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Uvod
• Problemi, povezani s sivo vrano v Sloveniji – vzroki za 

pojavljanje problemov in reševanje le-teh.

• Na kratko o vranih.

• Vrste konfliktov z vranami in škoda, ki jo vrane lahko 
povzročajo.

• Namen projekta: »Značilnosti, problematika in upravljanje 
populacij (sive) vrane v urbanem okolju«.



Problemi s sivo vrano v Sloveniji

• Naraščanje številčnosti vran v (pri)mestnih območjih 
je v zadnjih desetletjih privedlo do pojavljanja vse 
več problemov oz. konfliktov z ljudmi.

• 2011 – izdelan Akcijski načrt za reševanje problemov, 
povezanih s sivo vrano v Sloveniji.

• 2014 – začetek projekta »Značilnosti, problematika 
in upravljanje populacij (sive) vrane v urbanem 
okolju«.
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Na kratko o vranih

Siva vrana (Corvus cornix)
Črna vrana (Corvus corone)
Poljska vrana (Corvus frugilegus)
Kavka (Corvus monedula)
Krokar (Corvus corax)
Planinska kavka (Pyrrhocorax graculus)
Planinska vrana (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Sraka (Pica pica)
Šoja (Garrulus glandarius)
Krekovt (Nucifraga caryocatactes)

Vrste iz družine vranov (Corvidae) spadajo v red 
pevcev (Passeriformes). Družina obsega več različnih 
rodov, med katere je uvrščenih več kot 100 različnih 
vrst. V Sloveniji živi in gnezdi 10 različnih vrst iz 
družine vranov:



Siva vrana

Foto: Marko Richter

Že od nekdaj znana kot ptica, ki gnezdi 
v mestnih območjih (antika, srednji 
vek, renesansa).

V 18. stoletju so urbane populacije 
vran izginile (vrane so takrat iztrebili, 
saj so bile pojmovane kot škodljivci).

V 19. stol. - rekolonizacija vran v 
urbana okolja (Vrezec, 2010). 

Lovna vrsta, divjad. Lovna doba: 
1. 8. – 28. 2. 



Vzroki za naraščanje številčnosti v 
urbanem okolju:

• odsotnost plenilskih vrst v urbanih 
ekosistemih;

• prilagoditve vran na človeka –
večja varnost v mestih, kjer se lov 
ni nikoli izvajal;

• večja ponudba hrane človeškega 
izvora.

Naraščanje številčnosti 
sive vrane



Številčnost sive vrane v Sloveniji

Ocenjena številčnost sivih vran v Sloveniji:

V začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja:

8.000 – 12.000 gnezdečih parov (Geister, 1995) 

V obdobju 2007 – 2010:

38.300 ± 22.300 gnezdečih parov
(Novi ornitološki atlas Slovenije - NOAGS; Mihelič in sod., v pripravi) 

38.000 ± 16.200 gnezdečih parov
(Popis ptic kmetijske krajine - FBI; Kmecl in sod., 2014)

Neprimerljive ocene!Neprimerljive ocene!
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Trend odvzema sivih vran v Sloveniji

• Ta trend ne odraža spreminjanja številčnosti vrste.

• Posledica ciljev upravljanja s sivo vrano v Sloveniji 
in odzivov upravljavcev  lovišč.



Konflikti z vranami

• Škode v kmetijstvu

• Škode in konflikti v urbanem okolju



• Poškodbe in škode na 
kmetijskih kulturah 
(posevki koruze in druge 
rastline). 

• Poškodbe in škode na 
objektih (silažne bale).

• Škoda v živinoreji.

Škode v kmetijstvu

Foto: Marko Richter

Dodaj sliko bal



Škode v kmetijstvu (lovišča v upravljanju LD)

Pri tem gre za prijavljene škode in ocenjeno višino le-teh, medtem ko je 
dejanski obseg po vsej verjetnosti precej večji.

Obdobje
Št. prijavljenih 

škodnih 
primerov

Vrsta škode
Ocenjena

škoda

2007-2010 95

67 % koruza
12 % vrtnine
10 % silažne bale
12 % ostalo

17.840 EUR 

2011-2014 124

75 % koruza
10 % silažne bale
6 %  gospodarski 
objekti
9 % ostalo

23.037 EUR 



Škoda na kmetijskih kulturah
(lovišča v upravljanju LD, v obdobju 2007 – 2014)

industrijske rastline

koruza

okopavine, gomolji

sadno drevje

silažne bale

travna ruša

travne kulture

vrtnine

žitarice



Škode in konflikti v urbanem okolju



Škode in konflikti v 
urbanem okolju

• Škode na premoženju (deli stavb, 
avtomobili),

• motenje prebivalcev zaradi oglašanja 
vran, 

• onesnaževanje z iztrebki,

• napadi (gnezdečih) vran na prebivalce,

• plenjenje gnezd ptic pevk in 
preganjanje odraslih osebkov manjših 
vrst ptic, kar lahko po mnenju ljudi 
vpliva na ogroženost teh vrst.



Škode na premoženju

V obdobju 2007 – 2010 je bila v mestih oz. nelovnih
površinah škoda po sivi vrani prijavljena na 40-ih 
objektih: 

- stanovanjski objekti 
(poškodbe lesenih oken, 
silikonska tesnila …),
- gospodarski objekti,
- vrtnine, cvetje, sadovnjaki.

Ocenjena vrednost nastalih 
škod: 48.562 EUR Foto: Iztok Sinjur



Onesnaževanje

Iztrebki – večje jate vran, ki 
prenočujejo na drevju. Možnost 
prenosa bolezni.

Odvrženi organski odpadki –
brskanje po smeteh, odnašanje 
ostankov hrane in ustvarjanje 
nesnage.



Prehrana vran v mestnem okolju:

• 65  % prehrane ameriških vran (Corvus brachyrhynchos) v urbanem okolju 
(ZDA) so predstavljali kuhinjski odpadki (ostanki mesa, kruh, zelenjava). 

• Vrane, ki so gnezdile v naravi izven mesta, so pogosto letele 10km 
daleč do antropogenih virov hrane.



Napadi vran na ljudi

• Napadi se dogajajo predvsem v 
času gnezdenja vran.

• Obrambno vedenje vran, ki se 
počutijo ogrožene.

• V primeru negativne izkušnje si 
„nevarnega“ človeka lahko 
zapomnijo.



Vrane kot plenilci

Oportunistični vsejedi in mrhovinarji.

Prehrana vran je odvisna od okolja, v 
katerem živijo.

Plenjenje različnih vrst živali:
• ptice,

• manjši sesalci,

• večji sesalci (znani primeri plenjenja 
mladičev belorepega jelena, rakuna, 
domačih prašičev …).

Plenjenje ptičjih gnezd (še zlasti talnih 
gnezdilcev).

Vpliv vran na prostorsko vedenje plenskih
vrst.

Črna vrana (Corvus corone) 



Pozitivne lastnosti vran

• Mrhovinarstvo – vloga 
„sanitarnega delavca“, 
odstranjevanje organskih 
odpadkov in poginulih živali.

• Prehranjevanje s talnimi 
nevretenčarji in žuželkami -
odstranjevanje škodljivcev 
na kmetijskih kulturah.

• Raznašalci semen.

• …

Domača vrana (Corvus splendens)



Namen izvedbe projekta 
»Značilnosti, problematika in upravljanje populacij 

(sive) vrane v urbanem okolju«

1. Ugotoviti številčnost  sive vrane (in drugih vrst vran) v 
Sloveniji, s poudarkom na urbanih okoljih.

• Spomladanski popisi s kartiranjem gnezd oz. gnezdečih parov.
• Štetje osebkov v vseh letnih časih.

2. Preučiti biologijo in vedenjske vzorce „urbanih“ sivih vran v 
primerjavi z „neurbanimi“.

• Zelo pomembno z vidika reševanja problematike vran.
• Odlov in telemetrija vran, neposredno opazovanje, snemanje s 

kamerami …



3. Ugotoviti vpliv sive vrane na populacije ostalih vrst ptic.

Namen izvedbe projekta 
»Značilnosti, problematika in upravljanje populacij 

(sive) vrane v urbanem okolju«

• Spremljanje plenjena umetnih gnezd.
• Ugotavljanje prisotnosti, vrstne raznolikosti in uspešnosti gnezdenja 

ostalih vrst ptic v okolici gnezdišč in prenočiščih vran.

4. Ugotoviti katere probleme povzročajo siva vrana in ostale 
vrste vran v mestih.

• Zbiranje zapisov o pojavu konfliktnih dogodkov in ugotavljanje 
vzročno-posledičnih povezav.

• Kemijska analiza iztrebkov.
• Izvedba javnomnenjske raziskave.



Namen izvedbe projekta 
»Značilnosti, problematika in upravljanje populacij 

(sive) vrane v urbanem okolju«

6. Obveščanje ljudi o vranah in njihovih življenjskih navadah.

• Izvedba javnomnenjske raziskave: Sprejemljivost ukrepov za 
upravljanje s populacijami sive vrane.

Možni ukrepi:
• Za zmanjšanje številčnosti: Odstrel, fizično odstranjevanje gnezd, 

kemična sterilizacija vran, nastavljanje zastrupljenih vab, 
kletke/pasti za odlov vran …

• Za odganjanje iz določenih območji: Zmanjševanje primernosti 
habitatov za gnezdenje, zvočna odvračala, preganjanje vran z 
ujedami (sokolarjenje) …

5. Preizkusiti različne ukrepe za zmanjšanje konfliktov.



Več informacij o projektu je na 
voljo na spletni strani…
https://sites.google.com/site/sivavrana/

https://sites.google.com/site/sivavrana/


Hvala za pozornost

Foto: Marko Richter


