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Ohranjanje narave in naravoslovni turizem?

Črtomir Rosic

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Ohranjanje narave je postalo
eden izmed najpomembnejših
izzivov sodobnega časa, saj je
nadaljevanje človeškega obstoja možno le ob ohranjanju
naravnega temelja življenja, O
pomembnih projektih, kot je LiveDrava, je z nami spregovoril
Dominik Bombek iz Društva za
opazovanje in proučevanje ptic
Slovenije (DOPPS).

Beseda je tekla predvsem o projektu obnove rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji LiveDrava, ki spada med
največje v Sloveniji. Vodi ga DOPPS, izvedba projekta pa na
območju Drave skozi številne naravovarstvene ukrepe znatno
prispeva k ohranitvi narave. Pri tem je Bombek izpostavil, da z
obnovo območij vzdolž Drave pozitivno vplivamo na naravovarstvene cilje, hkrati lokalno izboljšujemo poplavno varnost,
izboljšujemo sodelovanje med ključnimi deležniki na območju
Drave in razvijamo priložnost za naravoslovni turizem.

-

Obnova rečnih rokavov za ribe in ptice
Glavnina ukrepov projekta se izvaja na terenu kot obnova rečnih rokavov (oblikovanje novih drstišč evropsko ogroženih rib,
kot so bolen, nežica, umbra, pezdirek, ter vzpostavitev gnezdilnega in prehranjevalnega habitata vodomca in malega martinca). Odpiranje rokavov območje znova napaja z vodo in s tem
bogati podtalnico, ob poplavah pa rokavi delujejo kot vzporedne struge, ki hitreje odvajajo vodo in s tem lokalno zmanjšujejo poplavno ogroženost. Na petih izbranih prodiščih so odstranili vso grmovno vegetacijo, ki se je razširila na goli prod, s
tem pa obnovili habitat malega deževnika in lokalno povečali
pretočnost struge.

Gnezditvena otoka na jezeru
Redno vzdržujejo gnezditvena otoka na Ptujskem jezeru, s tem

pa ohranjajo primerne gnezditvene habitate za navadno čigro
in rečnega galeba. Ker zmanjšana dinamika v stari strugi Drave ne zagotavlja obnove gnezdišč naše najmanjše lastovke breguljke, so na treh izbranih mestih, kjer so bregovi Drave dovolj
strmi in visoki, izdelali stene za gnezdenje breguljke in vodomca. Naravna prodišča so zaradi neprimernih oblik rabe danes
močno ogrožen življenjski prostor, zelo problematična pa je
vožnja zlasti z motorji za motokros in štirikolesniki. S prekopi
in postavitvijo zapornic so preprečili dostop na devet prodišč,
istočasno pa so na vseh lokacijah namestili edukativne table.

Ornitološka opazovalnica
Nova pridobitev bo tudi ornitološka opazovalnica, ki bo postavljena na desni strani jezera, v njej pa bodo na voljo informacije za obiskovalce in pogled na kolonijo navadnih čiger.
Ob koncu je Dominik Bombek še dodal, da je narava v svetu
postala pomemben del turistične ponudbe, v Sloveniji pa je po
večini prezrta, če pa jo že opazimo, jo izkoristimo in uničimo.
Pri nas skupnost v naravo vlaga premalo, to pa je razlog, da
vztrajno drvimo za državami, ki so svoje naravne danosti že
uničile. Znotraj projekta LiveDrava zato urejajo turistično infrastrukturo, ki bo omogočila doživljanje narave, z njo pa želijo
spodbuditi naravoslovni in ekološki turizem kot pomembno in
prepoznavno panogo.

