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Štajerski tednik

Torek

Država: Slovenija
Doseg: 17.000
Stran: 3
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Površina: 200 cm2

Hajdose

• Dopps podal prijavo zaradi nelegalne motokros proge

Hrumenje motokrosistov

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

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (Dopps) je na inšpekcijo za okolje
in prostor podalo prijavo zaradi nelegalno urejene motokros proge v naravnem okolju,
v bližini nekdanjega hajdoškega kartodroma

Dopps opozarja na nelegalno motokros progo ob stari drugi Drave
v neposredni bližini nekdanjega kartodroma Hajdoše.

Dominik Bombek, predstavnik

Gre za varovano naravno območje ob reki Dravi
poplavni
gozd in prodišče. Zemljišča v naravi predstavljajo priobalni pas
stare struge reke Drave in imajo
status javnega vodnega dobra. Lastnik je Republika Slovenija.
»O tem, da je v okolju nelegalno urejena motokros proga, so
nas obvestili domačini. Po ogledu
na terenu smo ugotovili, da je na
varovanem
naravovarstvenem
območju v prostor nedovoljeno umeščen poligon za vožnjo
z motornimi vozili,« je povedal
predstavnik Doppsa Dominik
Bombek in dodal, da lokacija, na

poligona bistveno poslabšal habitat nekaterih ogroženih ptic. Motokros proga je pticam, med temi
so nekatere varovane na podlagi
mednarodnih pogodb, poslabšala življenjski prostor. Vožnjo z
motornimi vozili v okolju je treba
nemudoma ustaviti, stanje v okolju pa sanirati.«
Dopps je s prijavo, ki jo je podal na republiški okoljski inšpektorat, seznanil tudi ministrstvo za
okolje in prostor, zavod za varstvo
narave, zavod za gozdove, Občino
Hajdina in ptujsko policijsko postajo.
Mojca Zemljam

-

kateri je nelegalno postavljena
motokros proga, velja za posebno
varstveno in ekološko pomembno območje: »Na tovrstnih varovanih območjih je treba ohranjati
obstoječi obseg in ekološke značilnosti poplavnih gozdov, trstišč,
mrtvic in ekstenzivno obdelovanih travišč. Zaradi gnezdenja
ali prezimovanja je na območju
treba zagotavljati mir. Vožnja z vozili na motorni pogon po našem
mnenju v varovano okolje ne sodi
in je v nasprotju z zakonom o varovanju narave ter zakonom o vodah. Ocenjujemo, da se je zaradi
v prostor nelegalno umeščenega

Doppsa

