
TRNO~~ VAS t ŠOLARJI OBISKALI 
GNEZDISCA SIVIH CAPEU 

Bodo Jezera pri Bišu 
naravnispoftlenik? 
V Jezerih pri Bišu naj bl prve si •• čaplj. opazili okoli leta 1956. 
Danes jih obiskovalci lahko občudujejo od marca do s rede juni
ja že v 142 gnezdiščih, kolonija v Jezerih pa ,,'elja za največjo v 
Sloveniji. Manjšo kolonijo so člani Drušna za opazovanje in 
proučevanje ptic Slovenije opazUj tudi v Žamencih pri Domali. 
Gnezdišča sive čapl je v največji koloniji v Sloveniji so v okviru nara· 

voslovnega dne prejšnji čecrr.ek obiskali rudi učenci osnovne šole 
Trnovska vas in male šole iz Vitomarcev. Poleg sive Č3.plje so opazovali 
[udi druge živali in rastiins[Vo. S strani osnovne šole Trnovska vas je 
bila dana celo pobuda, da nosilec raziskovalnega dela, ki se nanaša na 
proučevanje sivih čapelj v Jezerih in Jelševem logu pri Bišu, v bodoče 
postane občina Trnovska vas, medtem ko bi učenci skupaj z učitelji 
postali izvajalci in bodoči vodniki po gnezdiščih. Bil pa je podan rudi 
predlog, da se področje, kjer od začetka marca pa vse do srede junija 
gnezdi največ si,,;h čapelj v Sloveniji, s pomočju Zavoda za varovanje 
kulturne in naravne dediščine uvrsti med naravne spomenike ter označi 
z obvestilnimi tab lami. Proučevanje ob prihodnjih tovrstnih priložnos
tih pa naj bi bilo usmerjeno v popis drugih živali, delno že letos. 

Naravoslovnega dne, ki ga je pripravila Angela Fras, so se poleg 
učiteljev iz javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Desl11lik-Trnovska 
vas-Vitomarci udeležili tudi Franc Bračko, član Društva za opazovanje 
in proučevanje ptic Slovenije, absolventa biologije Damjan Denae in 
Dominik Bombek ter botanik Branko Bakar. Ob koncu se je udeležen· 
cem pridružil še župan Trnovske vasi Karl Vun:er in podprl dane pred· 
loge in pobude rer dodal, da bodo gnezdišča sive Č3plje kmalu predstavl
jena v dveh tw1stičnih katalogih; enega izmed njih bo na jesen izdala l' 

občina. 
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