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kratek dokumentarec o reki

Reka Drava: darilo narave za vse generacije
Ze februarja bomo lahko na nacionalni in lokalnih televizijskih postajah videli dokumentarni film, v katerem bo glavno vlogo igrala naša
reka Drava. Edinstvene
posnetke, ki jih zdaj še dokončno obdelujejo in opremljajo z zvokom, so minuli teden že pokazali na predpremleri, ki je bila na Fakulteti za
naravoslovje In matematiko v Mariboru.

Avtor Gregor Subic je dobrih
deset minut dolg film naslovil
Reka Drava: darilo narave za
vse generacije. Dokumentarec
je nastal v okviru projekta LiveDrava
Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave
v Sloveniji, zanj pa so porabili
15.000 evrov. Biolog in naravovarstvenih Šubic je avtor več
krajših filmov o naravi. Eden od
njih, Med morjem in kopnim, je
že prislužil priznanje Prometej
znanosti, ki ga Slovenska znanstvena fundacija podeljuje za
odličnost v komunikaciji ter
popularizacijo in promocijo
znanosti. Besedilo za novi film
je napisal vodja projekta LiveDrava Damijan Denac, prebral
pa Ivan Lotrič.
»Filmi so eno od orodij pri varovanju okolja. Zelo učinkoviti
so prav kratki filmi, saj si ljudje
pogosto kaj več časa niti ne vzamemo,« pravi Subic. Dodaja, da
si bo film mogoče ogledati tudi
na spletni strani projekta LiveDrava, služil pa bi lahko še kot
učno gradivo v šolah.
Film so snemali kar dve sezoni. Avtor je povedal, da sta za
eno minuto filma o naravi navadno potrebna dva snemalna
dneva, če so seveda vremenski
pogoji ugodni. Reko Dravo so
posneli tudi z dronom, tj. daljinsko vodeno letečo napravo,
ki nosi fotoaparat ali kamero. V
filmu pa so uporabili še stare fotografije reke; nekaj so jih stežka našli v Pokrajinskem arhivu
Maribor, večino pa na starih
razglednicah.
Starejši ljudje se Drave še
spominjajo kot lepe, mogočne
reke, ki je lahko dosegla celo
kilometer v širino, izredno naglo spreminjala svojo strugo in
niti dve leti ni bila enaka. Po
izgradnji hidroelektrarn se je
njena podoba bistveno spremenila, pa tudi hiše so se približale
strugi. Ljudje so namreč verjeli,
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da jih bodo elektrarne ščitile
pred poplavami. Reka je prinašala čedalje manj proda, kar
je otežilo gnezdenje številnim
pticam. Tudi njeni bregovi so
se spreminjali. Zato bi breguljka in vodomec, na primer, brez
človeške pomoči doslej verjetno že bila izginila. Hkrati pa so
tudi umetne tvorbe, na primer
akumulacijska jezera, postajale
pomemben življenjski prostor
za številne živali in rastline.
opozarNaravovarstvenih
jajo, da so zaradi zajezitev vodna nihanja danes zelo velika.
Premajhna količina vode pa za
življenje v reki in ob njej predstavlja veliko težavo.
Eva Milošič
Projekt LiveDrava skuša staro strugo reke Drave med Mariborom in Središčem ob Dravi vrniti v
prvotno stanje. Poleg varovanja narave sta cilja projekta še izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo. Vse to koordinira Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Od skupno potrebnih
4,4 milijona evrov bo Evropska unija prispevala polovico, Ministrstvo za okolje in prostor petino,
ostalo pa partnerji in sofinancerji (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Mestna občina
Ptuj, Občina Ormož, Dravske elektrarne Maribor, Vodnogospodarski biro Maribor in Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj). Projekt podpirata še Agencija RS za okolje in Občina Središče ob Dravi.

V okviru projekta LiveDrava so na Ptujskem jezeru uredili gnezdltveni otok.

