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...z Dominikom Bombekom, ornitologom
v Ormoškihlagunah, naravnem rezervatu
v nastajanju
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Glorija Lorenri
jegov uradni naziv je
zelo dolg: projektni
koordinator za izobraževanje in stike
z javnostmi. Tako piše na vizitki
DOPPS-a, Društva za opazovanje
in proučevanje ptic Slovenije. V
praksi pa to pomeni, daje treba
v istem dnevu na primer vzeti
motorno žago v roke, se pogajati
z izvajalci najrazličnejših del
vrezervatu, pogledati, kako napreduje postavljanje ograj, preveriti,
kako je z vodnimi bivoli, skočiti
na radijsko postajo in potem še do
kakšnega župana, se dogovoriti za
predavanje . . Vmes so ure hoje v
blatu in ko je bil bodoči rezervat
Ormoške lagune tako zelo na
začetku, da ni bilo niti improvizirane pisarne z umivalnikom, je
moralo zadostovati vedro z vodo,
v katerem se je umil, tik preden je
skočil v kakšno "pravo" občinsko
pisarno.
"Tu se začne," reče, ko se ustaviva pred parkiriščem lagune,
ki še potrebuje nekaj gramoza,
izravnave, poprave terena, a na
asfaltu je že z velikimi rumenimi
črkami napisano BUS. Za bodoče
obiskovalce.

-

Brez Gukree, brez ptic?
Septembra 2012 je DOPPS začel
izvajati projekt obnove rečnega
ekosistema nižinskega dela

Drave LiveDrava, ki ga s pomočjo
finančnega mehanizma Life+
sofinancira EU. Projekt bo tekel
do leta 2017, del projekta pa je tudi

vzpostavitev naravnega rezervata
v nekdanjih bazenih za odlaganje
odpadnih vod propadle ormoške
tovarne sladkorja, tako imenovane Cukrce. Prav nič ni motilo ptic,
da bazenov ni ustvarila narava;
mokrišče je postalo ključno postajališče za selivke, šteli so jih v
desettisočih, in kar 29 vrst vod n ih
ptic, med njimi globalno ogrožene
in redke, je tukaj gnezdilo. Ko je izginilo življenje v Cukrci, je začelo
izginjati tudi mokrišče, z njim pa
življenje, ki gaje mokrišče omogočalo. "Z vodo, ki sojo v tovarni
uporabili pri čiščenju in predelavi
sladkorne pese, so polnili šest
bazenov in ker so bili bogati z
nevretenčarji, so postali izjemno
zanimivi za ptice. Tu so se spomladi ustavljale na selitvenih poteh
proti gnezdiščem, se nahranile, si
nabrale moči in nadaljevale pot,"
pravi Dominik Bombek. 'Jeseni
je selitev potekala v nasprotni
smeri, proti prezimovališčem.
Bili so dnevi, ko se je deset tisoč
ptic in več menjalo v nekaj urah.
Na Dravi, denimo, ni več ugodnih gnezdišč za navadno čigro,
rečna dinamika seje spremenila.
Konec devetdesetih smo napravili umetne splave, na katerih je
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lahko gnezdila i njo tako oh ranili.
Vodstvo tovarne nam je zmeraj
šlo na roko, zmeraj so upoštevali
naše prošnje. Ko bi voda, ki sojo
spuščali v bazen, lahko preplavila
račja gnezda, so nam prisluhnili
in jo spustili v drugi bazen, ko
smo jih prosili, naj brežine kosijo
avgusta in ne junija, da ne bi
uničili gnezd in vzeli mladičem
kritja, so nam ustregli. Sijajno
smo sodelovali."
Potem pa je prišlo leto 2007, z
njim novi evropski sladkorni tržni
red in zaprtje tovarne. Bazeni so
se začeli sušiti, preraščale so jih
koprive in rozga, mokrišče je začelo izginjati. "Začeli smo izgubljati
pomembno postajo na selitveni
poti in gnezditveno območje. Tukaj smo imeli redkosti polojnik
je gnezdil samo v Ormoških lagunah, tu je gnezdila raca konopnica, pa kostanjevka . . To so v Evropi
globalno ogrožene ptice, ne le pri
nas. Seveda smo začeli razmišljati,
kaj storiti. Po zaprtju tovarne in
programu prestrukturiranja smo
se bali, da bodo bazene zasuli
takrat bi bilo vsega konec."
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Kaj bomo imeli od tega
A obrnilo se je drugače. "V
težkem času, v finančno podhranjen i Sloveniji in ko država
nima denarja, nihče ne gleda,
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kaj se dogaja z naravovarstvom
je država podprla program, da
se Ormoške lagune namenijo
naravovarstvu. Lastniktovame
je bila nizozemska korporacija
Roval Cosun, kije marca 2010 po
pogovoru z direktorjem DOPPS-a
Damjanom Denacem celotno
območje bazenov, 55 hektarjev,
podarila društvu z zavezo, da tam
vzpostavi naravni rezervat."
Z ramen je padlo veliko breme
in se hkrati naložilo novo. Zaveza
niso besede, da boš delal v dobro
narave, ampak delo v dobro narave. Po mukotrpni "papirologiji"
in včasih nič manj mukotrpnih
"pogajanjih" z domačini se je pričela renaturacija Ormoških lagun,
vrnitev v stanje, ki omogoča povečanje populacij ogroženih vrst
ptic na tem območju. Dominik
Bombekje iz bližnje Gorišnice, a
DOPPS je med župani in večino
ljudi "tisti, ki prihaja iz Ljubljane".
In vse, kar prihaja iz Ljubljane, je
slabo.
"Ljudje najprej vprašajo, kaj slabega jim varstveni režim prinaša.
Kaj bomo imeli od tega? Koliko
denarja? Mnogi težko razumejo,
da je že dejstvo, da bomo za svoje
otroke ohranili kulturno krajino,
dodana vrednost, četudi ne pade v
žep. )e pa največje darilo otrokom.
Nisem star, pa moram svojima
otrokoma razlagati, da je bilo čisto
drugače, ko sem bil njunih let, da
so bili povsod cvetoči travniki, na
katerih sem lovil metulje. Danes
ju moram peljati nekaj kilometrov
daleč, da najdemo cvetoč travnik.
Poslušam stare ljudi, ki se spominjajo nekdanje Drave, zdaj imamo
možnost, dajo predamo naprej
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boljšo."

Vidra je že tu, bober tudi
Lansko poletje, ko so začeli
izdelavo novega cevovoda, ki v
bazene po principu tlačne razlike

dovaja vodo iz Drave, v bazenih pa
z izkopi jarkov, oblikovanjem otokov, s prekopi ..., jim je dalo vetra.
Natančneje: deževno poletje jih je
zalivalo z vodo. "Biloje obupno,"
se spominja Dominik. "Pogrezali
smo se v blato. Mi in mehanizacija. Ničkolikokrat je bilo tako, da je
en stroj vlekel drugega, nasedlega,
iz blata. Blata je še preveč tudi
zdaj in brez gumijastih škornjev
bi se mi slabo pisalo. A bilo bi
škoda zamuditi pogled na stari
rokav Drave, ki je bil še pred letom
mrtev in zamuljen , danes pa vanj
prihaja življenje z velikimi koraki.
"Pojavljajo se ribe, pred dnevi sem
prvič videl vidro. Domačin Marko
Zabavnik jo je celo fotografiral.
Poglejte to ogolelost drevja bober
je že tu. Ker smo v rokav napeljali
vodo, je lahko zaživel. Ne morem
se strinjati s tistimi, ki rečejo, prepustimo naravi, da ureja po svoje.
Če bi ji prepustili, bi bil to zaraščen
svet z malo življenja, z roko v roki
morata človek in narava."
Pet glav vodnih bivolov naju
spremlja iz pašnih ograd, že v slabem letu so se izkazali kot odlična
rešitev proti zaraščanju. "Pripeljali
smo jih iz mokrišč Nežiderskega
jezera, kjer imajo z njimi odlične izkušnje. Prilagojeni so na
življenje v močvirnem svetu in se
hranijo s pičlim rastlinjem, trsjem
in s šaši. Od naselitve do danes so
'počistili' kar tri hektarje zaraščenega zemljišča in nam prihranili
ogromno dela s stroji, veliko
energije. Ugotavljamo, da bomo
potrebovali še nekaj bivolov, da
bomo lah ko obvladovali tudi brežine bazenov, ki bodo pašne."
Četudi so bazeni še v "surovem"
stanju, kot pravi naš sogovornik,
počasi dobivajo podobo, kakršno
so imeli, ko je tovarna še delovala. V vsakem bo svojstven vodni
režim; prvi bo imel globljo vodo,
ki odgovarja določenim ptičjim
prebivalcem, drugi bo imel
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plitvine, gnezditvene otoke, tretji
bo močvirni travnik z malo vode
. . Ko rezervat Ormoške lagune ne
bo več samo "v nastajanju", bodo
tu cvetoči travniki in mehkolesna
loka, opazovalnice za ptice, učna
in sprehajalna pot , center za obiskovalce, raziskovalna postaja za
spremljanje selitev ptic,' učilnica"
za študentske terenske vaje, hlev
z avtohtonimi pasmami domačih
živali, čebelnjak, zeliščni nasad
. . Predvsem pa bo tukaj spet
varno zatočišče za tisoče ptic.
In ljudje tod okrog bodo morda
spoznali, da naravni rezervat ni
ovira, ampak priložnost. Takrat,
upa Dominik, bo spet več časa za
"vlogo" preučevalca in opazovalca
ptic zdaj ni časa zanjo.
"Od nekdaj so me zanimale ptice. Ko sem bil otrok, ni bilo ravno
dobre izbire otroškega programa,
zato je bila narava moja televizija.
V drugem razredu, se spominjam,
sem prosil očeta, naj mi kupi knjigo Živalstvo Evrope. Vsako jutro
sem jo listal, bila je moja biblija.
'Terensko' delo pa sem imel pri
starih starših v Halozah, vse ptice
sem poznal že po oglašanju. Pred
kakšnimi dvajsetimi leti meje
Damjan Denac prvič peljal na ptičarski teren in takrat sem 'padel
not'. Študiral sem biologijo in
kemijo, se zaposlil v šoli, bil nekaj
časa v Zavodu za naravo, potem
pa odšel v DOPPS. Četudi je moja
zaposlitev zdaj manj varna, ker je
vezana na projekte, bi se ponovno
tako odločil." ■
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Z roko
v roki morata
človek

in narava
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#ef 6o trajal projekt LiveDrava na reki
med Mariborom in Središčem ob Dravi
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