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Nadzor Ormoških lagun v okviru projekta Life
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RA PRLEK, 27.8.2016, LOKALNI UTRIP, 17:00
Ormoške lagune so 55 hektarjev veliko mokrišče, ki leži na območju rečnega ekosistema Drave ob
Ormoškem jezeru. Sestavljajo ga plitvi bazeni s trstišči in sestoji rogoza, obdaja pa ga poplavni gozd,
redek ostanek mehkolesne rečne loke v Sloveniji. Mokrišče je izjemnega nacionalnega in mednarodnega
pomena za številne ogrožene vrste ptic. Imeli so tudi nadzor s strani Evropske komisije in tako na kratko
lahko povemo, da so z videnim zadovoljni. Je sicer nekaj časovnega zamika v samem projektu Life,
vrednem 4 milijone evrov, ampak to ne spremeni zaključka, da dosedanji potek projekta po njihovem
mnenju poteka zelo dobro. Ob tej priložnosti smo spregovorili nekaj besed z direktorjem DOPPS-a, dr.
Damijanom Denacem.
DAMIJAN DENAC: Včeraj in danes poteka nadzor s strani Evropske komisije. Mi tukaj izvajamo del vsebin
večjega Life projekta, ki poteka pet let. Naslednje leto bo zadnje leto. Projekt se konča z letom 2017,
koncem 2017 in enkrat tekom projekta, katerega koli Life projekta obišče evropska komisija vodilnega
partnerja, se sestane z njim in tudi seveda z vsemi partnerji projekta in opravijo tudi terenski ogled
območij, kjer se izvajajo akcije. Ta del, partnerski pregled, pregled financ s prezentacijo, to smo opravili
včeraj v štiriurni prezentaciji, danes pa smo na terenu, zdaj tukaj v lagunah, potem gremo še na mesta
ob Dravi, kjer smo odprli rečne rokave, ter na koncu še na ptujsko jezero, kjer smo postavili tudi novo
opazovalnico in izobraževalne table. Torej, tukaj sta dve predstavnici Evropske komisije. Gre za gospo
Muriel Druckman, ki dela v Bruslju in Paivi Rauma, ki je Finka in je zadolžena za finance. Torej, ta gospa
Muriel preglejuje vsebinsko izvedbo aktivnosti, da oni svetujejo, hkrati pa predvsem preglejujejo izvedbo,
če je v skladu s predlaganim v projektu.
NOVINAR: In kaj pravi nadzor? Predstavnici Evropske komisije sta nam povedali, da so dosedanji rezultati
dobri in da je viden napredek. Gre za čudovito pokrajino, ki jo je potrebno ohranjati in upata, da se bo to
s pomočjo Life projekta tudi zgodilo. Najbolj jima je všeč seveda narava in vračanje ptic v njihovo prvotno
okolje. Prisoten je bil še Mitja Kaligarič, zunanji nadzornik Life projekta za Slovenijo.
MITJA KALIGARIČ: So te ormoške lagune nekdanji industrijski objekt, ki se sedaj posrečeno vrača, oziroma
se spreminja neko stanje, kjer bodo ugodni življenjski prostori za živali, predvsem za ptiče, ampak
vsekakor, to je umetno ustvarjeno mokrišče. Ne smemo pa pozabiti, da tukaj le par sto metrov stran imamo
seveda staro Dravo, ki pa je pravi biser s svojo originalno in naravno strugo, s prodišči, z mrtvimi rokavi, s
poplavnim gozdom in tukaj pri Središču ob Dravi z izviri, s studenčnicami, tako da to je pravzaprav tisto,
na kar ne smemo pozabiti. To je pa neokrnjena narava, ki se seveda vzdržuje sama, ni potrebno kaj dosti,
ampak seveda, ne smemo pa nanjo negativno vplivati.
NOVINAR: Nam je dejal Mitja Kaligarič. Dan danes smo žal v situaciji, da je marsikatero območje potrebno
vrniti nazaj k naravi in prav z ormoškimi lagunami DOPPS počne to uspešno.
KALIGARIČ: DOPPS je uspešen, ker je strokovno, kadrovsko kompetenten in se uspešno prijavlja na
projekte in misli, da je tukaj v regiji pomemben člen, ne edini, ampak pomemben člen v prizadevanjih za
varovanje narav. Predvsem v okolici Drave. To je tisto, kar ima ta regija najvrednejšega.
NOVINARKA: Bodoči rezervat bo z urejeno infrastrukturo za obisk odprt za javnost. Kakovostno doživljanje
narave bodo omogočili z učno potjo z opazovalnicami in s centrom za obiskovalce, ki bosta prilagojena
tudi za skupine s posebnimi potrebami. V rezervatu bo v obliki vodenih ekskurzij organiziran izobraževalni
program za mlade in za druge skupine obiskovalcev. Septembra 2012 kje DOPPS pričel z izvajanjem
projekta Life Drava, ki ga preko finančnega mehanizma Life plus sofinancira Evropska unija. V okviru
projekta, ki poteka do leta 2017, nadaljujejo z uresničevanjem zelene vizije prihodnosti za ormoške
lagune.
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DAMIJAN DENAC: Okoli 4 milijone je vreden cel projekt. To seveda ni vrednost samo za lagune, ne,
oziroma naturacija lagun je samo ena od mnogih akcij pri, naturacijskih, v celotnem projektu. Finančna
shema je pa sledeča, 50 procentno je sofinanciranje s strani Evropske unije, 20 procentno je sofinanciranje
s strani ministrstva za okolje in prostor, torej nacionalno, Republika Slovenija, 30 procentov pa prispevajo
v projekt sofinancerji in partnerji sami. Vsak partner mora obvezno nekaj prispevati, tudi finančno. Med
sofinancerji je pa pohvalno in za to se zahvaljujemo tudi občina Ormož z manjšim deležem, vendarle pa.
In vsak prispevek je pomemben in ga je tudi občina Ormož temu projektu namenila.
NOVINARKA: Še zaključi direktor DOPPS doktor Damijan Denac. Lagune sicer uradno za javnost niso
odprte, pravi koordinator za izobraževanje in stike z javnostjo Dominik Bombek, pa vendar.
DOMINIK BOMBEK: Ne morem reči, da imamo odprto za javnost. Pač seveda nobenega ne podimo ven,
ampak želimo tudi narediti nek osrednji dogodek, kjer bomo pač naredili prireditev, povabili ljudi, jim
povedali, kakšen je namen tega območja. Seveda do takrat pa moremo pač vseeno še večina stvari, ki jih
imamo v cilju, da se pripravijo, pač urediti in zdaj pač malo čakamo na to, da dokončamo in da potem
povabimo. Seveda, otvoritev, dogodek, to pa nekako pričakujemo, da ga bomo izvedli. Ne bi pa rad že
zdaj napovedal,ali bo to to jesen ali mogoče spomladi. Ampak zelo v bližnji prihodnosti pa ja.

