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Travniške ptice
• skupina ptic, ki za svoje preživetje potrebujejo travnike
• travniki so gnezditveni in/ali prehranjevalni habitat
• skupina ptic, za katero beležimo najhitrejši upad številčnosti

Ali ste vedeli?
• Bele štorklje so bile izvorno prebivalke step in šele v 15. stoletju so se začele 

pojavljati v Srednji in Severni Evropi.
• Nekoč so v SZ Evropi pomembno k ohranjanju travišč prispevali tudi požari 

in veliki rastlinojedci, kot sta zober (Bison bonasus) in los (Alces alces).

Bela štorklja (Ciconia ciconia)



Veliki skovik (Otus scops)
• edina selivka med evropskimi sovami
• sekundarni duplar – gnezdi v naravnih duplih, duplih detlov in 

žoln ali gnezdilnicah
• hrani se z žuželkami – kobilicami, poljskimi murni, bramorji, 

metulji, redko tudi z malimi sesalci
• na Goričkem mu pravijo čuk – oglaša se „kiuh“
• Majhna sova (20 cm višine), ki jo prepoznamo po čopkih na glavi 

in varovalni barvi, ki spominja na lubje dreves

Ali ste vedeli?
• Domače ime čuk Fran Erjavec je v svoji knjigi Domače in tuje 

živali v podobah napačno zamenjal za skovika in to poimenovanje 
se je ohranilo vse do danes.

• Vse sove imajo neslišen let zaradi posebne oblike peres.



Smrdokavra (Upupa epops)
• travniška ptica, ki gnezdi v duplih v visokodebelnih 

sadovnjakih ali gnezdilnicah
• selivka – prezimuje v afriških savanah
• plen nabira na košenih (predvsem suhih) travnikih, travnatih 

dvoriščih, travnatih robovih cest in kolovozih
• na Goričkem ji pravijo upkaš ali hupkaš, ponekod tudi upkač, v 

Slovenskih goricah mutec – po oglašanju 
• Slovensko ime po sposobnosti samice in mladičev, ki v primeru 

nevarnosti plenilca poškropijo s smrdljivo tekočino

Ali ste vedeli?
• ko je razburjena, razpre perjanico na vrhu glave
• število smrdokaver je na Goričkem v zadnjih 15 letih upadlo za 

več kot 3/4



Rjavi srakoper (Lanius collurio)
• najpogosteje ga vidimo prežati na vrhu grma ali z žice
• gnezdo si splete v trnastem grmovju (šipek, glog), plen lovi 

predvsem na travnikih
• prepoznaven po zakrivljenem kljunu
• njegov plen so žuželke, mali sesalci in plazilci

Ali ste vedeli?
• je selivka, ki občasno svoj plen nataknejo na trnje ali bodečo žico
• samec je kontrastno obarvan, medtem ko je samica varovalno 

obarvana



Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus)
• gnezdi v trstiščih z grmovjem, hrano nabira tudi na vlažnih travnikih
• ta mala ptica selivka za razliko od drugih penic poje tudi v letu
• prepoznamo jo po beli črti nad očesi
• ptica tehta 12 g in zraste do 13 cm
• pretežno žužkojeda

Ali ste vedeli?
• populacije bičje trstnice so najštevilčnejše v severovzhodni Sloveniji
• med selitvijo preleti neverjetnih 3860 km



Prepelica (Coturnix coturnix)
• najmanjša evropska poljska kura
• značilno oglašanje „pet-pedi“
• prebivalka vlažnih in pozno košenih travnikov
• hrani z rastlinjem, semeni in žuželkami
• prezimuje v Afriki
• zraste do 19 cm in do 150 g teže

Ali ste vedeli?
• nekoč pogosta prebivalka žitnih polj, od koder je izginila zaradi 

pomanjkanja pleveli
• prepelice  ne prezimujejo vedno na istem območju 


