Slovenija, Podravje

• Ko si naravovarstveni organizaciji skočita \J ase

Alpe Adria Green proti Doppsu
Minule dni je prišlo do precej nenavadne situacije. Naravovarstvena organizacija Alpe Adrla Gre.en je
nost posredovala dopis, s katerim opozarja na nedovoljen poseg v strugi reke Drave, gorvodno od Ptuja.

Situacija je nenavadna zato,
ker smo nadalje ugotovili, da
je naročnik del v strugi Drave
druga naravovarstvena organizacija Društvo za opazovanje
in proučevanje ptic Slovenije
(Dopps). Da bi si naravovarstvenih drug drugemu tako v
javnosti skočili v lase, doslej ni
bila praksa. Običajno so se eni
ali drugi oglašali pri določenih
infrastrukturnih posegih v
prostor: proti državi, občinam,
gospodarstvu . .
Predsednik
organizacije
Alpe Adria Green Vojko Bernard je na medije, štiri inšpektorate ter dve ministrstvi
posredoval prijavo zaradi po
njegovem mnenju nedovoljenega posega v strugi Drave
na območju občine Starše. V
sklopu posega se je predrl zaliv med rečnim obrežjem in
sipino v strugi Drave, s predrtjem zaliva se je med sipino
in obrežjem oblikoval kanal.
»Spreminjajo tok reke, motijo
in vznemirjajo prostoživeče
živali. Predrli so zaliv, ki je z
bogatim podrastjem nudil zavetje kolonijam majhnih ribic,
postranic in podobno ter iz
njega napravili kanal. Tako so
posledično znižali nivo rečne
gladine in v zaprti brzici, skriti pod vejami, ribjemu življu
odvzeli pomembno zatočišče
pred kormorani. Zgroženi smo
nad takšnim neodgovornim
ravnanjem v zaščitenem okolju in pričakujemo vaše takojšnje posredovanje,« je v prijavi
inšpekciji med drugim zapisal
Bernard.
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Arso in Dopps: Vse
je legalno
Ker je za urejanje vodotokov
v večini primerov odgovorna
država, smo na Agenciji RS za
okolje (ARSO) povprašali, ali
gre v tem primeru res za nedovoljen poseg. »Na omenjeni
lokaciji nikakor ne gre za nedovoljen poseg v strugo reke
Drave. Gre za izvedbo projekta
Life+, Live Drava
obnova rečnega ekosistema nižinskega
dela Drave v Sloveniji, izvedbo
akcije zmanjšanje človeških
motenj in uničevanja gnezditvenega habitata ptic. Upravičenec in koordinator projekta
je Dopps, pridružena upravičenca sta Vodnogospodarski
biro Maribor (VGB) in Vodnogospodarsko podjetje Drava
Ptuj (VGP Drava), sofinancer
projekta pa Dravske elektrarne
Maribor (DEM). Dela v Staršah
izvaja VGP Drava Ptuj, projektno dokumentacijo za izvedbo
del v Staršah (in tudi na vseh
drugih lokacijah) je pripravil
VGB Maribor. Pred izvedbo del
so bila pridobljena soglasja in
dovoljenja. Vsa dela se izvajajo
natančno po projektu in skladno s pridobljenimi dovoljenji, soglasji in odločbami,« so
povedali na ARSO.
Glede na to, da je Dopps nosilec projekta Live Drava, smo
za mnenje o prijavi povprašali
še direktorja te organizacije.
Damijan Denac je poudaril:
»»V primeru te prijave je problematično predvsem to, da
prijavitelj, Alpe Adria Green,
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trdi, da so se izvajali nedovoljeni posegi, kar ne drži. Pozdravljamo sicer njihovo skrb
za naravno dediščino, ki je bila
verjetno vzrok za prijavo, vendar to ne more biti opravičilo
za njihovo nekorektno ravnanje. Od vsakogar, še posebej pa
od nevladne organizacije, društva, ki deluje v javnem interesu, bi pričakovali, da preveri
informacije, s katerimi nastopa, preden jih posredujejo medijem in javnim institucijam.
Eksplicitno so zapisali, da gre
za nedovoljene posege, čeprav
imamo za njih popolnoma vsa
potrebna dovoljenja in soglasja. Gre za posege, s katerimi
izboljšujemo stanje ogrožene
narave in preprečujemo protizakonita ravnanja, kot je kraja
proda, vožnja po prodiščih . .
Od Društva Alpe Adria Green
smo 17. februarja 2015 zahtevali, da umaknejo novico o tej
prijavi z njihove spletne strani
in pošljejo na vse naslove, ki so
jih o tem obvestili, pojasnilo, da
gre za njihovo napako. Novica
je bila danes zjutraj (28. februar 2015) še vedno na spletni
strani, tudi opravičila od njih
do danes nismo prejeli. Primer
je žal kar simptomatičen za
današnje čase in našo družbo.
Prvi brez argumentov in brez
resnega strokovnega poznavanja nekega področja javno obsodi drugega, slednji pa mora
potem polagati račune, namesto da bi bilo obratno.«
Mojca Zemljarič
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Dela v strugi Drave na območju občine Starše se izvajajo v sklopu 4,4-milijonskega projekta Live
Drava, katerega nosilec je Dopps. V projekt je vključeno območje ob Dravi od Maribora do Središča
ob Dravi (na zemljevidu označeno z rdečo barvo).
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Rečni kanal, zaradi katerega sta si ta čas v laseh dve naravovarstveni organizaciji.

