KRAJINSKI PARK KOLPA, Adlešiči 15, 8341 ADLEŠIČI
tel: 07 35 65 240, fax: 07 35 65 241, gsm: 041 366 501, 041 622 877, info@kp-kolpa.si , www.kp-kolpa.si

OBRAZEC ZA POPIS KMEČKE LASTOVKE V LETU 2010
Telefon:

Naslov:

Pošta:

A: PRVA
LASTOVKA

Ime in priimek:

Šola, društvo, podjetje ali druga ustanova:

1. Opazovanje lastovke:

3. Število opaženih lastovk:

6. Vreme:

a - zunaj naselja

4. Datum:

a - jasno

č - oblačno

f - dež s snegom

b - v naselju, v bližini hlevov 5. Temperatura:

b - delno jasno

d - rahel dež

g - sneži

2. Kraj:

c - delno oblačno

e - močan dež

1. Naslov stavbe, ki ji pripada objekt z gnezdom:

5. Namestitev gnezd v hlevu:

B: POPIS GNEZDITVE KMEČKE LASTOVKE

namestitev gnezda
2. Datumi popisov:

število gnezd 9. Kako je lastovkam
omogočen dostop do gnezd:

na lesenem tramu

3. Vrsta objekta:
a - hlev

na gnezdilni polici

1 - odprtine v zidovih

b - drugi objekti na kmetiji (kateri?)

na zidanem delu hleva

2 - odprta okna / vrata

_______________________

na luči

3 - drugo

c - pod mostom

pod napuščem

č - stanovanjska hiša

drugje

10. Namestitev gnezda na
drugih objektih (opišite):

d - druga zgradba (kakšna?)
_______________________
4. Število gnezd kmečke lastovke:
lokacija

vsa gnezda

mx

6. Velikost hleva:

m

7. Vrsta živine v hlevu:
zasedena gnezda

a - govedo

d - svinje

v stavbi

b - konji

e - drugo

na stavbi

c - drobnica

drugje

8. Število glav živine v hlevu:

11. Oddaljenost gnezd od
hleva:
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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
Prosimo vas, da obrazec izpolnjujete čitljivo, z velikimi tiskanimi črkami. Pri rubrikah, kjer je navedenih več možnosti, obkrožite ustrezno črko. Če
podatkov za katero izmed rubrik ne poznate, pustite prazno. Obrazec nam pošljite najkasneje do 30. septembra 2010 na naslov: JAVNI ZAVOD
KRAJINSKI PARK KOLPA, Adlešiči 15, 8341 ADLEŠIČI, kjer se obvezujemo vse prejete popise posredovati na DOPPS, p. p. 2990, 1001 Ljubljana.
Šola, društvo, podjetje ali druga ustanova: V primeru, da obrazce izpolnjujete v okviru projekta Krajinskega parka Kolpa, v to rubriko napišite ime
šole, društva ali druge ustanove.
A: PRVA LASTOVKA: Zanima nas, kje in kdaj ste letos spomladi opazovali prvo lastovko. Če lastovko opazite zunaj naselja, je mogoče šele na poti h
gnezdišču. Kadar pa jo opazite v bližini hleva, pa je to lahko že kraj, ki ga je izbrala za gnezditev. Napišite število opazovanih lastovk. Če jih je veliko, pa
njihovo število vsaj ocenite.
B: POPIS GNEZDITVE KMEČKE LASTOVKE:
1. Naslov: Napišite naslov hiše, h kateri sodi stavba z gnezdi. V primeru, da je gnezdo pod mostom, napišite naslov najbližje stavbe. Za popis gnezd v
vsaki stavbi uporabite nov obrazec, tudi če stavbe pripadajo isti domačiji. Za dodatne obrazce se lahko obrnete na DOPPS ali pa jih razmnožite, preden
jih izpolnite.
4. Število gnezd kmečke lastovke: V tabelo napišite število gnezd glede na to, kje ste našli gnezda - na zunanji ali notranji strani stavbe. Ne približujte
se gnezdom in ne vznemirjajte staršev in mladičev! Število jajc ali mladičev v gnezdu ni pomembno, zanima nas le, ali je gnezdo zasedeno in kje je
nameščeno. Pri štetju zasedenih gnezd je dovolj, da vidite starše, ki hranijo mladiče, saj so pri tem zelo aktivni in neprestano priletavajo v gnezdo.
Lastovke imajo običajno mladiče od sredine maja do konca avgusta. Tudi če v pregledanem hlevu ni nobenega gnezda, to vpišite v obrazec ga vseeno
pošljite.
Točke 5 - 8 izpolnite, če so gnezda v hlevu. Sicer ta del pustite prazen in izpolnjujte od točke 9 naprej.
5. Namestitev gnezd v hlevu: Zanima nas, koliko gnezd je nameščenih na posameznih delih hleva. Ob naštetih možnostih napišite število gnezd. Pri
tem upoštevajte vsa gnezda, tako zasedena kot nezasedena.
6. Velikost hleva: Približno ocenite velikost hleva.
10. Namestitev gnezda na drugih objektih: Kmečka lastovka običajno gnezdi v hlevih, redkeje pa tudi na drugih objektih. Zato nas taka gnezdišča še
posebej zanimajo. Čim natančneje opišite, kje ste našli gnezdo, kako je nameščeno, kakšna je (če je) vodoravna opora.
11. Oddaljenost gnezda od hleva: Kmečka lastovka redkeje gnezdi daleč od hlevov. Zanima nas, kako daleč od gnezda je najbližji hlev oz. farma.

