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So posegi v strugo Drave nedovoljeni?
RADIO MARIBOR, 17.02.2015, DNEVNIK, 17:09

Naročnik: DRUŠTVO ZA OPAZOVANJE PROUČEVANJE PTIC SLOVENIJE
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.

EDVARD PUKŠIČ (voditelj): Danes je zaokrožila informacija o nedovoljenih posegih v reko Dravo, in sicer v
stari strugi reke Drave, v Krajnskem parku Drava. Na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
namigovanja ostro zavračajo, saj je šlo za projekt oz. akcijo z vsemi potrebnimi dovoljenji. Tamara Zupanič
Čučnik:
TAMARA ZUPANIČ ČUČNIK (novinarka): Tako v svojem odgovoru navajajo tudi na ministrstvu za okolje
in prostor kjer govorijo o dveh projektih, ki sta se vršila na Dravi. In sicer projekta Life+ in Life Drava. V
projektu je šlo za obnovo rečnega ekosistema nižinskega dela Drave in pa zmanjšanje človeških motenj in
uničevanje gnezditvenega habitata ptic. Koordinator projekta je Društvo za opazovanje in proučevanje ptic
Slovenije, pridružena opravičenca pa sta Dravske elektrarne Maribor in pa Vodno gospodarsko podjetje
Drava Ptuj. O poteku akcije direktor Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenje Damjan Denac.
DAMJAN DENAC: V tem primeru pa gre pravzaprav za aktivnosti, ki so namenjene preprečevanju
nedovoljenih posegov. In sicer gre za izvedbo nekaj prekopov in za postavitev nekaj zapor na prodišča
z namenom da se preprečijo ilegalni pristopi na prodišča, da se onemogoči vožnja, divjanje z motokros
motorji, štirikolesniki v naravnem okolju, da se prepreči kraja proda.
ZUPANIČ ČUČNIK: Vse to pa z namenom da se obvaruje ta izjemno občutljiv habitat.
DENAC: Tukaj gre najbolj za eno cino vrsto, to je mali deževnik. To je ptica ki je uvrščena tudi na Direktivo
o pticah EU in je tudi kvalifikacijska vrsta območja Natura Reka Drava. Pa ni samo mali deževnik je tudi
mali martinec, to je njemu sorodna vrsta, ki je prav tako kvalifikacijska vrsta. Ti dve sta nekako zaradi teh
motenj, ki sem jih omenil in vplivov negativnih najbolj prizadeti.
ZUPANIČ ČUČNIK: Akcijo so izvajali na devetih lokacijah, na štirih lokacijah so postavili prekope na ostalih
pa so postavili opozorilne table.

