
OKNO V NARAVO PRETEKLOSTI  
 

sodobna uporaba muzejskih  
naravoslovnih zbirk na primeru ptic 

AL VREZEC 



MUZEJSKA ZBIRKA 

Zbirka je skupina premičnin s sorodnimi vrednotami dediščine,  
ki jo lahko povezuje skupen zgodovinski ali prostorski kontekst. 

inventarizacija 

NACIONALNO BOGASTVO 



MUZEJSKI EKSPONATI 

= 
= 

49 – 44 pr.n.št. 2000 - 2010 

2012 1867 

≠ 



NARAVOSLOVNI MUZEJSKI EKSPONATI 

2012 1867 

≠ 
EVOLUCIJSKE SPREMEMBE 

OKOLJSKE SPREMEMBE 



KABINETI ČUDES 

Rudolf II. 
(1552-1612) 

Rdeči mokož 
(Aphanapteryx bonasia) 

Dodo 
(Raphus cucullatus) 

George Hoefnagel 
1610 

Naravoslovni muzej 
v Oxfordu 

[1638] 



IZUMIRANJE IN ZBIRKE DANES 

Veliki škurh 
(Numenius arquata) 

Tenkokljuni škurh 
(Numenius tenuirostris) 

Mali škurh 
(Numenius phaeopus) 

1945 

1999 

1947 [1954] 

Prirodoslovni 
muzej 

Slovenije 

Prirodopisna zbirka 
Pokrajinskega muzeja 

v Mariboru 



MUZEJSKE ORNITOLOŠKE ZBIRKE 

Zbirka preparatov (mehovi) 

Kosti (skelet), deli ptic, perje 

Jajca, gnezda 

Zbirka tkiv 



OBLIKE SHRANJEVANJA PTIC ZA  
ŠTUDIJSKE NAMENE 

VEČ NAMENSKO SHRANJEVANJE 

tkivni 
vzorci 

noga 
kosti 

perut 

študijski 
meh 



MUZEJSKE ORNITOLOŠKE ZBIRKE 
British Museum (Natural History), Tring 

1.291.000 mehov, 1.000.000 jajc, 15.000 skeletov 

American Museum of Natural History, New York 

900.000 mehov, 18.000 jajc, 24.000 skeletov 

National Museum of Natural History, Washington 

600.000 mehov, 31.000 jajc, 48.500 skeletov 

The Field Museum, Chicago 

390.000 mehov 

Museum of Comparative Zoology, Harvard 
University, Cambridge, USA 

320.000 mehov, 5.000 jajc, 5.200 skeletov 

Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana 

5.112 mehov, 627 jajc, 1.309 skeletov, 81 gnezd 



PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE 

7449 eksponatov ptic (na dan 7.11.2018) 



ZBIRANJE PTIC ZA RAZISKOVALNE NAMENE 

Aktivno zbiranje Pasivno zbiranje 

Namerno pobijanje ptic 
za raziskovalne namene 

Zbiranje najdenih mrtvih ptic 



PASIVNO ZBIRANJE PTIC V MUZEJIH 

2007 42% muzejev le s pasivnim zbiranjem 

Št. zbranih ptic na leto Delež muzejev 

manj kot 100 26 % 

100 – 500 60 % 

500 – 1000 9 % 

več kot 1000 5 % 

Veliko število zunanjih sodelavcev! 

40 – 60 % odraslih ptic pogine na leto 

35 – 50 % mladih ptic preživi prvo leto 

Vsako leto pogine 50 milijard ptic na vsej Zemlji. 



AKCESIJSKA KNJIGA 
PRIRODOSLOVNEGA MUZEJA SLOVENIJE 

Sistematično zbiranje mrtvih ptic z beleženjem vzroka smrti.  

2011-2015 640 kadavrov 121 vrst ptic 

Velika sinica (Parus major) 

Mala uharica (Asio otus) 

Kos (Turdus merula) 

Lesna sova (Strix aluco) 

Plavček (Cyanistes caeruleus) 

Ščinkavec (Fringilla coelebs) 

Vir: DOPPS-NOAGS (2015) 

500.000 – 700.000 parov 

1.800 – 2.200 parov 

410.000 – 580.000 parov 

5.000 – 9.100 parov 

120.000 – 340.000 parov 

750.000 – 1.250.000 parov 

Menišček (Periparus ater) 350.000 – 480.000 parov 



AKCESIJSKA KNJIGA 
PRIRODOSLOVNEGA MUZEJA SLOVENIJE 

Sistematično zbiranje mrtvih ptic z beleženjem vzroka smrti. 

promet
38%

trk v steklo ali 
druge prepreke

31%

uplenitev
13%

bolezen, 
izčrpanost

8%

elektroudar
3%

slučajne nesreče
2%

padec iz gnezda
2%

zastrupitev
2%

ustrelitev
1%



UPORABA ORNITOLOŠKIH ZBIRK 

Tradicionalne muzejske zbirke v sodobni znanosti: 

• taksonomija in filogenija 

2014 



UPORABA ORNITOLOŠKIH ZBIRK 

Tradicionalne muzejske zbirke v sodobni znanosti : 

• taksonomija in filogenija 
• primerjalna anatomija  
• osteologija 
• zoogeografija 
• ekologija 
• varstvena biologija 
• umetnost 
• arheologija 
• evolucija 



UPORABA ORNITOLOŠKIH ZBIRK 

Velika pestrost moderne uporabe muzejskih zbirk: 

• določevanje • za potrebe izdelovanja določevalnih ključev 

• preverjanje pravilnih določitev redkih vrst in arhiv narave 

• določevanje materiala v ekoloških raziskavah (npr. prehana)  

• določevanje zooarheoloških in paleontoloških najdb  



ARHIV NARAVE 

Rjavi jastreb 
(Aegypius monachus) 

PRVI PODATEK ZA 
SLOVENIJO 

Velike Lašče, 1878 

Južna postovka 
(Falco naumanni) 

ZADNJE GNEZDENJE V SLOVENIJI 
Horjul, 1993 

Nevestica 
(Aix sponsa) 

PRVI PODATEK ZA 
SLOVENIJO 

Ljubljana, 1910 

Vranjek 
(Phalacrocorax aristotelis) 
PRVA PTICA S SLEDILNO 
NAPRAVO V SLOVENIJI 

Izola, 2011 

Plašica 
(Remiz pendulinus) 

GNEZDENJE IZ 
ERUPTIVNEGA OBDOBJA 
Ljubljansko barje, 1991 



UPORABA ORNITOLOŠKIH ZBIRK 

Velika pestrost moderne uporabe tradicionalnih muzejskih zbirk: 

• določevanje • za potrebe izdelovanja določevalnih ključev 

• preverjanje pravilnih določitev redkih vrst in arhiv narave 

• določevanje materiala v ekoloških raziskavah (npr. prehana)  

• določevanje zooarheoloških in paleontoloških najdb  

• taksonomija • ohranjanje tipskega materiala 

• baza DNA za genetske raziskave 

NOVA EVROPSKA VRSTA 

Ciprski skovik (Otus cyprius) 



UPORABA ORNITOLOŠKIH ZBIRK 

Velika pestrost moderne uporabe tradicionalnih muzejskih zbirk: 

• določevanje • za potrebe izdelovanja določevalnih ključev 

• preverjanje pravilnih določitev redkih vrst in arhiv narave 

• določevanje materiala v ekoloških raziskavah (npr. prehana)  

• določevanje zooarheoloških in paleontoloških najdb  

• taksonomija • ohranjanje tipskega materiala 

• baza DNA za genetske raziskave 
• biologija ptic • študij golitvenih vzorcev 

• morfometrične študije 

• osnovne raziskave biologije malo znanih vrst 



Končni plenilci saproksilne prehranske verige 

Huja (Heteralocha acutirostris) 

Huhu kozliček 
(Prionoplus reticularis) 

Žolne in detli 
(Picidae) 

Cesarska žolna 
(Campephilus imperialis) 

Slonokoščena žolna 
(Campephilus principalis) 

Kubanska slonokoščena žolna 
(Campephilus bairdii) 



Belohrbti detel(Dendrocopos leucotos) 

uralensis 

Vrezec et al. (2014), Gozd. vestnik Denac & Mihelič (2015), Acrocephalus 

lilfordi 

leucotos 

PTILOHRONOLOGIJA 



UPORABA ORNITOLOŠKIH ZBIRK 

Velika pestrost moderne uporabe tradicionalnih muzejskih zbirk: 

• določevanje • za potrebe izdelovanja določevalnih ključev 

• preverjanje pravilnih določitev redkih vrst in arhiv narave 

• določevanje materiala v ekoloških raziskavah (npr. prehana)  

• določevanje zooarheoloških in paleontoloških najdb  

• taksonomija • ohranjanje tipskega materiala 

• baza DNA za genetske raziskave 
• biologija ptic • študij golitvenih vzorcev 

• morfometrične študije 

• osnovne raziskave biologije malo znanih vrst 

• varstvo ptic • podatki o nekdanji razširjenosti ogroženih in izumrlih vrst 



AVIFAVNA V PRETEKLOSTI 
Ugotavljanje razširjenosti vrst v preteklosti  

Viri: • muzejski primerki iz različnih obdobij 

• literatura 

konec 19. stoletja 

prva polovica 
20. stoletja 

druga polovica 
20. stoletja 

Vrezec et al. 2009, Scopolia 

Krokar 
(Corvus corax) 



UPORABA ORNITOLOŠKIH ZBIRK 

Velika pestrost moderne uporabe tradicionalnih muzejskih zbirk: 

• določevanje • za potrebe izdelovanja določevalnih ključev 

• preverjanje pravilnih določitev redkih vrst in arhiv narave 

• določevanje materiala v ekoloških raziskavah (npr. prehana)  

• določevanje zooarheoloških in paleontoloških najdb  

• taksonomija • ohranjanje tipskega materiala 

• baza DNA za genetske raziskave 
• biologija ptic • študij golitvenih vzorcev 

• morfometrične študije 

• osnovne raziskave biologije malo znanih vrst 

• varstvo ptic • podatki o nekdanji razširjenosti ogroženih in izumrlih vrst 

• pravni postopki 



Problematika lova na selivke zaradi tradicionalnih delikates, ki so danes po 
večini v EU prepovedane. 

Carinski zasegi tihotapskih pošiljk 

Lov v JV Evropi za potrebe italijanskega 
trga. Velik del pošiljk gre prek Slovenije 
(Traffic 2008)   

ILEGALNA TRGOVINA S PTICAMI 

Shranjeni dokazni material v zbirki 
Prirodoslovnega muzeja Slovenije 

Referenčni material za določanje 



Rentgenski pregled zbranih kadavrov ptic (N=38) 

kanja (Buteo buteo) 
veliki žagar  

(Mergus merganser) 
beloglavi jastreb 

(Gyps fulvus) 

VELIKO IZSTRELKOV 
(43 %) 

MALO IZSTRELKOV 
(57 %) 

MONITORING LOVA NA PTICE 



KJE IMAMO V SLOVENIJI NEZAKONITI LOV NA PTICE? 

Ilegalni lov je v Sloveniji še vedno prisoten po vsej državi. 

MONITORING LOVA NA PTICE 



UPORABA ORNITOLOŠKIH ZBIRK 

Velika pestrost moderne uporabe tradicionalnih muzejskih zbirk: 

• določevanje • za potrebe izdelovanja določevalnih ključev 

• preverjanje pravilnih določitev redkih vrst in arhiv narave 

• določevanje materiala v ekoloških raziskavah (npr. prehana)  

• določevanje zooarheoloških in paleontoloških najdb  

• taksonomija • ohranjanje tipskega materiala 

• baza DNA za genetske raziskave 
• biologija ptic • študij golitvenih vzorcev 

• morfometrične študije 

• osnovne raziskave biologije malo znanih vrst 

• varstvo ptic • podatki o nekdanji razširjenosti ogroženih in izumrlih vrst 

• pravni postopki 

• izobraževanje 



MUZEJSKE RAZSTAVE 
sprostitev in izobraževanje 

ICOM (The International Council of Museums): 

Muzej je neprofitna, stalna, javnosti odprta ustanova v službi družbe 
in njenega razvoja, ki zbira, hrani, raziskuje, komunicira in razstavlja 
materialne dokaze človeštva in njegove okolice z namenom 
preučevanja, izobraževanja in zabave. 

pred 1950 okoli 1980 2014 



UPORABA ORNITOLOŠKIH ZBIRK 

Velika pestrost moderne uporabe tradicionalnih muzejskih zbirk: 

• določevanje • za potrebe izdelovanja določevalnih ključev 

• preverjanje pravilnih določitev redkih vrst in arhiv narave 

• določevanje materiala v ekoloških raziskavah (npr. prehana)  

• določevanje zooarheoloških in paleontoloških najdb  

• taksonomija • ohranjanje tipskega materiala 

• baza DNA za genetske raziskave 
• biologija ptic • študij golitvenih vzorcev 

• morfometrične študije 

• osnovne raziskave biologije malo znanih vrst 

• varstvo ptic • podatki o nekdanji razširjenosti ogroženih in izumrlih vrst 

• pravni postopki 

• izobraževanje 

• varovanje zdravja in okolja 

• določanje vsebnosti nevarnih snovi v tkivih ptic (bioindikacija) 



BIOMAGNIFIKACIJA – kopičenje se povečuje v naslednjih 
prehranskih nivojih (1000 do 1000000-krat) 
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Ribji orel (Pandion haliaetus) 

TANJŠANJE JAJČNIH LUPIN 

ONESNAŽEVANJE 



RETROSPEKTIVNA ANALIZA ONESNAŽENOSTI OKOLJA 

Biodiverzitetni center Naturalis 
(Leiden, Nizozemska) 

1901 - 2001 

1947 - 1952 ARTEFAKT 

Metabolni 
stres 

Onesnaženje 



SODOBNE MUZEJSKE ZBIRKE 
Tipski primerki 

(taksonomski standard) 

Izumrle vrste, podvrste, populacije 
in drugi izjemni primerki 

Časovne serije 
(časovna kapsula) 

Britanski naravoslovni 
muzej (Tring) 

Prlivka (Burhinus  
oedicnemus) iz izumrle 

slovenske gnezdeče 
populacije (PMS) 



OKNO V NARAVO PRETEKLOSTI 



ZEMALJSKI MUZEJ BOSNE IN HERCEGOVINE 

Huja (Heteralocha acutirostris) 

1907 – zadnjič opažena živa na Novi Zelandiji 
HVALA ZA POZORNOST! 

Hvala fotografom in ilustratorjem, od katerih sem si sposodil slikovno gradivo: 
 
Ivo A. Božič, David Kunc, Tomaž Mihelič, Ciril Mlinar Cic, Davorin 
Tome, Žarko Vrezec, Wikipedia, Bojan Zorko 



Othmar Reiser 

OHRANJANJE ZA PRIHODNOST 

Ornitološki muzeološki izzivi v Sloveniji 

Muzej Nove Zelandije 

Smejača (Sceloglaux albifacies) 
izumrla okoli 1920 

26 dermoplastik 

28 mehov 

20 jajc 

2015 

Vračanje izgubljenih 
eksponatov 

Mariborska zbirka Redke vrste v  
zasebnih zbirkah 

Stare šolske in lovske 
zbirke 


