Na pomoč ogroženim pticam in človeški ribici
LIFE Kočevsko Gre za prvi večji naravovarstveni projekt na
tem območju - Trajal bo štiri leta - Ukrepi za vsako vrsto ptic posebej
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»Glavni namen proKOČEVJE
jekta je ustavitev erozije oziroma uničevanja biodiverzitete,«
pravi Mirko Perušek, ornitolog
in kočevski gozdar, ki sodeluje pri projektu Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko
LIFE Kočevsko. Projekt bodo
začeli izvajati septembra in bo
trajal štiri leta.
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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.

Simona Fajfar

Prvi večji kočevski projekt varovanja narave je prijavila občina
Kočevje s partnerji Zavodom za
gozdove Slovenije, Zavodom RS za
varstvo narave in Ljudsko univerzo Kočevje. Vreden je 2,2 milijona
evrov, 1,1 milijona bodo zagotovili
iz programa LIFE+, ministrstvo za
kmetijstvo in okolje bo prispevalo
680.000 evrov.
Glavni namen obsežnega projekta so naravovarstvene akcije v gozdovih za močno ogrožene gozdne
ptice: divjega petelina, gozdnega
jereba, triprstega detla in belohrbtega detla ter za edini par orla belorepca na Kočevskem. »Vse te vrste
so v slabem ohranitvenem stanju,
saj njihovo število ni stabilno, prav
tako se slabša njihov habitat,« pravi Mirko Perušek.
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Ukrepi za vsako
vrsto ptic posebej
V Sloveniji imamo pet oziroma šest
gnezd orla belorepca, kakšne so
razmere v preostalih štirih populacijah gozdnih ptic, ki so vključene
v projekt, bo znano prihodnje leto,
ko bodo opravili popis na območju
kočevske Nature 2000. Vendar pa
sedanje ocene niso optimistične,
je dejal Perušek: »Včasih je bilo na
območju 40 rastišč, kjer so se zadrževali divji petelini. Število rastišč
je drastično upadlo, tako da jih je
le še nekaj, posledično pa je manj
divjih petelinov.« Za vsako vrsto
ptic posebej načrtujejo konkretne
ukrepe. »Obe vrsti detlov potrebujeta določen delež odmrlega drevja triprsti več iglavcev, belohrbti
pa več listavcev.« Podobno lahko
načrtno ohranjajo habitat za obe
gozdni kuri, petelina in jereba, ki
potrebujeta površine, kjer raste jagodičje.
»Ekocelice so predeli gozda, ki
jih puščamo naravi. V Sloveniji jih
imamo 800, od tega 550 na Kočevskem,« pravi Perušek. Ekocelic
je po njegovem na Kočevskem toliko, ker na tukajšnjem zavodu za
gozdove že dvajset let skrbijo ne
samo za gospodarjenje z gozdom,
ampak tudi za gospodarjenje z vrstami, kot so gozdni ptiči. Projekt
LIFE Kočevsko je zato tudi pilotni,
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saj bi dobre rešitve prenesli na slo-

vensko raven.
Drugačne ukrepe načrtujejo za
ohranitev gnezda orla belorepca, ki
gnezdi ob jezeru v Kočevski Reki.
Vzpostavili bodo režim obiskovanja jezera in postavili obiskovalno
infrastrukturo opazovalni stolp,
informacijski center in nadzorni
center v bližnjem objektu. »S pomočjo kamere bomo vedno vedeli,
kaj se dogaja v gnezdu,« pravi Perušek. Kot je povedal, z načrtovanimi
ukrepi naravnega rezervata ne zapirajo za javnost, ampak namesto
stihijskega uvajajo usmerjeni turizem.
Del projekta je namenjen tudi
varstvu in ohranjanju podzemnega habitata in človeške ribice, ki
je bila nekoč v številnih jamah na
Kočevskem polju. Očistili bodo
dve onesnaženi jami in preprečili
dostop do njiju, s čimer bodo izboljšali stanje podzemnih vodnih
virov in povečali možnost, da se
človeška ribica vrne vanju.
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info

Sredstva LIFE so dobili trije
slovenski projekti, prijavljenih
je biio 34.
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Glavni namen so naravovarstvene akcije v gozdovih za močno ogrožene gozdne ptice, kot je divji petelin.

