Breguljke imajo spet
gnezdilne stene
// besedilo in foto: Tilen Basle

Orlova učna pot in
gozdna pedagogika

// besedilo: Petra Vrh Vrezec, foto: Arhiv Ljudske
univerze Kočevje

Če iščete idejo, kam bi se med počitnicami odpravili na
krajši izlet, lahko obiščete Orlovo učno pot v Kočevski
Reki. Gnezdo para belorepcev (Haliaeetus albicilla) so
tukaj našli v 80. letih prejšnjega stoletja in je predstavljalo prvo potrditev gnezdenja te vrste pri nas.
V gozdni rezervat Jezero je zato vse od poletja 2017
umeščena tematska Orlova pot, ki obiskovalce navdušuje z edinstvenim naravnim bogastvom, ozavešča o kompleksnosti ekoloških procesov in pomenu

varovanja končnih plenilcev, kot je belorepec. Obiskovalce usmerja k obisku
dela rezervata, v katerem belorepcu ne
predstavljajo večje motnje. Pot je primerna tako za samostojne oglede kot tudi za
najavljene skupine (npr. izvedba delavnic,
naravoslovnih dnevov, gozdne pedagogike). Obisk lahko po predhodnem dogovoru začnete ali zaključite v Orlovi sobi.
V izgradnji so tudi nove opazovalnice, ki
vam bodo ponujale razgled na čudovito
okolico Reškega jezera. Za učitelje osnovnih šol in druge pedagoške delavce so v
okviru projekta pripravili tudi gradiva
iz gozdne pedagogike in interpretacije
narave. Namenjena so doživljanju narave
na Orlovi poti in temeljijo na izkustvenem učenju. Do gozdno-učnega načrta,
predstavitvenih listov o belorepcu, sledi
gozdnih živali, sestavljank, gozdnih
priseg in gozdne igre lahko dostopate
na njihovi spletni strani. Za samostojne
obiskovalce Orlove poti je na voljo tudi
zloženka.

Breguljka (Riparia riparia) in vodomec
(Alcedo atthis) sta vrsti, ki za gnezdenje potrebujeta navpične peščene
stene, v katerih si izkopljeta gnezdilni rov. Zaradi okrnjenega delovanja
rečnih procesov sedaj izgubljata svoj
prostor za gnezdenje. V soboto, 7.
aprila 2018, se je v Dolanah zbralo 20
prostovoljcev, ki so ob reki Dravi
v nekaj urah uredili približno 40
metrov peščenih sten. V teh stenah je
v letu 2017 gnezdilo 96 parov breguljk in en par vodomca. Ker so z delom
na tej lokaciji hitro končali, delovna
vnema pa je bila velika, so sklenili, da
se odpravijo še v Hajdoše. Na tej lokaciji so leta 2015 med deli na kanalu
reke Drave strojno uredili daljši
odsek peščene brežine. V letu 2016
je v njej gnezdilo več kot 500 parov
breguljk, vendar stene zaradi velikosti in oteženega dostopa niso urejali
ročno. Stena se je zato sesedala, v
njej pa je že v lanskem letu gnezdilo
za polovico manj breguljk. V soboto
so tako v Hajdošah ročno uredili še
približno 20 metrov gnezdišča.
Vsem udeležencem prostovoljne
delovne akcije se lepo zahvaljujemo
za čas in trud. Verjamemo, da se
bodo breguljke tudi letos vrnile, mi
pa vam obljubimo, da vas bomo o tem
obvestili.

Z gasilsko vajo vznemirjali in ogrožali kolonijo ogroženih ptic
// besedilo: Tilen Basle

Na otokih Ptujskega jezera gnezdi edina kolonija rečnega
galeba (Chroicocephalus ridibundus) v Sloveniji, hkrati pa tudi
edina kolonija navadne čigre (Sterna hirundo) v kontinentalnem
delu države. Za vzdrževanje populacij obeh vrst je potrebno
redno naravovarstveno upravljanje otokov, ki ga izvajajo prostovoljci DOPPS-a. V soboto, 19. maja 2018, je bilo Ptujsko jezero
uporabljeno kot poligon demonstracije gašenja s helikopterjem
iz zraka. Dejavnost je potekala nad in v bližini gnezditvenih
otokov kolonije rečnih galebov in navadne čigre. Jezero sta
nizko preletavala letalo in helikopter, ki je med otoki zajemal
vodo, ki jo je nato nekajkrat razpršil v bližini in po gnezditvenih otokih.
Predstavitev gašenja v sklopu srečanja Gasilske zveze Slovenije
na Ptujskem jezeru je bila v nasprotju z določili Zakona o ohranjanju narave (Ur. l. RS 96/2004). Ocenjujemo, da se je zaradi
prikaza gašenja in dejavnosti helikopterja ter letala na Ptujskem
jezeru bistveno povečal negativni vpliv na kvalifikacijski vrsti
ptic območja SPA Drava, ki tukaj gnezdita kolonijsko: rečni galeb
in navadna čigra.

Območje Ptujskega jezera spada med posebna varstvena območja
Natura 2000, hkrati pa je desna stran jezera zaradi gnezditvenih
kolonij prej omenjenih vrst razglašena za varstveno cono C, kjer
velja poseben varstven režim. Na društvu se sprašujemo, zakaj je
helikopter izven kriznih razmer uporabljal desno stran jezera in
s tem vznemirjal in ogrožal gnezdeče ptice in kdo in na podlagi
katerih argumentov je izdal dovoljenje za takšno vajo.
Kolonija ptic na otokih Ptujskega jezera je v tem trenutku sredi
gnezditvene sezone, izlegli so se prvi mladiči rečnih galebov in
navadnih čiger. Ob rednem vsakoletnem naravovarstvenem
upravljanju se letos na otoku izvajajo tudi raziskave gnezditvene
uspešnosti in prehranjevalnih navad ciljnih vrst v okviru mednarodnega projekta. Rezultati raziskav bodo povečali naše znanje
o vrstah, kar bo v prihodnje pripomoglo k uspešnejšemu varovanju. Motnje, ki smo jim bili priča v soboto, negativno vplivajo
tudi na raziskovalno in projektno delo in ga lahko celo povsem
onemogočijo. Stanje in morebitne posledice sobotnega dogodka
s terenskim obiskom kolonije redno preverjamo. DOPPS je o
primeru obvestil Inšpektorat RS za okolje in prostor.
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