Domača vrana
Corvus splendens
Opis: Srednje velika vrsta vrane, po velikosti
primerljiva z našo sivo vrano. Ima razmeroma
dolge noge in dolg, debel kljun. Noge in kljun so
črno barvane. Tilnik, lica in prsi so sive barve in
postopoma prehajajo v črno. Pri nas živi več
podobnih vrst iz družine vran. Siva vrana (Corvus
cornix), ki je pri nas najpogostejša, ima svetlejše
sivo perje, ki je bolj ostro ločeno od črnega, in
tanjši kljun. Poljska vrana (Corvus frugilegus) ima
črno obarvano perje, izrazito strmo čelo, okoli
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kljuna pa ima golo kožo, ki je svetlo obarvana.
Krokar (Corvus corax) ima podoben močan, črn
kljun kot domača vrana, vendar je celotno perje bleščeče črne barve. Kavka (Corvus monedula) je
manjša od domače vrane, ima krajši kljun in pretežno črno perje, le na tilniku je nekoliko sivkast.
Sorodna črna vrana (Corvus corone), ki je sicer pri nas redka, ima povsem črno, nebleščeče perje.
Domovina: Domača vrana je domorodna na celotnem indijskem podkontinentu (Indija, Pakistan,
Maldivi, Širilanka, Mjanmar, del zahodne Kitajske).
Razširjenost v Sloveniji: V Sloveniji ni podatkov o pojavljanju vrste. Glede na glavno pot vnosa
(potovanje z ladjami) bi se lahko pojavila v pristanišču Koper.
Življenjski prostor: Vedno se zadržuje v bližini človekovih bivališč, kjer je lahko zelo številčna.
Poti vnosa: Konec 19. stoletja so vrsto namerno naselili v Afriko, da bi z njo nadzorovali gosenice. Že
od začetka 20. stoletja pa so posamezni osebki na ladjah potovali na druge dele sveta. V Evropi so tako
dosegli Ciper, Nizozemsko in Irsko. Širjenje iz Nizozemske v druge dele Evrope so zaustavili z
odstrelom tujerodnih vran.
Vplivi: Zunaj območja naravne razširjenosti domača vrana povzroča upad domorodnih vrst ptic, saj
pleni manjše vrste ptic, večje vrste pa agresivno napada. Pleni tudi druge manjše vretenčarje in
nevretenčarje.
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