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Ornitološka opazovalnica začetek naravoslovne ponudbe
Ptujski mestni svetniki so na junijski seji sprejeli sklep o sodelovanju in sofinanciranju projekta LiveDrava, ki se nanaša na obnovo rečnega ekosistema nižinskega dela reke Drave v Sloveniji. Prispevek MO Ptuj znaša 35 tisoč evrov In jih bodo zagotovili z rebalansom letošnjega proračuna. Celotna vrednost postavitve
opazovalnega stolpa in izobraževalnih tabel je 75.960 evrov, od tega je prispevek EU in države 40.960 evrov.

obnove rečnega
ekosistema nižinskega dela
reke Drave v Sloveniji (LiveDrava), ki se bo izvajal na območju reke Drave med Mariborom in Središčem ob Dravi, je zaživel konec preteklega
leta, trajal pa bo do konca leta
2017. Na območju MO Ptuj se
bo delalo na izboljšanju stanja
biodiverzitete na območju
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Nature Drava 2000. Javnosti
se bodo predstavile naravne
vrednote tega območja, da se
dopolni obstoječa turistična
in druga ponudba. MO Ptuj
je odgovorna za postavitev
opazovalnega stolpa in štirih

izobraževalnih tabel ter pridobitev dovoljenj za izvedbo
del, ki bodo potekala še letos.
Ornitološko opazovalnico
s pogledom na gnezditvene
otoke na Ptujskem jezeru
bodo postavili na desnem
nasipu Ptujskega jezera, izobraževalne table o pomenu
Ptujskega jezera z naravoslovnega vidika pa ob sami
opazovalnici, pri gostilni Ribič, na Ranči in v Markovcih.
Opazovalni stolp, ki bo lasti
in v upravljanju MO Ptuj, bo
omogočil dobro opazovanje
jezerskih ptic, dostopen bo
peš in s koksom. Opazovalnica bo postala sestavni del
sicer pestre ptujske turistične ponudbe, ki pa doslej ni
vključevala veliko naravoslovnih vsebin. Njeno postavitev
narekujejo tudi izkušnje s terena. Tako sprehajalci kot tuji
gostje namreč ob Ptujskem
jezeru pogrešajo informacije
s področja narave.
Kot poudarjajo v DOPPS,
so v tem projektu posnemali
tujo prakso, kot je na primer

tudi Zuriško jezero v Švici,
kjer na jezeru sobivata turistična, plovna in naravovar-

ponudba ter skupaj
privabljata veliko turistov na
stvena

jezero in v okolico.

Pomisleki glede
sofinanciranja
Kljub nekaterim pomislekom so mestni svetniki projekt podprli. Najbolj kritičen
je bil Mirko Kekec (SDS),
ki je sicer pohvalil sposobnost DOPPS za pridobivanje
evropskih sredstev, vendar je
menil, da bi MO Ptuj teh 35
tisoč evrov lahko porabila za
druge namene. Peter Pribožič (N.Si) je dejal, da bi morali sanirati staro strugo Drave,
ker bodo poplave sicer stalni
pojav na tem območju. Natura 2000 in nanjo navezani
projekti so usmerjeni v zaščito naravnega okolja ob reki
Dravi, ne glede na to, ali se
rešuje tudi poplavno območje. Po njegovem bi se morali
naravovarstvenih s takšnimi
in podobnimi projekti uskladiti s celotno infrastrukturo
in ostalim delom, vezanim na
to. Z zornega kota MO Ptuj je
postavitev opazovalnice in izobraževalnih tabel dobra, če
ne gre za omejitev dejavnosti,
ki jih želi MO Ptuj razvijati na
vodi.
Ptujski župan Štefan Čelan
je v odgovoru na svetniške
pomisleke glede projekta LiveDrava povedal, da gre za
prijaznejše rešitve souporabe, kot so sedanje.

Kje in kakšne

so prednosti
projekta
Miran Meško (SD) je v imenu svetniške skupine povedal,
da podpirajo soudeležbo MO
Ptuj v projektu LiveDrava, ker
verjamejo, da bo ta dopolnilna

turistična ponudba dodatno
pripeljala ljudi bliže jezeru.
Vlado Čuš (Zeleni Ptuja) se
je v svoji razpravi osredotočil na pozitivne učinke tega
projekta. DOPPS je z uspešno
kandidaturo dokazal, da se z
uspešnim projektom da uspeti in si zagotoviti 50-odstotno
sofinanciranje z evropskimi
sredstvi. Po njem bi se lahko

ravnalo tudi kakšno društvo
iz MO Ptuj. Naravovarstvena

ponudba je lahko za Ptuj pomemben turistični potencial.
Problem pa je, da se problematike lotevamo parcialno in
ne celovito.
Iz projekta LiveDrava je
treba potegniti vse pozitivne
razvojne priložnosti, je poudaril. Milan Čuček (LDS), ki prav
tako podpira ta projekt in upa,
da raziskave, ki so sestavni del
tega projekta, ne bodo prinesle omejitve dogajanja na jezeru. Čuček ob tem ugotavlja, da
gre v EL za nepravilno razporejanje denarja, s tem smo se
srečevali tudi že v bivši skupni
državi. Na to temo bi morali
več govoriti tudi evropski poslanci iz Slovenije. Postavitev
ornitološke opazovalnice na
desnem bregu Drave bo omogočila zeio lep pogled proti
Ranči in Ptuju z, prostor pa bo

treba primerno vzdrževati in
varovati, je povedal Emil Mesaric (LDS) Predstavnica MO
Ptuj v projektnem timu Live-

Drava je IClavdija Petek in bo
ščitila interese MO Ptuj v tem
projektu glede na vložek.
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Za rečne in obrečne živali
4,4 milijona evrov
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Za izvedbo projekta, ki je vreden 4,409 milijona evrov, bo
polovico sredstev prispevala EU (projekti Life), preostanek do
celotne investicije pa partnerji in sofinancerji projekta. S projektom seje na finančni mehanizem EU Life+ prijavilo Društvo za
opazovanje in preučevanje ptic Slovenije (DOPPS), ki je vodilni
partner projekta in doslej najuspešnejša organizacija pri črpanju tovrstnih sredstev. Ostali partnerji projekta so DEM, VGP
Maribor, VGP Drava Ptuj in MO Ptuj. Ob nosilcu in partnerjih
projekta sta sofinancerja še Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
RS in Občina Ormož, podpirajo pa ga Agencija RS za okolje in
Občina Središče ob Dravi. V okviru projekta LiveDrava bo poudarek na renaturacijah, naravovarstvenem upravljanju in vzpostavljanju zavarovanih območij za ohranjanje in izboljšanje stanja populacij kvalifikacijskih vrst območja Nature 2000 Drava
(ptic, hroščev in rib z neugodnim varstvenim statusom), ob tem
pa zagotoviti trajnostno upravljanje nižinske Drave na način, ki
bo hkrati zagotavljal protipoplavno varnost in pozitivno vlival na
naravovarstvene cilje območja Natura 2000. V okviru projekta
bodo potekale tudi naravovarstvene in izobraževalne aktivnosti
ter znanstvenoraziskovalno delo.

LiveDrava

- projekt varstva

narave v Naturi 2000

