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Livedrava: kako prepoznam ptice?

30.06.2013 - Proučevali bodo črne štorklje, breguljke, galebe, ptice ob reki
Dravi in ptice ob stoječih vodah.
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Bia Rakar
Označi



Mladinski ornitološki raziskovalni tabor, ki ga organizira  Društvo za opazovanje
in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), bo letos potekal na Ptuju.  Vse mlade

ljubitelje narave vabijo, da se jim pridružijo na sklepni predstavitvi dela na
taboru, ki bo v torek, 2. julija 2013, ob 16. uri na Ptuju, v prostorih OŠ BREG,

Rogaška cesta 6.
Mladi se bodo na taboru učili prepoznavanja ptic in načinov raziskovanja,

se seznanili z naravovarstveno tematiko ter izmenjevali zamisli in
izkušnje z vrstniki, ki jim je skupno zanimanje za ptice in naravo.

 

Na tabor se je letos prijavilo 23 udeležencev iz vse Slovenije. Delo bo
potekalo v šestih skupinah, ki jih bodo vodili mentorji, izkušeni

ornitologi. Vsaka skupina se bo posvetila raziskovanju določene skupine ptic
na območju reke Drave. Proučevali bodo črne štorklje, breguljke, galebe,

ptice ob umetni in naravni strugi reke Drave ter ptice ob stoječih vodah.  
 

Tabor se izvaja v sklopu projekta LIVEDRAVA: obnova rečnega
ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji. DOPPS bo projekt začel

izvajati septembra letos in bo trajal do konca 2017. Projekt financira
mehanizem EU LIFE +, ki je eden glavnih instrumentov za izvajanje evropske

okoljske politike, zakonodaje in okoljskega akcijskega programa in močno
poudarja pomen ohranjanja narave.

Glavni cilji projekta, ki ga bodo izvajali na območju reke Drave med
Mariborom in Središčem ob Dravi (na fotografiji), so ohraniti in izboljšati

stanje ptic, hroščev in rib z neugodnim varstvenim statusom, zagotoviti
trajnostno upravljanje nižinske Drave na način, ki bo hkrati zagotavljal
protipoplavno varnost, izboljšati sodelovanje med ključnimi deležniki
vzdolž nižinske Drave in ozavestiti širšo javnost o pomenu naravne

dediščine Drave za trajnostni razvoj regije.

Fotografiji: DOPPS

Pripravila: S. B. L.
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