NAŠA NARAVNA DEDIŠČINA

LIFE Kočevsko
Zavod RS za varstvo narave je
v septembru 2014 pričel pisati
novo projektno zgodbo kot
projektni partner smo pričeli
izvajati projekt Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko ali
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krajše LIFE Kočevsko. Projekt
bo potekal 54 mesecev, in sicer
od 1. septembra letos do 28.
februarja 2019 (več o njem tudi
na 9. strani).
Glavni cilj projekta je izvedba
konkretnih naravovarstvenih
akcij, s katerimi bomo izboljšali
habitatne razmere za močno
ogrožene gozdne ptice (divji
petelin, gozdni jereb, belohrbti
detel in triprsti detel), edini par Gozdni jereb (Foto: Tomaž Mihelič, Arhiv ZRSVN)
orla belorepca na Kočevskem
ter izjemno ranljiv podzemni ekosistem s človeško ribico kot glavnim indikatorjem stanja podzemnih voda. Na terenu bomo preizkusili različne ukrepe
za povečevanje količin odmrle biomase, s postavitvijo prehranjevalnih ograj
bomo popestrili prehransko bazo za gozdne kure, z vzpostavitvijo posebnega
prometnega režima na gozdnih cestah bomo zagotovili mirne cone. Varstva
habitata orla belorepca se bomo lotili z vzpostavitvijo video nadzora nad
gnezdom in zimskih krmiščem, vzpostavitvijo ribolovnega režima na jezeru
in ob njem, z ureditvijo infrastrukture za obiskovalce in z novo učno potjo,
opazovalnimi stolpi ter urejenim infocentrom v kulturnem domu v Kočevski
Reki. Za varstvo podzemnega habitata bomo najprej izvedli obsežne biološke
in kemijske analize podzemne vode, glavni poudarek pa bo na čiščenju najbolj
onesnaženih vodnih jam, zapiranju dostopa do njih z lesenimi in kamnitimi
ograjami ter na obsežni komunikaciji s pristojnimi strokovnimi službami ter
glavnimi povzročitelji onesnaženja podzemne vode.
Projekt predstavlja nadgradnjo dosedanjega sistema upravljanja območja
Nature 2000 Kočevsko in bo služil za širitev dobre prakse aktivnega varstva
območij Natura 2000 tako v Sloveniji kot tudi v širši Dinarski regiji. Z vzpostavitvijo neformalne skupine »Forum za Kočevsko« bomo v projekt vključevali
širši krog deležnikov, s čimer bomo povezali posamezne institucije in lokalne
akterje ter s tem zagotovili trajno usklajene projektne rešitve.
Denis Žitnik, Zavod RS za varstvo narave OE Novo mesto,
vodja projektne skupine
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Naročnik: ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE
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.
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