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1: Podvodno okolje
je manj znani del
življenjskega prostora veslonožcev;
na sliki je vranjek
(Phalacrocorax
aristotelis) med podvodnim ribolovom.
foto: Tihomir
Makovec

Ptice so daleč najbolj raziskana skupina živih bitij in raziskave v ornitologiji tako kot nekoč še danes odpirajo vrata do
novega znanja. Lahka prepoznavnost, preproste metode preučevanja in ogromno nakopičeno znanje o pticah je osnova, s
katero si lahko ljudje odpiramo nova obzorja. Če smo nekoč s
pticami spoznavali evolucijo, fiziološke osnove vedenja živali, celične procese in podobno, se je ornitološka stroka danes
s povsem novimi nazori ponovno lotila sistematike, s katero
skušamo spoznati, kako so si ptice in drugi organizmi med seboj sorodni. Pa tu ne mislim le na nova spoznanja, da so edini
danes preživeli dinozavri pravzaprav ptice in da so krokodili
bolj sorodni pticam kot plazilcem oziroma še več, da so ptice
pravzaprav del plazilcev, pač pa da so se korenite spremembe na osnovi novih molekularno-genetskih dognanj dogodile
tudi v samem sistemu ptic.
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Veslonožci Slovenije
// Al Vrezec

Ena najbolj temeljitih sistematskih premetank se je zgodila v redu veslonožcev. Še pred 10 leti smo kot veslonožce (Pelecaniformes) prepoznavali tropike, strmoglavce,
kormorane, kačjevratnike, burnice in pelikane. Torej
ptice z veslastimi nogami, zato smo jim nadeli tudi lepo
slovensko ime veslonožci. Danes je vse drugače, saj so temeljite raziskave razodele, da so se med veslonožci skrivali kar trije redovi. Tropiki (Phaethontiformes) so šli v svoj
red, pelikani so se izkazali bolj sorodni čapljam, zato so
jih sedaj skupaj uvrstili v red močvirnikov (Pelecaniformes), iz katerega so sicer izpadle štorklje, ki sedaj tvorijo
svoj red štorkelj (Ciconiiformes), preostanek veslonogih
veslonožcev pa sedaj tvori red veslonožcev z novim latinskim imenom Suliformes.
Ne glede na sistematski križ kraž pa je veslonožcem ostalo skupno to, da gre za izključno ribojede ptice. Ta lastnost je predstavnike veslonožcev marsikdaj pripeljala
navzkriž z ljudmi, ki so si taistih rib prav tako zaželeli.
Zanimivo pa je, da je bil ta konflikt večji tam, kjer so ribe
pomenile prostočasno zabavo, kot pa tam, kjer so bile
ribe ključni prehranski vir prebivalstva. Razumljivo, ko
pa ti po celodnevnem »športnem« naprezanju, kupu zapravljenih takih ali drugačnih priložnosti, da o dragocenosti ribolovne opreme ne govorimo, pred nos priplava
»nemarni ptič« s kapitalnim lipanom v kljunu. Obsodba
je takojšnja brez pomisleka, dokaz jasen, da o izumiranju
ribjih populacij zavoljo pernate golazni ni dvoma. Pri
nas se ta zli sloves drži zlasti kormoranov (Phalacrocoracidae), ki so sicer daleč največja skupina veslonožcev,
saj prednjačijo po številu vrst tako pri nas kot po svetu.
Čeprav so kormoranom nekdaj pravili morski vrani, pa
je zares morski le vranjek (Phalacrocorax aristotelis), po
velikosti srednji od treh pri nas pojavljajočih se kormoranov. Kormoranom je skupno predvsem to, da se za ribami potapljajo tudi več deset metrov globoko. Pri tem si
omočijo peruti, ki si jih morajo pred letanjem še osušiti.
Sicer so kormorani zelo družabne ptice, ki pogosto lovijo
skupaj. Skupaj tudi gnezdijo v kolonijah, kjer je lahko po
več gnezd nedaleč drugo od drugega spletenih na istem
drevesu ali skalni steni. Pri nas ni bilo zabeleženo gnezdenje nobene od kormoranjih vrst, tri vrste pa so redni poletni in zimski gostje na naših vodah. Kljub dokaj očitni
velikostni razliki pa razlikovanje med vrstami na terenu
povzroča nemalo težav. Kormoranje sorodstvo obsega še
nekaj ribojedih družin znotraj reda veslonožcev. Kormoranom so podobni kačjevratniki (Anhingidae), ki se za
ribami prav tako potapljajo, rib pa ne grabijo, ampak jih
kar nabadajo na kljun, ki je oster kot sulica. Kačjevratniki
so pretežno subtropske in tropske vrste in se pri nas ne
pojavljajo. Poleg kormoranov se pri nas vsaj občasno pojavljajo med veslonožci le še strmoglavci (Sulidae). Ti za
ribami ne plavajo pod vodo kot kormorani in kačjevratniki, pač pa se potopijo le za kratek čas, ko se v strmoglavem
letu z višine zaženejo v ribjo jato. Nasprotno pa se burnice
(Fregatidae), zopet pretežno tropske in subtropske morske ptice, sploh ne potapljajo, pač pa ribe zgolj pobirajo z
vodne gladine, ali pa jih še raje ukradejo drugim pticam.
Skupaj smo med veslonožci v Sloveniji doslej zabeležili
štiri vrste, tri kormorane in enega strmoglavca.
//letnik 20, številka 01, marec 2014

Strmoglavec (Morus bassanus)
Edina v Evropi gnezdeča vrsta strmoglavca. Gnezdi ob
Atlantiku v velikih kolonijah na previsnih obmorskih
pečinah. Gre za značilno morsko ptico, ki se po gnezditvi
pogosto razseli proti jugu. Jeseni in pozimi so strmoglavci pogosti v zahodnem Sredozemlju, v vzhodno Sredozemlje, tudi Jadran, pa jih zanese precej redkeje. Je dokaj
velika morska ptica (85-97 cm), ki navadno v hitrem letu
preletava morsko gladino, neredko pa nad morjem tudi
zajadra. Hrani se predvsem z morskimi pelaškimi plavimi
ribami, ki se združujejo v večje jate, denimo sledi, skuše,
sardele in podobno. Odrasle ptice so bele, z značilnimi črnimi konci peruti in dolgim masivnim svetlim kljunom.
Mlade ptice, ki se sicer v Sredozemlju pogosteje pojavljajo, so sive barve. Sivo mladostno perje z leti pregolijo v
odraslo belo, zato je po obsegu sive oziroma temno pikaste obarvanosti trupa, peruti in repa mogoče določiti tudi
starost ptice tja do četrtega leta.
Pojavljanje v Sloveniji: Izjemno redek gost, ki so ga
zgolj dvakrat pri nas opazovali šele v zadnjem času. Čeprav gre za tipično morsko ptico, pa kakšen osebek zaide
tudi na celinske vode.

Pritlikavi kormoran (Microcarbo pygmeus)
Najmanjši (45-55 cm) in najredkejši med našimi kormorani. Mlade ptice so rjavkasto obarvane, svatujoči odrasli pa
dobijo v času parjenja na čokoladno rjavi glavi in po telesu
značilna bela peresca, kot bi bili posuti z diamanti. Gnezdi zlasti po obalnih mokriščih vzhodnega Sredozemlja,
največ v jugovzhodni Evropi. Ponekod, denimo na Skadarskem jezeru v Črni gori, je celo zelo številen in njegova
populacija tod narašča. Sicer gre za vrsto, ogroženo v svetovnem merilu, ki pa se ji populacijsko stanje v zadnjem
času izboljšuje. Ogroža ga predvsem izginjanje mokrišč,
vznemirjanje, lov in uničevanje kolonij. Sicer se pritlikavi kormoran prehranjuje zgolj z manjšimi sladkovodnimi
ribami, kot so rdečeperke, rdečeoke, pezdirki, zelenike, koreslji, nežice ipd.
Pojavljanje v Sloveniji: V Sloveniji se v manjšem številu dokaj redno pojavlja tako ob celinskih vodah kot ob
morju v jesenskem in zimskem času. Ob reki Dravi, pa
tudi ob Muri, je pozimi bolj ali manj reden gost.

Vranjek (Phalacrocorax aristotelis)
Srednje velik kormoran (68-78 cm), ki ga izdaja vitkejša
postava, dolg tanek kljun in perje na predelu okoli oči,
kar je pri večjem kormoranu golo. Mladi imajo bel trebuh
in svetle peruti ter noge, odrasli pa so odeti v svetleče kovinsko zeleno perje, medtem ko v gnezditvenem obdobju
dobijo na glavi ob kljunu še značilni čopek. Ptice s čopki
pri nas težje opazimo, saj k nam priletijo šele po gnezditvenem obdobju, kljub temu pa zadržijo značilen greben
na čelu, ki ga pri kormoranu ni. Sredozemska podvrsta
Ph. a. desmarestii je maloštevilna in šteje zgolj 10.000
parov, največja populacija te podvrste pa gnezdi prav
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2: Strmoglavec
(Morus bassanus) –
odrasel
foto: Gorazd Golob
3: Strmoglavec
(Morus bassanus) –
tretjeletno mladostno
ptico izdajajo temne
pege na perutih.
foto: Andy Hay (RSPB
images)
4: Pritlikavi kormoran
(Microcarbo
pygmeus) – odrasel osebek v svatovskem perju
z značilnimi belimi
peresci, ki krasijo telo
foto: Dejan Bordjan
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5: Pritlikavi kormoran
(Microcarbo pygmeus) –
mladostni ptici
foto: Miha Podlogar
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6: Vranjek
(Phalacrocorax
aristotelis) – odrasel
foto: Dejan Bordjan
7: Vranjek
(Phalacrocorax
aristotelis) – mladostna
ptica sredozemske
podvrste desmarestii
z značilnimi svetlimi
perutmi in svetlimi
nogami
foto: Tone Trebar
(naturephoto-tone.
com)
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v Jadranu, zato gre za paradno morsko ptico tudi v slovenskem morju. Po podatkih o označenih pticah večina
naših vranjekov izvira iz brionskih, kvarnerskih in kornatskih gnezditvenih kolonij. Prehranjuje se skoraj izključno z ribami, zlasti z majhnimi pridnenimi vrstami,
kot so glavači, volkci in rdeči mečaki. V plitvinah sledi
tudi jatam gavunov, le redko pa si privošči kakšnega raka
ali glavonožca.
Pojavljanje v Sloveniji: Pri nas se vranjeki pojavljajo
izključno na morju. Poleti se jih v Tržaškem zalivu zbere
tudi do 6.000, kar je znaten del sredozemske populacije.
Ravno zato je vrsta ključna pri opredeljevanju morskih
IBA-jev in območij Natura 2000. Boje školjčišč so idealno in varno mesto za počitek, zlasti pred Sečoveljskimi
in Strunjanskimi solinami ter pri Debelem rtiču. V nasprotju z drugimi kormorani, ki se pojavljajo po rekah in
jezerih, pa vranjekov na morju ljudje ne preganjajo, zato
so dokaj zaupljivi. Poleti jih med lovom majhnih rib v plitvem obalnem morju ne motijo niti kopalci. Previdnost
pri določanju naj ne bo odveč, saj so zlasti pozimi na morju pogosti tudi podobni kormorani. Kot kaže pa številčnost vranjekov na naši obali narašča.

Kormoran (Phalacrocorax carbo)
Kormoran je največji (77-94 cm) in najpogostejši med našimi kormorani. Je spreten lovec na ribe, zato med ribiči
nima dobrega slovesa, saj je edini od naših vrst kormoranov, ki se loti tudi večjih in komercialno bolj zanimivih
rib. To so zlasti različne vrste krapovcev, največ kleni,
rdečeoke in podusti, med pogostejšim plenom pa so tudi
ostriži, lipani in postrvi. V zadnjem času se evropska populacija kormoranov povečuje predvsem na račun povečane ponudbe hrane v celinskih vodah, kot posledica
nepremišljenih umetnih vlaganj zlasti tujerodnih vrst
rib v naravne vodotoke, ter razmaha sladkovodnega ribogojstva. Ko se približuje pomlad, dobijo odrasle ptice
značilno belo zatilje in belo piko na stegnih, kar je značil//letnik 20, številka 01, marec 2014
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nost podvrste Ph. c. sinensis. Ta se drži večinoma celinskih
voda. Kormorani se pri nas redno pojavljajo tudi na morju in si neredko skupaj z vranjeki sušijo peruti na bojah
školjčišč. Morsko okolje je sicer značilno za drugo evropsko podvrsto kormorana Ph. c. carbo, ki je nekoliko večja,
vendar njeno pojavljanje v Sloveniji še ni docela dognano,
glede na pojavljanje v sosednjih državah pa ni izključeno.
Terensko ločevanje med podvrstama je izredno težavno,
najbolj zanesljivo pa se podvrsti ločita po obliki neporaščenega dela kože na koncu ust, ki je pri podvrsti Ph. c.
carbo prisekano oblikovana, pri Ph. c. sinensis pa ne. Kot
družabne ptice se kormorani držijo skupaj tudi pozimi in
najraje prenočujejo na tradicionalnih mestih, kjer se na
enem drevesu zbere tudi po več deset ptic. Kormoranji iztrebki, polni sečne kisline, drevo povsem belo obarvajo in
neredko takšno drevo celo odmre.
Pojavljanje v Sloveniji: Po zadnjih podatkih v Sloveniji prezimuje od 2.000-3.000 kormoranov. Čeprav v vseh
sosednjih državah gnezdijo, pri nas ni podatkov, da bi
kormoran sploh kdaj gnezdil. Populacija v Evropi raste,
k nam pa po podatkih najdenih obročkanih ptic prihajajo
kormorani predvsem iz poljskih, danskih, nizozemskih
in švedskih kolonij. Kormorane lahko opazujemo praktično ob vseh večjih vodah po Sloveniji, tudi ob morju.
Navadno območje preletavajo v značilnih klinih, zvečer
pa se ptice zberejo na skupinskih prenočiščih.

Vabimo Vas v Prirodoslovni muzej Slovenije na
ogled razstave Sredozemski vranjek in varstvo
slovenskega morja, ki je na ogled od 15. februarja do
20. maja 2014. Razstava je nastala v sodelovanju med
Prirodoslovnim muzejem Slovenije, Morsko biološko
postajo (Nacionalni inštitut za biologijo) in DOPPS,
ki je k razstavi prispeval tudi zadnje izsledke raziskav
in naravovarstvenih dosežkov v okviru projekta
SIMARINE-NATURA (LIFE10NAT/SI/141).
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8: Kormoran
(Phalacrocorax
carbo) – odrasla ptica podvrste sinensis
z značilno svetlo
glavo in belo piko
na stegnih
foto: Matej Vranič
9: Kormoran
(Phalacrocorax
carbo) – mladostni
ptici s svetlim
trebuhom
foto: Matej Vranič
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veli in preživeli brutalni napad, sta
po dolgotrajnem zdravljenju k sreči
popolnoma okrevali. Zaradi njune
varnosti sta trenutno še vedno v
Polzeli, v rehabilitacijskem centru
Petra, kjer domujeta od 24. septembra 2013. Decembra 2013 ju je obiskala celotna ekipa NRŠZ, prepričali smo se o njunem dobrem počutju
in odlični oskrbi Društva za zaščito
konj. Trudimo se, da bi se lahko vsi
trije konji kmalu vrnili na domače
pašnike, saj se zaradi neljubih dogodkov zdaj v Škocjanskem zatoku
pase le štiričlanska čreda podolskega goveda. ekipa NRŠZ

6// Zeleno srce Kopra – izšla
je druga izdaja vodnika po
naravnem rezervatu
V okviru projekta Adriawet 2000 –
Jadranska mokrišča za omrežje Natura 2000 – smo v začetku leta 2014
izdali vsebinsko dopolnjeno publikacijo Zeleno srce Kopra - vodnik po
rezervatu, dostopno tudi v italijanskem jeziku. Publikacija, namenjena obiskovalcem rezervata, ponuja
napotke za obisk rezervata ter daje
informacije o življenjskih okoljih,
živalstvu, rastlinstvu in nastanku
Škocjanskega zatoka. Predstavljen
je tudi projekt Adriawet 2000 s projektnimi območji v sosednji Italiji.
Vabljeni k branju in obisku rezervata! Publikacija je v elektronski obliki dostopna na spletni strani www.
skocjanski-zatok.org. ekipa NRŠZ

//letnik 20, številka 01, marec 2014
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7// Izobraževanja v okviru
projekta Adriawet 2000
Oktobra 2013 smo začeli z izobraževanji v okviru projekta Adriawet
2000. Namenjena so upravljavcem
zavarovanih območij, vključenih v
projekt, in v nastajajočo čezmejno
mrežo. Predvidenih je šestih izobraževanj, osredotočenih na okoljsko
komunikacijo in interpretacijo,
ekosistemske storitve in parkovno
znamčenje, socialno ekonomijo in
sisteme financiranja zavarovanih
območij. Aktivnost dopolnjujejo izobraževalne ekskurzije v tri priznana zavarovana območja v tujini (februarja v Španiji ter maja v Avstriji).
ekipa NRŠZ
8// Vzgojno – izobraževalni
program Adriawet2000
V okviru projekta Adriawet 2000
smo s partnerji projekta – Deželnim podjetjem Agricoltura Veneto,
Il Mosaico – konzorcij družbenih
zadrug s.c.s. in Občino Štarancan iz
Italije, ki so tudi upravljavci nekaterih zavarovanih območij, pripravili skupni vzgojno-izobraževalni
program. Ta temelji na predhodno
pridobljenih izkušnjah pri uresničevanju izobraževalnih aktivnostih
v zavarovanih območjih in ugotovitvi, da so mokrišča severnega
Jadrana med seboj tesno povezana
območja. Njihova ohranitev se lahko zagotovi samo s primernim in
usklajenim varstvom ter ustreznim
upravljanjem in osveščanjem. Program podaja osnovna priporočila

za načrtovanje, izvedbo in ovrednotenje vzgojno-izobraževalnih
dejavnosti v zavarovanih območjih
severnega Jadrana in je primarno
namenjen osnovnošolskim skupinam in njihovim učiteljem, to je
skupinam, ki so že doslej najpogosteje obiskovale takšna območja.
Cilj programa je dvig osnovnošolskega nivoja znanja in zavesti o pomenu ohranjanja biotske pestrosti
in omrežja Natura 2000 kot tudi
zagotavljanje večjih možnosti za
naravoslovno in naravovarstveno
usposabljanje učiteljev. BL

9// Delavnica za pripravo
protokola za ukrepanje ob
pojavu zaoljenih ptic
Konec januarja 2014 je bila v prostorih Agencije RS za okolje v Kopru že tretja delavnica za pripravo
protokola (strokovnih smernic) za
ukrepanje ob pojavu zaoljenih ptic
v primeru onesnaženj na morju in
vodotokih (projekt SIMARINE-NATURA). Kot že prvi dve, prva julija
in druga oktobra 2013, je tudi tretja
delavnica potekala v smislu priprave zgoraj omenjenega protokola.
Člani delovne skupine, ki jo sestavljajo Zorka Sotlar (Agencija RS za
okolje), Matjaž Žetko (Agencija RS
za okolje), Zvezdan Božič (Uprava
RS za zaščito in reševanje), Primož
Bajec (Uprava RS za pomorstvo),
Peter Maričič (Veterinarska ambulanta d.o.o. Koper in Zatočišče za
prostoživeče živalske vrste Golob
d.o.o. iz Mute), Aljoša Švab (Komu47
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nala Koper d.o.o.) in Bojana Lipej
(DOPPS), so na delavnici temeljito
pregledali prvo delovno verzijo protokola, podali ustrezne dopolnitve
in spremembe ter se dogovorili o
načinu oziroma postopku vključitve tega protokola v državni Načrt
zaščite in reševanja ob nesrečah na
morju. V veliko pomoč pri pripravi
protokola so jim bile pridobljene
izkušnje iz usposabljanja za prostovoljce, ki je lani novembra potekalo
v Sežani in Kopru. BL

10// Naravoslovni dnevi v
Škocjanskem zatoku
V letu 2013 smo na območju Škocjanskega zatoka ponovno zabeležili veliko število šolske mladine,
ki je prišla spoznavat pestrost in
bogastvo rezervata v okviru šolskih
naravoslovnih dni. Kot že predhodna leta so še vedno najbolj številčni učenci iz osnovnih šol (skoraj
50 %) tako z lokalnega kot tudi
širšega območja Slovenije, vedno
pogostejši obiskovalci pa postajajo dijaki srednjih šol (malo več kot
27 %) in študentje (skoraj že 10 %),
ki spoznavajo Škocjanski zatok v
okviru različnih terenskih vaj. BL
11// Zaposlitev Aleša
Marsiča
Dne 16. januarja 2014 smo na
DOPPSu zaposlili novega sodelavca – Aleša Marsiča. Aleš je zaposlen
kot naravovarstveni nadzornik v
Naravnem rezervatu Škocjanski
zatok, kjer so njegove glavne na48
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loge opravljanje naravovarstvene
nadzorne službe, delo z obiskovalci,
vzdrževanje infrastrukture, skrb za
živino in opravljanje vseh drugih
nalog za nemoteno upravljanje rezervata. Z Alešem imamo dolgoletne izkušnje, saj je kot prostovoljec
že v preteklosti veliko pomagal pri
različnih opravilih v rezervatu in se
vselej odlično izkazal. Odlikujeta ga
predvsem velika predanost delu in
izjemna ročna spretnost, prav tako
ima bogate izkušnje pri delu z živino. Veseli smo, da se je Aleš odločil
za delo v našem kolektivu in mu
med nami želimo vse dobro ter veliko uspehov pri delu. DD

12// Evropski sklad za
pomorstvo in ribištvo bo
prispeval k ohranjanju morske
biotske raznovrstnosti
Na projektu SIMARINE-NATURA,
namenjenem vzpostavitvi območij Natura 2000 za sredozemskega
vranjeka (Phalacrocorax aristotelis
desmarestii) v slovenskem morju,
vstopamo v drugo etapo. Potem
ko smo zaključili večino terenskih
aktivnosti, začenjamo z analizo
zbranih podatkov o razširjenosti in
številčnosti vranjekov, na osnovi
katerih bomo identificirali morska
Mednarodno pomembna območja
za ptice (IBA), ki bodo v zadnji etapi
projekta vključena v omrežje Natura 2000. Ob koncu prejšnjega leta
smo prejeli tudi poročilo o prehrani
vranjekov, ki ga je na osnovi analize
njihovih izbljuvkov izdelal italijan-

ski zavod Shoreline v sodelovanju s
slovenskimi strokovnjaki za sistematiko morskih rib.
Hkrati odpiramo tudi nova vrata za
ohranjanje našega morskega ekosistema. Zavedamo se, da je razglasitev
varovanih območij Natura 2000 šele
prvi korak do uspešnega ohranjanja
biotske pestrosti našega malega, a
bogatega modrega bisera. Zato smo
aktivno pristopili k pripravi nacionalnega Operativnega programa
Evropskega sklada za pomorstvo
in ribištvo (ESPR), ki je namenjen
trajnostnemu razvoju ribištva in
akvakulture. Za morski ekosistem
vesela novica je, da bo v novi finančni perspektivi 2014-2020 sklad
podpiral tudi aktivnosti, namenjene
varovanju morskega okolja in ohranjanju morske biotske pestrosti. Da
je tako, se moramo zahvaliti tudi trdemu delu pomembnih evropskih
naravovarstvenih organizacij, med
drugim naši krovni organizaciji
BirdLife International, ki so veliko
prispevale k temu, da je ribiška politika v Evropi danes bolj okoljsko
naravnana in ne podpira več razmaha najbolj uničujočih ribolovnih
dejavnosti. To je dobra novica tudi
za ranljivo slovensko ribištvo, ki
si najpomembnejše ribolovne vire
deli z ribiško veliko močnejšima sosedama, Italijo in Hrvaško.
Na DOPPS-u smo že podali predloge glede aktivnosti za vključitev v
program, ki bi bile namenjene ohranjanju morskih ptic pri nas. Zlasti se
zavzemamo za to, da se bolje preu-
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čijo odnosi med ribiško dejavnostjo
in morskimi pticami in po potrebi
prilagodijo ribiške tehnike in orodje
tako, da bo vpliv na ptice čim manjši. Svoje predloge bomo dopolnili s
predlogi društva Morigenos, ki se
zavzema predvsem za ohranjanje
delfinov in morskih želv v slovenskem morju. Oboji pa si želimo
tudi dobrega sodelovanja z ribiči, ki
bodo ravno ob podpori prenovljenega sklada ESPR lahko stopili v prve
vrste varuhov morskega okolja, s
katerim so tako tesno povezani. UK

13// Projekt LIVEDRAVA
predstavili kolegom iz
avstrijskega WWF
V sredo, 22. januarja 2014, smo območje akcij projekta LIVEDRAVA
predstavili kolegom z avstrijskega
WWF (World Wide Fund for Nature oz. Svetovni sklad za naravo).
Obiskala sta nas Arno Mohl in Tanja
Nikowicz, ki imata veliko izkušenj
z nižinskimi rečnimi ekosistemi.
Posebej so ju zanimale renaturacije rečnih rokavov in druge akcije v
strugi Drave. Zato smo si podrobneje ogledali rokav nasproti Dravinje,
ki ga bomo odprli leta 2015. Voda
je bila izrazito visoka in rokav je bil
povsem pretočen, kar se sicer zgodi
le poredkoma. Ob vrnitvi smo srečali kmeta, g. Meznariča, ki upravlja z
velikimi kmetijskimi površinami v
rečni loki. Z njim smo izmenjali poglede o naravnih procesih in kmetovanju tukaj nekoč in danes, kar
je bilo izjemno zanimivo. Terenski
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dan smo zaključili s pogovorom o
novih priložnostih za renaturacije,
ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti, za zagotavljanje
večje varnosti pred poplavami in
kvalitete podtalnice. DD

14// Obisk nadzornika
projekta
V četrtek in petek, 6. in 7. februarja
2014, je potekal obisk nadzornika
projekta LIVEDRAVA, prof. dr. Mitja Kaligariča, ki opravlja nadzorniško funkcijo za Evropsko komisijo
pod pokroviteljstvom organizacije
Astrale. Prvi dan smo podrobno poročali o delu in dosežkih na projektu v preteklem letu oz. od njegovega
prejšnjega nadzorniškega obiska,
ki je bil februarja lani. Poročanje
je potekalo v prostorih DOPPS na
Tržaški 2 v Ljubljani, navzoči pa so
bili še predstavniki partnerjev in
sofinancerja VGB – mag. Smiljan
Juvan in Alenka Kovačič, VGP Drava – Agata Suhadolnik ter MKO –
Julijana Lebez Lozej. Vsebinskemu
poročilu je sledilo administrativno
in finančno preverjanje. Naslednji
dan je nadzornik opravil ogled projektnih lokacij in dosedanjih izvedb
na terenu, kjer smo se osredotočili
predvsem na lagune, saj smo tam
na terenu doslej opravili največ aktivnosti. Za nami je naporno projektno leto predvsem z vidika vodenja
projekta in akcij pridobivanja vseh
soglasij in dovoljenj, kljub temu pa
nam je uspelo uresničiti praktično
vse zastavljene cilje, zato ocenju-

jemo, da s projektom dobro napredujemo, kar smo pokazali tudi ob
nadzoru. DD

15// Kupili traktor in opravili
prvo snemanje iz zraka
V okviru projekta LIVEDRAVA
smo januarja 2014 kupili traktor
s priključki. Gre za manjši traktor
znamke New Holland TD4040F. Od
priključkov smo kupili gozdarski
vitel, enoosno prikolico in hidravlično nakladalko z vilicami in kesonom. Traktor nujno potrebujemo
pri opravljanju številnih projektnih
akcij, nepogrešljiv bo tudi pri oskrbovanju živine, ki jo nameravamo
na območje Ormoških lagun izpustiti še v letošnjem letu.
V soboto in nedeljo, 11. in 12. januarja 2014, smo iz zraka opravili snemanje območja Naravnega rezervata Ormoške lagune v ustanavljanju.
Snemanje je vključeno v akcijo E.6
– izdelava dokumentarnega filma
in je predvideno dvakrat, in sicer
pred izvedbo renaturacijskih del in
po zaključku. Snemanje je opravilo
podjetje AEROVIZIJA d.o.o., pilot in
fotograf je bil Matevž Lenarčič. DD
16// Delavnica AdriaWet
2000 v Gorici v Italiji
DOPPS je partner v projektu AdriaWet 2000 – Adriatic Wetlands for
Natura 2000 (www.adriawet2000.
eu). V okviru tega projekta je 14.
februarja 2014 v Gorici v Italiji
potekala delavnica, ki jo je vodil
dr. James Hardcastle z globalnega
49

