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udeležence vanjo. In to je bilo to. No, eni so zaradi lepšega včasih še malo otresali 
veje ali pa se sklonili ter pobrali kakšen lev. Potem so si prižgali cigareto, popisali 
še zadnje vrste in se usedli ter napisali seznam opaženih vrst. Potem pa v avto, 
kjer se je odprlo pivo, če se ni že kaj jedlo, po treti lokaciji pa se je definitivno šlo 
na pivo v lokal. Kakšne posebne akcije torej skoraj ni bilo, vendar smo preko dni 
vseeno pregledali kar nekaj zanimivih mest. Vmes smo se premaknili tudi v kočo 
pri Prizrenu, ki je gostila že spomladanski tabor. Vendar se tudi tam ni nič 
spremenilo pri delu. Malo ležernega sprehajanja, malo pogledovanja z 
daljnogledom, malo zapiskov. No, priznam, da je en Nemec do vratu zaplaval, po 
mojem mu je bilo vroče, drugi pa je nekaj skakal, ker so ga našle pijavke, ki sem 
jih z veseljem nabral. To je bila vsa akcija, zato sem kačjepastirce po tretjem 
dnevu obtožil, da samo postavajo in postopajo naokoli.  

Pot nazaj je bilo poglavje zase, ker če je lahko šlo kaj narobe, je šlo. Večinoma 
je bila to krivda mlajše generacije, ker očitno imajo telefone samo za igranje igric 
in pregledovanje fejsbukle, medtem ko obveščanje o tem, kje so zastoji na cesti ali 
da so zgrešili odcep ali da so že v Sloveniji, pa že presega miselne okvire (verjetno 
ni pravega app-a). Zato se najlepše zahvaljujem predhodnici (voznici enega 
slovenskega avta, ki se je na pot odpravila malenkost pred preostalima), da sem 
lahko preživel eno noč in sončni vzhod na srbsko–hrvaški meji (9 h čakanja), saj 
kaj takega drugače ne bi mogel doživeti. Tudi to, da nam je zmanjkalo bencina, je 
za omeniti, vendar je AMZS gladko rešil to težavo.  

Pa vendar, počitnice so bile lepe, polne dogodkov, če že ne akcije. Z nekaj 
upokojenskega pregledovanja mostov in tunelov ter avtomatskimi ultrazvočnimi 
detektorji smo zabeležili 12 vrst netopirjev, s postavanjem in postopanjem pa našli 
pet novih vrst kačjih pastirjev za Kosovo oz. se je skupni števec videnih vrst kačjih 
pastirjev na BOOM-u ustavil na 46. 
 

(P. PRESETNIK) 
 
 

BIOBLITZ SLOVENIJA - RAČE 2018 
 

Že na uspešnem lanskem bioblitzu, poimenovanem še Natura v 24 urah – 
BioBlitz Slovenija, ki se je zgodil maja 2017 v naravnem rezervatu Ribniki v 
dolini Drage pri Igu je bilo jasno, da je glede na velik odziv in uspešno zbiranje 
podatkov, treba tovrstna druženja nadaljevati (ŠALAMUN, 2017).  

Organizacijo smo v letu 2018 prevzeli mi, Slovensko odonatološko društvo, 
skupaj s Herpetološkim društvom – Societas herpetologica slovenica, Botaničnim 
društvom Slovenije ter Centrom za kartografijo favne in flore. Za območje 
raziskave je bil izbran vzhodni del krajinskega parka Rački ribniki – Požeg, torej 
okolica Račkih ribnikov. Poleg Račkih in Turnovih ribnikov je večina 3,2 km2 
velikega območja gozdnata, na vzhodnem robu proti vasema Brezula in Podova pa 
je bilo zajetih nekaj travnikov ter polj. 
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Tokratni čas popisa je bil nekoliko kasnejši kot lansko leto, popisovali smo 15. 
in 16. junija 2018 od 17:00 do 17:00. Štab – naš prostor za druženje, 
prehranjevanje in spanje smo imeli v domu Lovske družine Rače. Zbralo se je 71 
strokovnjakov iz 21 organizacij, predvsem strokovnih društev, in iz šestih javnih 
ustanov, ter več posameznikov. Vsi podatki vseh udeležencev še niso zbrani, 
trenutno je zbranih več kot 2.500 podatkov za 1.100 vrst in taksonov, ocenili pa 
smo, da bo skupaj zbranih okoli 3.000 podatkov, kar je 40 % manj kot lani. 

 

 
 

Razlog za manjše število zbranih podatkov in zabeleženih vrst je tako slabša 
zastopanost različnih strokovnjakov, kot po splošnem vtisu popisovalcev tudi slabo 
stanje velikega dela raziskovanega območja. Najbolj očiten je bil upad travniških 
vrst, saj biološko zanimivih travnikov na območju sploh ni več. Tekoče vode so 
onesnažene, stoječe pa zaradi prekomerne naseljenosti rib pretežno evtroficirane.  
 

 
 

SLIKA 1. Severni rob velikega ribnika v Grajevniku je predstavljal junija 2018 primeren 
habitat za dristavičnega spreletavca Leucorrhinia pectoralis (Foto: A. Šalamun). 
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Poslabšanje stanja ni tako očitno pri kačjih pastirjih, vendar deloma zato, ker 
smo skočili tudi čez mejo območja raziskave do severovzhodnega, z nasipom 
odrezanega kraka akumulacije Požeg ter ribnikov v Grajevniku, kjer nam je uspelo 
videti dristavičnega spreletavca Leucorrhinia pectoralis. Na Turnovih ribnikih, 
kjer ga je Matjaž Bedjanič popisal že leta 1996 (BEDJANIČ, 1999; 2015), ga 
tokrat nismo niti pričakovali, saj so ribniki v zelo žalostnem stanju.  

Skupaj smo pisali 31 vrst kačjih pastirjev (TABELA 1). Ker so Rački ribniki z 
okolico redno obiskovani že več kot 20 let, je z območja sicer znanih že 49 vrst 
(BEDJANIČ, 2009), kljub temu pa nam je uspelo popisati še eno novo vrsto, 
suhljatega škratca Coenagrion pulchellum, za katerega od tukaj še nismo imeli 
objavljenih podatkov. Poleg ločenega severovzhodnega kraka sicer monotone 
akumulacije Požeg, kjer smo v oblačnem vremenu popisali 15 vrst, je bilo največ 
vrst, 18, popisanih v močvirnem zahodnem robu Velikega ribnika, kjer tudi zaradi 
nedostopnosti, na območju Račkih ribnikov srečamo največjo pestrost habitatov. 
 

 
 

SLIKA 2. Številčni odonatološki ekipi ni v severovzhodnem kraku akumulacije 
Požeg ubežalo prav nič. Dodobra smo se nagledali tudi dristavičnega spreletavca 

Leucorrhinia pectoralis (Foto: M. Bedjanič). 

 
Skupaj nas je 23 popisovalcev zbralo 208 podatkov o pojavljanju 31 vrst 

kačjih pastirjev. Zaradi popisov neodonatologov je delež splošno razširjenih in 
poznanih vrst zato še toliko bolj izrazit. Tudi ob močno onesnaženih potokih 
vzhodno od Račkih ribnikov je bilo namreč mogoče opaziti vsaj oba bleščavca in 
sinjega presličarja, povsod pa še travniškega škratca. Poleg dristavičnega 
spreletavca je v Sloveniji zavarovan še sredozemski kamenjak, še 4 vrste pa so 
uvrščene na rdeči seznam (TABELA 1). 
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TABELA 1: Seznam vrst kačjih pastirjev, zabeleženih med 15-VI in 16-VI-2018 na dogodku 
Natura v 24 urah – BioBlitz Slovenija v krajinskem parku Rački ribniki – Požeg. Oznake 
stolpcev pomenijo naslednje – RS: Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih 
vrst v rdeči seznam (E – prizadeta vrsta; V – ranljiva vrsta; R – redka vrsta; I – 
neopredeljena vrsta); BERN: Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu prosto živečega 
evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov - Bernska 
konvencija (II – Dodatek II: strogo zavarovane živalske vrste); FFH: Direktiva Sveta 
92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih 
in rastlinskih vrst – Habitatna direktiva (II – Priloga II: živalske in rastlinske vrste v 
interesu Skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena območja; IV 
– Priloga IV: živalske in rastlinske vrste v interesu Skupnosti, ki jih je treba strogo 
varovati); UZŽV: Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (1 – Priloga 1 
(poglavje A): živalske vrste, za katere je določen varstven režim za varstvo živali in 
populacij; 2 – Priloga 2 (poglavje A): živalske vrste, za katere so določeni ukrepi varstva 
habitatov in smernice za ohranitev ugodnega stanja njihovih habitatov). Dodano je tudi 
število zbranih podatkov za posamezno vrsto. 
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Chalcolestes viridis - zelena pazverca     5 
Lestes sponsa - obvodna zverca     8 
Sympecma fusca - prisojni zimnik     1 
Calopteryx splendens - pasasti bleščavec     20 
Calopteryx virgo - modri bleščavec     14 
Platycnemis pennipes - sinji presličar     20 
Coenagrion puella - travniški škratec     16 
Coenagrion pulchellum - suhljati škratec V    2 
Erythromma najas - veliki rdečeokec     4 
Erythromma viridulum - mali rdečeokec     1 
Ischnura elegans - modri kresničar     9 
Aeshna affinis - višnjeva deva V    5 
Aeshna isoceles - deviški pastir V    8 
Anax imperator - veliki spremljevalec     8 
Anax parthenope - modroriti spremljevalec     3 
Onychogomphus forcipatus - bledi peščenec     7 
Cordulia aenea - močvirski lebduh     2 
Somatochlora meridionalis - sredozemski lesketnik     5 
Crocothemis erythraea - opoldanski škrlatec     4 
Leucorrhinia pectoralis - dristavični spreletavec E 2 2, 4 1, 2 4 
Libellula depressa - modri ploščec     7 



Erjavecia 33 

42 

VRSTA IN SLOVENSKO IME 
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Libellula fulva - črni ploščec V    9 
Libellula quadrimaculata - lisasti ploščec     8 
Orthetrum albistylum - temni modrač     12 
Orthetrum brunneum - sinji modrač     3 
Orthetrum cancellatum - prodni modrač     5 
Orthetrum coerulescens - mali modrač     3 
Sympetrum fonscolombii - malinovordeči kamenjak     1 
Sympetrum meridionale - sredozemski kamenjak R   1 3 
Sympetrum sanguineum - krvavordeči kamenjak     9 
Sympetrum striolatum - progasti kamenjak     2 
SKUPAJ:   Σ VRST - 31 6 1 1 2 208 

 
 

Končno poročilo bo objavljeno na spletni strani projekta: 
http://bioblitzslovenija.weebly.com/. Rezultate si je mogoče ogledati tudi na 
spletni strani bioportal.si (http://www.bioportal.si/ikarta_projekt.php? 
hid=5ed037fdecd7e86dbdb2ed67bc6dd715). 

Poleg organizatorjev so projekt dodatno materialno ali finančno podprli še 
Lovska družina Rače, pekarna Hlebček d.o.o., ŠOU v Ljubljani, družina Vek in 
nekateri posamezni udeleženci dogodka BioBlitz Slovenija 2018. 

Dogodek BioBlitz Slovenija v krajinskem parku Rački ribniki – Požeg je 
sicer morda nekoliko razočaral zaradi mestoma slabega stanja habitatov, vendar pa 
je bil pod črto znova zelo uspešen. Pozimi se bodo počasi že pričele aktivnosti za 
pripravo naslednjega tovrstnega druženja - 3. BioBlitz Slovenija bo predvidoma 
potekal 17. in 18. maja 2019. Vsekakor je za prihodnja leta želja vseh, da 
(p)ostane tovrsten popis tradicionalen. 
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(A. ŠALAMUN & D. VINKO) 


