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ZADRŽEVALNIK MEDVEDCE - NAM NAJBLIŽJE MOKRIŠČE 

Zadrževalnik Medvedce 

PREDSTAVITEV OBMOČJA 

V panonskem delu Slovenije je zadrževalnik Medvedce tretja največja sklenjena vodna 
površina. Zgrajen je bil leta 1990, sprva za zadrževanje visokih voda številnih poplavnih 
potokov in za potrebe namakanja kmetijskih površin. Danes z gospodarskega vidika služi kot 
ribogojnica in je za varstvo ptic izjemnega pomena. Od leta 2008 ima zadrževalnik Medvedce 
skupaj z okoliškimi poplavnimi gozdovi status Mednarodno pomembnega območja za ptice 
(IBA Črete). Na zadrževalniku prevladuje vodno rastlinstvo, na posameznih obronkih pa 
najdemo tudi redke poplavne travnike in gozdove. 

Sestrško jezero ali zadrževalnik Medvedce je vodni zadrževalnik za zadrževanje visokih 
voda Polskave. Je posebno ohranitveno območje, območje Natura 2000 in naravna vrednota 
državnega pomena. 

Je ekološko pomembno območje, opravlja funkcijo ribogojnice, skupaj z okoliškimi poplavnimi 
gozdovi pa nosi status mednarodno pomembnega območja za ptice. 

Tukaj živi deset vrst dvoživk, 49 vrst kačjih pastirjev, več kot 200 vrst ptic ter številne redke 
močvirske in vodne rastline. V določenem obdobju tukaj domuje preko 7000 ptic. 
Najpogostejša vodni rastlini sta vodni orešek in dristavec. Opazujemo pa lahko tudi rastlino 
štirilistno marzilko. 

 

 

 



  

  

Viri slik: https://vymaps.com/SI/Zadr-evalnik-Medvedce-98563/., https://www.ptice.si/ptice-in-ljudje/opazovanje-ptic/mobilni-kot-
ptice/zadrzevalnik-medvedce/, https://www.wifipoint.net/Home/Detail/6310  

ŽIVALSKE IN RASTLINSKE VRSTE 

Območje zadrževalnika je izjemnega pomena za gnezdeče in seleče se ptice. Na Medvedcih 
redno gnezdijo številne vodne vrste ptic, ki so drugod po Sloveniji zelo redke. To so zlasti 
različne vrste rac, kot so konopnica, reglja, kostanjevka in žličarica. V velikih sestojih trstičja 
so dobri pogoji za gnezdenje čapljice in številnih tukalic. Največ ptic se pojavlja med selitvijo. 
Takrat je možno opazovati več tisoč vodnih ptic naenkrat, ki si po dolgi poti spet nabirajo moči. 
Na preletu so pogoste večje jate galebov, čiger, lunjev, prib in togotnikov, v zadnjem času pa 
se redno pojavlja močvirska uharica. Na območju se ustavlja tudi nekaj redkih vrst ptic: 
plevice, škarniki, kaspijske čigre in različne vrste prodnikov. V hladnem delu leta in med 
selitvijo so glavna atrakcija velike bele čaplje; vsak večer se zbere več sto osebkov, ki 
prenočujejo sredi zadrževalnika. Na zadrževalniku Medvedce in v njegovi okolici je bilo doslej 
opaženih 280 različnih vrst ptic, od teh 125 vrst gnezdilk. 
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Tukaj živi deset vrst dvoživk, 49 vrst kačjih pastirjev, več kot 200 vrst ptic ter številne redke 
močvirske in vodne rastline. V določenem obdobju tukaj domuje preko 7000 ptic. 
Najpogostejša vodni rastlini sta vodni orešek in dristavec. Opazujemo pa lahko tudi rastlino 
štiriperesno marzilko Na zadrževalniku in v okolici se redno pojavlja vidra. 

Nekaj značilnih vrst ptic: 

 
Žlicarica (Anas clypeata) 

 

 
 

 
 Črni škarnik (Milvus migrans)                                        Beločela gos (Anser albifrons) 
Viri slik: https://www.ptice.si/ptice-in-ljudje/ptice-slovenije/race-plovke/  https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Crni_%C5%A1karnik, 
http://bernardfreebirds.blogspot.com/2012/01/belocela-gos-anser-albifrons.html 

 

Nekaj vrt ptic:  reglja, žličarica, bobnarica, rjavi lunj, rjava čaplja, siva čaplja, velika bela čaplja, 
togotnik, močvirski martinec, belorepec, črni škarnik, siva gos, beločela gos 

Nekaj značilnih vrst rastlin 

https://www.ptice.si/ptice-in-ljudje/ptice-slovenije/race-plovke/
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Crni_%C5%A1karnik
http://bernardfreebirds.blogspot.com/2012/01/belocela-gos-anser-albifrons.html


 

 

 
Štitiperesna marzilka (Marsilea quadrifolia) Vodni orešek  (Trapa natans) 

  

Plavajoči dristavec (Potamogeton natans) Beli lokvanj (Nymphaea alba) 
Viri slik: https://galerija.foto-narava.com/displayimage.php?album=4&pos=4193,  
https://galerija.foto-narava.com/displayimage.php?pos=-8891,    

Viri: https://mojajezera.si/seznam_mojih_jezer/podravska/367/sestrsko_jezero/, https://www.ptice.si/ptice-in-ljudje/opazovanje-ptic/kam-na-

izlet/zadrzevalnik-medvedce/. 
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