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

Drava festival
RA PRLEK, 20.6.2016, LOKALNI UTRIP, 17:01
V okviru projekta Drava festival so v soboto pripravili vodene izlete po rezervatu Ormoške lagune, vožnjo s kočijami in
jahanje po rezervatu, je povedal Dominik Bombek iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Povedal je, da
so tokrat medse povabili člane Konjeniškega društva Središče ob Dravi. Drava festival želi Dravo in njene številne danosti
približati lokalnim prebivalcem, dvigniti zavest o pomembnosti zdravega ter kakovostnega življenjskega okolja, ki ga reka
omogoča. Hkrati želi povezati tako posameznike kot ponudnike raznovrstnih storitev ali izdelkov ter s tem spodbuditi
sodelovanje za skupen trajnostni razvoj in promocijo območja reke Drave v Sloveniji.
DOMINIK BOMBEK: prekrasen dan tukaj v lagunah in seveda tudi drugod, ampak v lagunah še je pač toliko večji zaradi
tega, ker je danes v klopu Drava festivala, Drava festival so pa dejansko dogodki od Dravograda do Središča ob Dravi, ki
se pač dogajajo v različnih časovnih in pa krajevnih območjih in pripravili smo tukaj v Ormožu pač en dogodek, kjer
predstavljamo ljudem lagune. Lagune do danes, kolikor smo naredili in jih predstavljamo malo na drugačen način. Se
pravi ponavadi je vodenje ljudi z ornitologom in grejo peš po območju, danes pa si lagune lahko pogledajo s kočijami, se
pravi, da ji peljemo s kočijami. To pomeni, da si lagune lahko pogledajo tudi starejši ljudje in pa tudi mlajši, ki bi v tako
velikem kompleksu tudi malo omagali.
NOVINARKA: Ormoške lagune so 55 hektarjev veliko mokrišče antropogenega nastanka, ki leži na območju rečnega
ekosistema Drave ob Ormoškem jezeru. Sestavljajo ga plitvi bazeni s trstišči in sestoji rogoza, obdaja ga poplavni gozd,
redek ostanek mehkolesne rečne loke v Sloveniji. Mokrišče je izjemnega nacionalnega in mednarodnega pomena za
številne ogrožene vrste ptic.
BOMBEK: Lagune imajo že svež dotok vode iz ormoškega jezera, lagune so naravovarstveno oziroma urejene v sklopu
naravovarstvene ureditve. Se pravi, naredili smo številne otočke, jarke v bazenih in pa pripravili habitate za gnezdenje ptic
, potem, pripravili smo pašno ograjo za živali, za bivole, se pravi vodne bivole. Bivoli nam omogočajo management, ali pa
kontroliranje zaraščanja območja, se pravi da z njimi zmanjšujemo to zaraščanje Pripravili smo tudi zaščito za živali, se
pravi, da smo zgradili hlev. Začeli smo urejati, ali pa na 90 procentov smo že uredili vrt rezervata, kjer bodo imele lahko
šole naravoslovne dneve, naključni obiskovalci pa bodo se lahko usedli in pa malo odpočili. Pogledali si tudi pač del
narave v takšnem manjšem prostoru, oziroma del narave, ki ga lahko vidimo doma na naših parkih. Pač, tukaj imamo pač
vse osredotočeno na enem mestu.
NOVINARKA: Pripravljene so učne poti, manjkajo le še interpretacijske table, ki bodo obiskovalce po rezervatu tudi
usmerjale. Ormoške lagune so pomembno gnezdišče vodnih ptic in ključno postajališče za ptice selivke v Sloveniji. Tukaj
je bilo zabeleženih že 29 gnezdečih vrst vodnih ptic, med katerimi so tudi ogrožene in redke vrste kot so čapljica, mala
tukalica, kostanjevka, polojnik, rdečenogi martinec in navadna čigra. Ne gre pa pozabiti tudi na vodne bivole.
BOMBEK: Vodni bivoli so domače živali, ne, kar se pa tiče drugih vrst, so pa številne ptice , med njimi številčnejše race,
ki gnezdijo, pobrežniki, ki so v naselitvi, potem različne skupine čapelj se nahajajo v tem območju potem dvoživke, zelo
pomemben prostor za dvoživke, za plazilce, za kačje pastirje, redke… vodnih rastlin se pač tudi tukaj lahko najdejo, tako
da pač prostor daje ogromno. Seveda je pa spet tako, ne, da prostor ki ga imamo pač ga vam mora nekdo prikazati. Sami
ne boste vsega tega videli, ne.
NOVINARKA: naj ob koncu spomnimo, septembra 2012 je DOPPS pričel z izvajanjem projekta Livedrava, ki ga preko
finančnega mehanizma Life+ sofinancira EU. V okviru projekta, ki poteka do leta 2017, nadaljujejo z uresničevanjem
zelene vizije prihodnosti za Ormoške lagune.

