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1. DEL: POVZETEK 

POVZETEK ZA BELOČELEGA DEŽEVNIKA Charadrius alexandrinus 

 
 
VARSTVENI STATUS 
 
 
Slovenija 
 
Populacija   30 do 60 gnezdečih parov 
    Zanesljivo gnezdi le na območju Sečoveljskih solin. Na 
    območju Ankaranske bonifike ne gnezdi več, vprašanje pa 
    je, če še kakšen par gnezdi v Luki Koper. Na območju 
    NRŠZ ga v gnezditvenem obdobju sicer videvajo, vendar 
    gnezditve po renaturaciji zatoka niso potrdili. 
 
 
Status in razširjenost Beločeli deževnik je uvrščen na Rdeči seznam ogroženih 
    gnezdilk Slovenije, kot močno ogrožena vrsta (E2), katerih 
    obstanek na območju RS ni verjeten, če bodo dejavniki 
    ogrožanja delovali še naprej. 
    Najpomembnejša gnezdeča populacija beločelega  
    deževnika je na Sečoveljskih solinah, kjer gnezdi od 40 do 
    60 parov teh ptic. 
 
 
 
Evropa 
 
Populacija   Evropska populacija beločelega deževnika je relativno 
    majhna (<35,000 parov). Čeprav so nekatere populacije 
    beločelega deževnika stabilne, velja zanj na splošno upad 
    populacije (>10%). Upadanje številčnosti se nadaljuje v 
    13 evropskih državah, med katerimi sta tudi Španija in 
    Turčija z največjim številom gnezdečih parov. Portugalska 
    in Francija imata stabilni populaciji. 
 

 
Status in razširjenost SPEC 3. Vrsta, katere prevladujoči del (več kot 50 %) 
    populacije ali ozemlja je zunaj Evrope, a imajo v Evropi 
    status ogroženosti. Razširjena je na obrežjih J in Z Evrope 
    (večji del Sredozemlja) vse do Rusije. 
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Svet 
 
Populacija   300.000 do 460.000 parov. Najmanj ogrožena vrsta (LC). 
    Splošno razširjena vrsta. 
 
 
Status in razširjenost Gnezdi na večini kontinentov. Gnezdi tudi na Karibih in na 

    obrežju Srednje Amerike. V Južni Ameriki poseljuje morska 

    obrežja na zahodu. V Evraziji je splošno razširjen in gnezdi 

    tudi v notranjosti, pogost je na obrežjih Azije, Evrope ter 

    Severne Afrike. Nekoč podrsta nivosus je danes  

    samostojna vrsta in je v Severni Ameriki lokalno razširjena 

    v notranjosti vse do pacifiškega obrežja.  

 
 
VARSTVENI STATUS BELOČELEGA DEŽEVNIKA 
 
Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (2004)  zavarovana vrsta 
Direktiva EU o pticah       Priloga I 
Bernska konvecnija        Dodatek II 
Bonnska konvencija        Dodatek II 
AEWA sporazum        vključen 
MOAEP sporazum        vključen 
Rdeči seznam IUCN (globalno)      least concern (LC) 
Rdeči seznam (Evropa)       prizadeta (V) 
SPEC kategorija        SPEC 3 
Ogroženostv SLO         močno ogrožena 
          vrsta (E2) 
 
NAJPOMEMBNEJŠI VIRI OGROŽANJA 
 
SPLOŠNO 

 urbanizacija in turizem ob morskih obrežjih, kjer gnezdi, počiva in se 
prehranjuje 

 degradacija in izguba življenjskega prostora zaradi onesnaženja 
 izginjanje polojev 
 botulizem 
 plenjenje 

 
SEČOVELJSKE SOLINE 

 motnje in polomast s strani obiskovalcev in zaposlenih (vodarji) v času 
gnezdenja 

 slabo vzdrževanje solinske infrastrukture ter posledično slab nadzor nad 
vodnimi režimi (pomanjkanje okopnin) 

 botulizem 
 plenjenje 



Vrstni akcijski načrt 2012-2022; beločeli deževnik, mala čigra, navadna čigra , KPSS 2012 

 

 9 

 

VARSTVENI CILJI ZA BELOČELEGA DEŽEVNIKA - SLOVENIJA 
 

1. V letih od 2012 naprej vzdrževati stabilno populacijo beločelega deževnika v 
Sloveniji (najmanj 50 parov) 

2. Do leta 2017 povečati skupno število gnezdečih parov v Sečoveljskih solinah 
na 70 parov. 

3. Do leta 2022 povečati skupno število gnezdečih parov v Sloveniji na 100 
parov. 

4. V letih od 2012 naprej vzdrževati gnezditveno območje v Sečoveljskih solinah 
najmanj v obsegu iz leta 2012 ter povečati okopnine za vsaj 50 ha. 

5. Pred pričetkom gnezdenja zagotoviti, da se gnezditveno zanimiva območja za 

zgoščevanje morske vode pravočasno nalijejo z vodo. Na območju 

zgoščevanja vod na Leri (predvsem 1. in 2. izhlapevanja) zaliti območje z vodo 

za namene proizvodnje soli najkasneje do konca marca, s tem se izognemo, 

da bi posamezni pari beločelega deževnika gnezdili na dnu bazenov, ki bi jih 

kasneje zalili z vodo. 

 

AKCIJE ZA DOSEGANJE CILJEV 

1. POLITIKA IN ZAKONODAJA  

 Oblikovanje učinkovitih upravljalskih smernic za dolgoročno ohranjanje 

beločelega deževnika v Sloveniji in predvsem na območju Sečoveljskih solin, 

kjer gnezdi več kot 95 % slovenske populacije beločelega deževnika 

 sodelovanje pri upravljanju z območjem za potrebe proizvodnje soli 

(zagotavljanje tradicionalnega rokodelskega solinarjenja) 

 Zagotovitev ugodnega razmerja med gnezdišči (okopninami) in 

prehranjevališči (poloji) 

 osveščanje in izobraževanje zaposlenih 

2. VAROVANJE OBMOČIJ BELOČELEGA DEŽEVNIKA  

 Nadzor območij, ki so pomembna za beločelega deževnika 

 Nadzor načrtovanih projektov oziroma posegov 

 Dosledno izvajanje ustreznih presoj sprejemljivosti (CVPO in PVO) posegov na 

SPA-jih za beločelega deževnika 

3. UPRAVLJANJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ  

 Vključitev smernic za ohranjnaje beločelega deževnika v upravljalske načrte 

 Dosledno izvajanje tradicionalnega rokodelskega solinarjenja na območju 

Sečoveljskih in Strunjanskih solin. 
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4. SVETOVANJE  

 Zasnova sistema svetovalnih storitev za beločelemu deževniku prijazno 

gospodarjenje s solinami  

5. MEDNARODNO SODELOVANJE  

 kandidiranje na razpisih za pridobitev finančnih sredstev iz različnih virov EU 

 vzpodbujanje kandidiranja za pridobitev finančnih sredstev iz različnih virov EU 

 sodelovanje v mednarodni skupini Ketnish Plover Project 

 Izmenjava informacij, predstavljanje primerov iz Slovenije in ogledi primerov 

dobre prakse upravljanja z obrežnimi mokrišči za beločelega deževnika na 

mednarodni ravni. 

6. RAZISKAVE IN MONITORING  

 Oblikovanje standardne metode za proučevanje beločelega deževnika 

 Izdelava načrta in izvajanje monitoringa beločelega deževnika v Sečoveljskih 

solinah in Sloveniji 

 Lov in obročkanje z barvnimi obročki v znanstvene namene. Za to dejavnost 

smo pridobili tudi ustrezno dovoljenje Agencije RS za okolje. 

 V okviru mednarodnega sodelovanja pri proučevanju beločelega deževnika, ki 

ga vodi priznani strokovnjak Tamás Székely, nadaljevanje z zbiranjem krvnih 

vzorcev za analize s CHD genskimi markerji ulovljenih beločelih deževnikov, s 

katerimi ugotavljamo sorodstvene vezi gnezdeče populacije. Z njimi je mogoče 

povsem natančno določiti tudi spol osebka (ugotavljanje in preprečevanje 

"inbreedinga"). Za to dejavnost smo pridobili tudi ustrezno dovoljenje Agencije 

RS za okolje. 

7. OBVEŠČANJE IN PROMOCIJA  

 Predstavljanje pomena NATURE 2000 kot razvojnega potenciala na območjih 

pomembnih za beločelega deževnika 

 Zaposlenim v Sečoveljskih in Strunjanskih solinah zagotoviti informacije in 

prikaz prijaznega gospodarjenja oz. sonaravnega solinarjenja na območjih, 

kjer ta vrsta gnezdi.  
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2. DEL: BIOLOŠKO OVREDNOTENJE 

1. OSNOVNE INFORMACIJE ZA BELOČELEGA DEŽEVNIKA Charadrius 
alexandrinus 
 
Beločeli deževnik Charadrius alexandrinus je dolg do 16 centimetrov in je najmanjši izmed 

deževnikov. Kljun in noge so temni. Čelo je belo in se od zatilja in temena, kjer je svetlo rjavo perje, 

loči s črno črto. Na vsaki strani prsi ima temno liso, po čemer se razlikuje od malega Charadrius 

dubius in komatnega deževnika C. hiaticula, ki imata komat čez prsi sklenjen. Spola se v 

gnezditvenem obdobju razlikujeta po obarvanosti perja (spolni dimorfizem). Za samce je značilna 

cimetasto oranžna barva glave, ki se vleče do zatilja, medtem ko so samice po hrbtu in po glavi 

enotno drap barve. 

Uvrščamo ga med pobrežnike Charadriiformes. Pripada družini Charadriidae. Družina je dobila ime po 

enem izmed treh rodov, po deževnikih. Po navedbah organizacije BTO (British Trust for Ornithology) 

rodovno ime Charadrius za deževnika izvira iz grške besede χαράδρα (kharadra), kar pomeni »gorski 

tok«, vrstno  alexandrinus pa najverjetneje po egiptovskem mestu Aleksandríja (arabsko ندري ك س  ,اإل

Iskenderia).  

 
 
2. RAZŠIRJENOST BELOČELEGA DEŽEVNIKA Charadrius alexandrinus 
 
2.1. GLOBALNA RAZŠIRJENOST 
 
Gnezdi na večini kontinentov. Gnezdi tudi na Karibih in na obrežju Srednje Amerike. V Južni Ameriki 

poseljuje morska obrežja na zahodu. V Evraziji je splošno razširjen in gnezdi tudi v notranjosti, pogost 

je na obrežjih Azije, Evrope ter Severne Afrike. Nekoč podrsta nivosus je danes samostojna vrsta in je 

v Severni Ameriki lokalno razširjena v notranjosti vse do pacifiškega obrežja.  

Gnezdi na obrežjih in slaniščih v notranjosti kontinentov, najraje ob nizkih vodah. Ob obalah Atlantika 

in Sredozemlja se pojavlja na peščinah, blatnih polojih in v solinah, v Panonski nižini pa tudi v slanih 

stepah V Evropi je splošno razširjena vrsta obalnih mokrišč, število gnezdečih parov, ki upada, pa je 

ocenjeno na 20 000. Na severu sega njegov življenjski prostor do Danske. Največ beločelih 

deževnikov je v Sredozemlju: okrog 5500 jih gnezdi v Španiji, okrog 10 000 pa v Turčiji. 

 

 

Slika 1: Globalna razširjenost beločelega deževnika (Charadrius alexandrinus) (Vir: IUCN). 
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2.2. RAZŠIRJENOST V SLOVENIJI 
 
V preteklosti je beločeli deževnik verjetno poseljeval neregulirana ustja rek, ki so se iztekale v 

slovensko morje. Danes pa gnezdi v Sečoveljskih solinah in na blatnih otočkih Škocjanskega zatoka. 

Populacija v Sloveniji šteje nekaj deset parov, kar ga uvršča med redke gnezdilke slovenske obale. 

V Sloveniji je izjemno redek gnezdilec (Geister, 1995). Na Rdečem seznamu ptic gnezdilk je uvrščen v 

kategorijo prizadetih vrst (Uradni list RS, št. 82/2002).  

Že Schiavuzzi (1883) ga za slovensko obalo navaja kot verjetnega gnezdilca. Slabih sto let kasneje 

Gregori (1976) potrjuje njegovo gnezditev v Sečoveljskih solinah, kjer ga je registriral v vseh obiskih v 

času gnezdenja. Omenja, da je B. Ponebšek leta 1961 opazoval primerek v obdobju gnezditve v 

nekdanjih Piranskih solinah (Gregori, 1976). Kot gnezdilca Sečoveljskih solin ga v svojem diplomskem 

delu navaja tudi Šmuc (1980). Poleg Sečoveljskih solin je bila njegova gnezditev ugotovljena še v 

Ankaranu in Škocjanskem zatoku (Makovec, 1994). 

Kljub temu, da je beločeli deževnik na slovenski obali oportunistična in tolerantna vrsta, je njegova 

prihodnost  zaradi čedalje večjih antropogenih vplivov na gnezditvenih območjih zelo negotova 

(Makovec, 1994). 

Na območju školjčne sipine pri Ankaranu ne gnezdi več. Obstoj populacije v Škocjanskem zatoku pa 

je odvisen od ureditve in upravljanja naravnega rezervata, od tolerantnosti in oportunizma do 

novonastalih gnezdišč na območju Luke Koper, kjer beločelim deževnikom dela družbo nekaj tisoč 

avtomobilov. 

 

 

 

 

 

Slika 2: Razširjenost beločelega deževnika (Charadrius alexandrinus) v Sloveniji po 10 x 10 km UTM kvadratih. 
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Slika 3: Gnezditvena razširjenost beločelega deževnika (Charadrius alexandrinus) v Sečoveljskih solinah za 

obdobje 1983-2012 po 100 x 100 m UTM kvadratih. 
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3. BIOLOGIJA BELOČELEGA DEŽEVNIKA Charadrius alexandrinus 
 
3.1. TAKSONOMSKA OPREDELITEV 
 
Deževniki spadajo med pobrežnike (CHARADRIIFORMES) v obsežno in mnogolično druščino ptic, 

katerih življenjski prostor so blatne obmorske plitvine, močvirja in barja ter rečne brežine.  

Skupina pobrežnikov šteje več kot 350 različnih vrst, razširjenih po vseh delih sveta.  

Med njimi je kar 66 vrst deževnikov. Družina Charadriidae je dobila ime po enem izmed treh rodov, po 

deževnikih. Znane so 4 podvrste beločelega deževnika (alexandrinus, dealbatus, seebohmi, in 

occidentalis). 

 
 
3.2. ŽIVLJENJSKE NAVADE 
 
Gnezditev 

 
Gnezdo je preprosta kotanjica v tleh, obložena s koščki lupin školjk in polžev, včasih je iz drobnega 

kamenja, blatnega drobirja ali posušenih alg.  

Gnezdo naredi samec. Kotanjico v podlagi izdolbe s kremplji in jo oblikuje s telesom. Zatem vanjo 

položi koščke školjk in polžev ali drugo priložnostno gradivo. Te beločeli deževnik s kljunom čez hrbet 

(prek glave) zmeče v bližino gnezda in jih nato med »preizkušanjem« primernosti kotanjice ali med 

valjenjem polaga v gnezdo. Tovrstno gnezdovno gradivo uporabljajo za preprečevanje leplenja jajc z 

ilovnato podlago. Samec lahko na svojem gnezditvenem območju pripravi več takih gnezd, samica pa 

izbere le eno. 

Samica izleže večinoma tri rumenkasto ali sivkasto rjava jajca s črno rjavimi šarami in lisami, velikosti 

32 x 23 mm. Podobna so jajcem malega deževnika (ta ima v leglu praviloma po 4 jajca), le da niso 

tako drobno pikasta. Včasih se zgodi, da je v leglu tudi 6 jajc. Praviloma sta v isto leglo jajca znesli dve 

samici (simultana bigamija). V gnezdo so položena v rozeti. Mladi deževniki se izvalijo po 24 dneh. 

Gnezdo zapustijo takoj po izvalitvi, speljejo pa se šele 25. dan. Ima dva zaroda letno. 

Največkrat gnezdi na suhem in neporaščenem nasipu ali na dnu presušenega solinskega bazena, 

vendar vedno na nekoliko privzdignjenem delu. Gnezdi pa tudi na nasipih s slanoljubno vegetacijo, 

kjer je gnezdo skoraj vedno v zavetju ene izmed slanuš. Priložnostno so lahko v in ob gnezdu tudi 

koščki lesa ali polivinila (Makovec, 1994). 

Beločeli deževnik na območju Sečoveljskih solin gnezdi večinoma razpršeno. Gnezditvena kolonija, 

kjer gnezdi večje število parov skupaj, je znana le na območju slane trate pred muzejem solinarstva na 

Fontaniggeah (Makovec, 1994; Škornik, 2005). Pogosto gnezdi v družbi s polojnikom Himnantopus 

himantopus in malo čigro Sternula albifrons. Tam, kjer sta gnezdila skupaj beločeli deževnik in 

polojnik, smo zabeležili nestrpnost odraslih polojnikov do beločelega deževnika in fizične napade na 

deževnikove mladiče. Medvrstna nestrpnost je pri pobrežnikih znana tako v zimskem času kot tudi v 

gnezditvenem obdobju (Kalejta-Summers,  2002), vendar zapisa o podobnih napadih v literauri nismo 

zasledili.

Zanimiva je ugotovitev o poliginiji vrste. S pomočjo obročkanja je bilo ugotovljeno, da je imel skoraj 

vsak samec gnezda z več samicami hkrati, zato je težko natančno opredeliti število gnezdečih parov.  

O uspešnosti enostarševskih legel (samica ali samec) razpravljata Székely in Cuthill (1999) in 

ugotavljata, da je gnezditveni uspeh le-teh bistveno manjši od gnezditvenega uspeha, kjer sta prisotna 

oba spola. 
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Slika 4: Gnezdenje beločelega deževnika (Charadrius alexandrinus) v Sečoveljskih solinah in trend populacije v 

obdobju 1983-2012 izračunane s pomočjo programa TRIM, ki kaže velik porast (p <0.05)

 

 

Slika 5: Pojavljanje beločelega deževnika (Charadrius alexandrinus) v Sečoveljskih po tednih v obdobju 1983-

2012.
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Preživetje in produktivnost 

 
Ogroženost beločelega deževnika na območju Sečoveljskih solin je odvisna predvsem od sezonskih 

vremenskih razmer (uspešne gnezditvene sezone sovpadajo z ugodnimi solinarskimi pogoji – 

sezonami), ustreznega vodnega režima, primerno ohranjenih gnezdišč, plenilcev ter v manjši meri tudi 

vznemirjanja v času gnezditve. Ugodno ohranitveno stanje na območju Sečoveljskih solin je od 30 do 

60 gnezdečih parov. Zagotavljanje ustreznih življenjskih razmer za ptice in varstvenih režimov je 

določeno s koncesijsko pogodbo med državo in upravljavcem KPSS, skladno z Zakonom o ohranjanju 

narave (ZON) in uredbo o Krajinskem parku Sečoveljske soline (Škornik, 2008).  

Geister (1995) domneva, da se je beločeli deževnik močneje zasidral v Sečoveljskih solinah šele z 

opustitvijo solinarske dejavnosti. 

Rezultati rednega monitoringa ptic v Sečoveljskih solinah kažejo, da lahko z izvajanjem 

tradicionalnega solinarstva zagotavljamo ugodne gnezditvene razmere za beločelega deževnika in 

druge vrste, ki gnezdijo v solinah. Ob tem pa je potrebno ob ustreznem času zagotoviti dovolj obsežne 

suhe površine, poraščene s halofitno vegetacijo ali brez nje, na kateri bo lahko ta vrsta uspešno 

gnezdila. Pred pričetkom gnezdenja je potrebno zagotoviti, da se gnezditveno zanimiva območja za 

zgoščevanje morske vode pravočasno nalijejo z vodo. S tem preprečimo beločelemu deževniku, da bi 

pričel gnezditi na teh površinah (Škornik, 2009). 

Beločeli deževnik se sproti prilagaja spremenjenim razmeram v okolju, vendar je število nekaj deset 

gnezdečih parov v najboljšem primeru tista spodnja meja, ki še zagotavlja obstoj populacije v Sloveniji 

(Geister, 1995). 

Število gnezdečih beločelih deževnikov na posameznih območjih Sečoveljskih solin precej niha, kar je 

odvisno predvsem od vremenskih razmer in vodnega režima v času gnezditve. Številne ujme z 

močnim dežjem namreč odplaknejo ali poškodujejo deževnikova jajca v gnezdu, na z vodo izenačenih 

predelih pa le-te preplavi voda. Dolgoletno povprečje kaže (vsaj s stališča števila gnezdečih parov) na 

stabilno gnezditveno populacijo (Rubinič, 2009). Trend populacije izračunan s programom TRIM, 

(Trends and Indices for Monitoring data, Pannekoek & van Strien 2005) pa kaže na močno naraščanje 

populacije beločelega deževnika. 

Beločelega deževnika ogroža siva vrana Corvus cornix, ki pleni njegova jajca ter polomast legel zaradi 

obiskovalcev, ki se sprehajajo izven predvidenih poti zanje (Škornik, 2009, Škornik et. al., 1995). 

Škornik (1992) navaja, da ga ogrožajo tudi plenilci, in sicer rumenonogi galeb Larus michahellis, Lipej 

(1993) pa omenja kuno belico Martes foina. Evidentirana je tudi nestrpnost polojnikov Himantopus 

himantopus do beločelega deževnika in njegovih mladičev. Predvsem tam, kjer ti dve vrsti gnezdita 

skupaj na istem območju (Škornik, 2009). 

Podatki iz Sečoveljskih solin (2007-2008) kažejo, da je uspeh speljave pri beločelem deževniku manj 

kot 1 mladič na gnezdeči par ter da se od 10 do 20 % gnezdeče populacije »izgubi« že po dveh letih. 

Bodoče natančnejše in obsežnejše demografske raziskave beločelih deževnikov na širšem 

severnojadranskem območju pa bi vsekakor pojasnile marsikatero neznanko. 

 

 

Prehrana 
 

Različni nevretenčarji, ki jih pobira na blatnih polojih, predvsem žuželke in njihove ličinke (Johnsgard 

1981, del Hoyo et al. 1996) (npr. hrošči in muhe) (del Hoyo et al. 1996), postranice (Johnsgard 1981), 

raki (Urban et al. 1986), drugi raki (del Hoyo et al. 1996), kozice (Johnsgard 1981), školjke in 

mehkužci (Johnsgard 1981, del Hoyo et al. 1996), mnogoščetinci (Johnsgard 1981, del Hoyo et al. 

1996), pajki (del Hoyo et al. 1996) in koščki morske trave (Urban et al., 1986). 
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Izvengnezditveno obdobje 

 
Pozimi se umakne v toplejše kraje Sredozemlja, posamezni osebki ali manjše skupine prezimujejo tudi 

pri nas in sicer v Sečoveljskih solinah. V obdobju spomladanskega in jesenskega preleta se v Sloveniji 

redno pojavlja le ob morskem obrežju. Kot naključni gost se v času jesenske selitve pojavlja tudi na 

severovzhodnem delu Slovenije. 

Na območju Sredozemlja in ob morskem obrežju Portugalske prezimuje okoli 8100 beločelih 

deževnikov, kar predstavlja več kot 70% IBA-jev. 

Schiavuzzi (1883) omenja beločelega deževnika za področje Istre tudi v zimskem času, vendar brez 

natančnejših navedb o krajih opazovanja. V osemdesetih in devetdesetih letih objavljenih podatkov o 

prezimovanju te vrste na slovenski obali ni. Šmuc (1980) ga za Sečoveljske soline navaja med 

februarjem in novembrom, Škornik, Makovec in Miklavec (1990) pa med marcem in septembrom. 

Prvo objavljeno zimsko opazovanje je iz leta 1992, ko je 3 osebke na območju Sečoveljskih solin 

opazoval B. Rubinič. Ko pa sem prijatelja in ornitologa I. Geisterja pobaral, naj na prašnih policah 

pobrska po svojih starejših ornitoloških beležnicah, sva oba z začudenjem ugotovila, da je 15.12.1974 

na Fonatiggeah v Sečoveljskih solinah opazoval 9 beločelih deževnikov. 

Perco (1984) navaja, da beločeli deževniki prezimujejo v severnoita– lijanskih jadranskih solinah. 

Sovinc (1994) domneva, da so pri nas opazovani osebki zgolj klateži iz omenjenih območij, ne pa 

vračajoči se spomladanski selivci. 

Zadnji podatki kažejo, da na območju Sečoveljskih solin občasno prezimujejo v manjših skupinah. Do 

nedavnega nismo vedeli, da prezimujejo tudi naši beločeli deževniki, kar smo potrdili z opazovanjem z 

barvnimi obročki zaznamovanih ptic. Čeprav je bil namen obročkanja beločelih deževnikov z barvnimi 

obročki predvsem ugotavljanje, ali naši osebki tu tudi prezimijo, pa smo s pomočjo le-teh prišli tudi do 

prvih podatkov o tem, koliko ptic se vrača v svoja gnezditvena območja. Iz prezimovališč se vračajo že 

februarja, nekateri tudi kasneje. Prvi primerki konec marca ali v začetku aprila že gnezdijo. 

Mladiče beločelega deževnika smo priložnostno obročkali z aluminijastimi obročki vse od leta 1983 

dalje. Leta 2007 smo pričeli tudi z barvnim obročkanjem odraslih ptic (Škornik, 2007). Čeprav je bil 

namen obročkanja beločelih deževnikov z barvnimi obročki predvsem ugotavljanje, ali naši osebki tu 

tudi prezimijo, pa smo s pomočjo le-teh prišli tudi do prvih podatkov o tem, koliko ptic se vrača v svoja 

gnezditvena območja. 

Leta 2007 smo odkrili 37 gnezd beločelega deževnika. V tem letu smo individualno označili 17 

odraslih ptic (~23 %) in 5 mladičev. V 10 primerih je bila označena samica, v 3 primerih samec, v 2 

primerih pa oba v paru. Spola pri mladičih nismo uspeli določiti. To je mogoče le s krvno analizo. Tudi 

med odraslimi osebki je nekaj takih, ki jim je težko določiti spol. Spolni dimorfizem je izrazit v začetku 

gnezditvenega obdobja, vendar barva perja pri obeh spolih postopoma zbledi (Szekely et al., 2004). 

Leta 2007 smo barvno obročkali 17 ptic, naslednje leto pa se jih je na območje Sečoveljskih solin 

vrnilo 12 (70,6 %), leto kasneje pa le eden (5,9 %). Obročkanih mladičev po letu 2007 nismo opazili. 

Leta 2008 smo odkrili 35 gnezd beločelega deževnika. V tem letu smo individualno označili 10 

odraslih ptic (~14 %). V 8 primerih je bila označena samica, v 1 primeru pa oba v paru. Od 10-tih leta 

2008 barvno obročkanih ptic se jih je leta 2009 na območje Sečoveljskih solin vrnilo 6 (60 %). V letu 

2008 sta na območju Sečoveljskih solin prezimovali tudi 2 v letu 2007 obročkani samici, ki sta leta 

2008 tu tudi gnezdili. 

Leta 2009 smo odkrili 62 gnezd beločelega deževnika. V tem letu smo individualno označili le 7 

odraslih ptic (~11 %). V 3 primerih je bila označena samica, v 2 primerih samec, v 1 primeru pa oba v 

paru.  

V obdobju 2007 - 2009 je bilo skupaj barvno obročkanih 34 odraslih beločelih deževnikov in 5 

mladičev. V 23 primerih je bila označena samica, v 6 primerih samec, v 4 primerih pa oba v paru.  

Relativno visok odstotek vračajočih odraslih osebkov v prvem koledarskem letu ne preseneča, saj je 

za odrasle beločele deževnike znana večja filopatrija, kot pri prvoletnih osebkih, za katere velja večja 

natalna disperzija (Sandercock et al., 2005; Colwel et al., 2007).  
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Da je temu tako, govorita tudi podatka o dveh v Sečoveljskih solinah obročkanih mladičih. Leta 2005 

je bil na Leri obročkan mladič beločelega deževnika, ki je najverjetneje gnezdil tri leta kasneje v Italiji 

(Sacca di Bottonera, Porto Tolle), 120 km od mesta obročkanja (Šere, 2009).  

Prvoletna samica, ki je bila leta 2006 obročkana z aluminijastim obročkom kot mladič na Leri, je bila s 

samcem ujeta in barvno obročkana leto kasneje na istem kraju, kjer se je izvalila (Škornik, 2009). Tu je 

tudi prvič gnezdila. Po propadu legla je v tem letu gnezdila še enkrat na območju slane trate na 

Fontaniggeah, tokrat z drugim samcem. Ločitve so pri deževnikih pogost pojav že med samo 

gnezditveno sezono (Szekely, 1993; Kis, 2003; Lessells, 1984), še več ločitev pa je zabeleženih v 

naslednji gnezditveni sezoni. Kar 41.6 % parov, ki se je vrnilo na svoja gnezdišča, se je pojavilo z 

drugim partnerjem (Flynn et al., 1999). 

V letih 2005-2006 je bilo naključno obročkanih več mladičev beločelega deževnika, vendar kasneje na 

tem območju niso bili opaženi ali ulovljeni. Da bi ugotovili obseg natalne disperzije prvoletnih ptic, bi 

bilo smiselno podrobneje pregledati tudi gnezdišča ob Škocjanskem zatoku in v bližnjih 

severnoitalijanskih mokriščih ter obročkati več mladičev. 

Relativno majhnega  odstotka vrnjenih prvoletnih beločelih deževnikov ne gre enačiti z njihovim 

preživetjem, saj je zanje značilna izrazita natalna disperzija in se med spoloma bistveno ne razlikuje 

(Sandercock et al., 2005; Colwel et al., 2007). Dejansko preživetje prvoletnih ptic je večje. Zaskrbljujoč 

pa je podatek iz Sečoveljskih solin o majhnem številu (5,9 %) vrnjenih odraslih osebkov v drugem 

koledarskem letu po barvnem obročkanju. Do podobnih rezultatov so prišli tudi drugi avtorji 

(Sandercock et al., 2005). Ker je za odrasle ptice značilna večja filopatrija kot za prvoletne in 

mladostne osebke, je možno, da so ptice poginile. Vsekakor je podatkov, s katerimi bi lahko izračunali 

preživetje in verjetnost ponovnega opazovanja s t.i. modelom CJS (Cormack-Jolly-Seber), premalo. 

Tako izračunano preživetje je pravzaprav navidezno in ne dejansko preživetje (Cooh & White, 2006), 

saj nanj poleg direktne smrtnosti vplivajo še trajna in začasna disperzija osebkov ter verjetnost 

opazovanja. Najdaljša znana življenjska doba gnezdečega beločelega deževnika znaša 15 let 

(Meininger, 1988).  

 

 

 

 

Slika 6: Opazovanja (rumeno) z barvnimi obročki označenih beločelih deževnikov (Charadrius alexandrinus) v 

Italiji.
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3.3. HABITAT 
 
Splošno 
 
V vseh letnih časih se vrsta zadržuje pretežno ob morskih obrežjih (Johnsgard 1981, Hayman et al. 

1986, del Hoyo et al. 1996), kjer so ponavadi blato, pesek, mulj ali suhe površine (del Hoyo et al., 

1996). Na splošno se izogiba izpostavljenih oceanskih obrežij (Snow in Perrins 1998), skalnatih in 

razdrobljenih obal (del Hoyo et al., 1996). Gnezdi večinoma v predelih z redkim rastlinjem in na 

peščenih območjih (Johnsgard 1981). Tipični življenjski prostor beločelega deževnika so peščena, 

prodnata in blatna obrežja (Johnsgard 1981, Hayman et al. 1986, Grimmett et al. 1998), sipine 

(Johnsgard 1981), obrežne lagune (del Hoyo et al. 1996), obrežna močvirja (Kitajska) (MacKinnon 

Phillipps in 2000), tropska obrežja iz koralnega apnenca (Johnsgard 1981), rečna ustja, bibavični pas 

ter poloji (Urban et al., 1986).  

Sladkovodnih mokrišč se izogiba, tudi na selitvi (Hayman et al. 1986), vendar se pogosto pojavlja na 

območjih, ki niso daleč od obale, kot so sezonski vodotoki (del Hoyo et al. 1996), odprti habitati v 

bližini somornih ali slanih jezer (Hayman et al. 1986, del Hoyo et al., 1996), soline (del Hoyo et al. 

1996, Grimmett et al., 1998), slane stepe z redkim rastlinjem (Johnsgard 1981), peščene puščave 

(Johnsgard 1981), peščene ali blatne ravnice (Johnsgard 1981), gramoznice (del Hoyo et al. 1996) in 

redkeje peščene obale Afrike (Johnsgard 1981, Urban et al. 1986, Grimmett et al., 1998). 

 
 

Habitat beločelega deževnika v Sloveniji 

 
Gnezdi na slanih tleh z redko vegetacijo, tako na morskem obrežju. Primeren življenjski prostor so 

peščena morska obrežja, varna pred poplavljanjem, sipine in obrobja barkičnih in slanih lagun in solin, 

pogosto ob izlivih rek. Pri nas gnezdi ob morskem obrežju. Najpomembnejše gnezdišče so 

Sečoveljske soline (Škornik, 2006). Tu gnezdi nekaj deset parov te vrste.  

V solinah največkrat gnezdi na suhih in neporaščenih nasipih ali na dnu presušenega solinskega 

bazena, vendar vedno na nekoliko privzdignjenem delu. V Ankaranu je gnezdil na školjčni sipini, v 

Škocjanskem zatoku najverjetneje gnezdi na blatnih otokih, na z modernimi trgovskimi centri 

predrugačenem delu nekdanjega zatoka je gnezdil na nasutjih, na območju Luke Koper pa gnezdi na 

gramoznih parkiriščih. Gnezdi tudi na nasipih s slanoljubno vegetacijo, kjer je gnezdo skoraj vedno v 

zavetju ene izmed slanuš. Priložnostno so lahko v in ob gnezdu tudi koščki lesa ali polivinila 

(Makovec, 1994). 
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4. POPULACIJA IN TREND 
 
 
4.1. SPLOŠNO 
 
Beločeli deževnik velja za splošno razširjeno vrsto. Svetovna gnezdeča populacija je ocenjena na 

300.000 do 460.000 parov. Najmanj ogrožena vrsta (LC). Gnezdi na večini kontinentov. Gnezdi tudi 

na Karibih in na obrežju Srednje Amerike. V Južni Ameriki poseljuje morska obrežja na zahodu. V 

Evraziji je splošno razširjen in gnezdi tudi v notranjosti, pogost je na obrežjih Azije, Evrope ter Severne 

Afrike. Nekoč podrsta nivosus je danes samostojna vrsta in je v Severni Ameriki lokalno razširjena v 

notranjosti vse do pacifiškega obrežja.  

Evropska populacija beločelega deževnika je relativno majhna (<35,000 parov). Čeprav so nekatere 

populacije beločelega deževnika stabilne, velja zanj na splošno upad populacije (>10%). Upadanje 

številčnosti se nadaljuje v 13 evropskih državah, med katerimi sta tudi Španija in Turčija z največjim 

številom gnezdečih parov. Portugalska in Francija imata stabilni populaciji. 

SPEC 3. Vrsta, katere prevladujoči del (več kot 50 %) populacije ali ozemlja je zunaj Evrope, a imajo v 

Evropi status ogroženosti. Razširjena je na obrežjih J in Z Evrope (večji del Sredozemlja) vse do 

Rusije. 

 
 
4.2. POPULACIJA IN TREND V SLOVENIJI 
 
Velikost populacije beločelega deževnika v Sloveniji je ocenjena na 30 do 60 gnezdečih parov. 

Zanesljivo gnezdi le na območju Sečoveljskih solin. Na območju Ankaranske bonifike ne gnezdi več, 

vprašanje pa je, če še kakšen par gnezdi v Luki Koper. Na območju NRŠZ ga v gnezditvenem obdobju 

sicer videvajo, vendar gnezditve po renaturaciji zatoka niso potrdili. Najpomembnejša gnezdeča 

populacija belečelega deževnika je na Sečoveljskih solinah, kjer gnezdi od 40 do 60 parov teh ptic 

 
 
4.3. VARSTVENI STATUS BELOČELEGA DEŽEVNIKA 
 
Globalni varstveni status 

 
Direktiva EU o pticah     Priloga I 
Bernska konvecnija     Dodatek II 
Bonnska konvencija     Dodatek II 
AEWA sporazum     vključen 
MOAEP sporazum     vključen 
Rdeči seznam IUCN (globalno)    least concern (LC) 
Rdeči seznam (Evropa)     prizadeta (V) 
SPEC kategorija     SPEC 3 

 
 

Varstveni status v Sloveniji 

 
Beločeli deževnik je uvrščen na Rdeči seznam ogroženih gnezdilk Slovenije, kot močno ogrožena 

vrsta (E2), katerih obstanek na območju RS ni verjeten, če bodo dejavniki ogrožanja delovali še 

naprej. 

Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (2004)  zavarovana vrsta 
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5. VIRI OGROŽANJA IN OMEJUJOČI DEJAVNIKI 
 
5.1. SPLOŠNO 

 

Vzroki za upad populacij beločelega deževnika na območjih gnezdenja so dobro poznani. Vire 

ogrožanja beločelega deževnika lahko razdelimo v dve kategoriji: 

 

 Dejavniki, ki direktno vplivajo na velikost populacij zaradi povečane smrtnosti 

 Dejavniki, ki posredno vplivajo na velikost populacij. 

 

 

5.1.1.  DEJAVNIKI, KI DIREKTNO VPLIVAJO NA VELIKOST POPULACIJ 

 

Propadanje gnezd zaradi neustreznega vodnega režima  

 

Do nenadnega dviga vodne gladine na območjih, kjer gnezdi beločeli deževnik, prihaja zaradi 

vremenskih razmer in zaradi neustreznega upravljanja z vodnim režimom za potrebe proizvodnje soli. 

 

Plenjenje 

 

O vplivih tega dejavnika na populacije beločelega deževnika je na voljo kar nekaj podatkov. 

Ocenjujejo, da so vplivi tega dejavnika predvsem na lokalni ravni in na globalnem nivoju nimajo 

večjega vpliva na populacije beločelega deževnika. Znana plenilca beločelih deževnikov sta domača 

mačka in podgana, na območju Sečoveljskih solin pa kuna belica, lisica, rumenonogi galeb ter siva 

vrana. 

 

Medvrstna nestrpnost 

 

Na območju Sečoveljskih solin je bila zabeležena medvrstna nestrpnost polojnikov do mladičev 

beločelih deževnikov. Zabeleženi so bili tudi napadi s smrtnim izzidom. Ni znano kolikšen je vpliv tega 

dejavnika na velikost populacije. 

 

 

5.1.2.  DEJAVNIKI, KI POSREDNO VPLIVAJO NA VELIKOST POPULACIJ 

 

Uničevanje mokrišč 

 

Izginjanje mokrišč, predvsem sredozemskih obrežnih mokrišč, bi lahko primerjali z izginjanjem 

tropskega pragozda. V zadnjih desetletjih so tako izginila številna ustrezna življenjska okolja zanj, saj 

za gnezdenje potrebuje suha in neporaščena območja, za prehranjevanje pa blatne poloje obrežnega 

pasu. 
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Turizem in obiskovanje 

 

Predvsem tam, kjer gnezdi na peščenih obrežjih, ga neposredno ogrožajo kopalci. V Sečoveljskih 

solinah ga ogrožajo obiskovalci, ki zahajajo izven označenih poti zanje, s tem pa povzročajo motnje 

gnezdečim pticam ter povečujejo možnost, da bodo pohodili kakšno leglo beločelega deževnika. 

 

Drugo 

 

Po znanih raziskavah ogroža beločelega deževnika tudi aviarni botulizem ter hrup. 

 

5.2. VIRI OGROŽANJA IN OMEJUJOČI DEJAVNIKI V SLOVENIJI 
 
Urbanizacija 
 

Izginjanje habitatov beločelega deževnika, je pomemben vir ogrožanja vrste. Izginjanje habitata v tem 

kontekstu pomeni pretvorbo habitata beločelega deževnika v takšne oblike rabe tal, ki jih beločeli 

deževnik ne more uporabljati, zaradi neposrednega delovanja človeka. Čeprav velja za zmerno 

oportunistično vrsto in se lahko naseli tudi na predrugačenem habitatu (deponije, gramozna 

parkirišča...), pa mu taki habitati zaradi hitrega zaraščanja s pleveli in drugo ruderalno vegetacijo ne 

omogočajo večletnega gnezdenja. 

 

Intenzivno gospodarjenje 
 

Če bi na območju Sečoveljskih solin prišlo do širitve proizvodnje soli in do intenzivnejše izrabe 

prostora, bi to vsekakor vplivalo tudi na populacijo beločelega deževnika. 

 

Drugo 
 

Lokalno lahko na številčnost beločelih deževnikov vplivajo različni moteči dejavniki, kot so prisotnost 

sprehajalcev, neprimerne oblike rekreacije (kajtanje...), cestni in letališki hrup ipd. 

 

 

6. DOSEDANJE NARAVOVARSTVENE AKCIJE IN PROJEKTI ZA BELOČELEGA 
DEŽEVNIKA 
 

Naravovarstvenih akcij in projektov, ki bi bili posebej namenjeni ohranjanju beločelega deževnika v 

Sloveniji ni bilo. Opravljene so bile nekatere znanstvenoraziskovalne dejavnosti, nekatera zanj 

pomembna območja so bila zakonsko zavarovana, tista, ki so že imela status zavarovanega območja, 

pa so z državno koncesijsko pogodbo dobila upravljalca. V okviru upravljanja s Krajinskim parkom 

Sečoveljske soline (KPSS) in Naravnim rezervatom Škocjanski zatok (NRŠZ) je varovanje in 

monitoring pomembnih vrst opredeljen tudi z Načrtom upravljanja (NU). 
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7. CILJI 
 

1. V letih od 2012 naprej vzdrževati stabilno populacijo beločelega deževnika v Sloveniji 
(najmanj 50 parov) 

2. Do leta 2017 povečati skupno število gnezdečih parov v Sečoveljskih solinah na 70 parov. 
3. Do leta 2022 povečati skupno število gnezdečih parov v Sloveniji na 100 parov. 
4. V letih od 2012 naprej vzdrževati gnezditveno območje v Sečoveljskih solinah najmanj v 

obsegu iz leta 2012 ter povečati okopnine za vsaj 50 ha. 
5. Pred pričetkom gnezdenja zagotoviti, da se gnezditveno zanimiva območja za zgoščevanje 

morske vode pravočasno nalijejo z vodo. Na območju zgoščevanja vod na Leri (predvsem 1. 

in 2. izhlapevanja) zaliti območje z vodo za namene proizvodnje soli najkasneje do konca 

marca, s tem se izognemo, da bi posamezni pari beločelega deževnika gnezdili na dnu 

bazenov, ki bi jih kasneje zalili z vodo. 
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3. DEL: AKCIJE 

AKCIJE ZA DOSEGANJE CILJEV ZA BELOČELEGA DEŽEVNIKA Charadrius 
alexandrinus 
 
DEFINICIJE 
 
Pomen: 
 

 kritičen: izvajanje akcije je nujno za zaustavitev velikega upada populacije (30-50% do leta 
2022), ki lahko vodi do (lokalnega) izumrtja.  

 velik: izvajanje akcije je nujno za zaustavitev velikega upada populacije (10-20% do leta 
2017).  

 srednji: izvajanje akcije je nujno za zaustavitev manjšega upada populacije (<10% do leta 
2017).  

 majhen: izvajanje akcije je nujno za zaustavitev manjših lokalnih upadanj populacij. 
 
Časovni okvir izvajanja 
 

 nemudoma: akcija zaključena v enem letu.  

 kratek: akcija zaključena v 1-3 letih. 

 srednji: akcija zaključena v 3-5 letih.  

 dolg: akcija zaključena v 10 letih.  

 poteka: akcija se že izvaja in naj se nadaljuje. 
 
Poimenovanje območij: 
 

 Območja Natura 2000: vsa območja Natura 2000, kjer je beločeli deževnik kvalifikacijska 
vrsta.  

 Osrednji predel območja Natura 2000: predel (cona) znotraj območja Natura 2000, ki 

predstavlja naselitveno območje jedra lokalne populacije beločelega deževnika.  
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AKCIJE ZA DOSEGANJE CILJEV 

1. POLITIKA IN ZAKONODAJA  

 Oblikovanje učinkoviti upravljalskih smernic za dolgoročno ohranjanje beločelega deževnika v 

Sloveniji in predvsem na območju Sečoveljskih solin, kjer gnezdi več kot 95 % slovenske 

populacije beločelega deževnika 

 sodelovanje pri upravljanju z območjem za potrebe proizvodnje soli (zagotavljanje 

tradicionalnega rokodelskega solinarjenja) 

 Zagotovitev ugodnega razmerja med gnezdišči (okopninami) in prehranjevališči (poloji) 

 osveščanje in izobraževanje zaposlenih 

 

Pomen: kritičen 

Časovni okvir izvajanja: srednji 

Organizacije: KPSS, NRŠZ, DOPPS 

 

2. VAROVANJE PRIORITETNIH OBMOČIJ BELOČELEGA DEŽEVNIKA  

 Nadzor območij, ki so pomembna za beločelega deževnika 

 Nadzor načrtovanih projektov oziroma posegov 

 Dosledno izvajanje ustreznih presoj sprejemljivosti (CVPO in PVO) posegov na SPA-jih za 

beločelega deževnika 

 

Pomen: kritičen 

Časovni okvir izvajanja: poteka 

Organizacije: KPSS, NRŠZ, DOPPS 

 

3. UPRAVLJANJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ  

 Vključitev smernic za ohranjnaje beločelega deževnika v upravljalske načrte 

 Dosledno izvajanje tradicionalnega rokodelskega solinarjenja na območju Sečoveljskih in 

Strunjanskih solin. 

 

Pomen: velik 

Časovni okvir izvajanja: dolg 

Organizacije: KPSS, NRŠZ, DOPPS 

 

 4. SVETOVANJE  

 Zasnova sistema svetovalnih storitev za beločelemu deževniku prijazno gospodarjenje s 

solinami  

 

Pomen: velik 

Časovni okvir izvajanja: poteka 

Organizacije: KPSS 
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5. MEDNARODNE DEJAVNOSTI 

 kandidiranje na razpisih za pridobitev finančnih sredstev iz različnih virov EU 

 vzpodbujanje kandidiranja za pridobitev finančnih sredstev iz različnih virov EU 

 sodelovanje v mednarodni skupini Ketnish Plover Project 

 Izmenjava informacij, predstavljanje primerov iz Slovenije in ogledi primerov dobre prakse 

upravljanja z obrežnimi mokrišči za beločelega deževnika na mednarodni ravni. 

 

Pomen: srednji 

Časovni okvir izvajanja: poteka 

Organizacije: KPSS, NRŠZ, DOPPS 

 

6. RAZISKAVE IN MONITORING  

 Oblikovanje standardne metode za proučevanje beločelega deževnika 

 Izdelava načrta in izvajanje monitoringa beločelega deževnika v Sečoveljskih solinah in 

Sloveniji 

 Lov in obročkanje z barvnimi obročki v znanstvene namene. Za to dejavnost smo pridobili tudi 

ustrezno dovoljenje Agencije RS za okolje. 

 V okviru mednarodnega sodelovanja pri proučevanju beločelega deževnika, ki ga vodi 

priznani strokovnjak Tamás Székely, nadaljevanje z zbiranjem krvnih vzorcev za analize s 

CHD genskimi markerji ulovljenih beločelih deževnikov, s katerimi ugotavljamo sorodstvene 

vezi gnezdeče populacije. Z njimi je mogoče povsem natančno določiti tudi spol osebka 

(ugotavljanje in preprečevanje "inbreedinga"). Za to dejavnost smo pridobili tudi ustrezno 

dovoljenje Agencije RS za okolje. 

 

Pomen: velik 

Časovni okvir izvajanja: srednji 

Organizacije: KPSS 

 

7. OBVEŠČANJE IN PROMOCIJA  

 Predstavljanje pomena NATURE 2000 kot razvojnega potenciala na območjih pomembnih za 

beločelega deževnika 

 Zaposlenim v Sečoveljskih in Strunjanskih solinah zagotoviti informacije in prikaz prijaznega 

gospodarjenja oz. sonaravnega solinarjenja na območjih, kjer ta vrsta gnezdi 

 

Pomen: velik 

Časovni okvir izvajanja: poteka, kratek 

Organizacije: KPSS, NRŠZ, DOPPS 
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MALA ČIGRA  
Sternula albifrons 
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1. DEL: POVZETEK 
 
POVZETEK ZA MALO ČIGRO Sternula albifrons 

 
 
VARSTVENI STATUS 
 
 
Slovenija 
 
Populacija   30 do 70 gnezdečih parov 
    Gnezdi le na območju Sečoveljskih solin 
 
Status in razširjenost Mala čigra je uvrščena na Rdeči seznam ogroženih  
    gnezdilk Slovenije, kot kritično ogrožena vrsta (E1) 
    Edina gnezdeča populacija male čigre je na Sečoveljskih 
    solinah, kjer gnezdi od 30 do 70 parov teh ptic. 
 
 
 
Evropa 
 
Populacija   Evropska populacija male čigre je relativno   
    majhna (<55,000 parov). Čeprav so nekatere populacije 
    male čigre stabilne, velja zanjo na splošno upad  
    populacije (>10%). Upadanje številčnosti se nadaljuje v 
    8 evropskih državah, med katerimi sta tudi Rusija, Italija 
    in Turčija z največjim številom gnezdečih parov.  
 
Status in razširjenost SPEC 3. Vrsta, katere prevladujoči del (več kot 50 %) 
    populacije ali ozemlja je zunaj Evrope, a imajo v Evropi 
    status ogroženosti. Razširjena je v večjem delu Evrope, 
    tako na obrežjih kot na celini. 
 
 
 
 
Svet 
 
Populacija   190.000 do 410.000 parov. Najmanj ogrožena vrsta (LC). 
    Široko razširjena vrsta. 
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Status in razširjenost Mala čigra je selivka, ki živi predvsem ob rečnih in  
    jezerskih obrežjih, peščenih morskih obrežjih, pa tudi v 
    solinah. Razširjena je po vsej Evropi – razen na skrajnem 
    severu –, v Severni in Srednji Ameriki, v zahodni, vzhodni 
    in južni Aziji ter v indoavstralskem prostoru 
 

 
VARSTVENI STATUS MALE ČIGRE 
 
Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (2004)  zavarovana vrsta 
Direktiva EU o pticah       Priloga I 
Bernska konvecnija        Dodatek II 
Bonnska konvencija        Dodatek II 
AEWA sporazum        vključena 
MOAEP sporazum        vključena 
Rdeči seznam IUCN (globalno)      least concern (LC) 
Rdeči seznam (Evropa)       prizadeta (V) 
SPEC kategorija        SPEC 3 
Ogroženost v SLO         kritično ogrožena 
          vrsta (E1) 
 
NAJPOMEMBNEJŠI VIRI OGROŽANJA 
 
SPLOŠNO 

 urbanizacija in turizem ob morskih obrežjih (izginjanje ustreznih habitatov) 
 degradacija in izguba življenjskega prostora zaradi onesnaženja 
 izginjanje rečnih prodišč 
 regulacije vodotokov 

 hrup 
 botulizem 
 plenjenje 
 zbiranje jajc 
 opazovanje ptic ("Birdwatching") 

 
SEČOVELJSKE SOLINE 

 motnje s strani obiskovalcev in zaposlenih (vodarji) v času gnezdenja 
 slabo vzdrževanje solinske infrastrukture ter posledično slab nadzor nad 

vodnimi režimi (nenaden dvig vodne gladine) 

 poletne ujme (toča, sprijem jajc z blatno podlago) 
 hrup 

 botulizem 
 plenjenje 
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VARSTVENI CILJI ZA MALO ČIGRO - SLOVENIJA 
 

1. V letih od 2012 naprej vzdrževati stabilno populacijo male čigre v Sloveniji 
(najmanj 50 parov) 

2. Do leta 2017 povečati skupno število gnezdečih parov v Sečoveljskih solinah 
na 80 parov. 

3. Do leta 2022 povečati skupno število gnezdečih parov v Sloveniji na 100 
parov, saj obstaja velika verjetnost, da bo mala čigra pričela gnezditi tudi v 
Škocjanskem zatoku. 

4. V letih od 2012 naprej vzdrževati gnezditveno območje v Sečoveljskih solinah 
najmanj v obsegu iz leta 2012. 

5. Pred pričetkom gnezdenja zagotoviti ustrezen vodostaj na zanjo zanimivih 

območjih za gnezdenje ter vzdrževanje ustreznega vodnega režima. 

 

AKCIJE ZA DOSEGANJE CILJEV 

1. POLITIKA IN ZAKONODAJA  

 Oblikovanje učinkovitih upravljalskih smernic za dolgoročno ohranjanje male 

čigre v Sloveniji in predvsem na območju Sečoveljskih solin, kjer gnezdi vsa 

slovenska populacije male čigre 

 sodelovanje pri upravljanju z območjem za potrebe proizvodnje soli 

(zagotavljanje tradicionalnega rokodelskega solinarjenja) 

 Zagotovitev ugodnega razmerja med gnezdišči (okopninami) in 

prehranjevališči (večji bazeni in kanali) 

 osveščanje in izobraževanje zaposlenih 

 

2. VAROVANJE OBMOČIJ MALE ČIGRE  

 Nadzor območij, ki so pomembna za malo čigro 

 Nadzor načrtovanih projektov oziroma posegov 

 Dosledno izvajanje ustreznih presoj sprejemljivosti (CVPO in PVO) posegov na 

SPA-jih za malo čigro 

 

3. UPRAVLJANJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ  

 Vključitev smernic za ohranjnaje beločelega deževnika v upravljalske načrte 

 Dosledno izvajanje tradicionalnega rokodelskega solinarjenja na območju 

Sečoveljskih in Strunjanskih solin. 
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4. SVETOVANJE  

 Zasnova sistema svetovalnih storitev za mali čigri prijazno gospodarjenje s 

solinami  

 

5. MEDNARODNE DEJAVNOSTI  

 kandidiranje na razpisih za pridobitev finančnih sredstev iz različnih virov EU 

 vzpodbujanje kandidiranja za pridobitev finančnih sredstev iz različnih virov EU 

 sodelovanje s tujimi strokovnjaki, predvsem iz Italije 

 Izmenjava informacij, predstavljanje primerov iz Slovenije in ogledi primerov 

dobre prakse upravljanja z obrežnimi mokrišči za malo čigro na mednarodni 

ravni. 

 

6. RAZISKAVE IN MONITORING  

 Oblikovanje standardne metode za proučevanje male čigre 

 Izdelava načrta in izvajanje monitoringa male čigre v Sečoveljskih solinah in 

Sloveniji 

 Lov in obročkanje z barvnimi obročki v znanstvene namene. Za to dejavnost 

smo pridobili tudi ustrezno dovoljenje Agencije RS za okolje. 

 

7. OSVEŠČANJE IN PROMOCIJA  

 Predstavljanje pomena NATURE 2000 kot razvojnega potenciala na območjih 

pomembnih za malo čigro 

 Zaposlenim v Sečoveljskih in Strunjanskih solinah zagotoviti informacije in 

prikaz prijaznega gospodarjenja oz. sonaravnega solinarjenja na območjih, 

kjer ta vrsta gnezdi.  
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2. DEL: BIOLOŠKO OVREDNOTENJE 
 
1. OSNOVNE INFORMACIJE ZA MALO ČIGRO Sternula albifrons 
 
Mala čigra je najmanjša iz družine čiger, saj meri komaj dobrih 20 centimetrov. Dolge in ozke peruti jo 

naredijo v letu nekoliko večjo. Po barvi je podobna navadni čigri. Ima značilno belo čelo na črni glavi, 

rumen kljun s črno konico in rumenkaste noge ter razmeroma kratek, le malo zarezan rep. Trup in 

peruti so modro sivi. Je odlična letalka, med letom hitro maha s perutmi. 

Prehranjuje se izključno z ribami. Gnezdi v majhnih, raztresenih kolonijah na obrežju, ob bregovih rek 

in jezer ter v solinah na nizkih in neporaščenih solinskih nasipih in manjših blatnih otokih. Najraje 

gnezdi na najnižjih, z vodno gladino izenačenih mestih, zaradi česar pa je tveganje gnezditve večje – 

zakaj, je težko pojasniti. Samica znese v komaj zaznavno globelico, ki jo včasih okrasi še s koščki 

školjk in polžev, tri drobna rumenkasto bela jajca s temno rjavimi in sivimi lisami. Iz njih se po 18 do 22 

dneh izležejo na videz krhki mladiči, ki so samostojnega letenja sposobni šele po 20 dneh. 

 
 
2. RAZŠIRJENOST MALE ČIGRE Sternula albifrons 
 
2.1. GLOBALNA RAZŠIRJENOST 
 
Mala čigra je selivka, ki živi predvsem ob rečnih in jezerskih obrežjih, peščenih morskih obrežjih, pa 

tudi v solinah. Razširjena je po vsej Evropi – razen na skrajnem severu –, v Severni in Srednji Ameriki, 

v zahodni, vzhodni in južni Aziji ter v indoavstralskem prostoru. V Evropi živi najmanj 50 000 parov 

malih čiger, od tega skoraj vsak sedmi gnezdi v Italiji. Močna populacija malih čiger z največ 7000 pari 

je tudi v Rusiji. 

 
 
 

 
 

Slika 7: Globalna razširjenost male čigre (Sternula albifrons) (Vir: IUCN). 
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2.2. RAZŠIRJENOST V SLOVENIJI 
 

Mala čigra je v Sloveniji izjemno redka gnezdilka. Znano je, da je v preteklosti poskušala gnezditi na 

severovzhodu Slovenije, danes pa gnezdi le v Sečoveljskih solinah. Kar desetletje sta v Sečoveljskih 

solinah gnezdila le dva para teh izjemnih ptic, ki so se jima pozneje pridružili novi, pred časom pa se je 

njihovo število povečalo in doseglo za slovenske razmere rekordnih 72 gnezdečih parov. K nam se 

vrne pozneje kot navadna čigra: gnezditi začne šele junija. 

 
 

 

Slika 8: Razširjenost male čigre (Sternula albifrons) v Sloveniji po 10 x 10 km UTM kvadratih. 
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Slika 9: Gnezditvena razširjenost male čigre (Sternula albifrons) v Sečoveljskih solinah za obdobje 1983-2012 po 

100 x 100 m  UTM kvadratih. 
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3. BIOLOGIJA MALE ČIGRE Sternula albifrons 
 
3.1. TAKSONOMSKA OPREDELITEV 
 
Mala čigra spada med pobrežnike CHARADRIIFOMES in je najmanjša iz družine Laridae (čigre in 

galebi), saj meri komaj dobrih 20 centimetrov. Dolge in ozke peruti jo naredijo v letu nekoliko večjo. Po 

barvi je podobna navadni čigri. Poleg njene opazne majhnosti je zanjo značilna tudi bela čelna lisa in 

močan rumen kljun s črno konico. 

Znane so tri podvrste, nominatna albifrons, ki se pojavlja v Evropi do Severne Afrike in vzhoda 

Azije; guineae, ki se pojavlja od zahodne do centralne Afrike; in sinensis, ki se pojavlja od vzhodne 

Azije vse do severnih in vzhodnih obrežij Avstralije (Higgins and Davies, 1996). 

 
 
3.2. ŽIVLJENJSKE NAVADE 
 
Gnezditev 

 
Pri nas je poletna vrsta, ki hladno polovico leta preživi ob obalah tropske Afrike. Mala čigra gnezdi 

kolonijsko na peščenih in prodnatih morskih obrežjih, na otokih v bližini obrežij, pa tudi na obrežjih 

jezer in velikih rek v notranjosti.  Vendar pa je, zlasti na obrežjih rek, zaradi regulacij in motenj s strani 

človeka, zelo ogrožena. 

V solinah jo bomo opazili med 15. aprilom in 1. septembrom, in sicer nad plitvim obrežnim morjem, 

nad solinskimi kanali in večjimi bazeni. Gre za vrsto, ki je v Sloveniji pričela z gnezdenjem šele leta 

1985 (Škornik, 1985) in več kot deset let na območju Sečoveljskih solin niso gnezdili več kot 3 pari te 

vrste (Škornik et al., 1995). Število nad 10 gnezdečih parov prvič beležimo šele v letu 2002, nad 

dvajset parov pa šele v letu 2005. Kljub temu da je v sezoni 2007 gnezdilo 32 parov, v letu 2012 pa že 

zavidljivih 72 parov, gre za mlado gnezdečo populacijo. Zaradi mlade populacije o njeni gnezdilni in 

populacijsko naselitveni dinamiki ne moremo vedeti veliko. Najraje gnezdi na najnižjih, z vodno gladino 

izenačenih mestih, zaradi česar pa je tveganje gnezditve večje in je zato pogosto gnezdilni uspeh 

nizek. Po do sedaj znanih podatkih je mogoče sklepati, da je pogoj za uspešno gnezditev primeren 

vodni režim ter suho gnezditveno obdobje, brez obilnejših padavin. Ugodno ohranitveno stanje je na 

osnovi zgoraj naštetega in podatkov rednega monitoringa med 10 in 30 parov (Škornik, 2009). 

Sečoveljskih solinah prične gnezditi v maju. Gnezdi na nizkih neporaščenih nasipih ali na dnu 

osušenega solinskega bazena. Stalno gnezdi na območju Curto-Pichetto, skupaj z navadno čigro 

Sterna hirundo. Občasno na območju Piccie, Mezzane in območju Life, kjer se je ob zagotovitvi 

ustreznega vodnega režima vzpostavila kolonija, ki šteje do 30 parov. Izjemoma je gnezdila tudi 

drugod. Gnezdo je preprosta kotanjica v prsti, obdana s koščki školjčnih lupin in drobirja. Včasih pa 

jajca preprosto odloži na ploščat kamen. V leglu so navadno tri jajca, velikosti 32 x 24 mm. Podobna 

so jajcem beločelega deževnika, vendar so lise in šare bolj zabrisane.  Valjenje traja od 18 do 22 dni, 

mladiči se speljejo 19 ali 20 dni po izvalitvi. 

 

 
 

  



Vrstni akcijski načrt 2012-2022; beločeli deževnik, mala čigra, navadna čigra , KPSS 2012 

 

 36 

 

 

Slika 10: Gnezdenje male čigre (Sternula albifrons) v Sečoveljskih solinah in trend populacije v obdobju 1983-

2012 izračunane s pomočjo programa TRIM, ki kaže velik porast (p <0.01)

 

 

Slika 11: Pojavljanje male čigre (Sternula albifrons) v Sečoveljskih po tednih v obdobju 1983-2012.

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

1
9
8
3
 

1
9
8
4
 

1
9
8
5
 

1
9
8
6
 

1
9
8
7
 

1
9
8
8
 

1
9
8
9
 

1
9
9
0
 

1
9
9
1
 

1
9
9
2
 

1
9
9
3
 

1
9
9
4
 

1
9
9
5
 

1
9
9
6
 

1
9
9
7
 

1
9
9
8
 

1
9
9
9
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

2
0
0
3
 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 

N
 

Tedni 



Vrstni akcijski načrt 2012-2022; beločeli deževnik, mala čigra, navadna čigra , KPSS 2012 

 

 37 

 

Preživetje in produktivnost 

 
Trend gnezdeče populacije v Sečoveljskih solinah, izračunan s programom TRIM, kaže na velik porast 

(p <0.01). Ugodno ohranitveno stanje je pri mali čigri od 10 do 30 parov (Škornik, 2009). Ker gnezdi 

najraje na najnižjih, z vodno gladino izenačenih mestih, je tveganje gnezditve večje, gnezdilni uspeh 

pa pogosto nizek. Da bi izboljšali gnezditvene razmere, smo navadnim in malim čigram v predelu Lere 

(Piccia) v letu 2006 postavili in uredili obsežno peščeno gnezdišče.  

Gnezdišče obsega skupaj 5000 m
2
 površine, od tega znaša skupna površina 15 otokov kar 1500 m

2
. 

Območje, ki smo ga zalili z morsko vodo, pa je še večje. Leto kasneje smo na omenjenem gnezdišču 

postavili umetne vabe za čigre ter ozvočenje s predvajalnikom. Vabe, ki se jih v ornitologiji uporablja 

vse od leta 1970, ko je ornitolog Dr. Steve Kress prvi pričel s t.i. »socialno privlačnostjo« - tehniko 

privabljanja kolonijsko (siocialno) živečih vrst ptic, smo izdelali ročno iz gline in jih ustrezno pobarvali. 

Nadomestnih gnezdišč, kljub ureditvi, čigre niso zasedle. Vzrok za to bi lahko bilo tudi pojavljanje sivih 

vran Corvus cornix na omenjenem gnezdišču, ki so se znesle nad umetnimi vabami.  

9.5.2007 nas je ob pregledu gnezdišča čakal nenavaden in pretresljiv prizor. Na peščenih otokih, kjer 

smo pred tem postavili umetne glinene vabe, so ležali kosi umetnih čiger. Ob natančnem pregledu 

smo ugotovili, da so bile vabe okljuvane in obglavljene. Poškodbe, narejene s kljunom, so bile pogoste 

v predelu oči, vratu in na trebuhu. Osumljenca ni bilo treba iskati, saj smo v tem početju takoj 

prepoznali sive vrane Corvus corax, ki se tam stalno zadržujejo in stikajo za hrano (Škornik, 2009). Ob 

pregledu gnezditvenih otokov smo opazili globelice v pesku, ki so jih nedvomno naredile čigre ob 

poskusu gnezdenja. Predpostavljamo, da so namero zaradi sivih vran opustile. 

Mala čigra redno gnezdi na nasipu območja med kanaloma Pichetto in Curto ter na območju Life. 

Občasno gnezdi tudi na Leri (Piccia, Mezzana), posamič pa je gnezdila tudi na nasipu območja za 2. 

izhlapevanje ter pred muzejem solinarstva na Fontaniggeah. Leta 2008 se je izkazalo, da del območja 

Life, ob ugodnih vremenskih razmerah in vzdrževanju vodnega režima, ostane povsem suh in kot tak 

primeren za gnezdenje malih čiger, kar smo potrdili že v naslednjem letu (2009), ko je tam gnezdilo 

kar 30 parov malih čiger. 

Ob pojavu aviarne influence v Evropi (jeseni 2005) smo v Krajinskem parku Sečoveljske soline 

(KPSS) poostrili terenski nadzor za odkrivanje morebitnih obolelih in poginulih ptic. V letu 2006 in 2007 

smo na območju KPSS nadaljevali s spremljanjem kadavrov. Ob sumljivih najdbah smo obvestili 

pristojne službe in poskrbeli za njihov odvoz in pregled.  

Leta 2005 in 2007 je bilo med kadavri tudi 10 odraslih malih čiger, 2 odrasli navadni čigri, 4 mladiči 

polojnika in odrasel rdečenogi martinec. Vzrok pogina je bil dokazano aviarni botulizem, ki je bil 

potrjen na 4 kadavrih male čigre (Škornik, 2007). Posledica tako velike izgube gnezdečih malih čiger 

je razvidna iz diagrama njenega gnezdenja. V letih 2006 in 2008 namreč beležimo manjše število 

gnezdečih parov kot leto pred tem. Morda je do aviarnega botulizma prišlo tudi v letu 2003, ko so 

vladale idelane razmere za razvoj botulizma (mila zima, visoke poletne temperature, daljše sušno 

obdobje brez padavin, nizek vodostaj, anoksija, prisotnost večjega števila živalskih kadavrov - pogin 

rib solinark Aphanius fasciatus). Čeprav so okužbe pogoste predvsem v plitvih sladkih vodah, pa je iz 

slanih območij znan Clostridium botulinum tipa C, ki dobro prenaša tovrstno okolje. 

Malo čigro štejemo med vrste, katerih gnezditvene lokalitete so omejene, njihova potencialna 

ogroženost pa velika (Škornik et al., 1990). 
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Prehrana 

 
Mala čigra se tako kot vse morske čigre prehranjuje večinoma z manjšimi ribami, občasno tudi z 

morskimi nevretenčarji, tudi mehkužci in celo z žuželkami. Na območju Sečoveljskih solin se 

prehranjuje večinoma s solinarkami Aphanius fasciatus ter mladicami drugih vrst, predvsem z gavuni 

Atherina sp. 

 
Izvengnezditveno obdobje 

 
Septembra zapustijo svoja gnezdišča. Selitev v Z Afriko, kjer prezimujejo, poteka prek Italije, Španije 

in Gibraltarja. Najdb naših malih čiger, razen v Italiji, ni. 

 
 

3.3. HABITAT 
 
Splošno 

 
Mala čigra poseljuje neporaščene plaže, otoke in peščine (del Hoyo et al., 1996) ter prodišča (Flint et 

al. 1984) ob morskem obrežju (Flint et al. 1984), rečne estuarije, slana močvirja, soline, koralne 

grebene (del Hoyo et al. 1996), reke, jezera (Flint et al. 1984, del Hoyo et al. 1996) in vodna zajetja ter 

akumulacije (de Silva, 1991).  

Prav tako lahko gnezdijo na suhih polojih in na travnatih površinah (de Silva 1991, del Hoyo et al. 

1996), vendar so bolj naklonjene različnim otočkom, obdanih z vodo, kjer lahko tudi v neposredni 

bližini lovijo svoj plen (Snow in Perrins 1998). Izven gnezditvenega obdobja se zadržujejo v obrežnih 

lagunah in solinah, plen lovijo na morju (del Hoyo et al. 1996), do 15 km od obale (Urban et al., 1986). 

 
 
 

Habitat male čigre v Sloveniji 
 
Gnezdi v majhnih, raztresenih kolonijah na obrežju večjih bazenov v solinah ter na nizkih in 

neporaščenih solinskih nasipih in manjših blatnih otokih ali okopninah sredi večjih solinskih bazenov. 

Najraje gnezdi na najnižjih, z vodno gladino izenačenih mestih, zaradi česar pa je tveganje gnezditve 

večje.  
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4. POPULACIJA IN TREND 
 
 
4.1. SPLOŠNO 
 
Mala čigra velja za široko razširjeno vrsto. Svetovna gnezdeča populacija je ocenjena na 190.000 do 

410.000 parov. Najmanj ogrožena vrsta (LC). Evropska populacija male čigre je relativno majhna 

(<55,000 parov). Čeprav so nekatere populacije male čigre stabilne, velja zanjo na splošno upad 

populacije (>10%). Upadanje številčnosti se nadaljuje v 8 evropskih državah, med katerimi sta tudi 

Rusija, Italija in Turčija z največjim številom gnezdečih parov.   

SPEC 3. Vrsta, katere prevladujoči del (več kot 50 %) populacije ali ozemlja je zunaj Evrope, a imajo v 

Evropi status ogroženosti. Razširjena je v večjem delu Evrope, tako na obrežjih kot na celini. 

 
 
4.2. POPULACIJA IN TREND V SLOVENIJI 
 
Populacija male čigre v Sloveniji je ocenjena na 30 do 70 gnezdečih parov. Gnezdi le na območju 

Sečoveljskih solin, kjer je zaznati naraščanje števila gnezdečih parov. 

 

 
4.3. VARSTVENI STATUS MALE ČIGRE 
 
Globalni varstveni status 
 
Direktiva EU o pticah       Priloga I 
Bernska konvecnija       Dodatek II 
Bonnska konvencija       Dodatek II 
AEWA sporazum       vključena 
MOAEP sporazum       vključena 
Rdeči seznam IUCN (globalno)      least concern (LC) 
Rdeči seznam (Evropa)       prizadeta (V) 
SPEC kategorija       SPEC 3 

 
 

Varstveni status v Sloveniji 
 
Mala čigra je uvrščena na Rdeči seznam ogroženih gnezdilk Slovenije, kot kritično ogrožena vrsta 

(E1). Edina gnezdeča populacija male čigre je na Sečoveljskih solinah, kjer gnezdi od 30 do 70 parov 

teh ptic. 

Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (2004)  zavarovana vrsta 
Ogroženost v SLO        kritično ogrožena  
         vrsta (E1) 
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5. VIRI OGROŽANJA IN OMEJUJOČI DEJAVNIKI 
 
5.1. SPLOŠNO 

 

Vzroki za upad populacij male čigre na območjih gnezdenja so dobro poznani. Vire ogrožanja male 

čigre lahko razdelimo v dve kategoriji: 

 

 Dejavniki, ki direktno vplivajo na velikost populacij zaradi povečane smrtnosti 

 Dejavniki, ki posredno vplivajo na velikost populacij. 

 

 

5.1.1.  DEJAVNIKI, KI DIREKTNO VPLIVAJO NA VELIKOST POPULACIJ 

 

Propadanje gnezd zaradi neustreznega vodnega režima  

 

Do nenadnega dviga vodne gladine na območjih, kjer gnezdi mala čigra, prihaja zaradi vremenskih 

razmer (obilna deževja) ter zaradi neustreznega upravljanja z vodnim režimom za potrebe proizvodnje 

soli (slab nadzor nad vodostaji, dotrajana infrastruktura). 

 

Plenjenje 

 

O vplivih tega dejavnika na populacije male čigre je na voljo kar nekaj podatkov. Ocenjujejo, da so 

vplivi tega dejavnika predvsem na lokalni ravni in na globalnem nivoju nimajo večjega vpliva na 

populacije male čigre. Znana plenilca na območju Sečoveljskih solin sta kuna belica in siva vrana. 

 

Zbiranje jajc in naravoslovni turizem 

 

Malo čigro neposredno ogrožajo tudi t.i. naravoslovni turizem (opazovanje ptic, fotografiranje) ter 

pobiranje (kraja) jajc v zbirateljske namene. 

 

 

5.1.2.  DEJAVNIKI, KI POSREDNO VPLIVAJO NA VELIKOST POPULACIJ 

 

Uničevanje mokrišč 

 

Izginjanje mokrišč, predvsem sredozemskih obrežnih mokrišč, bi lahko primerjali z izginjanjem 

tropskega pragozda. V zadnjih desetletjih so tako izginila številna ustrezna življenjska okolja zanj, saj 

za gnezdenje potrebuje peščena ali ilovnata območja na najnižjih, z vodno gladino izenačenih mestih, 

zaradi česar pa je tveganje gnezditve večje, za prehranjevanje pa morje in obrežni pas. 

 

Turizem in obiskovanje 

 

Predvsem tam, kjer gnezdi na peščenih obrežjih, jo neposredno ogrožajo kopalci. V Sečoveljskih 

solinah jo ogrožajo obiskovalci, ki zahajajo izven označenih poti, avanturistični kopalci, ki se zadržujejo 

neposredno v in ob gnezdiščih ter s tem povzročajo motnje gnezdečim pticam ter povečujejo možnost 

slabega gnezditvenega uspeha. 
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Drugo 

 

Po znanih raziskavah ogroža malo čigro tudi aviarni botulizem, aviarna influenca ter hrup. 

 

5.2. VIRI OGROŽANJA IN OMEJUJOČI DEJAVNIKI V SLOVENIJI 
 
Urbanizacija 

 

Izginjanje habitatov ma le čigre, je pomemben vir ogrožanja vrste. Izginjanje habitata v tem kontekstu 

pomeni pretvorbo habitata male čigre v takšne oblike rabe tal, ki jih mala čigra ne more uporabljati, 

zaradi neposrednega delovanja človeka.  

 

Intenzivno gospodarjenje 
 

Če bi na območju Sečoveljskih solin prišlo do širitve proizvodnje soli in do intenzivnejše izrabe 

prostora, bi to vsekakor vplivalo tudi na populacijo male čigre. 

 

Drugo 

 
Lokalno lahko na številčnost male čigre vplivajo različni moteči dejavniki, kot so prisotnost 

sprehajalcev, neprimerne oblike rekreacije (kopanje, mazanje s solinskim blatom...), cestni in letališki 

hrup ipd. 

 

 

6. DOSEDANJE NARAVOVARSTVENE AKCIJE IN PROJEKTI ZA MALO ČIGRO 
 

Naravovarstvenih akcij in projektov, ki bi bili posebej namenjeni ohranjanju male čigre v Sloveniji ni 

bilo. Opravljene so bile nekatere znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Edino gnezdišče v Sloveniji - 

Sečoveljske soline je z državno koncesijsko pogodbo dobilo upravljalca. V okviru upravljanja s 

Krajinskim parkom Sečoveljske soline (KPSS) je varovanje in monitoring pomembnih vrst opredeljen 

tudi z Načrtom upravljanja (NU). 

 
 
7. CILJI 
 

1. V letih od 2012 naprej vzdrževati stabilno populacijo male čigre v Sloveniji (najmanj 50 parov) 

2. Do leta 2017 povečati skupno število gnezdečih parov v Sečoveljskih solinah na 80 parov. 

3. Do leta 2022 povečati skupno število gnezdečih parov v Sloveniji na 100 parov, saj obstaja 

velika verjetnost, da bo mala čigra pričela gnezditi tudi v Škocjanskem zatoku. 

4. V letih od 2012 naprej vzdrževati gnezditveno območje v Sečoveljskih solinah najmanj v 

obsegu iz leta 2012. 

5. Pred pričetkom gnezdenja zagotoviti ustrezen vodostaj na zanjo zanimivih območjih za 

gnezdenje ter vzdrževanje ustreznega vodnega režima. 
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3. DEL: AKCIJE 

AKCIJE ZA DOSEGANJE CILJEV ZA MALO ČIGRO Sternula albifrons 
 
DEFINICIJE 
 
Pomen: 

 

 kritičen: izvajanje akcije je nujno za zaustavitev velikega upada populacije (30-50% do leta 

2022), ki lahko vodi do (lokalnega) izumrtja.  

 velik: izvajanje akcije je nujno za zaustavitev velikega upada populacije (10-20% do leta 

2017).  

 srednji: izvajanje akcije je nujno za zaustavitev manjšega upada populacije (<10% do leta 

2017).  

 majhen: izvajanje akcije je nujno za zaustavitev manjših lokalnih upadanj populacij. 

 

Časovni okvir izvajanja 

 

 nemudoma: akcija zaključena v enem letu.  

 kratek: akcija zaključena v 1-3 letih. 

 srednji: akcija zaključena v 3-5 letih.  

 dolg: akcija zaključena v 10 letih.  

 poteka: akcija se že izvaja in naj se nadaljuje. 

 

Poimenovanje območij: 

 

 Območja Natura 2000: vsa območja Natura 2000, kjer je mala čigra kvalifikacijska vrsta.  

 Osrednji predel območja Natura 2000: predel (cona) znotraj območja Natura 2000, ki 

predstavlja naselitveno območje jedra lokalne populacije male čigre. 
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AKCIJE ZA DOSEGANJE CILJEV 

1. POLITIKA IN ZAKONODAJA  

 Oblikovanje učinkovitih upravljalskih smernic za dolgoročno ohranjanje male čigre v Sloveniji 

in predvsem na območju Sečoveljskih solin, kjer gnezdi vsa slovenska populacije male čigre 

 sodelovanje pri upravljanju z območjem za potrebe proizvodnje soli (zagotavljanje 

tradicionalnega rokodelskega solinarjenja) 

 Zagotovitev ugodnega razmerja med gnezdišči (okopninami) in prehranjevališči (večji bazeni 

in kanali) 

 osveščanje in izobraževanje zaposlenih 

 

Pomen: kritičen 

Časovni okvir izvajanja: srednji 

Organizacije: KPSS, NRŠZ, DOPPS 

 

 

 

2. VAROVANJE PRIORITETNIH OBMOČIJ ZA MALO ČIGRO 

  

 Nadzor območij, ki so pomembna za malo čigro 

 Nadzor načrtovanih projektov oziroma posegov 

 Dosledno izvajanje ustreznih presoj sprejemljivosti (CVPO in PVO) posegov na SPA-jih za 

malo čigro 

 

Pomen: kritičen 

Časovni okvir izvajanja: poteka 

Organizacije: KPSS, NRŠZ, DOPPS 

 

 

3. UPRAVLJANJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ  

 Vključitev smernic za ohranjanje male čigre v upravljalske načrte 

 Dosledno izvajanje tradicionalnega rokodelskega solinarjenja na območju Sečoveljskih in 

Strunjanskih solin. 

 

Pomen: velik 

Časovni okvir izvajanja: dolg 

Organizacije: KPSS, NRŠZ, DOPPS 

 

 4. SVETOVANJE  

 Zasnova sistema svetovalnih storitev za mali čigri prijazno gospodarjenje s solinami 

 

Pomen: velik 

Časovni okvir izvajanja: poteka 

Organizacije: KPSS 
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5. MEDNARODNE DEJAVNOSTI  

 kandidiranje na razpisih za pridobitev finančnih sredstev iz različnih virov EU 

 vzpodbujanje kandidiranja za pridobitev finančnih sredstev iz različnih virov EU 

 sodelovanje s tujimi strokovnjaki, predvsem iz Italije 

 Izmenjava informacij, predstavljanje primerov iz Slovenije in ogledi primerov dobre prakse 

upravljanja z obrežnimi mokrišči za malo čigro na mednarodni ravni. 

 

Pomen: srednji 

Časovni okvir izvajanja: poteka 

Organizacije: KPSS, NRŠZ, DOPPS 

 

6. RAZISKAVE IN MONITORING  

 Oblikovanje standardne metode za proučevanje male čigre 

 Izdelava načrta in izvajanje monitoringa male čigre v Sečoveljskih solinah in Sloveniji 

 Lov in obročkanje z barvnimi obročki v znanstvene namene. Za to dejavnost smo pridobili tudi 

ustrezno dovoljenje Agencije RS za okolje. 

 

Pomen: velik 

Časovni okvir izvajanja: srednji 

Organizacije: KPSS 

 

7. OSVEŠČANJE IN PROMOCIJA  

 Predstavljanje pomena NATURE 2000 kot razvojnega potenciala na območjih pomembnih za 

malo čigro 

Zaposlenim v Sečoveljskih in Strunjanskih solinah zagotoviti informacije in prikaz prijaznega 

gospodarjenja oz. sonaravnega solinarjenja na območjih, kjer ta vrsta gnezdi. 

 

Pomen: velik 

Časovni okvir izvajanja: poteka, kratek 

Organizacije: KPSS, NRŠZ, DOPPS 
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NAVADNA ČIGRA  
Sterna hirundo 
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1. DEL: POVZETEK 

POVZETEK ZA NAVADNO ČIGRO Sterna hirundo 

 
 
VARSTVENI STATUS 
 
 
Slovenija 
 
Populacija   100 do 200 gnezdečih parov 
    Gnezdi na SV Slovenije, v Škocjanskem zatoku ter na 
    območju Sečoveljskih solin 
 
Status in razširjenost Navadna čigra je uvrščena na Rdeči seznam ogroženih 
    gnezdilk Slovenije, kot močno ogrožena vrsta (E2),  
    katerih obstanek na območju RS ni verjeten, če bodo 
    dejavniki ogrožanja delovali še naprej. Od leta 1983  
    gnezdi v Sečoveljskih solinah, od leta 2008 v Škocjanskem 
    zatoku, v kontinentalni Sloveniji pa gnezdi na dveh  
    tradicionalnih gnezdiščih – na Ptujskem jezeru in v bazenih 
    za odpadne vode Tovarne  sladkorja v Ormožu ter občasno 
    v gramoznici Vrbina ob Savi. 
 
 
Evropa 
 
Populacija   Evropska populacija navadne čigre je relativno  
    velika (>270,000 parov). Čeprav nekatere populacije 
    navadne čigre nihajo, velja zanjo, da je stabilna. Upadanje 
    številčnosti se nadaljuje v  10 evropskih državah, med 
    katerimi sta tudi Hrvaška in Srbija. 
 
Status in razširjenost Non- SPEC (1994). Vrsta, katere prevladujoči del (več kot 
    50 %) populacije ali ozemlja je zunaj Evrope, a imajo v 
    Evropi status ogroženosti. Razširjena je povsod po 
    Evropi, kjer gnezdi precej razdrobljeno. 
 
 
Svet 
 
Populacija   1,600.000 do 4,600.000 parov. Najmanj ogrožena vrsta 
    (LC). Splošno razširjena vrsta. 
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Status in razširjenost Navadna čigra je razširjena po rečnih, jezerskih  
    in morskih obrežjih po vsej severni polobli vse do stepskih 
    predelov. 
 

 
VARSTVENI STATUS NAVADNE ČIGRE  
 
Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (2004)  zavarovana vrsta 
Direktiva EU o pticah       Priloga I 
Bernska konvecnija        Dodatek II 
Bonnska konvencija        Dodatek II 
AEWA sporazum        vključena 
MOAEP sporazum        vključena 
Rdeči seznam IUCN (globalno)      least concern (LC) 
ETS (BirLife)         secure (S - varna) 
SPEC kategorija        Non-SPEC  
Ogroženost v SLO         močno ogrožena 
          vrsta (E2) 
 
 
NAJPOMEMBNEJŠI VIRI OGROŽANJA 
 
SPLOŠNO 

 degradacija in izguba življenjskega prostora 
 izginjanje rečnih prodišč 
 regulacije vodotokov 
 vetrne elektrarne 
 vožnja s terenskimi vozili in motornimi plovili 

 nenaden dvig vode na gnezdiščih 
 lov na prezimovanju 
 hrup 
 botulizem 
 plenjenje s strani podgan, galebov in sivih vran 

 aviarna influenca 
 

SEČOVELJSKE SOLINE 

 motnje s strani obiskovalcev in zaposlenih (vodarji) v času gnezdenja 
 slabo vzdrževanje solinske infrastrukture ter posledično slab nadzor nad 

vodnimi režimi (dostopnost gnezdišč kopenskim plenilcem) 
 poletne ujme (toča, močan dež) 
 hrup 

 botulizem 
 plenjenje s strani kune belice, lisice in sive vrane 
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VARSTVENI CILJI ZA NAVADNO ČIGRO - SLOVENIJA 
 

1. V letih od 2012 naprej vzdrževati stabilno populacijo navadne čigre v Sloveniji 
(najmanj 100 parov) 

2. Do leta 2017 povečati skupno število gnezdečih parov v Sečoveljskih solinah 
na 80 parov. 

3. Do leta 2022 povečati skupno število gnezdečih parov v Sloveniji na 300 
parov, saj navadna čigra gnezdi tudi v Škocjanskem zatoku. 

4. V letih od 2012 naprej vzdrževati gnezditveno območje v Sečoveljskih solinah 
najmanj v obsegu iz leta 2012. 

5. Pred pričetkom gnezdenja zagotoviti ustrezen vodostaj na zanjo zanimivih 

območjih za gnezdenje ter vzdrževanje ustreznega vodnega režima, ki 

kopenskim plenilcem preprečuje dostop do gnezdišč. 

 

AKCIJE ZA DOSEGANJE CILJEV 

1. POLITIKA IN ZAKONODAJA  

 Oblikovanje učinkovitih upravljalskih smernic za dolgoročno ohranjanje 

navadne čigre v Sloveniji in predvsem na območju Sečoveljskih solin, kjer 

gnezdi skoraj polovica slovenske populacije navadne čigre 

 sodelovanje pri upravljanju z območjem za potrebe proizvodnje soli 

(zagotavljanje tradicionalnega rokodelskega solinarjenja) 

 Zagotovitev ugodnega razmerja med gnezdišči (okopninami) in 

prehranjevališči (večji bazeni in kanali) 

 osveščanje in izobraževanje zaposlenih 

 

2. VAROVANJE OBMOČIJ NAVADNE ČIGRE  

 Nadzor območij, ki so pomembna za navadno čigro 

 Nadzor načrtovanih projektov oziroma posegov 

 Dosledno izvajanje ustreznih presoj sprejemljivosti (CVPO in PVO) posegov na 

SPA-jih za navadno čigro 

 

3. UPRAVLJANJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ  

 Vključitev smernic za ohranjanje navadne čigre v upravljalske načrte 

 Dosledno izvajanje tradicionalnega rokodelskega solinarjenja na območju 

Sečoveljskih in Strunjanskih solin. 
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 4. SVETOVANJE  

 Zasnova sistema svetovalnih storitev za, navadni čigri prijazno gospodarjenje s 

solinami  

 

5. MEDNARODNE DEJAVNOSTI 

 kandidiranje na razpisih za pridobitev finančnih sredstev iz različnih virov EU 

 vzpodbujanje kandidiranja za pridobitev finančnih sredstev iz različnih virov EU 

 sodelovanje s tujimi strokovnjaki 

 Izmenjava informacij, predstavljanje primerov iz Slovenije in ogledi primerov 

dobre prakse upravljanja z obrežnimi in kopenskimi mokrišči za navadno čigro 

na mednarodni ravni. 

 

6. RAZISKAVE IN MONITORING  

 Oblikovanje standardne metode za proučevanje navadne čigre 

 Izdelava načrta in izvajanje monitoringa navadne čigre v Sečoveljskih solinah 

in Sloveniji 

 Lov in obročkanje z barvnimi obročki v znanstvene namene. Za to dejavnost 

smo pridobili tudi ustrezno dovoljenje Agencije RS za okolje. 

 

7. OSVEŠČANJE IN PROMOCIJA  

 Predstavljanje pomena NATURE 2000 kot razvojnega potenciala na območjih 

pomembnih za navadno čigro 

 Zaposlenim v Sečoveljskih in Strunjanskih solinah zagotoviti informacije in 

prikaz prijaznega gospodarjenja oz. sonaravnega solinarjenja na območjih, 

kjer ta vrsta gnezdi.  
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2. DEL: BIOLOŠKO OVREDNOTENJE 

1. OSNOVNE INFORMACIJE ZA NAVADNO ČIGRO Sterna hirundo 
 
Te najobičajnejše čigre ni težko prepoznati. Dolga je dobrih 35 centimetrov. Poleti ima glavo in zatilje 

črna, trup, ramena in peruti pa pepelnato sive. Prsi so bele. Kljun, ki je rahlo ukrivljen navzdol, je rdeč 

s črno konico. Prav tako rdeče so kratke noge. Oči so rjave, rep je dolg in globoko škarjasto izrezan. 

Pozimi je čelo popolnoma belo, le oči so nekoliko črno obrobljene. Glava je črno lisasta, kljun je rdeč 

le ob korenu, noge pa so bledo rdečkaste. Žal pa tako obarvane čigre pri nas ne moremo videti – v 

obdobju takšne obarvanosti je najverjetneje nekje v Senegalu. 

 
 
2. RAZŠIRJENOST NAVADNE ČIGRE Sterna hirundo 
 
2.1. GLOBALNA RAZŠIRJENOST 
 
Navadna čigra naseljuje zmerni pas severne poloble. Posamezne manjše gnezdilne populacije so še 

na severu Južne Amerike ter na delih zahodne obale Afrike (DEL HOYO in sod. 1996). Navadna čigra 

gnezdi v večini evropskih držav (BIRDLIFE 2004). Njena gnezdilna razširjenost je na jugu in v osrednji 

Evropi močno razdrobljena. Število gnezdečih parov se je v začetku 20. stoletja v Evropi občutno 

znižalo, vendar se je do sredine stoletja stanje izboljšalo (HUME & LEMMETYINEN 1997). Velikost 

gnezdeče populacije je v Evropi ocenjena kot stabilna, in to kljub upadu za več kot 20% med leti 1970 

in 1990 v petini evropskih držav in upadu v nekaterih državah med letoma 1990 in 2000 (TUCKER & 

HEATH 1997, BIRDLIFE 2004).  
Razširjena je po rečnih in jezerskih obrežjih in morskih obrežjih po vsej severni polobli vse do stepskih 

predelov. Navadna čigra je razširjena skoraj povsod po Evropi; najbolj zvezno v severnem in 

vzhodnem delu, redka je le na Iberskem polotoku. Evropska populacija navadne čigre je relativno 

velika (>270,000 parov),največ gnezdečih parov je v Rusiji (50.000-250.000 parov, Ukrajini (40.000-

55.000 parov) ter na Finskem (50.000-70.000 parov). 

 
 

 
 

Slika 12: Globalna razširjenost navadne čigre (Sterna hirundo) (Vir: IUCN). 
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2.2. RAZŠIRJENOST V SLOVENIJI 
 

Navadno čigro pri nas uvrščamo med redke gnezdilke. V Sloveniji nikjer več ne gnezdi na naravnih 

gnezdiščih. V Sloveniji je poletna vrsta, ki gnezdi v strnjenih kolonijah v notranjosti, pa tudi ob 

morskem obrežju (Geister, 1995). Prva znana gnezdišča pri nas so bila v severovzhodni Sloveniji, kjer 

je gnezdila večinoma na Dravskem polju, posamič ali v manjših skupinah tudi drugod na Štajerskem 

(Štumberger, 1981; Vogrin, 1991), v Zasavju in Posavju. Na reki Dravi gnezdi na dveh stalnih 

gnezdiščih – Ptujskem jezeru ter v bazenih za odpadne vode Tovarne sladkorja v Ormožu (Denac & 

Rubinič, 2009). Poleg tradicionalnih gnezdišč na Ptujskem jezeru, na bazenih za odpadne vode 

nekdanje Tovarne sladkorja pri Ormožu in v Sečoveljskih solinah, sta bili v osemdesetih in v začetku 

devetdesetih znani še dve koloniji, ki sta kmalu propadli (Geister 1995). Kasneje so se manjše kolonije 

za krajši čas izoblikovale tudi na Gajševskem jezeru (Šalamun 2001), v gramoznici Tržec (Denac 

2003A), na akumulacijskem jezeru Pernica (Denac 2003B), glinokopih Gaj pri Pragerskem, gramoznici 

v Hotinje vasi (Vogrin 2001) in v gramoznici Vrbina (Klenovšek 2006). V Sloveniji je navadna čigra 

ranljiva vrsta – VU (Jančar 2011). 

Leta 1999 je bil v gramoznici Vrbina pri Brežicah postavljen gnezdilni splav. Istega leta je tam uspešno 

gnezdil par navadnih čiger. Nekaj parov navadnih čiger so pregnali ribiči, ki so z obiskovanjem splava 

motili gnezdenje. Tudi naslednja leta je navadna čigra na splavu uspešno gnezdila (po dva speljana 

mladiča). Aprila 2003 so člani brežiške ribiške družine splav povlekli na breg in ga razžagali 

(Klenovšek, 2009). 

Poleg Sečoveljskih solin, kjer gnezdi skoraj polovica slovenske populacije, gnezdi še v Škocjanskem 

zatoku pri Kopru. 

 

 

 

Slika 13: Razširjenost navadne čigre (Sterna hirundo) v Sloveniji po 10 x 10 km UTM kvadratih. 
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Slika 14: Gnezditvena razširjenost navadne čigre (Sterna hirundo) v Sečoveljskih solinah za obdobje 1983-2012 

po 100 x 100 m  UTM kvadratih. 
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3. BIOLOGIJA NAVADNE ČIGRE Sterna hirundo 
 
3.1. TAKSONOMSKA OPREDELITEV 
 
Navadna čigra spada med pobrežnike CHARADRIIFOMES v družino Laridae (galebi in čigre). Znane 

so tri podvrste, nominatna hirundo, ki se pojavlja v Evropi do Severne Afrike in vzhoda Azije 

dozahodne Sibirije in Kazahstana ter S Amerike; minussensis, ki se pojavlja na Bajkalskem jezeru do 

severa Mongolije in južnega Tibeta; longipennis,ki se pojavlja v osrednji Sibiriji do Kitajske in Aljaske in 

tibetana, ki se pojavlja v Himalaji do juga Mongolije in Kitajske. 

 
 
3.2. ŽIVLJENJSKE NAVADE 
 
Gnezditev 

 
V Evropi gnezdi razpršeno. V Sloveniji je poletna vrsta, ki gnezdi v strnjenih kolonijah v notranjosti, pa 

tudi ob morskem obrežju (Geister, 1995). Na morskem obrežju je bila njena gnezditev prvič potrjena 

leta 1983, ko je v Sečoveljskih solinah gnezdilo 9 parov (Škornik, 1983). Leta 1991 se število 

gnezdečih parov v Sečoveljskih solinah poveča (Škornik et al., 1995), kar sovpada s podatki iz drugih 

krajev Sredozemlja, predvsem solin, kjer ta vrsta gnezdi. Za tak trend gre vzroke iskati tudi v majhnih 

umetno nastalih otokih industrijskih in drugih solin (Walmsley, 1993).  Po letu 1991 je njena 

gnezditvena populacija dokaj stabilna oz. se zmerno povečuje (TRIM: p <0.01), saj tu redno gnezdi 

nekaj deset parov. 

Na Sečoveljskih solinah redno gnezdi na nasipu območja Curto-Pichetto - prvoodkritega gnezdišča te 

vrste v Sečoveljskih solinah. Občasno gnezdi tudi drugod, na s halofiti poraščenih nasipih in otokih. 

Le-ti morajo biti nekoliko dvignjeni nad vodo. 

Gnezdo je zgrajeno iz različnega rastlinskega gradiva, ali pa je le preprosta kotanjica v tleh, obložena 

s koščki lupinic mehkužcev in drugega drobirja. Vanj znese 2 do 3 jajca. Jajca so rumenkasta do 

olivno rjava, sivo do črno lisasta, velika 41 x 31 mm. Nemalokrat jih čigre znesejo kar na potlačeno 

sredino kakega grmičastega halofita. Inkubacija traja od 21 do 22 dni, mladiči pa se speljejo po 22 do 

28 dnevih. Navadna čigra ima eno leglo letno, drugo leglo je ponavadi nadomestno.  

Navadne čigre se razmnožujejo počasi z majhnim številom mladičev vsako leto. Zato so zelo 

občutljive na dejavnike, ki dodatno zvišujejo smrtnost odraslih osebkov (Everaert & Stienen 2007). 

Povečanje smrtnosti odraslih osebkov za samo 0,1% ima lahko usodne posledice za populacijo 

(Hötker in sod. 2006). 
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Slika 15: Gnezdenje navadne čigre (Sterna hirundo) v Sečoveljskih solinah in trend populacije v obdobju 1983-

2012 izračunane s pomočjo programa TRIM, ki kaže zmeren porast (p <0.01)

 

 

Slika 16: Pojavljanje navadne čigre (Sterna hirundo) v Sečoveljskih po tednih v obdobju 1983-2012.
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Preživetje in produktivnost 

 
Ohranitev navadne čigre v kontinentalnem delu Slovenije je trenutno povsem odvisna od 

prostovoljnega upravljanja z gnezdišči, saj je omejenost in zaraščanje gnezdišč, pa tudi medvrstno 

tekmovanje za gnezditveni prostor z rečnim galebom Croicocephalus ridibundus, razlog za 

zmanjševanje njene populacije (Denac & Rubinič, 2009). 

Škornik et al. (1995) navajajo, da je bil gnezditveni uspeh navadne čigre v Sečoveljskih solinah v vseh 

sezonah nizek, večinoma zaradi obilnih padavin in nizkih temperatur. Dinamika gnezdenja in 

spremljajoče težave te vrste sovpadajo z dinamiko in težavami male čigre Sternula albifrons na 

obravnavanem območju. Kot pri mali, velja tudi za navadno čigro v Sečoveljskih solinah slab 

gnezditveni uspeh. Poletni nalivi pogosto odplaknejo čigrina jajca z nasipov in otočkov v vodo, ali pa 

se jajca zlepijo z ilovnato podlago. Čigre jih pri poskusu obračanja nemalokrat pri tem poškodujejo.   

Ker je v splošnem gnezdilni uspeh pri navadni čigri na območju Sečoveljskih solin nizek, večinoma 

zaradi obilnih padavin in posledično visokih voda, smo na območju Life v letu 2002 postavili 8 

gnezditvenih splavov, na katerih so navadne čigre uspešno gnezdile vse do leta 2004, ko je na splavih 

gnezdilo kar 21 parov. Dve zaporedni nevihti z močnim vetrom sta junija 2004 povsem uničili 

gnezdečo populacijo na splavih. Ta se je kasneje preselila na staro gnezdišče med Curtom in 

Pichettom, kjer je uspešno odgnezdila. Zaradi neurja se je podobna preselitev zgodila tudi leta 1995 

(Makovec et al., 1998). Za najuspešnejšo gnezdilno sezono velja leto 2003, ko je prevladovalo dolgo 

in sušno obdobje. Splave smo leta 2006 razstavili in se odločili za ureditev t.i. območja Life. Gre za 

osrednje območje na Fontaniggeah, poimenovano po istoimenskem projektu, ki so ga leta 1998  T. 

Makovec, I. Škornik in L. Lipej predlagali kot ornitološki rezervat z najstrožjim varstvenim režimom 

(Makovec et al., 1998). Okoli območja smo marca 2006 izkopali širok in globok jarek, ki je nekoč že 

obrobljal solna polja in preprečuje kopenskim plenilcem dostop do gnezdišč na otočkih sredi polj ter 

zagotavlja boljši pretok in izmenjavo vode na območju Life. Ugotovili smo, da lahko predvsem z 

nadzorom višine vode v omenjenem območju, zagotovimo povsem ustrezne gnezditvene razmere za 

malo in navadno čigro, polojnika, sabljarko, duplinsko kozarko in rumenonogega galeba. 

Večina jajc navadnih čiger v Sečoveljskih solinah propade zaradi vremenskih razmer, nekaj legel je 

izropanih s strani sivih vran in lisic, svoj davek pa nedvomno zahteva tudi pojav botulizma (Škornik, 

2007). Ugotovili smo, da lahko le dolga sušna obdobja brez padavin ugodno vplivajo na uspeh 

izvalitve in speljave (Škornik, 2009). S primernim vodnim režimom in nadzorom dostopa do gnezdišč 

lahko preprečimo motnje s strani obiskovalcev in delno tudi plenjenje s strani lisic in kun.  

Navadna čigra v Sloveniji ne gnezdi nikjer več na naravnih gnezdiščih, ki so propadla zaradi 

brezobzirne uravnave, kar pa je še vedno mogoče popraviti (Geister, 1995). 

Zaradi uničevanja rečnih prodišč in primernih morskih obrežij sodi med naše močno ogrožene vrste, 

čeprav v Evropi zanjo velja, da ni posebej ogrožena. 

 

Prehrana 

 
Med intenzivnim hranjenjem mladičev navadne čigre lovijo največkrat v neposredni bližini kolonij, kjer 

so večje zgostitve plena (Hatch 2001). Neredko se prehranjujejo 5-10 km od kolonije na rekah in 

jezerih, na morju pa tudi do 15 km (Del Hoyo in sod. 1996), izjemoma do 37 km (Cramp 1989). V prvih 

dneh po izvalitvi mladičev se samci prehranjujejo dlje kot samice. Navadna čigra se prehranjuje 

posamično ali v večjih jatah (Cramp 1989) od zore do mraka z nižjo intenziteto v sredini dneva (Denac 

2004). Prehranjuje se predvsem z malimi ribami, ki jih dopolnjuje z vodnimi nevretenčarji (Del Hoyo in 

sod. 1996). Prehrana navadne čigre se močno spreminja med posameznimi sezonami in tekom ene 

sezone (Del Hoyo in sod. 1996). Na območju Sečoveljskih solin se prehranjuje večinoma s 

solinarkami Aphanius fasciatus ter mladicami drugih vrst, predvsem z gavuni Atherina sp. 
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Izvengnezditveno obdobje 
 
Iz prezimovališč se navadna čigra vrne okrog 28. marca, do konca avgusta pa nas zapustijo vse čigre 

(Škornik, 2008). Prezimuje v zahodni Afriki. V Sečoveljskih solinah obročkanega mladiča so našli v 

Senegalu. Avgusta 2012 je v Španiji dve navadni čigri obročkani z barvnimi obročki v Škocjanskem 

zatoku opazoval Rafa Garcia v solinah "La Tapa Saltpan" (Natural Park Bahía de Cádiz) El Puerto de 

Santa Maria, Cádiz, Spain. V manj kot treh mesecih sta preleteli skoraj 2000 km! 

 
 
3.3. HABITAT 
 
Splošno 
 
Navadna čigra zaseda različne morske in celinske habitate od morja pa do višine več kot 4000 m (del 

Hoyo et al., 1996). Njen habitat so velike nižinske reke z ohranjeno rečno dinamiko.Ob morskih 

obrežjih gnezdi na nizkih kamnitih otokih (Snow in Perrins 1998), na peščenih plažah, sipinah (del 

Hoyo et al. 1996, Snow in Perrins 1998), obalnih lagunah (Snow in Perrins 1998), morskih močvirjih 

(Richards 1990, Snow in Perrins 1998), na polotokih (Snow in Perrins 1998) in travnatih planotah na 

vrhovih obrežnih pečin (del Hoyo et al., 1996).  

V notranjosti celin lahko gnezdijo v podobnih habitatih, vključno na peščenih jezerskih obrežjih 

(Richards 1990), prodiščih rek (Snow in Perrins 1998), na peščenih, skalnatih in poraščenih otokih v 

jezerih in rekah (del Hoyo et al . 1996, Snow in Perrins 1998), v močvirjih, ribnikih, travnatih površinah 

in gramoznicah (Snow in Perrins 1998).  

Na prezimovanju se drži obalnih voda (Higgins in Davies 1996), estuarijev in ob velikih rekah, 

pristanišč, pomolov, plaž (del Hoyo et al. 1996) in obrežnih mokrišč, vključno z lagunami, rekami, 

jezeri, močvirji, solinami, mangrovami (Higgins in Davies 1996).  

 
 

Habitat navadne čigre v Sloveniji 

 
V Sloveniji nikjer več ne gnezdi na naravnih gnezdiščih. Na Sečoveljskih solinah redno gnezdi na 

nasipu območja Curto-Pichetto - prvoodkritega gnezdišča te vrste v Sečoveljskih solinah. Občasno 

gnezdi tudi drugod, na s halofiti poraščenih nasipih in otokih. Le-ti morajo biti nekoliko dvignjeni nad 

vodo. Gnezdi tudi na gnezdilnih splavih. Na reki Dravi gnezdi na dveh stalnih gnezdiščih – Ptujskem 

jezeru ter v bazenih za odpadne vode Tovarne sladkorja v Ormožu (Denac & Rubinič, 2009). Ptujsko 

jezero je eno od tradicionalnih gnezdišč kontinentalne populacije navadne čigre pri nas (Janžekovič & 

Štumberger 1984, Geister 1995, Bračko 1999, Denac 2004). Gnezdišča čiger na jezeru so: dva 

umetna otoka (Mali otok, Novi otok) in dva betonska daljnovodna podstavka. 
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4. POPULACIJA IN TREND 
 
 
4.1. SPLOŠNO 
 
Svetovna populacija navadne čigre je ocenjena na 1,600.000 do 4,600.000 parov. Najmanj ogrožena 

vrsta (LC). Splošno razširjena vrsta. Evropska populacija navadne čigre je relativno velika (>270,000 

parov). Čeprav nekatere populacije navadne čigre nihajo, velja zanjo, da je stabilna. Upadanje 

številčnosti se nadaljuje v 10 evropskih državah, med katerimi sta tudi Hrvaška in Srbija. 

Non- SPEC (1994). Vrsta, katere prevladujoči del (več kot 50 %) populacije ali ozemlja je zunaj 

Evrope, a imajo v Evropi status ogroženosti. Razširjena je povsod po Evropi, kjer gnezdi precej 

razdrobljeno. 

 
 
4.2. POPULACIJA IN TREND V SLOVENIJI 
 
Populacija navadne čigre v Sloveniji je ocenjena na 100 do 200 gnezdečih parov. Gnezdi na SV 

Slovenije, v Škocjanskem zatoku ter na območju Sečoveljskih solin. Navadne čigre v SV Sloveniji 

gnezdijo le na dveh gnezdiščih. Na gnezditvenih splavih nameščenih v bazenih Tovarne sladkorja d.d. 

pri Ormožu, in na novo zgrajenem otoku, velikem 830 m2, na Ptujskem jezeru. Obstoj kontinentalne 

populacije navadne čigre je tako popolnoma odvisen od upravljanja s tema gnezdiščema, prav v zvezi 

z njunim upravljanjem pa se odpira precej novih vprašanj, ključnih za varstvo in ohranitev te vrste v 

prihodnje. Zaradi reforme sladkornega sektorja v EU zapirajo sladkorne tovarne in letošnja sezona 

obratovanja TSO je zadnja, kar lahko pomeni tudi bistveno zmanjšanje gnezdeče populacije čiger v 

naslednjih letih. Populacija navadne čigre se zmanjšuje tudi zaradi stalne kompeticije za gnezditveni 

prostor z rečnim galebom. Kratkoročno rešitev tega problema gre iskati v upravljalskih metodah, ki 

bodo odvračali rečne galebe od naselitve na otoku. Ker je tudi druga populacija čigre v JZ delu 

Slovenije povsem odvisna od umetnih gnezdišč, je prihodnja usoda navadne čigre popolnoma odvisna 

od nadaljnih upravljalskih aktivnosti in razpoložljivih človeških in finančnih virov za ta namen (Tome et 

al.). 

 

Slika 17:  Populacijsko gibanje gnezdeče populacije navadne čigre (Sterna hirundo) 1990-2006. Vir:  Denac, 2001, 

neobjavljeni podatki, 2002, 2003a, 2003b, 2004; Bračko, 1999; Makovec, Škornik in Lipej, 1998; Šalamun, 2001; Vogrin, 1991.  
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4.3. VARSTVENI STATUS NAVADNE ČIGRE 
 
Globalni varstveni status 
 
Direktiva EU o pticah       Priloga I 
Bernska konvecnija       Dodatek II 
Bonnska konvencija       Dodatek II 
AEWA sporazum       vključena 
MOAEP sporazum       vključena 
Rdeči seznam IUCN (globalno)      least concern (LC) 
ETS (BirLife)        secure (S - varna) 
SPEC kategorija       Non-SPEC  

 
 

Varstveni status v Sloveniji 
 

Navadna čigra je uvrščena na Rdeči seznam ogroženih gnezdilk Slovenije, kot močno ogrožena vrsta 

(E2), katerih obstanek na območju RS ni verjeten, če bodo dejavniki ogrožanja delovali še naprej. Od 

leta 1983 gnezdi v Sečoveljskih solinah, od leta 2008 v Škocjanskem zatoku, v kontinentalni Sloveniji 

pa gnezdi na dveh tradicionalnih gnezdiščih – na Ptujskem jezeru in v bazenih za odpadne vode 

Tovarne sladkorja v Ormožu ter občasno v gramoznici Vrbina ob Savi. 

Navadna čigra je kvalifikacijska vrsta SPA območja Reka Drava (Božič 2003). Obe tradicionalni 

gnezdišči sta del SPA območja Reka Drava, kar pa še ne zagotavlja varnosti kontinentalne populacije 

v Sloveniji. Njena ohranitev je povsem odvisna od prostovoljnega upravljanja z gnezdišči, le-to pa v 

prihodnje ne bo zadostovalo. Za učinkovito upravljanje z dvema gnezdiščema – z Novim otokom in z 

bazeni za odpadne vode TSO –, ki sta ključnega pomena za dolgoročno ohranitev populacije, je nujen 

profesionalni, projektni, pristop. Brez tega bosta gnezdišči za čigre izgubljeni in realno je pričakovati, 

da se bo velikost populacije zmanjšala na okoli 30 parov ali manj (Rubinič et al.,  2008).  

Tako številčno oslabljena populacija pa lahko izumre zaradi stohastičnih in drugih dejavnikov značilnih 

za majhne populacije (Kryštufek 1999). 

Navadna čigra je edina vrsta ptice pri nas, ki nam jo je z ukrepi uspelo ohraniti, potem ko bi, zaradi 

človekovih posegov v reke (regulacije, elektrarne, izkopavanja proda), že v osemdesetih letih izginila. 

 

Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (2004)  zavarovana vrsta 

Ogroženost v SLO        močno ogrožena  

         vrsta (E2) 
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5. VIRI OGROŽANJA IN OMEJUJOČI DEJAVNIKI 
 
5.1. SPLOŠNO 

 

Vzroki za upad populacij navadne čigre na območjih gnezdenja so dobro poznani. Vire ogrožanja 

navadne čigre lahko razdelimo v dve kategoriji: 

 

 Dejavniki, ki direktno vplivajo na velikost populacij zaradi povečane smrtnosti 

 Dejavniki, ki posredno vplivajo na velikost populacij. 

 

 

5.1.1.  DEJAVNIKI, KI DIREKTNO VPLIVAJO NA VELIKOST POPULACIJ 

 

Propadanje gnezd zaradi neustreznega vodnega režima  

 

Do nenadnega dviga vodne gladine na območjih, kjer gnezdi navadna čigra, prihaja zaradi vremenskih 

razmer (obilna deževja) ter zaradi neustreznega upravljanja z vodnim režimom za potrebe proizvodnje 

soli (slab nadzor nad vodostaji, dotrajana infrastruktura). 

 

Plenjenje 

 

O vplivih tega dejavnika na populacije navadne čigre je na voljo kar nekaj podatkov. Ocenjujejo, da so 

vplivi tega dejavnika predvsem na lokalni ravni in na globalnem nivoju nimajo večjega vpliva na 

populacije navadne čigre. Znani plenilci navadne čigre so podgane, galebi in sive vrane, na območju 

Sečoveljskih solin pa kuna belica, lisica, rumenonogi galeb ter siva vrana. Na območju Sečoveljskih 

solin prihaja do plenjenja kopenskih plenilcev predvsem zaradi neustreznega vodnega režima v času 

gnezditve, ki kopenskim plenilcem omogoča dostop na gnezdišče. 

 

Kompetitivnost drugih vrst 

 

Številna gnezdišča si navadna čigra deli z veliko bolj kompetitivnim rečnim galebom, ki lahko sčasoma 

navadno čigro povsem izrine iz gnezdišča. 

 

Naravoslovni turizem 

 

Navadno čigro neposredno ogroža tudi t.i. naravoslovni turizem (opazovanje ptic, fotografiranje). 

 

 

5.1.2.  DEJAVNIKI, KI POSREDNO VPLIVAJO NA VELIKOST POPULACIJ 

 

Uničevanje habitatov 

 

Navadno čigro še najbolj ogroža degradacija in izguba življenjskega prostora.  V zadnjih desetletjih so 

tako izginila številna ustrezna življenjska okolja zanjo, predvsem rečna prodišča. 
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Zaraščanje ustreznih gnezdišč z vegetacijo 

 

Tam, kjer navadna čigra najde ustrezne razmere za gnezdenje ali pa se jim prilagodi, prihaja do 

prekomernega zaraščanja z vegetacijo ter posledično do opuščanja gnezdišč. 

 

Turizem in obiskovanje 

 

Motnje med gnezdenjem, kot je npr.: plovba v oddaljenosti 100 m od kolonije, zmanjšujejo gnezdilni 

uspeh navadne čigre (Cavanagh & Griffin 1993, Nisbet 2001), ob ponavljajočih motnjah pa lahko 

gnezdenje v celoti opustijo. Negativni vpliv na gnezdenje navadne čigre ima tudi povečana aktivnost 

turistov v bližini kolonij v lagunah in na plažah (Hume & Lemmetyinen 1997). 

Predvsem tam, kjer gnezdi na obrežjih, jo neposredno ogrožajo kopalci. V Sečoveljskih solinah jo 

ogrožajo obiskovalci, ki zahajajo izven označenih poti, avanturistični kopalci, ki se zadržujejo 

neposredno v in ob gnezdiščih ter s tem povzročajo motnje gnezdečim pticam ter povečujejo možnost 

slabega gnezditvenega uspeha. 

 

Nevarnost  trka  

 
Čigre spadajo v skupino ptic, ki je posebej občutljiva na trke z vetrnimi elektrarnami (Birdlife 2002). 

Najbolj so občutljive na postavitev vetrnih turbin neposredno ob gnezdilnih kolonijah (Everaert 2003), 

še posebej, če so postavljene pravokotno med kolonijo in lovišči (Everaert & Stienen 2007). Čigre so 

najbolj izpostavljene trkom z vetrnicami v začetnem obdobju dvorjenja med parom, ko se samec 

pogosto dvigne do 200 m visoko (Cramp 1989) ter na poti do lovišč in nazaj. Ta so največkrat 

oddaljena do 10 km od kolonije (Del Hoyo in sod. 1996). 

Navadne čigre se razmnožujejo počasi z majhnim številom mladičev vsako leto. Zato so zelo 

občutljive na dejavnike, ki dodatno zvišujejo smrtnost odraslih osebkov (Everaert & Stienen 2007). 

Povečanje smrtnosti odraslih osebkov za samo 0,1% ima lahko usodne posledice za populacijo 

(Hötker in sod. 2006), v okolici vetrnih elektrarn pa je smrtnost povečana za en ali celo več odstotkov 

(Everaert & Stienen 2007). 

 

Drugo 

 

Po znanih raziskavah ogroža navadno čigro tudi aviarni botulizem in aviarna influenca ter hrup. 

 

5.2. VIRI OGROŽANJA IN OMEJUJOČI DEJAVNIKI V SLOVENIJI 
 
Urbanizacija 

 
Izginjanje habitatov navadne čigre, je pomemben vir ogrožanja vrste. Izginjanje habitata v tem 

kontekstu pomeni pretvorbo habitata navadne čigre v takšne oblike rabe tal, ki jih navadna čigra ne 

more uporabljati, zaradi neposrednega delovanja človeka.  

 
Intenzivno gospodarjenje 

 

Če bi na območju Sečoveljskih solin prišlo do širitve proizvodnje soli in do intenzivnejše izrabe 

prostora, bi to vsekakor vplivalo tudi na populacijo navadne čigre. 
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Drugo 

 

Lokalno lahko na številčnost navadne čigre vplivajo različni moteči dejavniki, kot so prisotnost 

sprehajalcev, neprimerne oblike rekreacije (kopanje, mazanje s solinskim blatom...), cestni in letališki 

hrup ipd. 

 

 

6. DOSEDANJE NARAVOVARSTVENE AKCIJE IN PROJEKTI ZA NAVADNO 
ČIGRO 
 

Naravovarstvene akcije in projekti, ki so bili posebej namenjeni ohranjanju navadne čigre v Sloveniji so 

bile izvedene na njenih gnezdiščih na SV Slovenije s strani DOPPS-a ter na območju Sečovljskih solin 

v okviru projektov ALAS in LIFE. Ker je v splošnem gnezdilni uspeh pri navadni čigri na območju 

Sečoveljskih solin nizek, večinoma zaradi obilnih padavin in posledično visokih voda, smo na območju 

Life v letu 2002 postavili 8 gnezditvenih splavov, na katerih so navadne čigre uspešno gnezdile vse do 

leta 2004, ko je na splavih gnezdilo kar 21 parov. Dve zaporedni nevihti z močnim vetrom sta junija 

2004 povsem uničili gnezdečo populacijo na splavih. Ta se je kasneje preselila na staro gnezdišče 

med Curtom in Pichettom, kjer je uspešno odgnezdila. Zaradi neurja se je podobna preselitev zgodila 

tudi leta 1995 (Makovec et al., 1998). Za najuspešnejšo gnezdilno sezono velja leto 2003, ko je 

prevladovalo dolgo in sušno obdobje. Splave smo leta 2006 razstavili in se odločili za ureditev t.i. 

območja Life. Gre za osrednje območje na Fontaniggeah, poimenovano po istoimenskem projektu, ki 

so ga leta 1998  T. Makovec, I. Škornik in L. Lipej predlagali kot ornitološki rezervat z najstrožjim 

varstvenim režimom (Makovec et al., 1998). Okoli območja smo marca 2006 izkopali širok in globok 

jarek, ki je nekoč že obrobljal solna polja in preprečuje kopenskim plenilcem dostop do gnezdišč na 

otočkih sredi polj ter zagotavlja boljši pretok in izmenjavo vode na območju Life. 

Da bi izboljšali gnezditvene razmere, smo navadnim in malim čigram v predelu Lere (Piccia) v letu 

2006 postavili in uredili obsežno peščeno gnezdišče.  

Gnezdišče obsega skupaj 5000 m
2
 površine, od tega znaša skupna površina 15 otokov kar 1500 m

2
. 

Območje, ki smo ga zalili z morsko vodo, pa je še večje. Leto kasneje smo na omenjenem gnezdišču 

postavili umetne vabe za čigre ter ozvočenje s predvajalnikom. Vabe, ki se jih v ornitologiji uporablja 

vse od leta 1970, ko je ornitolog Dr. Steve Kress prvi pričel s t.i. »socialno privlačnostjo« - tehniko 

privabljanja kolonijsko (siocialno) živečih vrst ptic, smo izdelali ročno iz gline in jih ustrezno pobarvali. 

Nadomestnih gnezdišč, kljub ureditvi, čigre niso zasedle. Vzrok za to bi lahko bilo tudi pojavljanje sivih 

vran Corvus cornix na omenjenem gnezdišču, ki so se znesle nad umetnimi vabami.  

9.5.2007 nas je ob pregledu gnezdišča čakal nenavaden in pretresljiv prizor. Na peščenih otokih, kjer 

smo pred tem postavili umetne glinene vabe, so ležali kosi umetnih čiger. Ob natančnem pregledu 

smo ugotovili, da so bile vabe okljuvane in obglavljene. Poškodbe, narejene s kljunom, so bile pogoste 

v predelu oči, vratu in na trebuhu. Osumljenca ni bilo treba iskati, saj smo v tem početju takoj 

prepoznali sive vrane Corvus corax, ki se tam stalno zadržujejo in stikajo za hrano (Škornik, 2009). Ob 

pregledu gnezditvenih otokov smo opazili globelice v pesku, ki so jih nedvomno naredile čigre ob 

poskusu gnezdenja. Predpostavljamo, da so namero zaradi sivih vran opustile. 

Ptujsko jezero je eno od tradicionalnih gnezdišč kontinentalne populacije navadne čigre pri nas 

(Janžekovič & Štumberger 1984, Geister 1995, Bračko 1999, Denac 2004). Gnezdišča čiger na jezeru 

so: dva umetna otoka (Mali otok, Novi otok) in dva betonska daljnovodna podstavka. Mali otok in oba 

daljnovodna podstavka so prisotni na jezeru od nastanka jezera (1979), Novi otok je bil izdelan pozimi 

2004/2005 (Denac 2005). Z gnezdišči upravljajo prostovoljci DOPPS. Za gnezditveno sezono 2010 je 

bilo opravljeno čiščenje vegetacije Malega in Novega otoka ter podstavkov 17.10.2009. Na vseh štirih 

mestih na jezeru gnezdijo tudi rečni galebi (Larus ridibundus), ki so močnejši kompetitorji od navadnih 

čiger. Z gnezdenjem začnejo pred prihodom čiger in zasedejo vsa razpoložljiva mesta. Zato so že v 

letu 2009 poskusno izvedli varstveni ukrep prekrivanja dela površine Novega otoka s folijo in 
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nameščanja vrvic, ki preprečuje rečnim galebom zasedanje celotne površine. Ker se je ukrep izkazal 

za učinkovitega (Rubinić et al. 2009), so ga ponovili leta 2010. 

V okviru renaturacije Škocjanskega zatoka so bili v laguni zgrajeni blatni otočki, kjer navadne čigre že 

gnezdijo. 

Opravljene so bile nekatere znanstvenoraziskovalne dejavnosti. V okviru upravljanja s Krajinskim 

parkom Sečoveljske soline (KPSS) je varovanje in monitoring pomembnih vrst opredeljen tudi z 

Načrtom upravljanja (NU). 

 

7. CILJI 
 

1. V letih od 2012 naprej vzdrževati stabilno populacijo navadne čigre v Sloveniji (najmanj 100 

parov) 

2. Do leta 2017 povečati skupno število gnezdečih parov v Sečoveljskih solinah na 80 parov. 

3. Do leta 2022 povečati skupno število gnezdečih parov v Sloveniji na 300 parov, saj navadna 

čigra gnezdi tudi v Škocjanskem zatoku. 

4. V letih od 2012 naprej vzdrževati gnezditveno območje v Sečoveljskih solinah najmanj v 

obsegu iz leta 2012. 

5. Pred pričetkom gnezdenja zagotoviti ustrezen vodostaj na zanjo zanimivih območjih za 

gnezdenje ter vzdrževanje ustreznega vodnega režima, ki kopenskim plenilcem preprečuje 

dostop do gnezdišč. 
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3. DEL: AKCIJE 

AKCIJE ZA DOSEGANJE CILJEV ZA NAVADNO ČIGRO Sterna hirundo 
 
DEFINICIJE 
 

Pomen: 

 

 kritičen: izvajanje akcije je nujno za zaustavitev velikega upada populacije (30-50% do leta 

2022), ki lahko vodi do (lokalnega) izumrtja.  

 velik: izvajanje akcije je nujno za zaustavitev velikega upada populacije (10-20% do leta 

2017).  

 srednji: izvajanje akcije je nujno za zaustavitev manjšega upada populacije (<10% do leta 

2017).  

 majhen: izvajanje akcije je nujno za zaustavitev manjših lokalnih upadanj populacij. 

 

Časovni okvir izvajanja 

 

 nemudoma: akcija zaključena v enem letu.  

 kratek: akcija zaključena v 1-3 letih. 

 srednji: akcija zaključena v 3-5 letih.  

 dolg: akcija zaključena v 10 letih.  

 poteka: akcija se že izvaja in naj se nadaljuje. 

 

Poimenovanje območij: 

 

 Območja Natura 2000: vsa območja Natura 2000, kjer je navadna čigra kvalifikacijska vrsta.  

 Osrednji predel območja Natura 2000: predel (cona) znotraj območja Natura 2000, ki 

predstavlja naselitveno območje jedra lokalne populacije navadne čigre. 
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AKCIJE ZA DOSEGANJE CILJEV 

1. POLITIKA IN ZAKONODAJA  

 Oblikovanje učinkovitih upravljalskih smernic za dolgoročno ohranjanje navadne čigre v 

Sloveniji in predvsem na območju Sečoveljskih solin, kjer gnezdi skoraj polovica slovenske 

populacije navadne čigre 

 sodelovanje pri upravljanju z območjem za potrebe proizvodnje soli (zagotavljanje 

tradicionalnega rokodelskega solinarjenja) 

 Zagotovitev ugodnega razmerja med gnezdišči (okopninami) in prehranjevališči (večji bazeni 

in kanali) 

 osveščanje in izobraževanje zaposlenih 

 

Pomen: kritičen 

Časovni okvir izvajanja: srednji 

Organizacije: KPSS, NRŠZ, DOPPS 

 

2. VAROVANJE OBMOČIJ NAVADNE ČIGRE  

 Nadzor območij, ki so pomembna za navadno čigro 

 Nadzor načrtovanih projektov oziroma posegov 

 Dosledno izvajanje ustreznih presoj sprejemljivosti (CVPO in PVO) posegov na SPA-jih za 

navadno čigro 

 

Pomen: kritičen 

Časovni okvir izvajanja: srednji 

Organizacije: KPSS, NRŠZ, DOPPS 

 

3. UPRAVLJANJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ  

 Vključitev smernic za ohranjanje navadne čigre v upravljalske načrte 

 Dosledno izvajanje tradicionalnega rokodelskega solinarjenja na območju Sečoveljskih in 

Strunjanskih solin. 

 

Pomen: velik 

Časovni okvir izvajanja: dolg 

Organizacije: KPSS, NRŠZ, DOPPS 

 

 4. SVETOVANJE  

 Zasnova sistema svetovalnih storitev za navadni čigri prijazno gospodarjenje s solinami  

 

Pomen: velik 

Časovni okvir izvajanja: poteka 

Organizacije: KPSS 
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5. MEDNARODNO SODELOVANJE  

 kandidiranje na razpisih za pridobitev finančnih sredstev iz različnih virov EU 

 vzpodbujanje kandidiranja za pridobitev finančnih sredstev iz različnih virov EU 

 sodelovanje s tujimi strokovnjaki 

 Izmenjava informacij, predstavljanje primerov iz Slovenije in ogledi primerov dobre prakse 

upravljanja z obrežnimi in kopenskimi mokrišči za navadno čigro na mednarodni ravni. 

 

Pomen: srednji 

Časovni okvir izvajanja: poteka 

Organizacije: KPSS, NRŠZ, DOPPS 

 

6. RAZISKAVE IN MONITORING  

 Oblikovanje standardne metode za proučevanje navadne čigre 

 Izdelava načrta in izvajanje monitoringa navadne čigre v Sečoveljskih solinah in Sloveniji 

 Lov in obročkanje z barvnimi obročki v znanstvene namene. Za to dejavnost smo pridobili tudi 

ustrezno dovoljenje Agencije RS za okolje. 

 

Pomen: velik 

Časovni okvir izvajanja: srednji 

Organizacije: KPSS 

 

7. OSVEŠČANJE IN PROMOCIJA  

 Predstavljanje pomena NATURE 2000 kot razvojnega potenciala na območjih pomembnih za 

navadno čigro 

Zaposlenim v Sečoveljskih in Strunjanskih solinah zagotoviti informacije in prikaz prijaznega 

gospodarjenja oz. sonaravnega solinarjenja na območjih, kjer ta vrsta gnezdi. 

 

Pomen: velik 

Časovni okvir izvajanja: poteka, kratek 

Organizacije: KPSS, NRŠZ, DOPPS 
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OZNAKE OGROŽENOSTI 
 
SPEC – Vrste evropske varstvene pozornosti (Species of European Conservation concern) (BirdLife 
2004). 
• SPEC 1: Vrste, ki so ogrožene v svetovnem (globalnem) merilu – imajo status »Threatened«, »Near 
Threatened« ali »Data Deficient« po Rdečem seznamu IUCN. 
• SPEC 2: Vrste, katerih prevladujoči del (več kot 50 %) populacije ali ozemlja je osredotočen v Evropi 
in imajo v Evropi status ogroženosti. 
• SPEC 3: Vrste, katerih prevladujoči del (več kot 50 %) populacije ali ozemlja je zunaj Evrope, a imajo 
v Evropi status ogroženosti. 
• -E: Non-SPEC vrste, katerih prevladujoči del (več kot 50 %) populacije ali ozemlja je osredotočen v 
Evropi, vendar v Evropi nimajo statusa ogroženosti. 
• -: Non-SPEC vrste, katerih prevladujoči del (več kot 50 %) populacije ali ozemlja je zunaj Evrope, 
vendar v Evropi nimajo statusa ogroženosti. 
 
ETS – Evropski status ogroženosti (European Threat Status) populacij vrst (BirdLife International 
2004). 
• CR – kritično ogrožena (Critically Endangered) 
• EN – ogrožena (Endangered) 
• VU – ranljiva (Vulnerable) 
• D – nazadujoča (Declining) 
• R – redka (Rare) 
• H – »izčrpana populacija« (Depleted) 
• L – lokalizirana (Localized) 
• S – varna (Secure) 
• ( ) – začasni status (Status provisional) 
 
IUCN – Kategorija na Rdečem seznamu IUCN (International Union for Conservation of Nature). 
Kategorij 
Not Evaluated (NE), Data Deficient (DD) in Least Concern (LC) nismo zapisovali. Kategorijo smo 
zapisali, 
če je bila vrsta uvrščena v eno od kategorij Near Threatened (NT), Vulnerable (VU), Endangered (EN), 
Critically Endangered (CR), Extinct in the Wild (EW), Extinct (EX) (http://www.iucnredlist.org/; stanje 
1.1.2008). 
 
A1 – Označene so vrste (+), ki so uvrščene v Prilogo 1 Direktive o ohranjanju prosto živečih ptic 
(79/409/EGS). 
 
Bern k. – Z II in III so označene vrste, uvrščene na Dodatek II oz. III Konvencije o varstvu prosto 
živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Ur. l. RS MP 
17/99). 
Na Dodatku II so strogo zavarovane živalske vrste, na Dodatku III pa so varovane vrste, katerih 
izkoriščanje je dopustno pod posebnimi pogoji. 
 
Rd. s. – Rdeči seznam ptičev gnezdilcev (Ur. l. RS 82/02). 
• Ex – izumrla vrsta 
• Ex? – domnevno izumrla vrsta 
• E1 – kritično ogrožena vrsta 
• E2 – močno ogrožena vrsta 
• E2 op1 – gnezdišča na rečnih prodiščih 
• V – ranljiva vrsta 
• V1 – ranljiva vrsta, za katero obstaja nevarnost, da bo zaradi sprememb v življenjskem prostoru 
postala ogrožena 
• V1 op7 – v SV Sloveniji 
• R – redka vrsta 
• O1 – vrsta zunaj nevarnosti, vendar obstaja potencialna možnost ponovne ogroženosti 
• K – premalo znana vrsta 
• prazno polje – vrsta v Sloveniji ne gnezdi (npr. čopasta čaplja) ali ni ogrožena (npr. sraka)   
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