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naravovarstveni projekt, ampak
predvsem povezovalni

Naročnik: DRUŠTVO ZA OPAZOVANJE IN PROUČEVANJE PTIC SLOVENIJE
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.

ni

ANDREJA KUTIN LEDNIK
Od Melja v Mariboru pa vse do meje s
Hrvaško je Drava povezana v projekt
LiveDrava, ki ga vodi Društvo za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS).
Ne gre za kak ljubiteljski projekt, težak
je kar 4,4 milijona evrov, ampak za
enega resnejših dokazov, da naravovarstvo ni "cokla v razvoju", ampak
lahko pripomore k izboljšanju razmer
na mnogih področjih. Z varovanjem
narave varujemo tudi ljudi ob njej,
pospešimo turistični razvoj in tudi (ali
predvsem) poplavno varnost ob reki,
ki premore največ ptic v že tako biotsko pestri državi.
"Miselnost, da je varovanje narave,
ptic, ki živijo ob reki, v nasprotju z zagotavljanjem protipoplavne varnosti,
postaja počasi preživeta. Tudi vodarji se s tem strinjajo, proces torej gre
naprej," pravi Tilen Basle iz štajerske
sekcije DOPPSA, ki je mimogrede
tudi najstarejši del našega največjega
naravovarstvenega društva. Tukaj je
bila ustanovljena prva sekcija društva
in Drava je bila dolgo "center moči"
med ornitologi. Danes je to reka, ki
ima največ ptic v Sloveniji, v jesenskem in zimskem času jih je lahko
na Dravi tudi več kot 20 tisoč. Lani je
bilo samo na Ptujskem jezeru več kot
22 tisoč ptic, kar je rekord v celi zgodovini štetja. "Zanimiva je tudi zaradi
sprememb, ki so se dogajale na Dravi z
izgradnjo hidroelektrarn, konec 70. let
sta se spremenila cel tok reke in oko-
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lica, posledično sta izumrli dve vrsti

ločanje ptic, za lažje prepoznavanje,"

ptic. A stara struga se je vseeno ohranila do te mere, da je večina ptic ostala
na Dravi. Tukaj smo tudi začeli izvajati
prve resne naravovarstvene ukrepe," o
pomenu Drave pove Basle.

pove Basle.

Tudi proti poplavam
V okviru projekta so tako že očistili
prodišča stare struge Drave pod jezom
v Melju. To hkrati pomeni večjo pretočnost reke, reka pa je boljši gostitelj
za ptice. Znova so odprli tri rokave, ki
si jih je reka nekoč že lastila, ter od-

kupili del poplavnega gozda, ki bo
sedaj opravljal naloge, ki so jih imeli
taki gozdovi nekoč. Ukrepi so ob visokih vodah že pokazali, da so denimo
rečni rokavi dober zadrževalnik vode.
Poplavni gozd je sploh eden boljših
protipoplavnih ukrepov, pravi Basle,
saj deluje kot spužva "ob viških vode,
drevesa zadržujejo vodo, v sušnih obdobjih pa počasi sprostijo", hkrati pa
so rečni rokavi zelo ugodno okolje za
druge živalske vrste.
Seveda je velik del projekta namenjen pticam, ki so sploh bogastvo
Drave. Na Ptujskem jezeru sta nastala dva dodatna gnezditvena otoka za
navadno čigro in rečnega galeba, na
obrežju pa je zrasel opazovalni stolp,
ki bo uradno otvoritev doživel v oktobru. "Stolp je namenjen tudi nam za
lažje opazovanje ptic, sicer pa gre za
veliko turistično popestritev, saj se z
njega vidijo jezero in otoki za gnezdenje. Opremljen bo s tablami za do-

Pridobivanje lokalne skupnosti
Zagotovo pa je največji zalogaj za
ekipo pomenila vzpostavitev naravnega rezervata Ormoške lagune.
Po žalostnem koncu Tovarne sladkorja Ormož je v nekdanjih tovarniških lagunah nastal rezervat, ki je
danes raj za ptice in druge živali, za
obiskovalce pa so zagotovo največja
atrakcija vodni bivoli. Rezervat bo podobno kot Škocjanski zatok na Obali
ob koncu projekta opremljen z vsemi
vsebinami, ki jih tak prostor potrebuje opazovalnicami, učno potjo,
vrtom . . Povsod, kjer so se Doppsovci
lotili dela, so morali najprej pridobiti
na svojo stran lokalno skupnost, kar
terja sicer veliko energije, a je uspeh
toliko večji, ko domačini, ki so na začetku kakemu početju nasprotovali,
zadevo celo hvalijo.
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"Miselnost, daje

varovanje narave
v nasprotju
s protipoplavno

varnostjo, postaja
preživeta"

Premiera filma o Dravi nekoč in danes
V sklopu projekta LiveDrava je nastal tudi dokumentarni film Reka Drava darilo narave za vse generacije, ki predstavi dinamično Dravo pred izgradnjo
hidroelektrarn, in umirjeno, kot je sedaj, predstavi naravo in ljudi, ki živijo
in delajo z Dravo, pa tudi prizadevanja mnogih, da ostane naravna vrednota. Premiera filma bo drevi ob 19. uri v prostorih GT22 na Glavnem trgu 22.

___________________________?'

Naročnik: DRUŠTVO ZA OPAZOVANJE IN PROUČEVANJE PTIC SLOVENIJE
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.

~~~~~~~~~~~~~T

-*^"

=^

=

,_______.

...^
r \*^^^^M
'%&S^^^wfk^—^k^3mm\^mmmmmmmmmmmmmmm\ /fl

i__W_^r .__^_^_____________________________________________________r^

B_T

m

¥~~~~-

J

fl__j_M_L

'''jjLfr^ pgfaVft -^_jfc^-£^Z*$it?*+' "^^^^^T^^^^*ij^^^^^^^^^^^^^^^B^M_ifc^_^!_B___i__^__^_r^__f^<i^
■

Drava bo poslej boljši gostitelj tudi za ptice. Foto: Andrej PETELINŠEK

