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 > obdobje gnezdenja 
april–avgust

 > 3 rjavkasto rumena jajca 
z nežnimi pegami

 > 1 zarod na leto

Opazujmo

Stepske kokoške 
živijo v zelo suhih 
območjih. Da bi pile, 
se zjutraj in zvečer 
odpravijo na dolgo  
pot proti izvirom  
vode. Tam vodo 
zajamejo tudi med 
perje na trebuhu in 
jo kasneje predajo 
mladičem.

Habitat Živi v puščavah 
in pustinjah; tudi 
v nerodovitni, suhi 
obdelani pokrajini.

črna stepska 
kokoška

Oglašanje Kliče z 
nosnim „gao“ ali v 
nizu „ang-ang-ang“.

zgornja stran zelenkasto 
siva z rumenimi lisami

glava oranžnorjava

dolge konice 
škarjastega 
repa

trebuh bel

rep kratek

trebuh črn

S perjem v peščenih odtenkih 
je biserna stepska kokoška v 
naravi dobro zavarovana. Na tleh 
nerodovitnega življenjskega 
prostora išče semena, liste 
in rastlinske poganjke. Tudi 
v gnezdu, skromni kotanji, 
ki jo izkoplje v tleh, jo je 
težko opaziti. To še posebej 
velja za samice, ki valijo 
podnevi, ponoči pa jih zamenjajo 
samci. V pustinjah in drugih suhih 
življenjskih prostorih v Španiji 
pogosto srečamo nekoliko 
redkejšo črno stepsko kokoško 
(P. orientalis).

D 31–39 cm RP 54–65 cm celoletna vrsta

Pterocles alchata (stepske kokoške)

Biserna stepska kokoška

zgornja stran  
sivo-rjavo grahasta
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 > obdobje gnezdenja 
april–oktober

 > 2 beli jajci
 > 1–3 zarodi na leto

Habitat Naseljuje 
gozdove, parke,  
vrtove in druga 
območja, poraščena  
z goščavami. Hrano 
išče tudi na poljih.

Grivar
Columba palumbus (golobi)
D 41–45 cm RP 75–80 cm celoletna vrsta/selivec na kratke razdalje

mlad ptičOpazujmo

Samec s petjem 
in svatovskim 
letom označi svoje 
gnezditveno območje 
in se poteguje za 
samico. Ob tem se 
dvigne 20–30 m visoko, 
večkrat glasno udari 
s perutmi in počasi 
zajadra proti tlom.

Oglašanje Petzložno, 
zamolklo petje „gru-
gru-gru-gu-gu“ 
(poudarek na 2. zlogu).

Grivar sodi med najuspešnejše ptičje vrste v naši kulturni krajini. 
Drevje v naseljih mu daje tudi v mestih veliko možnosti za 

gnezdenje. Na poljih najde dovolj ostankov zrn, še 
posebej koruze. S tem je ponudba hrane 

bogata in grivar je postal v številnih 
območjih srednje Evrope celoletna 

vrsta. Pozimi in ob selitvi 
lahko vidimo grivarje 
v manjših skupinah, 
včasih pa tudi v jatah 

z več tisoč primerki.

oko  
rumenkasto

tilnik zeleno 
lesketajoč

bela lisa na vratu

bela perutna proga

brez črnega 
perutnega pasu

brez bele lise  
na vratu
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 > obdobje gnezdenja 
marec–september

 > 1–2 beli jajci
 > 2–6 zarodov na leto

Zaradi sposobnosti, da tudi z daljših razdalj najde 
pot domov, so udomačenega skalnega goloba že 
zgodaj uporabljali kot goloba pismonošo. Podivjani 
domači in priseljeni skalni golobi naseljujejo 

evropska mesta. Prave divje primerke najdemo 
navadno le še v gorskem in na kraškem svetu.

Skalni golob, domači golob
Columba livia (golobi)
D 31–34 cm RP 63–70 cm celoletna vrsta

Habitat Naseljuje 
skalnate stene, mesta 
in vasi. Hrano išče tudi 
na poljih.

Oglašanje Globoko, ob-
časno raskavo gruljenje 
v različnih oblikah.

 > obdobje gnezdenja 
marec–oktober

 > 2 beli jajci
 > 3 zarodi na leto

Golob duplar
Columba oenas (golobi)
D 32–34 cm RP 63–69 cm selivec na kratke razdalje

Habitat Gnezdi v 
gozdovih in goščavah, 
na obalah tudi 
na sipinah. Hrano 
navadno išče v odprti 
pokrajini.

domači golobi z različno 
obarvanim perjem

Oglašanje Petje je 
zaporedje kratkih, 
zamolklih glasov  
„hu-huu-hu“.

tilnik  
zeleno svetleč

kljun črn
dva široka 
črna perutna 
pasova

hrbet in zgornji  
del peruti svetlosiva

skupine domačih golobov

tilnik zeleno svetleč

dva ozka 
črna perutna 
pasova

hrbet in zgornji del 
peruti temnosiva

brez svetleče lise 
na vratu

mlad ptič

gnezdi  
v duplih

Golob duplar si gnezdo uredi v duplu, najraje v 
odsluženem gnezdu črne žolne (str. 143). Ker na obalnih področjih 
navadno ni visokega drevja, tam uporabi kunčje rove in druge 
votline v tleh. Najbolje ga bomo lahko opazovali med iskanjem 
hrane na poljih in ob selitvi. kljun 

rumen
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Turška grlica
Streptopelia decaocto (golobi)
D 30–32 cm RP 47–55 cm celoletna vrsta

 > obdobje gnezdenja 
marec–oktober

 > 2 beli jajci
 > 2–6 zarodov na leto

Habitat Naseljuje vasi 
in mesta, kjer rastejo 
skupine dreves.

 > obdobje gnezdenja 
maj–julij

 > 2 beli jajci
 > 1–2 zaroda na leto

Habitat Gnezdi na 
gozdnih obrobjih in v 
goščavah. Hrano išče 
na odprtih površinah 
vseh vrst.

Divja grlica
Streptopelia turtur (golobi)
D 26–28 cm RP 47–53 cm selivka na dolge razdalje

mlad ptič

hrano pogosto 
išče v skupini

Oglašanje Poje močno 
in jasno „hu-huu-hu“ 
(poudarek na 2. zlogu). 
Ko vzleta ali pristaja, 
kliče s hripavim „veeee“. 

Oglašanje Petje ses-
tavlja razpotegnjeni 
„turrr-turrr“, ki ga 
večkrat ponovi.

črn pas  
na vratu

perje sivodrap

bel pas  
na koncu repa

zgornja stran  
deluje enobarvna

črno-bela lisa na vratu

peruti rjasto rjave

prsi z rožnatim 
poprhom

bel pas  
na koncu repa

zgornja stran je videti pisana

še nima lise na vratu

Divja grlica ni le najmanjša, ampak tudi najbolj prikrita evropska 
vrsta golobov. V gnezdiščih ostane skrita med drevesnim listjem 
pa tudi med iskanjem rastlinskih semen po tleh jo le redko 

opazimo. Je edini golob, ki prezimi južno od Sahare.

Turška grlica se je z Balkana od leta 1920 dalje 
izredno hitro širila po vsej Evropi in se uveljavila 
tudi kot gnezdilka. Hrani se s semeni trav in s tal pobira žitna 
zrna, loti se tudi kokošje krme. Gnezdo, zgrajeno iz nekaj vej, 
si najraje uredi v drevju, včasih tudi na 
stavbah.


