obrobljene črne pike so v medžilnih prostorih postdiskalnega polja večje in bolj izrazite kot pike v 
submarginalnem polju. Zgornja stran kril pri samici je temnejše modre barve, rjav pas na zunanjem robu kril je širši, 
temnorjave žile so še bolj povdarjene. 

Razširjenost vrste 
Prepelica naseljuje vso osrednjo in zahodno palearktiko, njen areal pa sega tudi v severno Afriko. Približno četrtina njene 
populacije (najmanj 680.000 parov) živi v Evropi, največ na njenem vzhodu in zahodu (najmanj 100.000 parov v Rusiji, 
najmanj 320.000 parov v Španiji in najmanj 50.000 v Franciji). 
V našem sosedstvu je prepelica najpogostejša na Madžarskem (okrog 22.500 parov), v Italiji in na Hrvaškem nekoliko manj 
(okrog 7.000), medtem ko je v Avstriji redka (okrog 350 parov). Ocenjujemo, da v Sloveniji gnezdi od 1.000 do 2.000 parov. 
Raztreseno je razširjeno je razširjena v vsem vzhodnem, južnem in jugozahodnem predelu države. Najbolj pogosta je na 
kraških poljih Notranjske. 

Teritorij vrste 
Prepelica prebiva predvsem na vlažnih, pozno košenih travnikih. V preteklosti se je naselila tudi v žitna polja, vendar je danes 
tam le še redko najdemo, saj je iz tal izginila večina plevela, ki je nadomeščalo ščavje iz mokrišč. 
Gnezdi v predelih z visoko travo in žiti, predvsem v toplih, suhih krajih. S svojo varovalno barvo je dobro prikrita. Med 
počasno hojo kljuva semena in poganjke, majhne žuželke pobira z listja in s tal. 
Prepelica je razširjena po vsej Sloveniji in jo uvrščamo med naše dokaj pogoste gnezdilke. 
Habitat vrste:  

- Cerkniško jezero po presahnitvi 
- Mokrotni travniki 
- Travniki 

Ekološke potrebe vrste 
Življenjsko okolje prepelice so odprte ekstenzivne pokrajine: ekstenzivna polja in vlažni pozno košeni travniki. Gnezdi na tleh, 
na območjih z gosto in vlagoljubno vegetacijo, ki je dovolj visoka, da se v njej skrije, a ni višja od enega metra. V času razvoja 
mladičev se samice z begavci zadržujejo tudi na z žuželkami bogatih poljih krompirja, koruze, sončnic, ajde ipd. ter v bližini 
sadovnjakov, zaraščenih polj in drugih ruderalnih površin v bližini travnate ali kulturne krajine. Med evropskimi kurami je 
edina selivka na dolge razdalje. Prezimuje v Afriki, od koder se k nam vrne maja. Hrani se s semeni zelišč in žit, v obdobju 
gnezdenja tudi z žuželkami in pajki. V Sloveniji je dokaj pogosta gnezdilka. 
Grožnje: 
- širjenje njivskih monokultur in urbanizacija, 
- osuševanje mokrotnih zemljišč, 
- prezgodnja košnja, 
- gnojenje travišč in uporaba pesticidov, 
- lov v sredozemskih državah, 
- paša v času gnezdenja, 
- zaraščanje mokrotnih travnikov, 
- križanje z vzhodnoazijsko podvrsto (C. c. japonica). 

Smernice in ukrepi: 
- preprečevanje zaraščanja habitatov z lesnimi vrstami 



- preprečevanje hidro- in agromelioracij 
- ekstenzivna pridelava travinja  
- mozaična in vrsti prilagojena košnja  
- renaturacija za vrsto primernih habitatov  
- primerno vzdrževanje ekstenzivnih travnikov, 
- travniki naj se kosijo enkrat letno, in to v avgusta, 
- košnja naj poteka v spirali od sredine travnika navzven ter z ene strani travnika proti drugi, da se lahko živali pravočasno 
umaknejo na varno. (Nikakor se ne kosi z roba parcele proti notranjosti.), 
- ohranjajo naj se obstoječe mejice ali grmišča ter posamezni grmi, ki nudijo ustrezno zavetje v času prihoda s prezimovališč in 
v času košnje, 
- na parcelah, kjer omenjenih struktur ni, naj se pri košnji vsako leto pusti vsaj 0.1 ha travnika nepokošenega. 

Posebni ukrepi 
- odkup zemljišč namenjenih trajnemu ohranjanju narave,  
- raziskovanje njihove razširjenosti in gnezdenja 

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
 - mokrotni travniki na Cerkniškem jezeru 
- Cerkniško polje 
 

Varstveni status 
 
-  Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva o ohranjanju prosto živečih ptic (79/409/EEC): Priloga I – vrste ptic, za katere se predvidevajo posebni ukrepi za 
ohranitev njihovih habitatov, da se zagotovi njihovo preživetje in razmnoževanje na območju njihove razširjenosti 
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (zavarovane živalske vrste) 
 

 



 

Rakar 
Acrocephalus arundinaceus 
 
Velikost:   16-19 cm, razpon kril 20-25 cm 
Teritorij:  Cerkniško jezero 
Habitat:   Navadna trstičja 
Koda natura 2000 A298  
Rdeči seznam SLO V – ranljiva vrsta 
 
Opis vrste 
Rakarja večkrat slišimo kot vidimo. Njegovo petje je zelo globoko, glasno in daleč slišno. Kitice so kratke, z rezkavimi in 
godrnjajočimi zaporedji tonov pa tudi z lepimi vmesnimi odlomki. Njegov gnezditveni prostor so trstišča ob jezerih, ribnikih in 
rekah.  
Rakarja v obdobju gnezdenja ne srečamo drugje kot v trstišču. Tam se  smelo pozibava na metlasti stebliki, vendar se kljub 
glasnemu prepevanju, takoj ko nas zagleda, skrije v trstišče. A ne za dolgo: kmalu spet zaslišimo nedaleč stran njegov 
neutrudljivi »kara, kara, kit, kit, kit, kit«, in akrobatska predstava na trstiki se ponovi. 

Razširjenost vrste 
Poletna vrsta v večini Evrope ni ga v Veliki Britaniji in Skandinaviji. Gnezdi v trstiščih in s trstjem obraščenih jarkih, tudi v 
pasovih trstja ob jezerih, rekah in drugih vodah. Hrano, žuželke in razne druge nevretenčarje, pobira z listov in trstja. 
Prezimuje v srednji in južni Afriki. Pri nas je lokalno pogosta poletna vrsta. 

Teritorij vrste 
Rakar naseljuje trstišča v močvirjih, tako sladkovodnih kot brakičnih, na jezerskih in morskih obrežjih, na bregovih počasi 
tekočih rek, njihovih mrtvih rokavih in tudi v odvodnih jarkih. Voda v trstišču mora biti dovolj globoka, trstišče pa vsaj po eni 
strani mejiti na odprto vodno površino. 
Habitat vrste:  

- 53.11 Navadna trstičja 
Ekološke potrebe vrste 
Rakarjev gnezditveni habitat so poplavljeni sestoji starega trsta z visokimi steblikami, redkeje sestoji rogoza. Prehranjuje se s 
pajki in velikimi žuželkami, predvsem s polži, kačjimi pastirji in hrošči. V Sloveniji je redek gnezdilec. Na Cerkniškem jezeru 
gnezdi v trstičjih na Osredku, ob Strženu, v Loviščih, na Plesi in v Lužarcah. 
Grožnje: 
- izsuševanje, košenje in požiganje trstišč ob strugah (tudi pozimi), 
- izguba in fragmentacija gnezditvenega in prehranjevalnega habitata, 
- izguba velikih žuželk zaradi evtrofikacije, 
- regulacije vodotokov ter zmanjšanje pogostosti in trajanja poplav, 
- motnje v času gnezdenja, 

Smernice in ukrepi: 
- ohranjanje trstišč – prepoved izsuševanja, košnje in požiganja, 
- primerno upravljanje z vodami, 
- renaturacija vodotokov 

Posebni ukrepi 
- odkup zemljišč namenjenih trajnemu ohranjanju narave 
- raziskovanje njegove razširjenosti in habitata 

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
 - Osredki 
-  trstišča ob Stržena 
-  Levišča 
-  Plese 
-  Lužarce 
 

Varstveni status 
 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 



- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva o ohranjanju prosto živečih ptic (79/409/EEC): Priloga I – vrste ptic, za katere se predvidevajo posebni ukrepi za 
ohranitev njihovih habitatov, da se zagotovi njihovo preživetje in razmnoževanje na območju njihove razširjenosti 
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (zavarovane živalske vrste) 
 
 



 

Rdečenoga postovka   
Falco vespertinus 
 
Velikost:   28-31 cm, razpon kril 65-75 cm 
Teritorij:  Cerkniško jezero - v preletu 
Habitat:   Cerkniško polje 
Koda Natura 2000 A067 
Rdeči seznam SLO  
 
Opis vrste 
Rdečenoga postovka je v letu podoben škrjančarju, vendar ima od njega daljši rep in pogosto visi v zraku kot navadna 
postovka. Samec je skoraj v celoti temno sive barve, le preje na nogah in pred repom ima rdeče-rjave barve. Samica je po 
zgornji strani pepelnato siva s temnejšimi progami, po spodnji pa bolj rdeče-rjava z manj opaznimi progami. Povprečna telesna 
dolžina te ptice je okoli 30 cm, povprečen razpon kril pa je okoli 70 cm 
Rdečenoga postovka je svoje ime dobil po značilnih rdeče obarvanih nogah. V času gnezdenja se rdečenoga postovka zadržuje 
na barjih, v stepah in prostranih rečnih dolinah. Prezimuje pa v Afriki. Pogosto jo lahko opazujemo kako sedi na telegrafskem 
drogu ali žici kot srakoper in opreza za plenom. V Sloveniji je redna preletnica, predvsem spomladi. 

Razširjenost vrste 
Rdečenoga postovka je razširjena od jugovzhodne Evrope pa vse do Mandžurije na vzhodu. Prezimuje v Afriki. Je družabna 
ptica, ki se zadržuje v odprti pokrajini z redkim drevjem, pogosto pa tudi v bližini naselij, kjer se hrani pretežno z žuželkami in 
majhnimi glodavci, redkeje pa tudi s ptičjimi mladiči. 
Gnezdi maja in junija v gnezdih na drevesih. 

Teritorij vrste 
Poletna vrsta, ki gnezdi od osrednje Evrope proti vzhodu. Njen življenjski prostor je odprta pokrajina z majhnimi skupinami 
dreves ali drevoredi, kjer pogosto gnezdi v majhnih kolonijah, včasih zasede kar gnezda v kolonijah poljskih vran. Njena 
glavna hrana so žuželke, ki jih spretno lovi v zraku. 
V Sloveniji je rdečenoga postovka reden spomladanski preletnica, jesenski podatki pa so skopi. 
Habitat vrste:  

- travniki 
- obrežni travniki 

Ekološke potrebe vrste 
Rdečenoga postovka je gnezdilka stepe, drevesne stepe, livad in obrežnih gozdov, torej območij z zadostno količino žuželk. 
Gnezdi v kolonijah, kjer se pojavlja do 200 gnezdečih parov, predvsem v starih gnezdih poljskih vran. Prehranjuje se s hrošči, 
kačjimi pastirji, enodnevnicami, osami, mravljami in čmrlji. V Sloveniji se pojavlja na selitvi, predvsem na odprtih terenih s 
posameznimi grmišči in drevesi ter večjo količino žuželk. Cerkniško jezero je ena pomembnejših preletnih točk te vrste v 
Sloveniji. Zadržuje se na severovzhodnem delu jezera, kjer je več grmovja in posamičnih dreves. Prihod sovpada s pojavom 
prvih majskih hroščev. Pridejo v zadnjih dneh aprila in ostanejo približno 14 dni. Jate štejejo tudi 50 osebkov in več, 
najpogosteje pa od 10-20.  
Grožnje: 
- intenziviranje travniških habitatov, 
- odstranjevanje mejic in posameznih dreves, 
- lov, posebno na preletu, 
- opuščanje ekstenzivnega kmetijstva 

Smernice in ukrepi: 
- preprečitev intenzifikacije kmetijskih površin, 
- spodbujanje ekstenzivnega pašništva, 
- ohranjanje mejic in osamelih dreves v odprti krajini, 

Posebni ukrepi 
- raziskovanje vrste na preletu 

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
- Cerkniško jezero, spomladanski prelet 
- Cerkniško polje, spomladanski prelet 
 

Varstveni status 
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- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva o ohranjanju prosto živečih ptic (79/409/EEC): Priloga I – vrste ptic, za katere se predvidevajo posebni ukrepi za 
ohranitev njihovih habitatov, da se zagotovi njihovo preživetje in razmnoževanje na območju njihove razširjenosti 
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (zavarovane živalske vrste) 
 

 



 

Rdečenogi martinec  
Tringa totanus 
 
Velikost:   27-29 cm, razpon kril45-52 cm 
Teritorij:  Obrežja in poloji 
Habitat:   Močvirni travniki, barja in travniki 
Koda Natura 2000 A162 
Rdeči seznam SLO E1 prizadeta vrsta 
 
Opis vrste 
Rdečenogi martinec je običajen in široko razširjen pobrežnik obal, rečnih ustij, močvirij v notranjosti in poplavnih travnikov. 
Spoznamo ga kot srednje veliko ptico z rdečimi nogami in rdečo osnovo kljuna. Med letom je viden vpadljiv in širok bel 
spodnji rob na perutih. Gnezdi na kupčkih šašja v nizki vodi. Za gnezdenje potrebuje zamočvirjene površine z nekaj 
centimetrov globoko vodo.  
V zraku je rdečenogi martinec od vseh pobrežnikov videti najbolj kontrastno črno-belo obarvan: široka belina na nadlaktnih 
letalnih peresih in razločna belina trtice sta odlični pomagali pri določanju vrste. Če bi presojali zgolj po barvi not, bi ga lahko 
zamenjali s togotnikom (Philomachus pugnax). 

Razširjenost vrste 
Rdečenogi martinec je razširjen v vsej zahodni palearktiki, pri čemer je to le polovica njegove svetovne razširjenosti.  
Predvsem v severni in zahodni Evropi je zelo razširjena, pretežno poletna vrsta. Gnezdi v slanih močvirjih, na vlažnih travnikih 
blizu sladkovodnih jezer, tudi na vlažnih barjih. Pozimi je v glavnem na morskih plitvinah, ponekod tudi na močvirjih v 
notranjosti. Hrano išče po mulju, pobira žuželke, deževnike, rakce in mehkužce. 
V Evropi živi najmanj 300.000 parov, najpogostejši je na severu, in sicer na Islandiji (okrog 75.000 parov), Norveškem (okrog 
60.000 parov) in v Belorusiji (okrog 80.000 parov). Presenetljivo pogost je tudi v Turčiji (po oceni okrog 55.000 parov), tako 
da bi lahko govorili o razprostranjenosti, ki se vleče po celini počez od severozahoda proti jugovzhodu. V srednji Evropi ni 
posebno pogost, tako tudi ne v naši soseščini: v Italiji in na Madžarskem okrog 550, v Avstriji okrog 165 in na Hrvaškem 
okrog 50 parov. V Sloveniji gnezdi nekaj parov na Cerkniškem jezeru, nemara tudi v Sečoveljskih solinah, kjer je v prejšnjem 
stoletju zagotovo gnezdil.  

Teritorij vrste 
Rdečenogi martinec prebiva na nizkih barjih, poplavljenih travnikih in poljih (riževi) in na slaniščih z ustrezno, ne previsoko 
vegetacijo (šaši, travami in slanušami) tako na morski obali kot v notranjosti. V gnezditvenem prebivališču mora biti voda 
dovolj visoka, hkrati pa mora vsebovati zaplate suhega zemljišča. To so razgledne in počivalne točke, na katerih pa bolj 
poredkoma gnezdi. Ljubša so mu gnezdišča v kopučah šaša sredi vode. 
Habitat vrste:  

- bregovi jezer 
- močvirni travniki 
- poloji  

Ekološke potrebe vrste 
Prvotni gnezditveni habitat rdečenogega martinca so barja, mokrotni travniki, kupi proda ob večjih rekah in močvirnati predeli 
v stepah. Za gnezdenje potrebuje manjša območja, zato pogosto živi v razpršenih kolonijah. Hrani se z žuželkami, kolobarniki, 
polži in majhnimi raki. Njegove specifične ekološke zahteve so nejasne. V Sloveniji je zelo redek gnezdilec. Na gnezdenje na 
Cerkniškem jezeru vpliva nivo vode. Gnezdi na Osredku, ob Strženu, Lipsenjščici in Retju ter v Jezerski gmajni. Poleg 
gnezdečih parov se tu ustavljajo tudi osebki na selitvi. 
Grožnje: 
- intenziviranje kmetijstva, 
- gnojenje travišč in uporaba pesticidov, 
- prezgodnja in prepogosta košnja travnikov, kar povzroča veliko smrtnost posebej med mladiči, 
- regulacije vodotokov, 
- osuševanje mokrotnih zemljišč. 

Smernice in ukrepi: 
- spodbujanje ekstenzivnega kmetijstva, 
- ohranjanje naravne rečne dinamike, 
- travniki se kosijo enkrat letno, in to v  avgustu, 
- košnja naj poteka v spirali iz sredine travnika navzven ter z ene strani travnika proti drugi, da se lahko živali pravočasno 
umaknejo na varno. (Nikakor se ne kosi z roba parcele proti notranjosti.), 



- Renaturacija vodotokov 

Posebni ukrepi 
- odkup zemljišč namenjenih trajnemu ohranjanju narave,  
- raziskovanje njegove razširjenosti in habitata. 

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
 - Dujce na Cerkniškem jezeru 
-  robno deli Cerkniškega jezera 
 

Varstveni status 
 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva o ohranjanju prosto živečih ptic (79/409/EEC): Priloga I – vrste ptic, za katere se predvidevajo posebni ukrepi za 
ohranitev njihovih habitatov, da se zagotovi njihovo preživetje in razmnoževanje na območju njihove razširjenosti 
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (zavarovane živalske vrste) 
 
 



 
Reglja  
Anas querquedula 
 
Velikost:   37-41 cm, razpon kril 63-69 cm 
Teritorij:  Cerkniško jezero 
Habitat:   jezero 
Koda Natura 2000 A055 
Rdeči seznam SLO E2 prizadeta vrsta 
 
Opis vrste 
Reglje najpogosteje videvamo ob selitvi. Iz daljnega prezimovališča južno od Sahare se zgodaj spomladi v jatah vračajo na 
svoja gnezdišča. V pare se povezujejo že med prezimovanjem, kajti samic je za vse racake premalo. Samci svoji izvoljenki, ki 
jo varujejo pred nasilnim parjenjem z drugim samcem, sledijo do območja, kjer so se izvalile. Navkljub temu pa ne sodelujejo 
pri vzreji mladičev. V svatovskem perju samca prepoznamo po izrazito beli progi čez oči, v letu pa po bledo modrem 
sprednjem delu peruti. V postvatovskem perju je zelo podoben rjavo-drap progasti samici. 
Zaradi daleč vidne bele samčeve nadočesne maroge je ta družabna in nič kaj plašna raca zlahka prepoznavna. Izdaja pa jo tudi 
njeno oglašanje, ki je na moč podobno zvoku lesenega plašila z enakim imenom. Kot tipično selivko jo lahko v jatah 
opazujemo, ko se zima že poslavlja.  

Razširjenost vrste 
Reglja je razširjena po celotnem zmernem geografskem pasu Evrazije, vendar kot izvorno stepska vrsta v Evropi poseljuje 
predvsem ravninske predele. Od najmanj 640.000 parov, kolikor jih je tostran Urala, jih kar devet desetin živi v Rusiji, močan 
del populacije pa zamejujeta tudi Belorusija in Ukrajina, v vsaki namreč gnezdi najmanj 25.000 parov. V primerjavi s 
kreheljcem živi v Skandinaviji le 2.300 parov regelj, medtem ko je število obeh rac v Sredozemlju približno enako borno. V 
naši soseščini gnezdi okrog 250 parov v Italiji, v Avstriji okrog 65, na Madžarskem okrog 1.350 in na Hrvaškem okrog 700 
parov. Ocenjujemo, da pri nas gnezdi 10 – 20 parov, razširjena pa je nekoliko bolj pogosto kot kreheljc. Najdemo jo v 
severovzhodni, severni, severozahodni, jugozahodni, jugovzhodni in osrednji Sloveniji, naseljuje pa tudi nekaj osamljenih 
krajev, vendar redno le na Cerkniškem jezeru. 
Prezimuje v Afriki, južno od Sahare. 

Teritorij vrste 
Reglja v nasprotju s kreheljcem A. crecca prebiva v prehransko bolj bogatih vodah, kot so ribniki, zadrževalniki in poplavljene 
gramoznice pa tudi mrtvi rečni rokavi. Za prehranjevanje so odločilnega pomena plitvine in poplavni travniki, zato naseljuje 
vodišča v nižini in odprtem svetu. Za gnezdenje pa tako kot kreheljc izbira bujno zaraščene in težko dostopne predele, čeprav 
se človeških naselij ne izogiba tako zelo kot njen sorodnik. 
Gnezdi na plitvih, s hrano bogatih jezerih, obkroženih z močvirnatimi travniki in majhnimi mlakami. Hrani se z drobnimi 
nevretenčarji, koreninicami in semeni. 
V Sloveniji je reglja zelo redka gnezdilka, redno pa se pojavlja na preletu, izjemoma tudi prezimi.  
Habitat vrste:  

- jezera 
Ekološke potrebe vrste 
Reglja prebiva na ribnikih, zadrževalnikih in mrtvih rokavih, v vodah nasičenih s hranili in bujno obrežno vegetacijo. Gnezdi 
ob plitvih vodah, bogatih s hrano in hranilnimi snovmi, prezimuje pa južno od Sahare. Hrani se z listi, brstiči, s koreninami in 
semeni vodnih in obrežnih rastlin ter z vodnimi nevretenčarji, tako da filtrira vodo na površini. V Sloveniji je redka gnezdilka, 
redno pa se pojavlja na preletu. Njena glavna gnezdišča na Cerkniškem jezeru so trstišča Levišč, Stržena, Lipsenjščice in 
Zadnjega kraja. 
Grožnje: 
- regulacije vodotokov ter zmanjšanje pogostosti in trajanja poplav, 
- izsuševanje, košenje in požiganje trstišč (tudi pozimi), 
- motnje v času gnezdenja, 

Smernice in ukrepi: 
- preprečevanje zaraščanja habitatov z lesnimi vrstami 
- preprečevanje hidro- in agromelioracij 
- ekstenzivna pridelava travinja (brez apnenja in gnojenja z mineralnimi gnojili ali gnojevko) 
- mozaična in vrsti prilagojena košnja (na travnikih, ki jih kosijo dvakrat letno naj prvič pokosijo najkasneje do tretje   dekade 
maja, drugič pa ne prej kot v drugi polovici septembra) 
- renaturacija za vrsto primernih habitatov v bližini obstoječih populacij 



- renaturacija vodotokov. 

Posebni ukrepi 
- odkup zemljišč namenjenih trajnemu ohranjanju narave,  
- raziskovanje njene razširjenosti 

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
-  Levišča na Cerkniškem jezeru 
-  Trščenke - Stržen 
-  Lipsenjščica 
-  Zadnji kraj 
 

Varstveni status 
 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva o ohranjanju prosto živečih ptic (79/409/EEC): Priloga I – vrste ptic, za katere se predvidevajo posebni ukrepi za 
ohranitev njihovih habitatov, da se zagotovi njihovo preživetje in razmnoževanje na območju njihove razširjenosti 
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (zavarovane živalske vrste) 
 
 



 
Repaljščica  
Saxicola rubetra 
original 
Velikost:   12-13 cm, razpon kril 17- 20 cm 
Teritorij:  Cerkniško jezero 
Habitat:   Močvirni travniki  
Koda Natura 2000 A275 
Rdeči seznam SLO E2 prizadeta vrsta 
 
Opis vrste 
Repaljščico najpogosteje vidimo, ko poseda na vrhu kakšnega grma ali kobulnice na travniku, kjer prepeva ali pa opreza za 
plenom, za katerim se požene na tla. Gnezdi na vlažnih in suhih travnikih. Na mokrih ali celo poplavnih travnikih, predvsem v 
kraškem svetu je zelo pogosta, medtem ko je na kraških košenicah in visokogorskih suhih travnikih redkejša. Repaljščica je 
široko razširjena poletna vrsta in preletnik na odprtih območjih vresišč in ravnin. Od sorodnega prosnika Saxicola torquata se 
ta drobna in kratkorepa ptica pevka, posedajoča na izpostavljenih mestih, razlikuje po obarvanosti grla in risbi na glavi. Samec 
prosnika ima glavo z grlom vred popolnoma črno. Ko se samec repaljščice spreleti, opazimo široko belino na začetku repa, ki 
pa je ne smemo zamenjati z belim zadkom pri prosniku. Samici sta si veliko bolj podobni in težje ločljivi. 

Razširjenost vrste 
Repaljščica je kot tipično evropska vrsta razširjena predvsem v zahodni palearktiki: od Atlantika do Sibirije, od Skandinavije 
do Sredozemlja. V Evropi živi najmanj 2,100.000 parov. V severovzhodni Evropi je najpogostejša v Belorusiji (najmanj 
550.000 parov), v jugovzhodni Evropi v Romuniji (najmanj 200.000 parov) in v Skandinaviji na Finskem (najmanj 300.000 
parov). V naši soseščini živi v Italiji okrog 12.500, v Avstriji 6.500, na Madžarskem 35.000 in na Hrvaškem 15.000 parov. V 
Sloveniji ocenjujemo, da gnezdi od 8.000 do 10.000 parov.  
Vrsta  je razširjena skoraj po vsej Evropi, ni je v nekaterih predelih Sredozemlja. Gnezdi na vresiščih in v odprtih travnatih 
predelih z raztresenimi visokimi stebli ali nizkimi grmi, kjer rada poseda. S preže se poganja za plenom, žuželkami in črvi; 
zaužije tudi nekaj semen in jagodičevja. Spomladanski prelet je v glavnem aprila, jesenski pa avgusta/septembra 
Zgoščeno razširjena repaljščice je v južni Sloveniji. Pri nas je repaljščica dokaj pogosta vrsta 

Teritorij vrste 
Kakor rjavi srakoper tudi repaljščica pobira žuželke pri tleh, kamor se spušča v vzvišene preže. Njuna življenjska prostora sta 
si zato precej podobna. Repaljščica prebiva na odprtem svetu, poraslem s posameznimi grmi, in bolj ko je pester, bolj ji 
ustreza. Nedvomno najde največ hrane v kulturah s stopnjevano rastjo, zato so ekstenzivno obdelana in mozaično sestavljena 
polja zanjo optimalno gnezditveno prebivališče. Največji gnezditveni uspeh dosega na pozno košenih travnikih, srednjega na 
pašnikih in najslabšega na zgodaj košenih travnikih (Dvorak idr. 1994). Naseljuje tako suhe kot mokre travnike: od prodišč in 
pustot prek nizkih barij do planinskih prašnikov. Bistveno je, da je na voljo dovolj prež, to je suhih steblik zelnatih rastlin, 
zlasti kobulnic. Gnezdi na tleh v zavetju gostega ščavja, ki ga je v kultivirani pokrajini ob poteh in potokih, po grobljah in 
ozarah. 
Habitat vrste:  

- 37.21 Mezotrofni mokrotni travniki 
- 37.31 Oligotrofni mokrotni travniki z modro stožko in sorodne združbe 
- 38.22  Sredjeevropski mezotrofni do evtrofni nižiski travniki 

Ekološke potrebe vrste 
Habitat repaljščice so ekstenzivni mokrotni, vlažni in suhi travniki in vresišča od nižinskih do visokogorskih predelov. Vendar 
dosega na mokrotnih travnikih precej višje gostote kot na suhih. Običajno v gnezditvenem habitatu zahteva prisotnost zaplate 
gole zemlje ali revno poraščenih tal za hranjenje ter močno strukturiran talni profil. Za prežna mesta potrebuje visoke steblike, 
od koder lovi žuželke, za pevska pesta pa dostikrat uporablja tudi grmičevja. V Sloveniji je dokaj pogosta gnezdilka, ki 
prezimuje v afriških savanah južno od Sahare. Cerkniško jezero je za Ljubljanskim barjem njeno drugo najpomembnejše 
gnezditveno območje v Sloveniji. Repaljščica ima na Cerkniškem jezeru podobno razširjenost kot prepelica in rumena 
pastirica. Za razliko od prve sega tudi na periodično poplavljeni Osredek, vendar se v primerjavi z drugo umika predelom v 
notranjosti jezera, kjer voda dlje časa zastaja. 
Grožnje: 
- prepogosta in prezgodnja košnja, 
- regulacije vodotokov, 
- spreminjanje travišč v njivske površine, 
- zaraščanje mokrotnih travnikov, 
- poznejše sukcesijski stadiji travniških površin. 



 

Smernice in ukrepi: 
- primerno vzdrževanje ekstenzivnih travnikov, 
- travniki se kosijo enkrat letno, in to začetku avgusta ali po 15. juliju.  
- košnja naj poteka v spirali od sredine travnika navzven ter z ene strani travnika proti drugi, da se lahko živali pravočasno 

umaknejo na varno. (Nikakor se ne kosi z roba parcele proti notranjosti). 
- ohranjanje močno strukturirane mozaične kulturne krajine z začetnim stadijem grmišč, 
- ohranjanje osamelih dreves, grmov in mejic na odprtih predelih, 
- na parcelah, kjer omenjenih struktur ni, naj se pri košnji vsako leto pusti vsaj 0.1 ha travnika nepokošenega, 

Posebni ukrepi 
- odkup zemljišč namenjenih trajnemu ohranjanju narave,  
- raziskovanje njene razširjenosti in habitata 

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
 - mokrotni travniki Cerkniškega jezera 
 

Varstveni status 
 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva o ohranjanju prosto živečih ptic (79/409/EEC): Priloga I – vrste ptic, za katere se predvidevajo posebni ukrepi za 
ohranitev njihovih habitatov, da se zagotovi njihovo preživetje in razmnoževanje na območju njihove razširjenosti 
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (zavarovane živalske vrste) 
 
 



 

Rjavovrati ponirek   
Podiceps grisegena  
 
Velikost:   40-50 cm, razpon kril 77-85 cm 
Teritorij:  Cerkniško jezero 
Habitat:   Jezera in vodna trstičja 
Koda Natura 2000 A006 
Rdeči seznam SLO E2 prizadeta vrsta 
 
Opis vrste 
V svatovskem perju ima rjavovrati ponirek rdeče-rjav vrat, bela lica in grlo ter črno kapo na glavi. Malce manjši je od 
čopastega ponirka in ima prav tako zanimiv svatovski ples, pri katerem se partnerja z navpično iztegnjenim vratom dvigujeta iz 
vode ter se dotikata s kljuni. Hrano si lovi pod vodo, njegov plen pa so večinoma nevretenčarji, vodne žuželke in njihove 
ličinke.  

Razširjenost vrste 
Evropska populacija je le del svetovne populacije rjavovratega ponirka; ločeni populaciji sta še na Daljnem vzhodu in v 
Severni Ameriki, vse tri pa so na približno enaki zemljepisni širini, s prevlado v zmernem pasu. V Evropi živi najmanj 28.000 
parov, od tega najmanj 10.000 v Rusiji. V severni Evropi jih največ gnezdi na Finskem (6.000 parov), v srednji Evropi pa na 
Poljskem (okrog 3.000 parov). V naši soseščini gnezdi na Madžarskem okrog 65 parov, medtem ko v Avstriji in na Hrvaškem 
gnezdi na novo. Rjavovrati ponirek je v Sloveniji stalni gnezdilec šele od leta 1990 (Jančar 1991), po zaslugi 4-6 parov na 
Cerkniškem jezeru. 
V hladni polovici leta se na večjih rekah pri nas zadržujejo tudi ponirki iz severovzhodne Evrope, kjer je ta vrsta kot gnezdilka 
bolj pogosta. V Sloveniji gnezdi na Cerkniškem jezeru, verjetno pa tudi na Bohinjskem in Blejskem ter Gradiščanskem jezeru. 
Danes gnezdi na Cerkniškem jezeru do 15 parov, včasih tudi več predvsem na območju Levišč in Trščenk, pri Otoku. 

Teritorij vrste 
Rjavovrati ponirek naseljuje plitva vodišča, obrasla z obrežno vegetacijo (trstiščem), delno odprto vodno površino in pasovi 
plavajoče vegetacije (blatnik, lokvanj). Prednjačenje v razmeroma majhnih stoječih vodah si razlagamo kot umik pred 
konkurenčno močnejšim čopastim ponirkom, ki ima podobne, če ne enake bivanjske zahteve. Prehranjuje se z majhnimi 
ribami, mehkužci in vodnimi žuželkami. Gnezdo je plavajoči znesek trohnečega vodnega rastlinja. 
Habitat vrste:  

-           jezera 
- 53.11 navadna trstičja 

Ekološke potrebe vrste 
Gnezditveni habitat rjavovratega ponirka so manjša jezera z bolj plitko vodo (do 1.5 m), z bogato obrežno vegetacijo in 
jezerskimi okenci. Redkeje gnezdi na večjih rekah, na gorskih jezerih in v morskih zalivih. V Sloveniji je zelo redek gnezdilec 
in redek zimski gost. Vrsta je kot gnezdilka potrjena samo na Cerkniškem jezeru, kjer dosega jugozahodno mejo svojega 
gnezditvenega areala. Gnezdenje je lahko problematično zaradi presihajoče narave jezera. Na število gnezdečih parov ključno 
vpliva nivo jezerske vode. Gnezdi v trstičju v Leviščih. Po končani gnezditvi se dorasli mladiči zadržujejo tudi po preostalih 
mlakah vode v Leviščih, Zadnjem kraju in Rešetu. 
Grožnje: 
- intenzivno ribarjenje, pri čemer sta odstranjeni obrežna in vodna vegetacija in s čimer se zmanjša količina rib, 
- motnje zaradi vodnih športov in aktivnosti na območju gnezdišč v času   gnezdenja, 
- sezonske poplave, posebej v času gnezdenja. 

Smernice in ukrepi: 
- preprečevanje hidro- in agromelioracij 
- renaturacija za vrsto primernih habitatov v bližini obstoječih populacij 
- renaturacija vodotokov 
- ohranjanje trstišč 
- ohranjanje mirnih con v času gnezdenja 
 

Posebni ukrepi 
- odkup zemljišč namenjenih trajnemu ohranjanju narave,  
- raziskovanje njegove razširjenosti in gnezdenja. 

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 



 - Lelišča pri Otoku 
-  Trščenke pri Vratih 
 

Varstveni status 
 
Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva o ohranjanju prosto živečih ptic (79/409/EEC): Priloga I – vrste ptic, za katere se predvidevajo posebni ukrepi za 
ohranitev njihovih habitatov, da se zagotovi njihovo preživetje in razmnoževanje na območju njihove razširjenosti 
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (zavarovane živalske vrste) 
 
 



 

Rumena pastirica  
Motacilla flava 
 
Velikost:   17 cm, razpon kril 20-22 cm 
Teritorij:  Cerkniško jezero 
Habitat:   Močvirni travniki 
Koda Natura 2000 A260  
Rdeči seznam SLO V – ranljiva vrsta 
 
Opis vrste 
Od treh vrst pastiric, ki gnezdijo v Sloveniji, je rumena pastirica najredkejša. Njeno staro ime je ovčarica, saj jo je zlasti v času 
preleta moč opazovati med prehranjevanjem na pašnikih. Vrsta prezimuje v Afriki. Samci se iz prezimovališč vrnejo na 
gnezditvena območja konec marca, teden do dva kasneje pa pridejo še samice. Takrat se začne dvorjenje in tvorba parov za 
eno sezono.  

Razširjenost vrste 
Poletna vrsta skoraj po vsej Evropi. Gnezdi navadno blizu vode, na vlažnih travnikih in pašnikih z živino, tudi v slanih 
močvirjih. Prehranjuje se na tleh, kjer skače za muhami in se zaganja za letečimi žuželkami; hrani se z žuželkami in drugimi 
nevretenčarji. 
V Sloveniji je rumena pastirica redka poletna vrsta, redno se pojavlja na selitvi. 
Rumena pastirica najpogosteje gnezdi v vlažnih predelih, vedno pogosteje pa tudi na obdelanih površinah. Največje populacije 
rumenih pastiric so na Cerkniškem polju, Ljubljanskem barju, Sečoveljskih solinah, Ribniški dolini. Posamične pare najdemo v 
severovzhodni Sloveniji. Na selitvi jih opazujemo tudi drugod 
Na robnih mokrotnih travnikih Cerkniškega jezera gnezdi okrog 200 -300 rumenih pastiric 

Teritorij vrste 
Vrsta poseljuje ekstenzivno gospodarjene in opuščene močvirne in vlažne travnike v zgodnjih stadijih zaraščanja,  
Habitat vrste:  

- 37.21 Mezotrofni mokrotni travniki 
- 37.31 Oligotrofni mokrotni travniki z modro stožko in sorodne združbe 
- 38.22  Sredjeevropski mezotrofni do evtrofni nižiski travniki. 

Ekološke potrebe vrste 
Prvotni gnezditveni habitati rumene  pastirice so močvirnati travniki z zastajajočo vodo in slanišča v priobalnem pasu, gnezdi 
pa tudi na pašnikih in okopanih njivah. Gnezdi na tleh, v zavetju rastlinja. V Sečoveljskih solinah gnezdi apeninska podvrsta 
M. f. cinereocapilla, na Cerkniškem polju pa dinarska podvrsta M. f. feldegg. V Sloveniji je redka gnezdilka. Na območju 
Cerkniškega polja živi največja slovenska populacija. Za gnezdenje izbira vlažne travnike z vsaj nekaj nekošenimi predeli.  
Grožnje: 
- intenziviranje kmetijstva  
- opuščanje košnje in posledično zaraščanje travnikov 
- regulacija vodotokov, 
- neprimerna struktura travišč zaradi gnojenja ter prezgodnje in prepogoste košnje (gosta, zbita in višja vegetacija, ohranjenih 
malo golih površin), 
- pozni sukcesijski stadiji travišč. 

Smernice in ukrepi: 
- ohranjanje ekstenzivne mozaične kmetijske pokrajine, 
- travniki se kosijo enkrat letno, in to konec avgusta, 
- košnja naj poteka v spirali od sredine travnika navzven ter z ene strani travnika proti drugi, da se lahko živali pravočasno 
umaknejo na varno. (Nikakor se ne kosi z roba parcele proti notranjosti.), 
- ohranjanje ekstenzivne paše, 
-  oblikovati ustrezen varstveni koncept za vlažna travišča in okoliške habitate. 

Posebni ukrepi 
- odkup zemljišč namenjenih trajnemu ohranjanju narave,  
- raziskovanje njene razširjenosti in habitata 

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
- Robni predeli jezera in mokrotni travniki  
 



Varstveni status 
 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva o ohranjanju prosto živečih ptic (79/409/EEC): Priloga I – vrste ptic, za katere se predvidevajo posebni ukrepi za 
ohranitev njihovih habitatov, da se zagotovi njihovo preživetje in razmnoževanje na območju njihove razširjenosti 
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (zavarovane živalske vrste) 
 
 



 

Žličarica  
Anas clypeata 
 
Velikost:   49-52 cm, razpon kril 70-84 cm 
Teritorij:  Cerkniško jezero 
Habitat:   jezero 
Koda Natura 2000 A056 
Rdeči seznam SLO E2 prizadeta vrsta 
 
Opis vrste 
Žličarica ima značilen, dolg in spredaj razširjen kljun, ki spominja na žlico. Po tej svoji značilnosti je tudi dobila svoje ime. 
Samci so praktično nezamenljivo obarvani, samice pa od mlakarice in drugih rac ločimo predvsem po značilnem kljunu. 
Gnezdo si najpogosteje nanosi na bolj odprtem in suhem predelu svojega sicer zaraščajočega se prebivališča.  
Samčevo perje zaznamuje predvsem pozornost zbujajoče rdečerjavo obarvano potrebušje, zamejeno z belino na oprsju in pred 
zadkom. Posebno v letu je dobro vidna azurna modrina nadlahtnih letalnih peres, in to tudi pri sicer enolično obarvani samici. 

Razširjenost vrste 
Žličarica je razširjena po vsem zmernem pasu severne poloble. Najpogostejša je v severni Evropi, medtem ko je v njenem 
srednjem in še bolj južnem delu izrazito lokalna gnezdilka.  
Prezimujejo v srednji in južni Evropi. Gnezdi na odprtih vodah, obdanih s trstičevjem in bogatih s hrano, večinoma v nižinah. 
Pozimi je bolj razširjena, zadržuje se na sladkih vodah, v močvirjih, v zavetnih ustjih rek in v travnatih slanih močvirjih, ki jih 
prepredajo potočki. Prehranjuje se z raznimi nevretenčarji in s semeni. 
Od najmanj 96.000 jih samo v Rusiji in Belorusiji živi 70.000. V zahodni Evropi jih je največ na Nizozemskem (okrog 12.000) 
v srednji Evropi pa na Poljskem (okrog 1.750 parov). V naši soseščini je žličarica razmeroma redka: v Italiji 150, Avstriji 175 
in na Madžarskem okrog 550 parov, medtem ko za Hrvaško ni podatkov. V Sloveniji so znane le tri gnezditvene lokalitete: v 
Slovenskih goricah, pri Ormožu in na Cerkniškem jezeru. Gnezdi le nekaj parov. 

Teritorij vrste 
Žličarica naseljuje plitve, prehransko bogate in dobro zaraščene brakične in sladke vode. Privlači jo dodobra razčlenjeno 
obrežje s poglobitvami in vzvišenimi mesti, zakritimi z gosto in z ovijalkami prepleteno zarastjo. Gnezdo si znosi v trstičju ali 
med bolj oddaljeno praprotjo na obrobju bližnjega gozda. V Sloveniji je gnezdila na ribnikih, v bazenih za odpadne vode in v 
zastalih vodah presihajočega jezera, v samih bujno zaraščenih prebivališčih s plitvo, evtrofirano vodo. 
V Sloveniji je raca žličarica zelo redka gnezdilka, redna je na preletu, maloštevilne tudi prezimujejo na vodah v notranjosti in 
tudi ob morju.  
Habitat vrste:  

- Jezera  
Ekološke potrebe vrste 
Pojavlja se v bolj plitvih vodovjih z bujno obrežno vegetacijo: z ločjem, šaši ali trstom. Gnezdo je dobro skrito v rastlinju, 
ponavadi leži na manjšem otočku ali v bližini vode. Najraje ima travišča, na katerih zastaja voda in jih prekinjajo evtrofna 
plitva jezerca, reke z nemotenimi zalivi, muljastim dnom in obrežjem ter bogato obrežno in plavajočo vegetacijo. Večina jih 
prezimuje v Sredozemlju, nekatere pa tudi v Srednji Evropi. Žličasti kljun je učinkovit filter, s katerim žličarica na široko 
zamahuje skozi plitvo vodo. Pri tem ujame planktonske rake, ličinke žuželk, polže, alge in druge manjše rastline. V Sloveniji je 
zelo redka gnezdilka. Gnezdi verjetno v plitvih vodah Osredka in spodnjih delih jezerskih pritokov. Gnezdenje je bilo do sedaj 
potrjeno samo enkrat. 
Grožnje: 
- regulacije vodotokov ter zmanjšanje pogostosti in trajanja poplav, 
- izsuševanje, košenje in požiganje trstišč (tudi pozimi), 
- izguba gnezditvenega in prehranjevalnega habitata, 
- motnje v času gnezdenja, 

Smernice in ukrepi: 
- preprečevanje hidro- in agromelioracij 
- ekstenzivna pridelava travinja (brez apnenja in gnojenja z mineralnimi gnojili ali gnojevko) 
- mozaična in vrsti prilagojena košnja (na travnikih, ki jih kosijo dvakrat letno naj prvič pokosijo najkasneje do tretje   dekade 
maja, drugič pa ne prej kot v drugi polovici septembra) 
- renaturacija za vrsto primernih habitatov v bližini obstoječih populacij 
- renaturacija vodotokov 

Posebni ukrepi 



- odkup zemljišč namenjenih trajnemu ohranjanju narave,  
- raziskovanje njene razširjenosti 

Območja pojavljanja na območju Notranjskega regijskega parka 
 - Dujce na Cerkniškem jezeru 
 

Varstveni status 
 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS 82/02): 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07): 
- Direktiva o ohranjanju prosto živečih ptic (79/409/EEC): Priloga I – vrste ptic, za katere se predvidevajo posebni ukrepi za 
ohranitev njihovih habitatov, da se zagotovi njihovo preživetje in razmnoževanje na območju njihove razširjenosti 
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) (Ur.l. RS 17/99): Dodatek II (zavarovane živalske vrste) 
 
 
 


