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DOPPS je slovenski partner svetovne zveze
naravovarstvenih organizacij
BirdLife International.
________________________________________
Fotografija na naslovnici:
Divje ptice krmimo večinoma v zimskih mesecih, a domači
(Passer domesticus) in poljski vrabci (P. montanus) ter tudi druge vrste
prihajajo na pojedino tudi v mesecih, ko je hrane v naravi dovolj.
foto: Duša Vadnjal
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1: Breguljka
(Riparia riparia)
je naša najmanjša lastovka, ki v
dolžino meri zgolj
1
12 centimetrov. S
prezimovališč se
vrača konec aprila
in si išče ustrezne
peščene stene za
gnezdenje.
foto: Branko Brečko
2: DOPPS je skupaj
s prostovoljci očistil
zaraščene in zasute
brežine reke Drave
in jih pripravil za
gnezditev breguljk
in vodomcev
(Alcedo atthis).
foto: Monika
Podgorelec

2

Nato so odšli v podaljšano bivanje ter učence 1. in 2. razreda naučili opazovati ptice. Pripravili so jim kratke zgodbice o pticah določenih vrst, pobarvanke, na voljo pa so
imeli tudi slikovni ključ, s pomočjo katerega so določili
vrste ptic. Pol ure so opazovali ptice na določenem mestu
in si pridno beležili število posameznih vrst. Ob koncu
druženja so v šolski avli pripravili razstavo pobarvank
velike sinice (Parus major).
Vsi so bili zelo motivirani za delo in v veliko veselje mi je
bilo opazovati sodelovanje dveh različnih starostnih skupin, eno na začetku šolanja in drugo, ki gre proti koncu
osnovnošolskega izobraževanja in si s tovrstnimi aktivnostmi pridobiva dragocene izkušnje.
Tudi v prihodnje bomo pozimi spremljali in beležili število ptic v naši šolski okolici, saj sem ugotovila, da učence te
stvari veliko bolj zanimajo kot gledanje filmov in risank.
Več si lahko preberete in ogledate na strani: http://jasna-vaszanimakaj.blogspot.com/2013/01/opazovali-smo-ptice.html (25. 11. 2013)

Varstvo breguljk v letu 2013
// Dominik Bombek

Zaradi posegov v naravni življenjski prostor breguljk
(Riparia riparia) se je v Sloveniji močno zmanjšalo število teh najmanjših lastovk. Kot odziv na neugodno stanje vrste je DOPPS s svojim konkretnim naravovarstvenim delom veliko prispeval k njihovi ohranitvi. V letu
1998 je pričel uresničevati akcijo »Ohranitev breguljk
42
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Riparia riparia v Sloveniji« z namenom povečanja števila gnezdečih parov pri nas. Pred več kot desetletjem
zasnovana aktivnost traja še danes, rezultat teh vsakoletnih akcij pa so zadnja ohranjena gnezdišča breguljk
na reki Dravi.

O breguljki
Breguljke se s prezimovališč vrnejo ob koncu aprila in
si takoj pričnejo iskati ustrezne peščene stene, ki so nastale nedavno zaradi delovanja vode in so dovolj strme
ter neporaščene. Gnezdijo v skupinah, torej kolonijsko.
Gnezdišča v srednji Evropi so predvsem bregovi tekočih
voda, kjer si v strmi peščeni steni izkopljejo gnezditvene
rove. Za uspešno gnezdenje je pomembna tudi bližina
trstišč, v katerih prenočujejo speljani mladiči.

Breguljka nekoč in danes
Reka Drava je pred umestitvijo hidroelektrarn s svojo
dinamiko zagotavljala ustrezen gnezditveni življenjski
prostor. Z lastno silo in gradivom, ki ga je prinašala, je
reka brusila brežino in ustvarjala naravne peščene stene. Danes se je stanje zaradi hidroelektrarn in neustreznih vodarskih posegov spremenilo. Ob reki ne nastajajo več sveže stene, primerne za gnezdenje breguljk, zato
si na DOPPS-u s konkretnimi akcijami prizadevamo, da
bi jih ohranili. V prihodnosti se bo moralo stanje na slovenskih rekah izboljšati do te mere, da bodo breguljke
lahko ponovno uporabljale naravna gnezdišča in da njihovo preživetje ne bo odvisno od razpoložljivih umetno
nastalih gnezdišč.

Steno za breguljke lahko naredi vsak
Zasute in zaraščene vertikalne stene, ki so grajene iz primernega glinenega materiala in meljastega peska, lahko
aprila očistimo in iz njih oblikujemo stene za breguljke.
Za izbiro gnezdišča je ključna višina stene. Prenizkih
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breguljke ne zasedejo. Razlog tiči v plenjenju mladičev.
Manjše kolonije, do 25 osebkov, so manj uspešne, saj je
verjetnost preživetja v času plenjenja ujed v veliki meri
odvisna od obrambne reakcije kolonije – velika jata breguljk se spreletava sem ter tja pred steno in tako zmede
plenilca. To je tudi razlog, da je treba pripraviti čim daljše
stene, seveda kolikor dopušča teren.

Akcija »Priprava rečnih brežin za
gnezdenje breguljke« je bila uspešna
V letošnjem letu smo v sklopu projekta Obnova rečnega
ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji (LIFE11
NAT/SI/882) očistili zaraščene in zasute brežine reke Drave. S tem smo izboljšali gnezditveni življenjski prostor za
breguljko in vodomca (Alcedo atthis). Lokacije posegov v
brežino reke Drave so bile ob kanalu HE Zlatoličje, brežine Drave v bližini Starš, nizvodno od Zumrove jame, brežine stare struge Drave v bližini Središča ob Dravi in v gramoznici Jurkovec v neposredni bližini Ormoških lagun.
Skupna dolžina sten, ki smo jih pripravili za gnezditev
breguljk in vodomca, je bila približno 400 metrov. Akcije
ureditve gnezditvenih sten na območju Drave med Mariborom in Ptujem se je udeležilo 19 prostovoljcev, stene v
bližini Središča ob Dravi je pripravljalo 22 prostovoljcev,
v gramoznici Jurkovec pa pet.

Na ornitološkem taboru Drava 2013 smo
popisovali breguljke
Tabor je potekal v sklopu projekta LIVEDRAVA. Namen
ornitološke skupine, ki je popisovala breguljke, je bil ugotoviti velikost njihove populacije na območju reke Drave
od Maribora do Središča ob Dravi. Kolonije breguljk smo
popisali na petih lokacijah, in sicer ob kanalu reke Drave
v Zlatoličju, kjer smo našteli 112 aktivnih rovov, ob reki
Dravi v bližini Starš in Zlatoličja 179, v gramoznici Jurkovec je gnezdilo 85 parov breguljk, ob sotočju reke Drave
in kanala Drave pa 90. Največja kolonija je bila ob kanalu
//letnik 19, številka 04, december 2013
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Drave v bližini HE Formin. Na tem mestu je reka v poplavi novembra 2012 naredila okljuk. Nastala je naravna
vertikalna peščena stena v dolžini 400 metrov, v kateri je
gnezdilo 344 parov breguljk. Skupno število aktivnih rovov na območju reke Drave je tako bilo 810.
Glede na število breguljk na Dravi v obdobju od 2000 do
2010, ko je gnezdilo med 100 in 400 parov, lahko ugotovimo, da je bilo leto 2013 zanjo uspešno, saj je na območju
od Maribora do Središča ob Dravi gnezdilo več kot 800
parov.

Izbor življenskega prostora
črne štorklje
// Damijan Denac

Leta 2013 smo na DOPPS-u opravljali študijo rabe in
izbora življenjskega okolja črne štorklje (Ciconia nigra) na
območju Mure. S to ekološko raziskavo želimo ugotoviti,
katera življenjska okolja so zanjo ključna, kako jih uporablja in kakšen obseg teh okolij potrebuje za gnezdenje.
Delo je obsegalo pregled del, ki obravnavajo ekologijo
črne štorklje, vzpostavitev stikov s tujimi raziskovalci
črne štorklje, poizvedbo pri lokalnih poznavalcih, iskanje
gnezd pred olistanjem dreves, opazovanje svatovskih letov, iskanje prehranjevališč in opazovanje na prehranjevališčih, snemanje z avtomatsko kamero in poskus ulova ter telemetrije odraslega osebka. Pri slednjem zaradi
visoke vode in razpršenosti prehranjevališč v letu 2013
nismo bili uspešni. Zbrali smo 29 opazovanj, naredili
več posnetkov z avtomatsko kamero in zaključili, da na
raziskovanem območji gnezdijo 2-3 pari črne štorklje.
Raziskavo nadaljujemo v naslednjem letu. Preliminarne
43

3: Območje
reke Drave med
Mariborom in
Središčem ob Dravi
je bilo raziskano v
času ornitološkega
tabora. Mesta, kjer
so zabeležene kolonije breguljk, so
označena s krogom.
4: Peščena stena, ki
je nastala med poplavami leta 2012
ob kanalu Drave
v bližini naselja
Formin, meri kar
400 metrov, v njej
pa je letos gnezdilo
344 parov breguljk.
foto: Dominik
Bombek

1: V raziskavi rabe
in izbora življenjskega okolja črne
štorklje (Ciconia
nigra) na območju
Mure je DOPPS
zbral 29 opazovanj
in ugotovil, da
na raziskovanem
območju gnezdijo
2-3 pari.
foto: Tone Trebar
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fotografi:
3, 6, 7, 12, 13,
16, 20: Damijan
Denac
9: Tilen Basle
15: Gregor
Domanjko
17: Peter Legiša
23: M. Kroiss
26: Ciril Mlinar Cic
32: Bojana Lipej
33: Marina Grilj

1// Prva delavnica projekta
»SEE River«
V dvorani kulturnega doma v Dvorjanah je 6. junija 2013 potekala prva
lokalna delavnica v okviru projekta
»SEE River«, ki ga uresničuje Inštitut za vode RS. Projekt s celotnim
imenom “Celostno upravljanje
mednarodnih rečnih koridorjev v
jugovzhodni Evropi” sodi v okvir
mednarodnega programa sodelovanja jugovzhodne Evrope in je namenjen izboljšanju postopkov na področju upravljanja voda in prostora.
Kot izvajalec konkretnih naravovarstvenih aktivnosti na Dravi, posebej
v okviru projekta LIVEDRAVA, smo
se delavnice udeležili tudi z DOPPS-a in prispevali naša videnja za
sonaravno upravljanje z Dravo in
dali predloge za mehki turistični in
gospodarski razvoj regije. DD
_____________________

2// Program upravljanja z
območji Natura 2000 – PUN
2000
Avgusta 2012 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje s partnerji - Zavodom RS za varstvo narave, Zavodom
za gozdove Slovenije, Zavodom za
ribištvo Slovenije, Inštitutom za
vode Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije - pričelo
uresničevati projekt LIFE + »SI Natura 2000 Upravljanje - Operativni
program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020«
ali na kratko PUN 2000. V projektu
bodo oblikovane strokovne podla52
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ge za upravljanje z območji Natura
2000 za prihodnje finančno obdobje
2014-2020, poskrbljeno bo za ustrezno usklajevanje z vsemi deležniki, s čimer naj bi dosegli čim večjo
usklajenost predloga upravljanja in
posledično lažje sprejetje na Vladi
RS. Program bo podlaga za pripravo
prednostnega akcijskega okvirja, na
osnovi katerega se bodo financirala območja Natura 2000. V projektu kot podizvajalec sodeluje tudi
DOPPS, in sicer pri določanju ugodnega ohranitvenega stanja kvalifikacijskih vrst na območjih Natura
2000, njihovih ekoloških zahtev,
varstvenih ciljev in ukrepov. KD
_____________________
3// DOPPS na 51.
Kmetijsko-živilskem sejmu
AGRA
DOPPS je konec avgusta sodeloval
na osrednjem slovenskem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji
Radgoni. Dne 28. avgusta 2013 smo
se kot predavatelji aktivno udeležili
okrogle mize z naslovom »Kmetovanje na zavarovanih območjih«,
kjer smo predstavili naše izkušnje
s kmetovanjem v naravnih rezervatih in priložnosti te dejavnosti.
Okrogla miza je bila številčno obiskana. V času sejma smo naše delo
predstavljali tudi na stojnici, ki jo
je pod vodstvom Cvetke Marhold
organiziralo 13 prostovoljcev, predvsem iz vrst pomurske in štajerske
sekcije. Stojnico je po naši oceni v
šestih dneh obiskalo prek 2.000 ljudi. TŠ

_____________________

4// Odstranitev kamnite
utrditve na Dravi
Na levem bregu Drave pri Vurberku je stara kamnita utrditev rečne
brežine, ki jo nameravamo v projektu LIVEDRAVA odstraniti in tam
reki ponovno omogočiti naravno
oblikovanje brežine in s tem nastanek gnezditvenega življenjskega
bivališča vodomca (Alcedo atthis).
Ker so takšni posegi v slovenskem
prostoru redkost, so deležni velike
pozornosti vodarske stroke. Z odstranitvijo utrditve namreč ne smemo ogroziti objektov ali povzročiti
drugih nevarnosti. V našem primeru bo ta problem rešen z vkopano
utrditvijo na večji razdalji od brežine, med brežino in novo utrditvijo
pa bo nastal širok pas, kjer bomo
sprostili rečno dinamiko. Dne 12.
septembra 2013 smo na skupnem
terenu strokovnjaki VGB – Mitja
Trop, ARSO – Mateja Klaneček in
DOPPS preverili lokacijo odstranitve kamnometa in iskali rešitve za
izvedbo, ki jo načrtujemo za jesen
2014. DD
_____________________

5// Soglasje za vodo v
Ormoških lagunah
Ključna faza renaturacije Ormoških
lagun, ki jo uresničujemo v okviru
projekta LIVEDRAVA, je vzpostavitev ponovnega dotoka vode v bazene lagune. Predvidena rešitev je
odvzem vode iz Ormoškega akumulacijskega jezera po principu natege.
Za ureditev odvzemnega mesta na

7

nasipu jezera in začetek postopkov
za pridobitev vodnega dovoljenja
v Sloveniji smo potrebovali soglasje Hrvatske elektroprivrede (HEP
– proizvodnja d.o.o.) kot lastnikov
parcel na slovenski strani jezera.
Projekt za izvedbo smo predstavili
HEP na sestanku v Varaždinu 13.
septembra 2013, kjer so naš projekt
načelno podprli, hkrati pa glede
na svoje izkušnje ponudili nekaj
novih rešitev. Te smo upoštevali,
spremenili projekt za izvedbo in novembra pridobili overjeno soglasje
lastnika – HEP za izdelavo natege za
odvzem vode iz jezera. Javni razpis
za izvedbo del bo objavljen na portalu javnih naročil decembra 2013.
Hrvatski elektroprivredi, še posebej
direktorju Darku Kuči, Miljenku
Brezovcu, Goranu Zrinskemu in
Dubravku Dvorskemu, pa se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in
pomoč. DD
_____________________
6// Biosferni rezervat
Drava-Mura-Donava
Letošnje leto je Srbija oddalo vlogo
za razglasitev Donave kot biosfernega območja. Madžarska in Hrvaška
sta to že naredili in UNESCO je njuni območji potrdil. Sedaj manjkata
do prvega 5-lateralnega biosfernega
območja »Drava-Mura-Donava« le
še Avstrija in Slovenija. Dne 18. septembra 2013 je na Dunaju potekal 3.
zaporedni sestanek delovne skupine za ta biosferni rezervat. Slovenijo
smo zastopali Marija Markeš, Suzana Zupanc-Hrastar, Damijan Jaklin
//letnik 19, številka 04, december 2013

in Damijan Denac. Med informiranjem o aktivnostih vseh petih držav
na tem območju smo predstavili
tudi delo DOPPS na projektu LIVEDRAVA. Naslednje srečanje delovne skupine bo v kratkem v Srbiji.
V Sloveniji kljub dejstvu, da je minister Žarnič podpisal deklaracijo,
ki nas zavezuje k razglasitvi Drave
in Mure kot biosfernega območja v
Sloveniji, še vedno ni prave politične volje, da to naredimo. Upamo,
da bo slovenska visoka politika to
prepoznala kot pravo razvojno priložnost in podprla nominacijo. Velika mednarodna blamaža bo namreč,
če naša država, ki se navzven najbolj
kiti s svojo biotsko raznovrstnostjo
in »zelenostjo«, tukaj svoje obljube
ne bo izpolnila. In namesto da bi bili
prvi – nominacijo za Dravo in Muro
smo vložili pred vsemi že leta 2000,
a se je »izgubila« na ministrstvu –
bomo, kot kaže, zadnji, ali pa še to
ne. DD
_____________________
7// Delavnica za prostovoljce
DOPPS o prijavljanju
projektov
V četrtek, 26. septembra 2013, je v
prostorih DOPPS v Ljubljani potekalo štiriurno usposabljanje z naslovom Delavnica DOPPS o prijavljanju projektov na majhne razpise.
Udeležilo se ga je 17 dejavnih prostovoljcev iz vseh petih regionalnih
in mladinske sekcije. Na delavnici
smo si ogledali, kdo so potencialni financerji majhnih in lokalnih
projektov na področjih izobraže-

vanja in varstva narave v Sloveniji,
kje lahko najdemo informacije o
aktualnih razpisih ter postopek od
objave razpisa do oddaje zaključnega poročila. S pomočjo konkretnih
primerov so udeleženci izvedeli
podrobnosti o vseh fazah priprave
projekta od ideje do oddaje prijavnice ter se v kratkem praktičnem delu
tudi preizkusili v pripravi osnutka
projekta. TŠ
_____________________
8// Kmetijstvo je lahko tudi
priložnost
Ptice kmetijskih ekosistemov so
najbolj ogrožene v Evropi zaradi
uničevanja kmetijske krajine z njeno intenzivno rabo. Nasprotno lahko z domišljenimi kmetijsko-okoljskimi ukrepi ptice v kmetijski
krajini učinkovito ohranjamo in s
tem omogočamo kmetom dodatne
prihodke in razvoj. Na avstrijskem
Goričkem društvo »Zlatovranka«
(L.E.i.V. – Lebende Erde im Vulkanland) skupaj z občino Stainz/Straden uresničuje kmetijsko okoljski
program štajerske deželne vlade,
namenjen ohranitvi zlatovranke
(Coracias garrulus) in spodbujanju
lokalnega razvoja skozi kmetijstvo
za varstvo ptic in narave. Njihovo
učinkovito delo in odlične rezultate, ki jih dosegajo, nam je 27. septembra 2013 z vsemi podrobnostmi, načrti in prikazom na terenu
prijazno predstavil mag. Bernard
Wieser. Videne pozitivne prakse
si želimo prenesti tudi v Slovenijo.
DD
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_____________________

9// Europark Maribor gostil
razstavo mladih fotografov
Na DOPPS se lahko poleg odličnega prepoznavanja ptic pohvalimo
tudi z izvrstnimi mladimi fotografi,
ki jim uspe ujeti trenutke ptičjega
življenja in jih tako približati slehernemu posamezniku. Svoj izbor
najboljših fotografij so predstavili
na fotografski razstavi z naslovom
»Slovenske ptice skozi objektiv
mladega fotografa«, ki jo je lani gostil Notranjski muzej Postojna. Letos so se našemu predlogu prijazno
odzvali v nakupovalnem središču
Europark Maribor, kjer so razstavo
mladih fotografov (Aleksandra Kozine, Alena Ploja, Jureta Novaka,
Mateja Gamserja in Tilna Basleta)
gostili med 28. septembrom in 6.
oktobrom. Mimoidoči so si lahko
ogledali pester izbor 14 fotografij
slovenskih ptic, iz priložene literature pa so lahko o njih izvedeli tudi
kaj več. Mladim fotografom čestitamo za uspešno razstavo, ki je pripomogla k širjenju prepoznavanja
ptic in njihovega pomena, vodstvu
nakupovalnega središča Europark
Maribor pa se iskreno zahvaljujemo
za neizmerno pripravljenost in pomoč pri izvedbi dogodka. TB
_____________________

10// Kolonija živi
Na DOPPS ohranjamo kontinuiteto naše najdlje trajajoče naravovarstvene akcije, ki jo izpeljujemo
vsako leto od leta 1979. Letos smo
se 28. septembra 2013 posvetili
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vzdrževanju gnezdišč na Ptujskem
jezeru – Malega otoka, Novega
otoka in obeh daljnovodnih podstavkov. Med prostovoljci so se posebej izkazali študentje Fakultete
za naravoslovje in matematiko s
smeri Ekologija z naravovarstvom
in z delom dokazali, da razumejo, kaj pomeni naravovarstvo v
praksi. »Dom« za navadne čigre
(Sterna hirundo), rečne galebe
(Chroicocephalus ridibundus), črnoglave galebe (Larus melanocephalus), rumenonoge galebe (Larus michahellis),
čopaste črnice (Aythya fuligula) in
mlakarice (Anas platyrhynchos) je
urejalo 16 prostovoljcev: Tilen Basle, Aleš Kurnik, Petra Arh, Mojca
Korenjak, Dominik Bombek, Igor
Gajšek, Dejan Bordjan, Tamara Karlo, Sarah Robič, Vesna Pirnat, Katarina Denac, Mitja Denac, Benjamin
Denac, Zarja Denac, Timotej Denac,
Damijan Denac. Letos je na vseh
omenjenih gnezdiščih na Ptujskem
jezeru gnezdilo 78 parov navadnih
čiger in 661 parov rečnih galebov.
DD
_____________________
11// Delavnica o
zagotavljanju varne selitvene
poti čez Balkan v Livnu
Med 2. in 4. oktobrom 2013 je v Livnem (BIH) potekala mednarodna
delavnica o zagotavljanju varne selitvene poti čez Balkan z naslovom
»Towards a Functioning Network
of Safe Stop-over Sites for Migratory Birds along the Adriatic Flyway«.
Delavnico je organiziral Euronatur

v okviru projekta Adriatic Flyway
2, ki ga financira fundacija MAVA.
Avtor novice sem se udeležil delavnice in v imenu DOPPS-a, ki je
partner v tem projektu, predstavil
pregled naših aktivnosti za odpravo trenutno največjega problema v
zvezi z lovom pri nas. To je pritisk
lovcev, da dodajo osem vrst ptic
med lovne, med njimi pa so številne
celo močno ogrožene! Drugi udeleženci iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore in Albanije
so prav tako predstavili probleme v
zvezi z lovom ptic v svojih deželah
in aktivnosti za izboljšanje stanja
– predvsem za zagotavljanje varne
selitvene poti čez Balkan. Izmenjali
smo izkušnje in snovali nove ideje za akcije, ki bodo olajšale selitev
ptic in zmanjšale problem njihovega lova. DD
_____________________
12// Ministru smo predali
skoraj 10.000 podpisov
kampanje proti lovu na ptice
Predstavniki DOPPS in drugih organizacij smo 13. oktobra ministru
za kmetijstvo in okolje mag. Dejanu Židanu na tiskovni konferenci
predali rezultate pol leta trajajoče
kampanje Preprečimo lov na ogrožene vrste ptic! Poziv je podpisalo
kar 9.406 ljudi iz vse Slovenije in
podprlo 64 nevladnih organizacij
in podjetij. S tem smo jasno pokazali, da slovenska družba odločno
nasprotuje predlogom uvrstitve
zavarovanih in ogroženih vrst ptic
med lovno divjad in da ne podpira

13

lova ptic za zabavo. Kampanja je v
javnosti doživela res široko podporo
ljudi z različnih področij. Podpisnikom se je s skupno izjavo poleti pridružilo tudi 24 slovenskih olimpijskih športnikov in alpinistov. Tudi
mnoga svetovno znana imena med
njimi, kot so Rajmond Debevec, Iztok Čop, Andrej Jerman in Anja Čarman, je zbral naš dolgoletni član in
športnik Rok Rozman. TŠ
_____________________
13// DOPPS je zaposlil
Matjaža Premzla
Dne 14. oktobra 2013 smo zaposlili
Matjaža Premzla kot naravovarstvenega nadzornika. Delal bo v okviru projekta LIVEDRAVA, njegove
glavne naloge pa bodo nadzor del v
projektu, izvajanje naravovarstvene
nadzorne službe, monitoring, izobraževanje in uresničevanje konkretnih projektnih akcij. Skrbel bo
tudi za pašno živino, ki jo bomo v lagune spustili naslednje leto. Matjaž
je eden najvidnejših prostovoljcev
DOPPS. Z društvom se je srečal že v
osnovni šoli kot mladi raziskovalec
in večkratni udeleženec oziroma
zmagovalec naših Srečanj mladih
ornitologov, kasneje kot mentor
na naših številnih taborih, zvest
popisovalec ptic v vseh mogočih
shemah, organizator in pomočnik
na skoraj vseh društvenih akcijah
in človek, na katerega smo se vedno
lahko zanesli. Veseli nas, da se je
odločil za profesionalno delo med
nami, saj vemo, da smo z njim dobili predanega, zanesljivega in sposob//letnik 19, številka 04, december 2013

nega sodelavca. Želimo mu uspešno
delo in vse najboljše. DD
_____________________
14// Incident v NRIM
Večina bralcev revije Svet ptic je
verjetno v medijih zasledila, da je
20. oktobra 2013 v Naravnem rezervatu Iški morost (NRIM) prišlo
do incidenta. Lovci Lovske družine
Tomišelj so na območju rezervata
lovili, čeprav je tam lov po zakonodaji prepovedan. Med lovom je bilo
na območju rezervata najmanj 11
obiskovalcev, lovci pa so lovili na
mestu krožne učne poti. Dne 22.
oktobra smo podali prijavo nezakonitega lova na Inšpektorat RS za
kmetijstvo in okolje in 4. novembra so nas z navedenega inšpektorata obvestili, da je bil opravljen
inšpekcijski postopek in uvedeni
prekrškovni postopki. O postopkih
policije za zdaj nimamo nobene informacije, zato jih bomo v kratkem
pozvali, naj pojasnijo, za kakšne
ukrepe so se odločili po tem dogodku. Policija je primer na terenu
obravnavala, a skrbi nas dejstvo, da
je predsednik te LD visok policijski
uslužbenec. Lovci na terenu so namreč govorili, naj kar pokličemo
policijo in bomo potem »že videli,
ko bodo prišli njihovi policisti«.
NRIM je bil ustanovljen s projektom LIFE, ki je bil leta 2009 uvrščen
med 26 najboljših projektov LIFE,
končanih v letih 2007/2008 v celotni EU! Površina rezervata, manj kot
0,5 % površine Krajinskega parka
Ljubljansko barje, je namenjena var-

stvu narave in promociji varstva ter
izobraževanju. Učna pot po rezervatu je označena, vrisana v turistično
karto in vodnik po NRIM. Tukaj
uresničujemo številne naravoslovne dneve in ekskurzije. V rezervatu
je vedno veliko ljudi. Zaradi tega
dejstva je lov tu za ljudi nevaren in
nedovoljen. Varstvo rezervata, ki
vključuje izobraževanje, je sodoben
model varstva, ki je ustaljena praksa
v tujini. Nedopustno je, da lovci ta
koncept rušijo in želijo uveljavljati
pravico do lova tudi na teh redkih
območjih, ki so namenjena varstvu
narave in njenemu doživljanju. DD
_____________________
15// Predstavitev DOPPS-a
na Sejmu nevladnih
organizacij v Murski Soboti
Mojca Podletnik, Janja Kočar in
Gregor Domanjko smo 15. oktobra
na Sejmu nevladnih organizacij v
Murski Soboti zastopali DOPPS.
Ocenjujem, da je ta sejem dobra
priložnost za predstavitev dela in
aktivnosti našega društva ter informiranja obiskovalcev o pticah na
splošno. Obiskovalce je v glavnem
pritegnila revija Svet ptic. Beseda je
hitro stekla in z njimi smo se pogovarjali o posameznih vrstah ptic pri
nas, o izletih, ki jih bomo izpeljali
člani Pomurske sekcije DOPPS do
konca letošnjega leta, in o možnostih graditve elektrarn na Muri.
Dogovorili smo se za intervju na
radiu Roma, obiskovalec iz Ženavelj
nam je povedal, da je letos, konec
poletja, videl zlatovranko v svojem
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kraju, člani društva upokojencev iz
Puconcev pa so nas prosili, naj jih
obveščamo o 3. Pomurskem ornitološkem taboru, ki je potekal med
25. in 28. oktobrom v Puconcih. Kot
predsedniku sekcije mi je žal, da je
sejem trajal samo med 10. in 14.
uro. Promocijo društva smo zaključili v času, ko je bilo na ulicah še
veliko ljudi, ki jih je pritegnilo predvsem „Trezino senje“ (ulični sejem),
ki je največja in najbolj priljubljena
prireditev v Murski Soboti ter njeni
okolici. Vsekakor se že veselim Sejma nevladnih organizacij prihodnje
leto, obenem pa se iskreno zahvaljujem Mojci in Janji, da sta si vzeli čas
in na sejmu zastopali DOPPS. GD
_____________________
16// Prostovoljci v Ormoških
lagunah
V letošnjem letu smo v Naravnem
rezervatu Ormoške lagune (v nastajanju) opravili nekaj večjih delovnih akcij ter tako združili prijetno s
koristnim. V mesecu maju smo pokosili travnate površine okoli raziskovalne postaje, pripravili drva za
zimo in odstranili staro električno
napeljavo, ki je vodila v raziskovalno postajo. Ob delu smo odkrili nekaj novih problemov. Lotili smo se
jih julija, ko smo iz jaškov ob postaji
izčrpali vodo ter iz njih rešili žabe,
ki so se vanje nesrečno ujele. Pokosili smo tudi travo ter okoli vtočnih
jaškov v bazene Ormoških lagun
posekali grmovje. Delavci so konec
avgusta odstranili dotrajani cevovod, ki je nekoč v bazene vodil vodo
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iz Tovarne sladkorja Ormož. Ob tem
so v tleh ostali votli nosilci cevovoda, ki so bili za živali, predvsem
žabe in glodavce, prava past. Oktobra smo zato z zemljo zaprli vse
luknje v tleh in tako odstranili nevarnost. Delovne akcije so potekale
v sklopu projekta »Obnova rečnega
ekosistema nižinskega dela Drave
v Sloveniji« LIVEDRAVA (LIFE11
NAT/SI/882). Na akcijah je skupno
sodelovalo več kot 15 prostovoljcev, večinoma študentov Fakultete
za naravoslovje in matematiko v
Mariboru. Skupaj smo opravili več
kot 160 ur prostovoljnega dela. Z delovnimi akcijami bomo nadaljevali
tudi v prihodnje in tako pomagali
soustvarjati naravni rezervat, hkrati
pa prostovoljcem omogočili sodelovanje pri terenskem delu. TB
_____________________
17// Javna predstavitev
knjige Ptice Ljubljane in
okolice
Mestna občina Ljubljana je 24. oktobra 2013 priredila svečano predstavitev knjige Ptice Ljubljane in
okolice, katere izdajatelj je. Knjigo,
pravzaprav atlas ptic mesta Ljubljane, so napisali Davorin Tome, Al
Vrezec in Dejan Bordjan, glavnino
terenskih podatkov so prispevali
prostovoljci DOPPS. Udeležence
je uvodoma nagovoril podžupan
MOL, prof. Janez Koželj, ki je poudaril prizadevanja občine za vidik
varstva in ohranjanja narave v mestu za boljšo kvaliteto bivanja prebivalcev. Nastanek knjige, potek

dela in rezultate je podrobneje predstavil Davorin Tome, sami pa smo
predstavili vidik DOPPS-a pri tem
delu in podprli prizadevanja občine, o katerih je govoril podžupan.
Dogodka se je udeležilo tudi precej
naših članov, za kar se jim zahvaljujemo. Vsi pričakujemo ponatis knjige, saj je izšla v butični nakladi in
trenutno žal ni širše dostopna. DD
_____________________
18// Ureditev prostorov
DOPPS
Oktobra 2013 smo v prostorih
DOPPS v Ljubljani na Tržaški cesti
2 opravili nekaj vzdrževalnih in sanacijskih del. V avli smo pokrpali
omet, ki je odstopil, ter jo prebelili,
prebarvali smo kovinske dele zunanjega vetrolova in v celoti obnovili
našo tretjo garažo – urejeno kot pisarno, ki je bila precej uničena zaradi vdora vode. Zamenjali smo del
parketa, popolnoma obnovili strop
in jo prebelili. Dobrodošli na obisku
in ogledu! DD
_____________________
19// Usoda najbolj ogrožene
skupine vrst ptic v rokah
nove Skupne kmetijske
politike
Letošnje leto so v Evropski uniji in
državah članicah potekala intenzivna zaključna usklajevanja o novem programskem in finančnem
obdobju Skupne kmetijske politike 2014–2020. DOPPS je s svojimi
komentarji aktivno sodeloval pri
pripravi nacionalnih dokumentov,
predvsem pri novem Programu
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razvoja podeželja (PRP). Udeležili
smo se javne razprave in več delavnic, ki jih je na to temo organiziralo
ministrstvo, in pri tem vseskozi zagovarjali svoje stališče sonaravnega
razvoja kmetijstva in strokovnosti
pri pripravi ciljnih ukrepov za varstvo narave. Čeprav na izkupiček,
ki bo dokončno znan v prihodnjih
mesecih, še čakamo, razlogov za
optimizem ni veliko. Skrb vzbujata
predvsem finančno močna ukrepa
v novem PRP za Slovenijo, ki sta
namenjena naložbam v gozdarsko
tehnologijo ter kmetijsko okoljskim
plačilom. Po drugi strani pa novi
program z ukrepi, kot sta Sodelovanje in LEADER, obljublja tudi
priložnosti za razvoj primerov dobrih praks. Prav vzpostavitev takšne
uspešne zgodbe, ki bo pokazala, da
je tudi v Sloveniji na določenem območju možno združiti cilje kmetovalcev in naravovarstvenikov, smo
si kot našo nalogo v prihodnjih letih
postavili tudi na društvu. TŠ
_____________________
20// Struga Drave med
Markovci in Zavrčem po
poplavi
Poplava Drave novembra 2012 je
uničila hidroelektrarno Formin.
Zaradi sanacijskih del elektrarna
ni obratovala in do avgusta 2013 je
zato celotna Drava tekla po strugi
pod jezom v Markovcih. Ker je bil
torej pretok na tem odseku več kot
pol leta bistveno povečan oz. takšen,
kot bi bil, če ne bi bilo elektrarne,
smo po ponovnem zagonu Formi//letnik 19, številka 04, december 2013

na pričakovali večje spremembe v
strugi. Zato smo takoj, ko je bilo to
mogoče in dovolj varno (29. avgusta 2013), s čolna opravili podroben
terenski ogled celotne struge med
Markovci in Zavrčem. Ekipo smo
sestavljali Luka Božič, Matjaž Premzl, Dominik Bombek in Damijan
Denac. Drava je na tem delu odnesla
več prodišč, nastalo pa je več novih.
Večji in dlje časa trajajoči pretok je
imel dober vpliv na rečni ekosistem in je obnovil številna ključna
rečna življenjska bivališča, ki so
bistvena za ohranjanje vrst, kot so
mali deževnik (Charadrius dubius),
mali martinec (Tringa hypoleucos) in
vodomec (Alcedo atthis). Pregledali
smo tudi lokacije predvidenih izvedb akcij v projektu LIVEDRAVA
in ugotovili, da so vse načrtovane
akcije na tem delu – odpiranje dveh
rečnih rokavov in čiščenje treh prodišč – še vedno aktualne in izvedljive. DD
_____________________
21// Udeležba na konferenci
o razvoju podeželja v Italiji
V Torinu je 6. novembra 2013 v organizaciji italijanskega in avstrijskega partnerja BirdLife potekala
mednarodna konferenca »Razvoj
podeželja: pomembna priložnost za
ljudi in biodiverziteto« s posebnim
poudarkom na območju Alp.
Vzporedno s konferenco je potekalo
tudi redno srečanje delovne skupine
BirdLife za kmetijstvo, ki so se ga
udeležili predstavniki 17 partnerjev iz Evrope. O stanju priprav na-

cionalne kmetijske zakonodaje v
Sloveniji sva v imenu DOPPS poročala Tilen Basle in Tanja Šumrada.
Po medsebojni izmenjavi izkušenj
po državah je postalo jasno, da so
konkretni naravovarstveni cilji pri
pripravi nacionalnih dokumentov
razen v redkih izjemah tudi tokrat
postavljeni na stranski tir. TŠ
_____________________
22// Konferenca o vplivih
urejanja vodotokov
Ribiška družina Kranj je v hotelu
Azul v Kranju 8. novembra 2013
organizirala konferenco o vplivih
urejanja vodotokov na vodne in obvodne ekosisteme ter gospodarjenje
z vodami. Organizirali so jo z namenom, da bi pripomogli k spremembi
obstoječega opravljanja regulacij,
ki močno uničujejo vodne ekosisteme. Z izborom predavateljev so
obravnavali vlogo soglasodajalcev in zakonodajni vidik posegov
(ZRSVN, ZZRS, Inšpektorat RS za
kmetijstvo in okolje), praktične izkušnje pri ohranjanju vodotokov
(različne ribiške družine) in ogrožene vrste rib (Zavod Umbra). Na
konferenco so povabili tudi DOPPS.
Predstavili smo spremljanje vpliva
vodnogospodarskih del na gnezdilke Drave in priporočila za vodarje
ter aplikativni vidik te študije – naš
projekt LIVEDRAVA. Na konferenco so bili povabljeni tudi drugi
vodarski strokovnjaki, a jih ni bilo.
Organizator, pohvala gre predvsem
g. Juretu Medenu, je opravil odlično
delo. Po mnogih letih sem bil prvič
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na dogodku, kjer so ribiči govorili o
ekologiji rib in opozarjali na resnične naravovarstvene probleme ter
si prizadevali za njihovo reševanje.
Komunikacija s strani vseh udeležencev je bila zelo konstruktivna
in strpna, »kormoran« pa sploh ni
»prišel do izraza«. Še enkrat pohvale vsem ribičem za ta izvrstni in kulturni dogodek. DD
_____________________
23// Evropsko partnersko
srečanje, Illmitz 2013
Evropsko
srečanje
partnerjev
BirdLife ali na kratko EPM je bilo
tokrat namenjeno izključno pripravi 2. faze strategije BirdLife, ki
smo jo začeli pripravljati na svetovnem partnerskem srečanju
v Ottawi junija 2013 in naj bi jo
dokončno sprejeli na naslednjem
EPM-u v Carigradu aprila 2014.
Delo na strategiji je potekalo v 10
vsebinskih sklopih: (1) preprečevanje izumiranja vrst, (2) IBA, (3)
varstvo selivskih vrst, (4) morske
vrste ptic, (5) gozdovi upanja, t.i.
»Forests of Hope«, (6) klimatske
spremembe, (7) invazivne vrste, (8)
krepitev lokalnega delovanja, (9)
razvoj kapacitet in (10) kmetijstvo
in gozdarstvo. Tokratni EPM so
organizirali kolegi iz BirdLife Avstrija, prostore pa nam je prijazno
odstopil nacionalni park »Neusiedler See – Seewinkel«. Delavnice so
potekale v informacijskem centru
parka, med trajanjem srečanja, 13.15. novembra 2013, pa smo bivali v
prisrčnem Illmitzu. DD
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24// Sodelovanje s Centrom
za varstvo in proučevanje
ptic Črne gore
V okviru partnerskega sodelovanja med DOPPS in Centrom za varstvo in proučevanje ptic Črne gore
(CZIP), črnogorskim pridruženim
partnerjem BirdLife International,
se je v pisarni DOPPS konec novembra 2013 mudil direktor CZIP,
Nebojša Banićević. DOPPS in CZIP
že dolga leta sodelujeta prek konkretnih projektnih aktivnosti, predvsem pa prek stalnih tesnih stikov
med različnimi člani in zaposlenimi iz obeh organizacij. Glavni namen obiska direktorja partnerske
organizacije je bil spoznavanje z
upravljanjem sorodne organizacije,
ki si jo CZIP jemlje za zgled. CZIP je
uradno postal pridruženi partner
(partner affiliate) zveze BirdLife International na svetovnem kongresu v Kanadi junija letos. V okviru
obiska se je g. Banićević spoznal z
različnimi vidiki vodenja organizacije, z glavnim poudarkom na vodenju financ in administrativnega
dela večjih mednarodnih in drugih
velikih projektov (npr. LIFE +), operativnim vodenjem pisarne ter strateškim in dolgoročnim vsebinskim
in poslovnim planiranjem. Velik
poudarek pri predstavitvi uspešne
nevladne organizacije DOPPS je bil
na vključevanju članstva v različne
aktivnosti organizacije, predvsem
pa na vlogi in pomenu prostovoljcev za delovanje društva in dose-

ganju zahtevnih naravovarstvenih
ciljev, ki si jih le to postavlja. Velik
vtis je na direktorja CZIP naredil
obisk dveh rezervatov, ki ju vodi
DOPPS – Naravnega rezervata Iški
morost ter NR Škocjanski zatok –
kot tudi obisk Krajinskega parka Sečoveljske soline. V želji po trajnem
sonaravnem razvoju za ptice izredno pomembnih Ulcinjskih solin
na skrajnem jugu Črne gore si CZIP
prizadeva ustvariti razmere, ki so v
večji meri vzpostavljene na teh treh
varovanih območjih v Sloveniji. V
okviru projekta, ki ga financira Critical Ecosystem Partnership Fund,
se trudijo vzpostaviti mehanizme za
podobno sonaravno gospodarjenje z
Ulcinjskimi solinami. Znanje, ki ga
je g. Banićević pridobil v tridnevnem obisku v DOPPS in na omenjenih rezervatih, bo tako brez dvoma
s pridom uporabljeno pri prizadevanjih za učinkovito varstvo tega
in podobnih območij v Črni gori ter
uspešno vodenje organizacije, ki si
za te cilje prizadeva. BR
_____________________
25//Podpis sofinancerske
pogodbe LIVEDRAVA
Dne 26. novembra 2013 je bil za
LIFE projekt »Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v
Sloveniji« velik dan. Podpisali smo
4-partitno sofinancersko pogodbo
med Dravskimi elektrarnami Maribor (DEM), Vodnogospodarskih
birojem Maribor, Vodnogospodarskim podjetjem Drava iz Ptuja in
DOPPS-om. V pogodbi so definirani
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zneski sofinancerjev tega projekta
ter pravice in obveznosti. Delo na
projektu normalno poteka, s to pogodbo pa smo uredili še zadnjo večjo formalnost, ki je bila potrebna z
vidika obveznosti do Evropske komisije in projekta. Ob tej priložnosti
se še enkrat iskreno zahvaljujemo
največjemu sofinancerju projekta
– DEM, ki je s tem pokazal veliko
varstveno ozaveščenost in željo, da
izboljša stanje narave na Dravi. DD
_____________________
26// Živela evolucija!
V Prirodoslovnem muzeju Slovenije je od 25. novembra 2013 dalje na
ogled nova razstava, tokrat na temo
evolucije. Razstava skuša na interaktiven način obiskovalcem približati evolucijo kot temeljno lastnost
živega sveta v njenih najrazličnejših odtenkih, od konvergentnega
razvoja na primeru lêta, ki se je
poleg ptic razvil še pri žuželkah in
sesalcih, pa problem križanja med
vrstami, koevolucije, izumiranja,
do razvoja življenja z dinozavrom
kot osrednjo temo. Ptice, neposredni potomci dinozavrov, na razstavi igrajo dokaj pomembno vlogo.
Kako tudi ne, saj je že sam Charles
Darwin pri oblikovanju svoje revolucionarne ideje mnogokrat dokaze
iskal prav pri pticah. Denimo oblikovanost ptičjih kljunov v odvisnosti od hrane, ki jo je opazoval pri galapaških ščinkavcih, na razstavi pa
je ta evolucijskih dokaz ponazorjen
na primeru naših vrst ščinkavcev.
Na razstavi je na ogled kar nekaj
//letnik 19, številka 04, december 2013

zanimivih ptičjih eksponatov, od
okostja praptiča (Archaeopteryx) do
srednjega petelina, križanca med
divjim petelinom (Tetrao urogallus)
in ruševcem (Lyrurus tetrix), pri katerem se lahko o mešanih znakih
med obema zarodnima vrstama
prepričamo tudi z zvokom. Prvič
pri nas pa je na ogled originalni
preparat pred 100 leti izumrlega
goloba selca (Ectopsites migratorius),
ki ga je za razstavo posodila Karlova
univerza v Pragi. Dragoceni eksponat pa bo na ogled le omejen čas, le
do začetka februarja in nato zopet v
drugi polovici leta. Razstava Živela
evolucija! bo na ogled do 15. septembra 2015, več informacij pa najdete na http://www.pms-lj.si/. AV
_____________________
27// Neupravičeno plačilo
NUSZ za Ormoške lagune po
treh letih pritožb rešeno v
naš prid
DOPPS je 2. marca 2010 postal lastnik območja Ormoških lagun, ki
nam ga je podaril lastnik Tovarne
sladkorja, nizozemski Cosun. Kot
novi lastniki smo se hitro spoprijeli s protizakonito kategorizacijo
tega območja, saj je bilo opredeljeno
kot nezazidljivo stavbno zemljišče,
za kar pogoji niso bili izpolnjeni.
Kljub pisnim opozorilom Občini
Ormož z utemeljitvami, da gre za
protipravno stanje in prošnjo, da
se ta anomalija takoj odpravi, to ni
bilo storjeno. Zato smo v letih 2011,
2012 in 2013 s strani območnega
davčnega urada prejeli Odločbe o

plačilu nadomestila uporabe stavbnega zemljišča (NUSZ). Ker pritožba
ne zadrži plačila, smo morali zneske
plačati, v nasprotnem primeru bi
imeli davčni dolg in se ne bi smeli
prijavljati na javne razpise. V treh
letih je bilo tega plačila za več deset
tisoč evrov, kar je bilo za DOPPS veliko breme. Na vse tri odločbe smo
se pritožili, postopek pa je reševala
tako 1. (območni davčni urad) kot 2.
stopnja (Ministrstvo za finance). Po
dolgotrajnem pritožbenem postopku in zbiranju dokazov smo konec
novembra 2013 naposled prejeli tri
odločbe, da nam je bilo nadomestilo
uporabe stavnega zemljišča za vsa
tri leta odmerjeno neupravičeno in
nam bo znesek, ki smo ga morali neupravičeno plačati, vrnjen na račun
v roku 30 dni. Pripadajo nam tudi
zakonite obresti. DD
_____________________
28// Prvo poročilo projekta
LIVEDRAVA
V okviru evropskega projekta
LIVEDRAVA (LIFE11 NAT/SI/882)
– »Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji«
– smo 31. maja 2013 oddali prvo
(začetno) projektno poročilo (Inception Report). Poročilo, ki smo
ga poslali Evropski komisiji in zunanjemu nadzorniku za projekte
LIFE v Sloveniji, je obsegalo pregled
opravljenih aktivnosti v času od
začetka trajanja projekta od 1. septembra 2012 do 31. maja 2013. Prvi
del poročila je zajemal podrobno
predstavitev opravljenega dela po
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posameznih projektnih akcijah,
napredka na projektu ter problemov, ki onemogočajo oz. zavirajo
opravljanje določenih akcij po predvidenem časovnem razporedu. V
drugem delu poročila pa smo podali
administrativni in finančni pregled
po posameznih projektnih akcijah.
Dne 14. avgusta 2013 smo od Evropske komisije prejeli odgovor, da je
poročilo uspešno pripravljeno in
potrjeno ter da lahko nadaljujemo z
opravljanjem projektnih aktivnosti
po zastavljenem vsebinskem in časovnem planu. PP
_____________________
29// Priprava občinskega
podrobnega prostorskega
načrta
Avgusta 2013 smo za potrebe uresničitve projekta LIVEDRAVA (LIFE11
NAT/SI/882) začeli s pripravo Občinskega podrobnega prostorskega
načrta (v nadaljevanju OPPN) za ureditev Naravnega rezervata Ormoške
lagune (v ustanavljanju). Za uspešno
uresničitev določenih projektnih
aktivnosti na območju Ormoških
lagun se je med uresničevanjem
projekta namreč izkazalo, da je potrebna predhodna izdelava OPPN, ki
je izvedbeni prostorski akt in določa
pogoje za graditev in krajinsko ureditev območja. S sprejetjem Odloka o
občinskem prostorskem načrtu občine Ormož (OPN) spomladi letos se je
spremenila podrobnejša namenska
raba zemljišč na območju Ormoških
lagun. Ob tem so bile določene enote
urejanja prostora, za katere je treba
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pripraviti OPPN, zato smo na društvu podali pobudo za pripravo le-tega. Razlog za pripravo OPPN je tako
naravovarstvena sanacija Ormoških
lagun z namenom ponovne vzpostavitve ugodnega stanja populacij
kvalifikacijskih vrst in habitatnih
tipov na območju Natura 2000 - SPA
SI5000011 Drava in pSCI SI3000220
ter postavitev objektov (informacijski center, hlev z oboro, opazovalni
stolp, opazovališča na krožni učni
poti, vstopna info točka) in krajinska
ureditev Naravnega rezervata Ormoške lagune - v ustanavljanju (zelene
površine, otroško igrišče, klopi ob informacijskem centru, ureditev poti,
parkirišča itd.). Oktobra 2013 smo v
sodelovanju z zunanjim izvajalcem
»V PROSTORU d.o.o.« na občino Ormož in pristojnim nosilcem urejanja
prostora, ki bodo podali smernice za
načrtovane prostorske ureditve, poslali v pregled »Osnutek OPPN-ja za
ureditev Naravnega rezervata Ormoške lagune (v nastajanju)«. V osnutku so tekstualno in grafično podane
strokovne podlage, analiza dejanskega stanja in rešitve oziroma predlogi
za ureditev območja. V prihodnjem
mesecu bodo tako sledili pridobivanje mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora ter javna razgrnitev in
javna obravnava prostorskega akta.
PP
_____________________
30// Dve novi pridobitvi o
sredozemskem vranjeku
Sodelavci projekta SIMARINENATURA ob koncu leta z veseljem

predstavljamo dve novi pridobitvi
o sredozemskem vranjeku: otroško
slikanico z naslovom »Vranjek Ari
in njegovo prvo potovanje« ter kratki dokumentarni film. Zgodbi, ki ju
pripovedujeta slikanica in film, se
začenjata na hrvaških gnezdiščih,
kjer na svet prihajajo sredozemski
vranjeki, ki jih poleti in jeseni v
velikem številu srečujemo tudi na
slovenskem morju. Junak slikanice,
vranjek Ari, se iz udobnega gnezda
prvič v življenju odpravi na slovensko morje. Avtorici slikanice, Petra
Vrh Vrezec in Kristina Krhin (ilustracije), bralca oziroma poslušalca
popeljeta v živi svet Jadranskega
morja, ki ga Ari zvedavo spoznava
na svoji prvi poti. Kljub temu da je
zgodba izmišljena, temelji na resničnih dejstvih iz življenja sredozemskih vranjekov in drugih jadranskih morskih živali. Slikanica, ki
jo spremlja pobarvanka, je namenjena predvsem otrokom do devetega leta. Na voljo je brezplačno v
slovenskem, angleškem in italijanskem jeziku. Naročila sprejemamo
na elektronski naslov: bia.rakar@
dopps.si. Ker so zaloge omejene,
imajo pri naročilu večjega števila izvodov prednost izobraževalne ustanove v obalni regiji. Film je visoko
kakovostne 12-minutni izdelek
produkcije EKOFILM.ORG, namenjen predstavitvi sredozemskega
vranjeka in pomena novih morskih
območij Natura 2000 za varstvo
slovenskega morskega ekosistema
širši javnosti. V prvem delu spozna-
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mo življenjske navade vranjekov in
njihove ekološke zahteve, kasneje
pa nas zgodba pripelje tudi v Tržaškega zaliv – med ribiče, gojitelje
školjk, raziskovalce in naravovarstvenike. Kljub temu da so v filmu
predstavljene tudi nekatere grožnje
tako sredozemskim vranjekom kot
ljudem, ki so od morja odvisni, se
pripoved optimistično konča s tonom zaupanja v modre odločitve
človeške družbe, ki bodo omogočile
sobivanje človeka z naravo in s tem
tudi blaginjo. Film, ki je prav tako
na voljo v treh jezikovnih različicah, bo predvajan na nacionalni televiziji in ob različnih priložnostih,
kot so predavanja, razstave, festivali
in podobno. UK

_____________________

31// Zaključek raziskav v
sklopu projekta SIMARINENATURA
Konec novembra so se v pretežni
meri zaključile terenske raziskave,
ki jih opravljamo v sklopu projekta
SIMARINE-NATURA, ki je namenjen vzpostavitvi morskih območij Natura 2000 za sredozemskega
vranjeka v Sloveniji. Raziskave, ki
zajemajo monitoring na prenočiščih in na odprtem morju, telemetrično spremljanje vranjekov ter
analizo njihove prehrane na osnovi
izbljuvkov, smo opravljali dve leti,
začenši novembra 2011. Napravili
//letnik 19, številka 04, december 2013
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smo 24 mesečnih popisov na prenočiščih in 16 popisov na odprtem
morju, na osnovi česar ugotavljamo
razširjenost in številčnost vranjekov pri nas. Uspešno smo sledili
devetim osebkom, opremljenim
s sledilnimi napravami GPS, kar
nam je dalo prvi vpogled v njihove
dnevne domače okoliše in izbiro
prenočišč. Strokovnjaki za preučevanje prehrane ribojedih ptic so
analizirali 500 izbljuvkov in tako
določili najpogostejši plen vranjekov v slovenskem morju. Prihodnje
leto bomo z napravami GPS opremili še nekaj osebkov. Sledi poglobljena statistična analiza zbranih
podatkov. Rezultati teh raziskav
nam bodo omogočili določitev meja
morskih Mednarodno pomembnih
območij za ptice (IBA), ki bodo kasneje razglašena kot nova morska
območja Natura 2000. Več o tem
na spletni strani: www.ptice.si/simarine-natura. Projekt SIMARINENATURA podpira Evropska unija
s sredstvi LIFE, finančnim inštrumentom za okolje. UK
_____________________
32// Čiščenje morske obale
in zaoljenih ptic v primeru
onesnaženja z nafto in
njenimi derivati
Od 21. do 23. novembra 2013 je v
Izobraževalnem centru za zaščito
in reševanje - Enota Sežana v Sežani potekalo usposabljanje prostovoljcev, ki bodo lahko ob morebitni
nesreči z nafto in naftnimi derivati
pomagali strokovnim službam pri

čiščenju onesnaženja kot tudi pri
čiščenju zaoljenih prostoživečih živali, še posebej ptic. Usposabljanje,
ki se ga je udeležilo 24 prostovoljcev, sta organizirala Uprava RS za
zaščito in reševanje in DOPPS, potekalo pa je v okviru projekta POSOW
»Preparedness for Oil-polluted Shoreline cleanup and Oiled Wildlife interventions« in projekta LIFE+ SIMARINENATURA »Vzpostavitev morskih območij Natura 2000 za sredozemskega
vranjeka (Phalacrocorax aristotelis
desmarestii) v Sloveniji«. Udeležence
je prvi dan nagovoril g. Darko But,
generalni direktor Uprave RS za
zaščito in reševanje, ki je poudaril
pomen prostovoljstva v naši družbi ter povedal, da je to vrednota, ki
bistveno prispeva h kohezivnosti
naše družbe in se najbolj pokaže
ravno ob nesrečah. Povedal je še, da
je prostovoljstvo bistveni del uspešnega odzivanja na nesreče in je kot
tako vključeno v nacionalni sistem
zaščite in reševanja. V nadaljevanju
dneva so se nato udeleženci posvetili spoznavanju različnih tehnik
čiščenja onesnaženja na morski
obali, spoznali so način organizacije
delovišča z vsemi potrebnimi varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami, naučili so se pripraviti oceno
onesnaženega obalnega pasu in, ne
nazadnje, spoznali vlogo in naloge prostovoljcev. Drugi dan je bil
namenjen spoznavanju različnih
metod in tehnik čiščenja zaoljenih
prostoživečih živali, s posebnim
poudarkom na zaoljenih pticah. S
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praktičnim prikazom čiščenja z nafto onesnažene obale v Kopru, ki so
ga pripravili uslužbenci Službe za
varstvo obalnega morja, podjetja
VGP Drava Ptuj d.d., in podelitvijo certifikatov, se je usposabljanje
uspešno zaključilo. V veliko pomoč
organizatorjem pri izvedbi delavnice sta bila tudi REMPEC center z
Malte in organizacija ISPRA iz Italije. BL
_____________________
33// Ornitološka šola za
učitelje 2013
Tudi letos smo organizirali Ornitološko šolo za učitelje, s katero smo
želeli učiteljem in vzgojiteljem predstaviti možnosti za doseganje učnih
ciljev s pomočjo opazovanja ptic ter
podati napotke za mentorstvo ornitološkim raziskovalnim nalogam.
Na letošnjem izobraževanju smo se
še posebej osredotočili na to, kako
lahko mladi z opazovanjem in raziskovanjem ptic v mestnih okoljih
mimogrede osvojijo različne pojme
s področja ekologije. Dvodnevno izobraževanje je potekalo 18. in 19. oktobra 2013 v Ljubljani. Udeležilo se
ga je 17 učiteljev iz osnovnih in srednjih šol, vzgojiteljev v vrtcu in študentov - bodočih učiteljev. V okviru
teoretičnega dela smo udeležencem
predstavili različne metode raziskovanja ekologije ptic ter primere raziskav v bližnji okolici šol. Drugi del
izobraževanja je potekal na terenu,
v parku Tivoli, kjer so učitelji pod
vodstvom ornitologov še sami opazovali, določali in popisovali ptice
ter ob tem spoznavali najpogostejše
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vrste, ki se pojavljajo v naseljih. Ocenjujemo, da nam je z izobraževanjem
uspelo navdušiti učitelje, da se z
učenci tudi sami lotijo opazovanja in
raziskovanja ptic, jim dajali osnovne
napotke in gradiva za mentorstvo
ornitoloških raziskovalnih nalog ter
jih pripeljali do zaključka, da je tudi
sredi mesta mogoče učencem predstaviti določene teme s področja ekologije. Pri izvedbi Ornitološke šole so
sodelovali predavatelji in mentorji
Urša Koce, Dominik Bombek, Dušan
Klenovšek, Dare Fekonja, Jurij Hanžel, Tomaž Remžgar in Eva Vukelič.
Izobraževanje je sofinancirala Mestna občina Ljubljana, na Oddelku za
biologijo Biotehniške fakultete pa so
nam omogočili brezplačno uporabo
predavalnice. EV

_____________________

34// Predavanja DOPPS v
Kopru
Že tradicionalno smo, skupaj z
Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper, za jesensko obdobje 2013
na DOPPS-u pripravili niz treh mesečnih predavanj za širšo javnost v
Kopru. S prvim predavanjem oktobra je Dominik Bombek poslušalcem predstavil vlogo in pomen
evropskega projekta LIVEDRAVA
(LIFE11NAT/SI/882) ter jih seznanil, kako trajnostno upravljati reko
Dravo na način, ki bo zagotavljal
protipoplavno varnosti, ob tem pa
ohranjal tamkajšnje živalstvo in
rastlinstvo. Novembra je sledilo

predavanje botanika Josipa Otopala, ki je s predavanjem »Rastlinstvo
in habitatni tipi slovenske Istre«
navzoče popeljal v pestri rastlinski
svet slovenske Istre. Zadnje predavanje je bilo 17. decembra. Predavatelj Domen Stanič je predstavil svoje popotniške vtise na potovanju
po otočju Farne na severovzhodu
Anglije, ki gosti eno največjih kolonij morskih ptic v Veliki Britaniji.
Ekipa NRŠZ
_____________________
35// Knjiga o pticah za
najmlajše
V začetku septembra 2013 je pri založbi Oka izšla knjiga Ptice avtorja
Ivana Esenka, ki je prispeval tudi
fotografije, ter ilustratorke Alenke
Vuk. Avtor v knjigi otrokom odkriva
zanimivosti iz ptičjega sveta. Na začetku z lepimi in nazornimi ilustracijami ter fotografijami razloži, kaj je
to ptičje perje, iz česa je kljun in kako
raznoliki so kljuni pri pticah, govori
o ptičjih gnezdih, jajcih in mladičih.
V drugem delu knjige se sprehodi po
različnih življenjskih okoljih ptic in
najmlajšim predstavlja najbolj značilne ptice izbranih okolij – gozda,
odprte krajine, visokogorja, morja in
mest. V tretjem delu se posveča posameznim ptičjim skupinam – ujedam,
sovam in selivkam – in podaja napotke za opazovanje in krmljenje ptic.
Na koncu pa Ivan Esenko knjižico
zaključi še s predstavitvijo DOPPS-a
in tako širi društveni ornitološki duh
tudi med najmlajše, tiste, ki bodo
DOPPS krojili v prihodnosti. PVV
_____________________

