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Program predavanj, izletov in akcij DOPPS april – junij 2013
Za dodatne informacije o dogodkih lahko pokličete v pisarno društva na telefon 01/426 58 75 (vsak delavnik med 9. in 15. uro) ali vodjo izleta
oziroma akcije. Morebitne spremembe bodo objavljene na spletni strani društva (www.ptice.si) najkasneje na dan dogodka.
IZLETI
__________________
7. april 2013 (nedelja): Ornitološki sprehod po parku Tivoli
(vodi Dare Fekonja)
Aprila si bomo na sprehodu po
parku Tivoli še lahko ogledali nekatere vrste ptic, ki se zadržujejo
v grmovju ali visoko na drevesih,
prisluhnili pa bomo tudi njihovemu petju. Če bi se radi naučili česa
novega o pticah, ki jih lahko v naši
bližini opazimo vsak dan, potem se
nam pridružite na nedeljskem izletu v ljubljanskem parku. Dobimo
se ob 9. uri na parkirnem prostoru
pred kopališčem v Tivoliju. Prosimo vas, da se za izlet prijavite vodji
izleta na številko 041 513 440. Izlet
je še posebej primeren za družine z
otroki in začetnike.
__________________
13. april 2013 (sobota): Krakovski gozd (vodijo Mojmir
Pustoslemšek, Hrvoje Oršanič, Dušan Klenovšek in Andrej Hudoklin)
Krakovski gozd je največji nižinski poplavni gozd pri nas, posebej
zanimiv in zavarovan pa je njegov
osrednji del s stoletnimi hrasti. Na
tradicionalnem izletu po Resslovi gozdni poti bomo spoznavali
njegovo bogastvo ter raznolikost
rastlinskega in živalskega sveta.
Pot nas bo vodila mimo Trstenika,
enega redkih močvirij v tem gozdu,
na katerem rasteta tudi močvirska
logarica in veliki poletni zvonček.
Zborno mesto je ob 8. uri na parkirišču pri gostilni Žolnir v Kostanjevici. Krakovski gozd je v spomladanskem času pogosto poplavljen, zato
ne pozabite obuti škornjev!
__________________
13. april 2013 (sobota): Spoznavanje sov ob Cerkniškem
jezeru (vodi Janez Dragolič)
Bi se radi naučili, kako se oglašajo sove ali celo kakšno v živo tudi
videli? Ko bo padel mrak, se bomo
odpravili na sprehod ob Cerkniškem jezeru in skušali slišati in
mogoče celo videti eno izmed
petih vrst sov, ki jih najdemo na
tem območju. Pridite primerno terensko opremljeni. Dobimo se ob
19. uri na parkirišču na koncu vasi
Dolenje jezero.
__________________
14. april 2013 (nedelja): Zadrževalnik Medvedce (vodi Tilen
Basle)
Zadrževalnik Medvedce je vodno
telo umetnega nastanka, zgrajeno
za potrebe zadrževanj visokih voda
in namakanja kmetijskih površin.
Poleg tega je tudi raj za ornitologe,
saj lahko tam opazujemo številne
vodne in druge vrste ptic. Pridružite se nam pri opazovanju in štetju
22
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selečih se ptic! Dobimo se ob 9.
uri na železniški postaji na Pragerskem, od koder se bomo odpravili
do zadrževalnika. Prijave in dodatne informacije dobite pri vodji izleta na številki 051 636 224.
__________________
14. april 2013 (nedelja): Polanski log (vodi Branko Bakan)
Obiskali bomo Polanski log pri
Mali Polani, ki spada med najobsežnejše sestoje črne jelše v Evropi.
Na izletu bomo poslušali in opazovali prve belovrate muharje in
črnoglavke, srednje detle ter druge primarne duplarje, poleg tega
bomo spoznavali tudi botanične
posebnosti tega mokrotnega območja. Dobimo se ob 8. uri v središču Velike Polane pri interpretacijskem središču naravne in kulturne
dediščine. Za več informacij pokličite na telefon številka 031 506 922.
__________________
27. april 2013 (sobota): Tradicionalni izlet na Cerkniško jezero (vodi Anže Škoberne)
Tradicionalni izlet na Cerkniško
jezero je vedno prijeten družabni
dogodek in dobra priložnost za
opazovanje zanimivih ptic na spomladanski selitvi. Izlet je primeren
tudi za začetnike in nepoznavalce
ptic. Dobimo se ob 8. uri na parkirnem prostoru za vasjo Dolenje
jezero.
__________________
27. - 28. april 2013 (sobota
in nedelja): Nacionalni park
Donau-Auen in valilnica brkatih serov in sov v Haringseeju
(vodi Vojko Havliček)
Mogočna ujeda brkati ser je v Pirenejih in Alpah skoraj izumrla.
Dr. Hans Frey je v Haringseeju v
Avstriji osnoval valilnico. Že lepo
število teh čudovitih ujed in sov
je bilo uspešno naseljenih v njihove prvotne življenjske prostore.
Poleg »valilnice« si bomo ogledali
tudi lepote Nacionalnega parka
Donau-Auen. Natančen program
izleta bo objavljen na spletni strani društva www.ptice.si. Prosimo,
da se za izlet prijavite vodji izleta
na elektronski naslov vojko.havlicek@gmail.com najkasneje do 10.
aprila 2013. Število udeležencev je
omejeno.
__________________
4. maj 2013 (sobota): Ptujsko
jezero (vodi Dominik Bombek)
Meseca maja bomo lahko med
sprehodom po nabrežju Ptujskega
jezera opazovali tako ptice, ki so
pri nas na selitvi, kot ptice, ki pri
nas že gnezdijo. Od selivcev lahko
pričakujemo črne čigre, od gnezdilcev pa različne vrste ponirkov, rac
in galebov. Maja bodo nasip krasile
še številne orhideje, kar je še doda-

ten razlog za obisk. Zberemo se ob
9. uri na Ptuju pri mostu za pešce
pri gostilni Ribič na desnem bregu
Drave. Za izlet se prijavite pri vodji
izleta (051 395 514). Izlet je del projekta LIVEDRAVA (LIFE11 NAT/
SI/882).
__________________
5. maj 2013 (nedelja): Ornitološki sprehod po parku Tivoli
(vodi Dare Fekonja)
Večina ptic se je že vrnila iz toplejših krajev. Grmovnice in drevesa
so se odeli v pomladno zelenilo,
zato bomo morali na majskem izletu skozi park še toliko bolj prisluhniti ptičjemu petju. Morda bomo
spoznali tudi kakšno novo vrsto,
ki se bo to nedeljsko dopoldne zadrževala v naši bližini. Dobimo se
ob 9. uri na parkirnem prostoru
pred kopališčem v Tivoliju. Prosimo vas, da se za izlet prijavite vodji
izleta na številko 041 513 440. Izlet
je še posebej primeren za družine z
otroki in začetnike.
__________________
11. maj 2013 (sobota): Ormoško jezero (vodi Dominik Bombek)
V mesecu maju ste vabljeni, da se
udeležite izleta na Ormoško jezero
in v nekdanje bazene za odpadne
vode TSO. Ormoško jezero nam
spomladi ponuja pogled na veliko
pestrost vodnih ptic. Ogledali si
bomo območje bodočega naravnega rezervata. Zberemo se ob 9. uri
pri opazovalnici ob jezeru. Za izlet
se prijavite vodji izleta (051 395
514). Izlet je del projekta LIVEDRAVA (LIFE11 NAT/SI/882).
__________________
11. maj 2013 (sobota) Banjška
planota (vodi Aljaž Rijavec)
Banjška planota s svojimi ekstenzivnimi travniki skriva marsikateri ornitološki dragulj. Je prva v
nizu visokih dinarskih planot, ki
se od tod nadaljujejo v jugovzhodni smeri. Na izletu si bomo lahko
ogledali in občutili to pomembno
območje za ptice. V ospredju bodo
predvsem travniške vrste ptic, pa
tudi ptice visokodebelnih sadovnjakov. Presenečenje nam bodo
morda pripravile tudi kakšne ujede, ki v te konce pogosto zaidejo.
Izlet bo nezahteven, primeren za
začetnike. Prosimo, da se za izlet
prijavite pri vodji izleta na elektronski naslov aljazrijavec@yahoo.com ali na telefon 051 304 566,
kjer boste dobili tudi podrobnejše
informacije.
__________________
25. maj 2013 (sobota): Mestni
park v Mariboru (vodi Aleš Tomažič)
Štajerska sekcija društva v različnih letnih časih organizira po-

ljudne ornitološke izlete v Mestni
park v Mariboru. Če bi radi spoznali vrste ptic, ki se spomladi vrnejo v
naselja in parke, se nam pridružite
na izletu. Dobimo se ob 9. uri pred
mestnim akvarijem Maribor.
__________________
25. maj 2013 (sobota): Noč na
Krasu (vodi Tomaž Berce)
Sobotno pomladansko noč bomo
preživeli na izletu na Krasu in se
pustili presenetiti ptičjemu svetu,
ki zaživi po sončnem zahodu. Nočni izlet na Kras je prava priložnost,
da prisluhnemo velikemu skoviku,
skrivnostnemu skovikanju čuka
(od kod to neskladje izrazov boste
izvedeli na izletu), brnenju podhujk, z malo sreče pa tudi njenemu preletu. V prejšnjih letih smo
na seznam poslušanih ptic dodali
slavca, hribskega škrjanca, mladiče
male uharice idr. Izlet se prične ob
20. uri. Več informacij dobite pri
vodji izleta na 040 601 425.
__________________
31. maj 2013 (petek): Koščev
izlet na Iški morost (vodi Željko Šalamun)
Še niste videli kosca? Nič zato, le
redki ga vidijo, lahko pa na večernem izletu v Naravni rezervat Iški
morost slišite njegovo petje. Na
poti po novi krožni učni poti bomo
prisluhnili tudi drugim vrstam
ptic, ki pojejo in se oglašajo v večernem času. Skoraj gotovo bomo
slišali glasno petje slavca, morda
pa tudi enakomerno petje rečnega
cvrčalca in kobiličarja. Dobimo se
ob 20. uri na mostu čez reko Iško
med Brestom in Tomišljem. Prijave
in informacije dobite na telefonu
številka 01 426 58 75 (vsak delavnik med 9. in 15. uro) ali elektronskem naslovu zeljko.salamun@
dopps.si.
__________________
2. junij 2013 (nedelja): Ornitološki sprehod po parku Tivoli
(vodi Dare Fekonja)
Še zadnjič pred počitnicami se
bomo sprehodili skozi ljubljanski
mestni park. Ptičje petje bo kmalu
potihnilo, mladiči pa si že pridno
utirajo pot v samostojno življenje.
Pa poglejmo, kaj se dogaja v gostem
rastlinju na začetku poletja! Dobimo se ob 9. uri na parkirnem prostoru pred kopališčem v Tivoliju.
Prosimo vas, da se za izlet prijavite
vodji izleta na številko 041 513 440.
Izlet je še posebej primeren za družine z otroki in začetnike.
__________________
8. junij 2013 (sobota): Krajinski park Goričko, Sotinski breg
z okolico (vodi Robi Gjergjek)
Na skrajnem severozahodu Goričkega se bomo povzpeli na Sotinski breg, ki ga sestavljajo najstarej-
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Mladi o pomenu varstva narave
in naravnih rezervatov

vir dohodka. Ti v zameno ohranjajo tradicionalno kulturno
krajino na sonaravni način. V okviru projekta spodbujajo
tudi pravila zdravega prehranjevanja in obveščajo o pomenu zavarovanih območij.

Narava potrebuje zatočišče
// Aleksander Kozina, dijak
1: Letos je potekalo
14. Srečanje mladih
ornitologov
Slovenije pod
naslovom »Naravni
rezervati – biseri
ohranjene narave
in priložnosti za
regionalni razvoj«.
Na sliki je Naravni
rezervat Škocjanski
zatok, ki ga mladi
zelo radi omenjajo
kot odlično učilnico
v naravi pri nas.
foto: Duša Vadnjal
2: Mojca Podletnik:
»Z varstvom narave
posredno varujemo
tudi sebe.«
foto: Alenka
Mrakovčič

14. Srečanje mladih ornitologov Slovenije
- Ko mladi izrečejo svojo podporo
V nedeljo, 25. novembra 2012, je v Ormožu potekalo že 14.
Srečanje mladih ornitologov Slovenije. Projekt, ki ga je v 90.
letih zasnoval prvi koordinator, dr. Andrej Šorgo, ima preprosto filozofijo – združiti mlade iz vse Slovenije, ki želimo
aktivno sodelovati pri oblikovanju družbe, v kateri bomo
živeli v prihodnosti. Pri tem nas povezuje skrb za enega
izmed temeljev, katerega pomembnost postaja vedno bolj
očitna – namreč narava in naše sobivanje z njo. Letos je srečanje potekalo pod naslovom »Naravni rezervati – biseri
ohranjene narave in priložnosti za regionalni razvoj«.

Varstvo narave – priložnost za trajnostni
razvoj regije

Naravni rezervati v današnjem času postajajo vedno bolj pomemben element pri ohranjanju biotske pestrosti. Njihov
pomen je izrazito večplasten, saj imajo veliko funkcij: naravovarstveno, raziskovalno, izobraževalno in sprostitveno.
Še posebno pomembna je prva od naštetih, saj je naravno
okolje iz leta v leto bolj uničeno in zato živali, vključno s
pticami, izgubljajo dragoceni življenjski prostor in zaradi tega postajajo vedno bolj ogrožene. Po mojem mnenju
bodo rezervati v prihodnosti postali še pomembnejši, kot
so sedaj, saj se uničevanje zakonsko nezaščitenega območja
neustavljivo nadaljuje. Žal vse kaže, da se bodo zato v prihodnosti pred uničenjem ohranila le zaščitena območja, kot
so različni parki in naravni rezervati. To pa je tudi razlog, da
se moramo vsi potruditi, da naravo zavarujemo in s tem rešimo pred številnimi grožnjami, ki jih prinaša prihodnost.

Slab spomin

// Mojca Podletnik, študentka ekologije z naravovarstvom

// Tilen Basle, študent ekologije z naravovarstvom

V času, ko se spoprijemamo z vedno večjim uničevanjem
okolja, narašča tudi zavest o pomenu varstva narave. Ob tem
se moramo nujno zavedati, da z varstvom narave posredno
varujemo tudi sebe. Pogosto pozabimo, da ob ohranjanju
biotske raznovrstnosti prispevamo tudi k razvoju lokalnih
skupnosti ter varovanju kulturne dediščine. Tako naj bo v
naših očeh varstvo narave predvsem možnost trajnostnega
razvoja, ne le omejitev. Možnost razvoja so že pred časom
prepoznali v rezervatih v tujini. Eden boljših primerov je
rezervat Lago di Penne v Italiji, ki je v sodelovanju z znano
trgovsko verigo lokalnim pridelovalcem zagotovil stalni

Ohranjanje narave, okolja ter redkih organizmov že dolgo
ni neznanka, čeprav se ljudje še vedno velikokrat vedemo,
kot da so to pojmi, ki smo jih preslišali nekje med urami
biologije v osnovni šoli. A prav opominjanje in seznanjanje
s pomenom ohranjanja je tisto, kar bo v prihodnosti pripeljalo do spremembe. Prek izobraževanja, ozaveščanja in
uspešnih primerov, ki jih prinašajo tudi naravni rezervati,
bodo ljudje spoznali pomen varstva narave in ugotovili,
da naravovarstveniki ves čas govorijo tudi o varstvu ljudi.
Čist zrak in pitna voda? Pa mesta za oddih v naravi, ki nam
dajo moč, da se spopademo z vsakodnevnimi izzivi? In ali
ni povsem drugačno doživetje, če lahko živa bitja opazuje-
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mo zunaj ograd ali botaničnega vrta? Ljudje smo v pohlepu
zabredli pregloboko in čas je, da spoznamo, da nam dobrine
niso dane za vse večne čase. Vprašanje je le, koliko ptic bo
do tega spoznanja še padlo pod streli lovcev ali koliko kilometrov cest bomo speljali skozi najlepše gozdove, da bomo
lahko hitreje prišli do nakupovalnega centra!

Problematika invazivnih vrst in
kompleksnost ekosistemov
// Manca Velkavrh, študentka biologije
Mnoge vedno znova prevzame dejstvo, kako kompleksen
je splet živih in neživih dejavnikov. Kaj vse lahko za sabo
potegne ena sama sprememba v ekosistemu, pa je dobro
razvidno ravno na primeru invazivnih vrst, kjer lahko ena
sama vrsta sproži zaporedje dogodkov, ki vodijo v spreminjanje celotnega ekosistema. S tem narava izgublja pri raznolikosti. Čeprav nas vsakič znova presune raznolikost
oblik, zvokov in vonjev, v svojem vsakdanjem življenju
pridno pozabljamo na svoje delovanje, s katerim korenito
spreminjamo svoje okolje. Vendar pa te pravice nimamo,
zato bi bilo dobrodošlo, da ponovno vzniknejo »pomladi
narodov«, le da bi se tukaj prebudili v odnosu do narave.
Očitno je, da je njeno ohranjanje ključno tudi za naš obstoj
in kakovost našega življenja. Prevzemanje odgovornosti pri
škodi, ki jo povzročajo invazivne vrste, pa je le ena izmed
mnogih pomladi, ki nas še čakajo.

Evropski finančni mehanizem Life: 20 let
podpore projektom za varovanje okolja in
narave
// Sarah Robič, študentka ekologije z naravovarstvom
Pred desetletji so države članice EU sprejele Direktivo o
habitatih in Direktivo o prostoživečih pticah, da bi zaščitile najbolj ogrožene vrste in življenjske prostore po vsej
Evropi. Povod za to je bila zaskrbljenost ob hitrem zmanjševanju števila prostoživečih živali in izgubljanju naravnih
življenjskih prostorov zaradi sprememb v rabi zemljišč,
//letnik 19, številka 01, marec 2013
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onesnaženja in širjenja mestnih območij. Da bi vrstam in
življenjskim okoljem omogočili dovolj prostora, sta omenjeni direktivi vzpostavili omrežje zaščitenih območij Natura 2000, s finančnim instrumentom Life pa so zagotovili
podporo za njegov razvoj. Biotska raznovrstnost je naše življenjsko zavarovanje, Natura 2000 pa varuje območja, ki
so velikega pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
V zadnjih dveh desetletjih smo naredili ogromen napredek,
vendar narava še vedno potrebuje našo pomoč.

Kako je Naravni rezervat Škocjanski
zatok postal oaza na pragu Kopra
// Barbara Robnik, študentka ekologije z naravovarstvom
V 80. letih prejšnjega stoletja je občina Koper nameravala
Škocjanski zatok popolnoma zasuti in pridobljeno območje nameniti pozidavi. Laguna Škocjanskega zatoka je postala divje odlagališče za raznovrstne odpadke, kar je povzročilo uničenje velikega dela življenjskih prostorov redkih
in ogroženih vrst. Danes po obsežni obnovi tega območja,
ki je potekala na pobudo DOPPS-a in s finančnimi sredstvi
EU ter Republike Slovenije, Škocjanski zatok postaja eno
izmed jeder trajnostnega razvoja Kopra in okolice. Rezervat
dviguje bivalno raven mesta in prispeva k boljši kakovosti
življenja ljudi ter kot vstopna točka na slovensko Obalo
daje možnost promocije drugih znamenitosti. Škocjanski
zatok je eden izmed primerov dobre prakse pri nas, ki prikazuje, kako lahko ohranjanje narave prinese veliko pozitivnega. Zelo pomembno je, da že od samega začetka obstaja
sodelovanje z lokalnim prebivalstvom ter mediji, saj lahko
le tako dosežemo medsebojno sožitje.

Človek in narava – kdo se mora komu
približati
// Valentina Sergaš, študentka prava
Naravni rezervati so odličen način, kako naravo približati
ljudem. Moje mnenje je, da je za ta namen potrebna prava
infrastruktura, saj damo ljudem ravno z opazovalnicami in
35

3: Aleksander
Kozina: »Rezervati
bodo v prihodnosti
postali še
pomembnejši,
saj se uničevanje
zakonsko
nezaščitenega
območja
neustavljivo
nadaljuje.«
4: Tilen Basle:
»Ljudje smo v
pohlepu zabredli
pregloboko in čas
je, da spoznamo, da
nam dobrine niso
dane za vse večne
čase.«
5: Manca Velkavrh:
»Naj ponovno
vzniknejo »pomladi
narodov« v odnosu
do narave.«
foto: vse Alenka
Mrakovčič
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6: Valentina
Sergaš: »Naravni
rezervati so odličen
način, kako naravo
približati ljudem.«
1
7: Sarah Robič:
»Biotska raznovrstnost je naše življenjsko zavarovanje ...«
8: Barbara Robnik:
»Škocjanski zatok
dokazuje, da lahko
ohranjanje narave
prinese veliko
pozitivnega.«
9: Alenka
Mrakovčič:
»Tudi ohranjanje
zdravega okolja je
mogoče predstaviti
skozi umetniško
izražanje in
verjamem, da je to
pri prizadevanjih
za varovanje narave
nujno potrebno.«
10: Neža Kocjan:
»Naredimo naravne
rezervate enako
dostopne in enako
prijetne za vse, tudi
za ljudi s posebnimi
potrebami.«
11: Tamara Karlo:
»Ne smemo pozabiti prostovoljstva, ki
je bilo že v preteklosti ključnega pomena pri ustvarjanju
zgodbe o Ormoških
lagunah«

učnimi potmi tudi dejansko možnost, da si naravo in njene lepote ogledajo od blizu. To je pomembno predvsem za
šole, ki v naravni rezervat pridejo na ekskurzijo. Sama lahko povem, da se iz svojih osnovnošolskih let veliko bolje
spominjam ekskurzij v naravi kot pa sedenja v učilnici. In
spoštovati naravo se najbolje naučimo tako, da jo neposredno izkusimo. Šolska učilnica nam tega ne bo dala, učilnica
v naravi – naravni rezervat – pa zagotovo. Škocjanski zatok
je zelo lep primer takšnega naravnega rezervata. Je »oaza na
pragu Kopra«, saj velikemu številu lokalnega prebivalstva
pomeni tudi prostor, v katerega »zbežijo« pred mestnim
življenjem. Sama kot študentka večino časa preživim v
mestnem okolju in včasih resnično potrebujem »odklop«.
Kateri prostor pa je primernejši za to kot narava?

Kakšen je pomen kulture in umetnosti za
varstvo narave
// Alenka Mrakovčič, študentka dramaturgije in scenske
umetnosti
Kultura in umetnost nas nagovarjata povsem drugače –
edinstveno, abstraktno, vendar neposredno, osebno in neverjetno učinkovito. Tudi pomen narave, ohranjanja zdravega okolja in odgovornega odnosa do vsega okrog nas je
možno predstaviti skozi umetniško izražanje in verjamem,
da je to pri prizadevanjih za varovanje narave nujno potrebno. Umetnost naj bi bila ogledalo družbe, ogledalo družbe
pa je tudi narava – tako ali drugače zaznamovana s človekovim delovanjem: ohranjena, spremenjena ali pa uničena.
Kako se vidimo v ogledalu, je odvisno od ogledala, našega
pogleda in nas samih. Umetnikovo videnje sveta je odvisno
od stanja družbe in okolja, v katerem živi – je tudi odsev
odnosa družbe do narave in prav lahko nanj opozarja in poziva k spremembam. Toliko bolj učinkovito, ker umetnost
sama premaguje bistveno oviro na poti do ljudi – približati
se. Preprosto hočemo jo sprejeti in poslušati njene ideje.
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Naravni rezervati so centri enakih
možnosti za vse
// Neža Kocjan, študentka biologije
Zelo dobro se spominjam, kdaj sem imela prvič možnost
opazovati, kako je, kadar ima skupina ljudi s posebnimi
potrebami možnost njim prilagojenega obiska v muzeju.
Stara sem bila devet let, ko sem s skupino slepih in slabovidnih obiskala Mestni muzej v Ljubljani. Še vedno začutim trohico otroškega navdušenja, ki me je prevzemalo, ko
sem izvedela, da se smem dotakniti razstavnih eksponatov.
S tem so se mi replike oblačil in vsakdanji predmeti, ki so
pripadali nekemu skrivnostnemu trenutku v preteklosti,
približali kot še nikoli prej, hkrati pa sem se zavedala, da
je ostalim v skupini prav ta dotik pomenil edini stik med
kustosovo razlago in tistim davnim trenutkom. Nepredstavljivi pomen dotika pa sem končno povsem doumela šele
pred nekaj leti, ko sem se v t.i. Središču zmožnosti udeležila
delavnice, ki je udeležencem pokazala, kaj natančno pomeni biti slep. Nikoli ne bom pozabila občutka nemoči, ki me
je spremljal zatem.
Slepi in slabovidni pa so le ena izmed številnih skupin s posebnimi potrebami. Med slednje sodijo še gibalno ovirani,
gluhi in naglušni, osebe z motnjami v duševnem razvoju in
mnogi drugi. In kvaliteta življenja mnogih izmed njih je na
preizkušnji na prav vsakem koraku. Iz dneva v dan namreč
bijejo bitko s prostorom, ki le redko ustreza njihovim potrebam. Prav zato je možnost potepa v naravo, na primer v
kakšen naravni rezervat, neprecenljiva. Oaza, kjer bi lahko
bili, četudi le za trenutek, brez skrbi. Ker na poti ni nepredvidenih ovir in ker nanje ne prežijo visoki pragi in ozke
poti. Ker lahko pridobiš informacijo z reliefne table ali pa iz
brošure v Braillovi pisavi in nisi odvisen od nikogar.
Nekje je pač treba začeti. Zakaj ne bi začeli s tem, da naredimo naravne rezervate enako dostopne in enako prijetne
za vse? Možnosti, ki se s tem odpirajo, so tako široke, da kar
vabijo k novim izzivom. Poskrbimo, da obrabljena fraza
»Enake možnosti za vse« ne bo zgolj občepela na pričujoči
strani.
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Naravni rezervat Ormoške lagune –
zelena vizija prihodnosti v Ormožu
// Tamara Karlo, študentka ekologije z naravovarstvom
Bazeni za odpadne vode nekdanje Tovarne sladkorja v Ormožu so mokrišče izjemnega nacionalnega in mednarodnega pomena za številne pomembne vrste ptic. S tržnim
letom 2006/2007 se je proizvodnja sladkorja v Sloveniji
zaključila in že v procesu zapiranja tovarne sta se pokazali
želja in priložnost, da območje v prihodnje ostane v službi
varstva narave, zato je marca 2010 prišlo do brezplačnega
prenosa lastništva DOPPS-u. V nadaljevanju so potekale
številne aktivnosti, povezane z vzpostavitvijo bodočega
naravnega rezervata. Eden ključnih varstvenih ciljev je uresničevanje ukrepov za izboljšanje in oblikovanje življenjskih prostorov za ptice. Izkušnje iz tujine kažejo, da je vlažne življenjske prostore najlaže upravljati s pašo z vodnimi
bivoli, saj imajo toleranco do nizkih temperatur, se dobro
znajdejo v vlažnem okolju mokrišč in se tudi prehranjujejo
z rastlinami v tem življenjskem okolju. V okviru znanstveno-raziskovalnih ciljev bi lahko vzpostavili raziskovalno
in informacijsko postajo za spremljanje selitev ptic. V izobraževalne namene pa bi za kakovostno doživljanje okolja
vzpostavili center za obiskovalce. Seveda pa pri tem ne smemo pozabiti prostovoljstva, ki je bilo že v preteklosti ključnega pomena pri ustvarjanju zgodbe o Ormoških lagunah.

Varstvo narave za velike površine in
dragocene ekosisteme
// Tanja Šumrada, študentka biologije
Reke Mura, Drava in Donava ponujajo prvovrstno podlago
za razvoj celostno oblikovanega in sonaravnega trženja njihovih naravnih potencialov. Ob mozaiku različnih življenjskih okolij, dragoceni biotski pestrosti in bogati kulturni
dediščini se lahko upravičeno vprašamo, koliko bogastva v
resnici nosijo te reke? In zakaj dopuščamo, da nam to isto
bogastvo kot voda z vsakim letom polzi skozi prste? Biosferni rezervati so edinstvena območja in vzorčni primeri uspe//letnik 19, številka 01, marec 2013
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šnega vključevanja trajnostnega načela v razvoj velikih
območij. Utemeljeni so s sodelovanjem lokalnega prebivalstva in upoštevanjem priporočil znanosti. Skoraj praviloma
lahko rečemo, da obiskovalec na takšnem območju doživi
kakovostno turistično ponudbo, izobraževanje in možnosti
za rekreacijo, kar seveda pomeni, da so biosferni rezervati
mednarodno visoko cenjeni in prepoznani. Kakšni so torej
cilji tega, kar 800.000 hektarov velikega bodočega biosfernega rezervata, ki se bo raztezal čez pet držav? Predvsem
moramo tem rekam dati več prostora. Več prostora za naravo in sonaravno rabo, več prostora za varstvo pred poplavami in – predvsem – več prostora v naši zavesti.

12: Tanja Šumrada:
»Biosferni rezervati
so vzorčni primeri
uspešnega
vključevanja
trajnostnega načela
v razvoj velikih
območij.«
foto: vse Alenka
Mrakovčič

¬ Vabljeni na Mladinski ornitološki raziskovalni tabor Drava
Tudi letos bomo v začetku poletnih počitnic organizirali mladinski ornitološki tabor. Nanj ste vabljeni mladi med 10. in 18. letom starosti, ki si želite
poglobiti znanje na področju ornitologije in naravovarstva, se izpopolniti
v prepoznavanju ptic na terenu ter se ob tem družiti in izmenjevati izkušnje z vrstniki in mentorji.
Tabor bo predvidoma potekal od srede, 26. junija, do torka, 2. julija 2013.
Nastanitev bo v OŠ Breg na Ptuju. Razdeljeni boste v pet skupin po največ
štiri udeležence, ki jih bodo vodili izkušeni mentorji – ornitologi. Vsaka
skupina se bo lotila raziskovanja določene teme. Poleg bolj specializiranih
bodo delovale tudi skupine za začetnike. Letošnji tabor bo potekal v okviru
projekta LIVEDRAVA: Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave
v Sloveniji (LIFE11 NAT/SI/882).
Kako se prijaviš

Če se želiš udeležiti tabora, nam to čim prej sporoči pisno ali po elektronski
pošti na naslov eva.vukelic@dopps.si ali DOPPS, p.p. 2990, 1001 Ljubljana in poslali ti bomo prijavnico. Prijave zbiramo do 31. maja 2013 oziroma
do zapolnitve prostih mest. Za več informacij pokliči na številko 01/426 58
75, 031 652 152 ali piši na zgornji naslov.
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Ureditev pisarne v naravnem
rezervatu v nastajanju
Ormoške lagune // Dominik Bombek

1: Objektu čistilnih
naprav nekdanje
Tovarne sladkorja
Ormož so dodelili
novo vlogo –
začasno pisarno
DOPPS.
foto: Dominik
Bombek
2: Pisarna pred
obnovo v drugi
polovici oktobra
2012
foto: Damijan
Denac
3: Obnovljena
začasna pisarna
med obnovo
lesenega poda
foto: Dominik
Bombek
4: V objektu je
bilo treba pridobiti
nekaj prostora,
zato smo star tristo
kilogramski in
več kot štiri metre
dolgi Elanov čoln
dvignili pod strop
skladišča.
foto: Dominik
Bombek
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Projekt LIVEDRAVA »Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela reke Drave v Sloveniji« (LIFE11 NAT/SI/882)
smo na DOPPS-u začeli izpolnjevati septembra 2012. Ker
smo vedeli, da bo za uresničitev projektnih ciljev in aktivnost potrebnih pet let trdega dela, smo že na začetku
poteka projekta sklicali sestanek, ki smo se ga udeležili
Damijan Denac, Luka Božič, Borut Štumberger in Dominik Bombek. Sestanek smo najprej pričeli na terenu
v naravnem rezervatu v nastajanju Ormoške lagune in
strinjali smo se, da bomo morali objektu čistilne naprave
nekdanje Tovarne sladkorja Ormož čim prej dodeliti drugačno funkcijo in ga preurediti v začasno pisarno.
V objektu smo najprej morali pridobiti nekaj prostora,
zato smo star 300 kilogramski in več kot štiri metre dolg
Elanov čoln dvignili in ga pritrdili na konstrukcijo v višini dveh metrov in pol. Plovilo smo zvezali z jeklenicami
in ga po treh urah dela s pomočjo škripca dvignili pod
strop skladišča. Del novo pridobljenega prostora smo namenili skladiščenju strojev, ostalo pa za graditev stranišča, kopalnice ter za akumulatorje sončne elektrarne.
V objektu, ki smo se ga odločili preurediti v začasno pisarno DOPPS, je bila ogromna kovinska omara (stikališče), ki
je v dolžino merila šest metrov. V času obratovanja čistilne naprave so s pomočjo tega stikališča krmilili vse črpalke, mešala v usedalnih bazenih in motorje za vpihovanje
zraka v zračnih bazenih. Ker stikališče ni več delovalo,
smo se odločili, da ga odstranimo in pridobimo prostor,
ki ga nameravamo v prihodnje uporabljati kot izobraževalni prostor za skupine do približno 20 ljudi.
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V drugi polovici oktobra 2012 smo pričeli preurejati pisarno. Narediti je bilo treba mavčne strope, zato smo na
pregradne kovinske stene pritrdili mavčne plošče, sledilo
je kitanje in barvanje sten. Na tla objekta, ki so bila predhodno iz kovinskih plošč, smo položili lesen pod. Okna,
ki ob močnem deževju niso več tesnila, smo zamenjali z
novimi. Uredili smo stranišče, kopalnico in majhno kuhinjo. Zamenjati je bilo treba tudi vse električne vodnike in
prostore opremiti z novimi lučmi. Za ogrevanje prostorov
pa smo vgradili kaminsko peč na drva.
Po zaključku obnovitvenih del smo za zagotavljanje električne energije vgradili sončno elektrarno, ki bo oskrbovala pisarno s potrebno energijo spomladi, poleti in
jeseni. Električne energije je dovolj za luči, računalnike,
hladilnik in drugo. V zimskih mesecih, ko je sončne energije manj, bo treba delovanje sončne elektrarne občasno
dopolnjevati z agregatom.
Trenutno prostore opremljamo s pisarniško opremo, ki jo
bomo naredili oziroma obnovili kar sami. Obnova objekta, za katero smo skrbeli v zadnjih štirih mesecih, pa je
šele začetek ponovnega oživetja naravnega rezervata v
nastajanju Ormoške lagune.

¬ Kodeks slovenskih ornitologov
Vsak slovenski ornitolog, opazovalec in proučevalec
ptic naj:
• pred vsemi interesi zastopa interese narave in
varstva ptic,
• pri svojem delu in tudi sicer ne vznemirja ptic po
nepotrebnem in jim ne škoduje; prav tako naj ne
ogroža drugih živih bitij in narave,
• ne jemlje ptic iz narave in jih ne zadržuje v ujetništvu,
• bo pri fotografiranju ptic in narave obziren;
ogroženih vrst naj ne slika v gnezdu,
• vestno beleži vsa opažanja in skrbi, da se podatki
po beležkah ne postarajo,
• sodeluje s kolegi, jim pomaga pri delu in skrbi za
dobre odnose z njimi.

NOVICE
avtorji:
Tilen Basle
Dominik Bombek
Damijan Denac
Polona Pagon
Bia Rakar
Tanja Šumrada
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1// Aktivnosti projekta
LIVEDRAVA

Projekt Obnova rečnega ekosistema
nižinskega dela Drave v Sloveniji
(LIFE11 NAT/SI/882) se je pričel 1.
septembra 2012. V tem času smo izpeljali kar nekaj aktivnosti. S pomočjo prostovoljcev smo odstranili zarasti na umetnih gnezditvenih otokih
na Ptujskem jezeru, nakupili opremo
(čoln, motorne žage, računalnike, optiko ipd.), uredili meje v naravnem
rezervatu v nastajanju Ormoške lagune, uredili nakup poplavnega gozda, postavili zaščitno ograjo pred zračnimi bazeni v dolžini 90 metrov in
za potrebe pisarne namestili sončno
elektrarno. Tudi zaključna gradbena
dela v pisarni so pri koncu, pripravljajo pa se tehnični načrti za obnovitvena dela. Pripravili smo številne
medijske objave o projektu – članek
v Ptujskem tedniku, tiskovno konferenco v Ormožu, kontaktno oddajo
Vroča linija Radio Ptuj. Poleg tega
smo se v letu 2012 lotili tudi izdelave
tehničnega načrta za informacijski
center v Ormoških lagunah. DB
_____________________

2// Program razvoja
podeželja RS za obdobje
2007–2013

DOPPS se je kot član Nadzornega
odbora (NO) 30. novembra 2012 udeležil 9. seje NO za Program razvoja
podeželja RS za obdobje 2007–2013
v organizaciji Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Poglaviten del seje je
bila »Potrditev predloga 6. spremem44
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be Programa razvoja podeželja RS
za obdobje 2007-2013« z namenom
uspešnega in učinkovitega zaključevanja programa, torej prerazporejanjem sredstev med ukrepi in osmi.
Ena izmed sprememb je bila tudi
zmanjšanje sredstev za 7 milijonov
EUR iz t.i. osi 2, specifično ukrepa
214 – Kmetijsko okoljska plačila. Ker
menimo, da so sredstva ukrepa 214
ključna za povečanje konkurenčnosti slovenskih kmetov, za ohranjanje
biotske raznovrstnosti in kulturne
krajine, se nismo strinjali, da se sredstva pri tem ukrepu zmanjšajo. Kljub
temu je bil predlog sprejet, nihče od
drugih navzočih pa tega predloga ni
niti komentiral!? DD
_____________________

3// Društvena delavnica
»Poslanstvo DOPPS«
Dne 12. februarja 2013 se je v prostorih DOPPS sestala delovna skupina
17 članov društva. Namen delavnice
je bil pripraviti predlog posodobljenega poslanstva DOPPS, ki ga bomo
v glasovanje predlagali Zboru članov.
Po uvodni predstavitvi pomena poslanstva, ki jo je pripravil direktor
Damijan Denac, smo določili osnovne pojme, ki jih člani povezujemo z
društvom in namenom našega delovanja. V naslednjem koraku smo
v manjših skupinah pripravili štiri
različice poslanstev in jih nato po
skupnem pogovoru izoblikovali v
enoten predlog, ki se glasi: »Delamo
za varstvo ptic in njihovih življenjskih okolij. S tem prispevamo k

ohranjanju narave in blaginji celotne
družbe.« Novemu poslanstvu na pot
želimo, da nas bo vedno jasno vodilo
in združevalo ter naše delo in namen
uspešno predstavljalo v družbi. TŠ
_____________________

4// Terenski ogled struge
Drave po poplavah
V okviru LIFE projekta LIVEDRAVA
(LIFE11 NAT/SI/882) smo takoj po
poplavah na Dravi opravili terenski spust s čolnom po strugi Drave
(28.11.2012) z namenom, da ocenimo
stanje struge in morebitne spremembe, ki bi vplivale na izvedbo akcij na
Dravi. Ker pretok pod jezom v Markovcih še ni normaliziran, smo lahko
pregledali le del med Mariborom in
Ptujem. Priča smo bili novo nastalim prodiščem, ogromnim kupom
naplavin in tudi razkriti človeški malomarnosti, saj je reka odnesla vrhnje sloje zemlje, pod katerimi so se
marsikje skrivale gore gradbenih in
drugih odpadkov. Ugotovili smo, da
morfološke spremembe na tem delu
Drave ne bodo bistveno vplivale na
načrtovane akcije. DD
_____________________

5// Obisk zunanjega
nadzornika projekta
LIVEDRAVA
V ponedeljek, 18. februarja, in v
sredo, 20. februarja 2013, smo imeli v okviru projekta LIVEDRAVA
(LIFE11 NAT/SI/882) prvi obisk zunanjega nadzornika za projekte LIFE
za Slovenijo. Glavni namen obiska je
bil pregled projektnih aktivnosti, na-

6

predka na projektu in reševanje morebitnih dilem. Prvi dan obiska, ki je
potekal 18. februarja na sedežu upravičenca koordinatorja - DOPPS, smo
bili, poleg zunanjega nadzornika g.
Mitja Kaligariča, na sestanku navzoči
še predstavnica MKO ga. Julijana Lebez Lozej, predstavnika pridruženih
upravičencev iz Vodnogospodarskega biroja Maribor, ga. Alenka Kovačič in g. Smiljan Juvan, ter predstavniki DOPPS-a, zaposleni na projektu
LIVEDRAVA, Damijan Denac, Nataša
Šalaja in Polona Pagon. Sestanek je s
pozdravnim govorom, predstavitvijo
dnevnega reda ter namenom obiska
odprl zunanji nadzornik projekta.
Sledila je podrobna predstavitev projektnih akcij, od že izvedenih, akcij
v izvajanju ter predstavitev akcij, ki
jih bomo uresničevali v prihodnje. V
nadaljevanju smo pregledali probleme, ki so se pokazali med uresničevanjem posameznih akcij, ter vplive, ki
so jih imele novembrske poplave (5.
november 2012) na določene akcije
v projektu, in skupaj iskali rešitve,
ki bodo pripeljale do uresničitve zastavljenih akcij in ciljev. V popoldanskem delu smo natančno pregledali
še administrativno, finančno in tehnično vodenje projekta. Drugi del
nadzornega obiska smo opravili dva
dni kasneje, 20. februarja, na terenu.
V sklopu tega si je zunanji nadzornik skupaj z Damijanom Denacem
in Dominikom Bombekom ogledal
dela, ki so bila v zadnjih šestih mesecih opravljena v Ormoških lagunah,
//letnik 19, številka 01, marec 2013

naravnem rezervatu v nastajanju. Po
uvodni predstavitvi delovanja čistilne naprave in bazenov za odpadne
vode nekdanje Tovarne sladkorja
Ormož so pretežen del obiska namenili pregledu opravljenih del, ki so
bila potrebna za ureditev začasne
pisarne. Obisk zunanjega nadzornika
se je tako zaključil v Ormoških lagunah z razpravo o predlaganih načrtih
za postavitev informacijskega centra
ter vizijo naravnega rezervata v nastajanju. PP
_____________________

6// Mladi so raziskovali ptice
obalnih mokrišč in obalnega
zaledja

V času šolskih počitnic od 23. do
28. februarja 2013 je na Obali potekal četrti Zimski tabor mladih
ornitologov. Tabora se je udeležilo
19 mladih ornitologov iz vse Slovenije. Nastanjeni so bili v Osnovni šoli
Oskarja Kovačiča Škofije. Udeleženci,
razdeljeni v pet delovnih skupin, so v
času tabora spoznavali in raziskovali
ptice, ki živijo v obalnih mokriščih in
obalnem zaledju, seznanili so se tudi
z obročkanjem ptic v Škocjanskem
zatoku in floro Kraškega roba. Popoldneve so jim popestrila številna
zanimiva predavanja o pticah Indije,
reke Drave in Kraškega roba; poučni
dokumentarni filmi – Nomadi neba,
renaturacija Škocjanskega zatoka in
nočni teren, na katerem so prisluhnili in celo opazovali našo največjo
sovo - veliko uharico.
Tabor je letos potekal v okviru projekta Adriawet 2000 »Jadranska mo-

krišča za omrežje Natura 2000«, ki
je sofinanciran v okviru Programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in
nacionalnih sredstev. Projekt je mladim omogočil tudi obisk Deželnega
naravnega rezervata ob izlivu Soče
v sosednji Italiji. Udeleženci so spoznali, da narava nima meja in da so
mokrišča ter njihova izjemna biotska
pestrost ključnega pomena tako za
ptice kot za nas. BR
_____________________

7// Tradicionalni pohod ob
Muri na Svetovni dan mokrišč
Na Svetovni dan mokrišč, 2. februarja 2013, je bil organiziran že tradicionalni pohod ob Muri, ki je tokrat
potekal po avstrijski strani te mejne
reke. Zbor je bil pri »Hoamathausu«
v Laafeldu. Množico več sto obiskovalcev iz Avstrije, Slovenije, Madžarske in drugih dežel je vodilo prek 20
vodnikov, zbrane pa je na začetku
pozdravila tudi predstavnica Ramsarske konvencije Laura Máiz-Tomé.
Množice na pohodu ni zaustavil niti
ledeni dež, ki je poskrbel za pravo
zimsko razpoloženje. Organizatorjem gre čestitati za dobro organizacijo dogodka in odlično medijsko
pokritost. Letošnji pohod je bil namenjen spominu na pokojne naravovarstvenike, ki so delovali tudi na Muri
- Dietra Dornerja, Davida Reederja in
Martina Schneider-Jacobyja. DD
45
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_____________________

8// Predavanja o projektu
LIVEDRAVA
V sklopu predavanj z naslovom »Pomen projekta LIVEDRAVA (LIFE11
NAT/SI/882) za ljudi in naravo«
širšo javnost seznanjamo s cilji projekta. V predavanjih predstavljamo
ogrožene vrste ptic, pojasnjujemo,
kakšen je pomen projekta za ohranjanje ugodnega stanja ptic, rib in
hroščev ipd. Do sedaj smo pripravili
pet od predvidenih desetih predavanj na različnih lokacijah projektnega območja, in sicer na Ptuju,
v Ormožu, Mariboru, Središču ob
Dravi in Obrežu. DB
_____________________

9// Ornitološki atlas mesta
Ljubljane
Ornitologi iz Ljubljane in okolice se
gotovo še spomnite popisov, ki smo
jih opravljali v letih 2010 in 2011 za
Ornitološki atlas mesta Ljubljane. Z
veseljem vam sporočamo, da je priprava poljudne knjižne izdaje tega
atlasa v teku. Izid publikacije pričakujemo do junija letos. Izvedba
celotnega atlasa je plod sodelovanja
Nacionalnega inštituta za biologijo
in DOPPS. DD
_____________________

10// Nakup gozda v okviru
projekta LIVEDRAVA
Pred lagunami – naravnim rezervatom v nastajanju v lasti DOPPS – je
ohranjen večji fragment mehkolesne
loke prioritetnega habitatnega tipa
91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae), ki je uvrščen na doda46

Svet ptic
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tek 1 Habitatne direktive. Nakup 6,9
ha tega gozda, ki je izjemnega naravovarstvenega pomena, smo vključili v projekt LIVEDRAVA (LIFE11
NAT/SI/882) in to akcijo je komisija
tudi potrdila. Po podpisu pogodbe
z dosedanjim lastnikom, Tovarno
sladkorja d.d. v likvidaciji, in odobritvi pravnega posla smo 27. februarja
2013 pogodbo o nakupu overili pri
notarju. Z lastništvom tega gozda (na
zemljevidu označeno z rdečo barvo)
nismo prispevali le k varstvu ptic,
temveč k trajnemu varstvu celotnega gozdnega ekosistema, saj bomo z
njim dolgoročno upravljali izključno naravovarstveno. DD
_____________________
11// Vključitev DOPPS v
gibanje Netzkraft
V začetku letošnjega leta se je DOPPS
priključil gibanju Netzkraft. To je
mednarodno omrežje posameznikov
in organizacij, ki delujejo na različnih ekoloških, socialnih, političnih
in spiritualnih področjih. Cilj gibanja je povezovanje in podpora med
organizacijami, s tem pa doseganje
večjega vpliva na družbo. Gibanje
deluje po principu medsebojne pomoči in solidarnosti. DOPPS je s priključitvijo postal enakopraven član
in je na spletni strani gibanja (www.
netzkraft.net) pridobil svojo profilno
stran, na kateri najdete opis društva,
kontaktne informacije, nekaj slik in
druge pomembne podatke. Veselimo
se vašega obiska, predvsem pa sodelovanja in izmenjave izkušenj z drugimi organizacijami. TB

POPRAVEK
V prejšnji številki revije Svet ptic
(04’12) smo v rubriki Nasveti za
opazovanje (stran 39) predstavili
srebrno ribico (Lepisma saccharina)
in pri tem pomotoma uporabili
fotografijo zapečnice (Thermobia
domestica).
Tako srebrna ribica (slika 1) kot
zapečnica (slika 2) sta nekrilati
žuželki (Apterygota), ki ju uvrščamo v red ščetinorepk (Zygentoma) in v družino srebrnih ribic
(Lepismatidae). Za obe vrsti so
značilni trije priveski na zadku
(dva dolga členjena cerka in med
njima en dolg, ravno tako členjen
končni nastavek) in dolge tipalnice, ki pa so pogosto polomljene.
Ravno tako imata obe vrsti telo
pokrito z luskami, ki se pri srebrni ribici srebrno bleščijo, pri
zapečnici pa so v temno rjavih
tonih. Obe vrsti sta razširjeni po
vsem svetu (kozmopolitsko), imata radi temne vlažne kotičke in
sta aktivni ponoči. Prehranjujeta
se z najrazličnejšimi organskimi
ostanki, ki vsebujejo ogljikove
hidrate. Srebrno ribico lahko prek
celega leta opazujemo v kleteh,
shrambah in toaletnih prostorih.
Zapečnica je, kot že pove slovensko ime, bolj toploljubna od srebrne ribice. Živi ob pečeh, vročih
ceveh in toplovodih. Najpogosteje jo vidimo poleti, ko ponoči išče
hrano na zunanjih stenah, ki jih
podnevi ogreje sonce.
Za napako se vam opravičujemo.
Uredništvo
foto: obe Tomi Trilar

