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Pri opazovanjih so poleg Irske aktivno sodelovale še 
osnovne šole in vrtci iz 7 evropskih držav, od Grčije na 
jugu, do Anglije na severu Evrope. V Sloveniji je spo-
mladi v letih 2011 in 2012 v projektu sodelovalo preko 
60 učiteljev in vzgojiteljev iz 23 slovenskih institucij. 

Sodelujoči v projektu so opazovali spremembe v na-
ravi v svojem okolju in poročali o prvih opažanjih zna-
nilcev pomladi, kot so brstenje dreves, vrnitev ptic se-
livk in odlaganje mresta pri žabah. Za opazovanje so 
bile izbrane vrste, ki so prisotne v večini sodelujočih 
držav. Tako so izmed dreves opazovali divji kostanj, do-
mači kostanj, jesen, brezo, črni topol in robinijo, iz-
med ptic selivk pa so opazovali prihod lastovke. Vsa 

opazovanja in fotografije so sproti vnašali na spletni 
portal (www.greenwave-europe.eu), preko katerega 
smo lahko vsi opazovali prihod pomladi. Tam lahko 
najdemo tudi interaktivni zemljevid Evrope, ki nam 
časovno prikazuje prihod pomladi v letu 2012 v vseh 
sodelujočih državah. Iz letošnjih statističnih rezultatov 
lahko opazimo, da se je Irskem večina znanilcev poja-
vila prej kot v preostalih državah Evrope. Velika razlika 
je opazna predvsem pri opazovanju žabjega mresta, saj 
so ga na Irskem opazovali že februarja, medtem ko so 
žabe drugod po Evropi začele odlagati mrest šele v me-
secu marcu in aprilu (Slika 1). V Sloveniji so v leto-
šnjem in lanskem letu večino znanilcev pomladi opazi-
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Slika 1: Število opazovanj žabjega mresta v Evropi po tednih v letu 2012.
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Slika 2: Število opazovanj različnih vrst v Sloveniji po tednih v letu 2012.

li v drugi polovici marca in v aprilu (Slika 2). Zanimivo 
je tudi, da se lastovke povsod po Evropi vračajo v pri-
bližno istem obdobju, to je v mesecu aprilu (Slika 3).

Projekt je bil dokaj množičen (skupaj je sodelovalo 
471 zavodov iz celotne Evrope), a vseeno ne dovolj 
množičen, da bi lahko potrdili predvidevanja snovalcev 
projekta in opazili zeleni val (»green wave«), ko se spo-
mladi pomika po Evropi. Kljub temu pa je projekt po-
nudil veliko več – učitelje, vzgojitelje, otroke in njihove 
starše je spodbudil, da so postali bolj pozorni na okolje, 
ki nas obdaja. Ugotavljali so, kdaj bo ozračje dovolj 
toplo, da se bodo na golih vejah dreves razvili popki, 
opazovali so žabji mrest in kako se iz njega razvijejo 
paglavci in se spraševali, kdaj se bodo ptice selivke vr-
nile. Ob vsem tem so se naučili tudi, da se spremembe 
pri različnih drevesnih vrstah lahko pojavijo ob različ-
nem času in prav tako, da se lahko tudi pri isti vrsti 
spremembe zgodijo ob različnem času, saj je pri razvo-
ju posameznega drevesa poleg makroklime pomembna 
tudi mikroklima (tj. lega drevesa). Poleg tega so bile 
sodelujočim na voljo tudi dodatne aktivnosti spremlja-
nja dejavnikov vremena (merjenje temperature, količi-
ne dežja in hitrosti vetra). Skupaj so prišli do mnogih 
ugotovitev, ki so za vsakega posameznika pomembnej-
še od glavnega cilja. Poleg samih opazovanj pa je bilo za 
sodelujoče zanimivo tudi spremljanje razvoja pomladi 
v ostalih državah. Brez mednarodnega sodelovanja bi 
to ne bilo možno. 

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje, 
brez njih ta projekt ne bi bil mogoč. Vse učitelje, vzgo-
jitelje in starše vabimo k spodbujanju otrok in učencev, 
da postanejo pozorni opazovalci našega okolja; poma-
gajte jim videti, namesto da samo gledajo.

Slika 3: Število opazovanj prihoda lastovke v Evropo po 
tednih leta 2012.


