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Pisarna DOPPS zdaj tudi v
Pliskovici
//Marjana Ahačič in Nataša Šalaja

1: Trak na vratih
nove pisarne so
prerezali: Andrej
Medved, direktor
DOPPS, Ivica Žerjal,
predsednica RD
Pliska, in Evgen
Gulič, predsednik
KS Pliskovica.
foto: Tomaž Mihelič
2: DOPPS se želi
dejavno vključiti
v utrip živahne in
aktivne Pliskovice.
V sodelovanju z
RD Pliska bomo z
opisi ptic dopolnili
Pliskino kraško
učno pot, pozimi pa
bomo za domačine
in morebitne
obiskovalce
pripravili tudi
ornitološka
predavanja in
delavnice.
foto: Tomaž Mihelič
3: Naši gostje iz
Zveze Sonček so
uživali na izlivu
Soče v Italiji.
foto: Matjaž Primc

Sredi septembra smo v Pliskovici na Krasu slovesno
odprli novo informacijsko pisarno društva. Dvakrat
mesečno bo poslej eden naših ornitologov tamkajšnjim
domačinom in obiskovalcem na voljo za odgovore na
vprašanja o pticah in varstvu njihovega življenjskega
prostora. Pisarno je DOPPS-u v okviru sodelovanja
z Razvojnim društvom Pliska v uporabo odstopila
tamkajšnja krajevna skupnost.
Vzpostavitev informacijske pisarne v Pliskovici je le
ena izmed številnih aktivnosti projekta Natura 2000
za boljšo kakovost življenja, ki na društvu poteka v
letošnjem in prihodnjem letu in katerega glavni cilj je
prispevati k uspešnemu dolgoročnemu varstvu ptic na
sedmih posebnih območjih varstva – območij Natura
2000 na Primorskem. S projektom želimo izboljšati
poznavanje območij Natura 2000, oblikovati primere
dobre prakse pri povezovanju ohranjanja narave z
usmerjanjem trajnostnega razvoja podeželja in skupaj z
lokalnim partnerji poiskati nove razvojne možnosti.
Načrtovane aktivnosti so ambiciozno zastavljene:
izdelali bomo upravljavske smernice za varovane vrste
ptic na treh območjih Natura 2000, zaradi katerih so bila
ta območja opredeljena. Kot strokovno podlago bomo
opravili nekaj raziskav, in sicer o vplivu električnih
daljnovodov na številčnost velike uharice na Krasu,
temeljit popis velikega skovika in čuka na Krasu ter
ekološko raziskavo vrtnega strnada. Upravljalske
smernice za ptice suhih travnikov bomo še posebej
nadgradili z oblikovanjem smernic za ohranjanje teh
dragocenih kraških habitatov. Skupaj s Kmetijsko
gozdarskim zavodom Nova Gorica bomo izdali
kmetijsko-okoljski priročnik in ga skupaj s kmetijskimi
svetovalci v prihodnjih letih aktivno promovirali
kmetom.
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Eden izmed pomembnih ciljev projekta je tudi izboljšati
odnos lokalnih prebivalcev, predvsem mladih, do svojega
naravnega okolja, zato je del projekta namenjen tudi
izobraževanju in promociji. Izobraževalni del projekta
bo potekal predvsem v naravnem rezervatu Škocjanski
zatok. Poleg naravoslovnih dni in raziskovalnih nalog
za mlade bomo že februarja 2007 organizirali zimski
tabor mladih ornitologov Slovenije.
Na Krasu bomo interpretacijo uporabljali kot pomoč
pri usmerjanju pticam prijaznega športnega plezanja, s
tablami o pticah pa bomo dopolnili Pliskino pot. Tudi
interpretacijski del projekta bo v veliki meri potekal v
Škocjanskem zatoku, kjer že pripravljamo interpretacijo
ob krožni učni poti. Veliko pozornost namenjamo
skupinam s posebnimi potrebami, ki jim želimo
omogočiti čim bolj neodvisen obisk rezervata. Za gluhe
in gluhoneme načrtujemo vodene izlete s tolmačem
znakovnega jezika. Za samostojno orientacijo slepih
v rezervatu bomo vzdolž celotne učne poti na Boniﬁki
zgradili robnik in izdelali prve tridimenzionalne
makete s predstavitvijo živega sveta zatoka. Člane
Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Koper
in varovance Zveze Sonček smo skupaj s koprskim
društvom za varovanje okolja Pangea že popeljali na prvi
izobraževalni izlet v okviru projekta. 15. septembra smo
obiskali naravni rezervat ob izlivu Soče v Italiji. Posebni
pokrovitelj izleta je bila tudi tokrat družba Mobitel.

Projekt »Natura 2000 za boljšo kakovost življenja«
(Natura Primorske) delno soﬁnancira Evropska unija
v okviru Programa pobude skupnosti INTERREG IIIA
Slovenija-Italija 2000-2006.
Partnerji v projektu so: Občina Zgonik in Občina
Repentabor ter Il Mosaico, Konzorcij Socialnih
kooperativ z omejeno odgovornostjo, iz Italije, Zavod
RS za varstvo narave, Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica,
Razvojno društvo Pliska in Park Škocjanske jame.
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Ko Cerkniško jezero usiha
//Leon Kebe

Ptice navdihujejo mlade
glasbenike
//Ksenija Kohek

Cerkniško jezero je zaradi fenomena presihanja postalo
svetovno znano. Prav nihanje vode določa življenjsko
okolje in kroji usodo mnogim rastlinskim in živalskim
vrstam. Nekaterim na lepše, drugim na slabše. Ob
presihanju vode na Cerkniškem jezeru človeku pridejo
najprej na misel ribe. Voda je njihovo življenjsko okolje
in brez nje so izgubljene.
Na vodo pa so vezane tudi ptice. Ponirki se navadno v
tem času golijo in niso sposobni leteti. Do zadnjega
se držijo vodnih ostankov, ko pa izginejo še ti, se
umaknejo v zavetje trstišč. Zaradi svoje nespretnosti in
nezmožnosti za hojo postanejo lahek plen lisic in drugih
manjših zveri. To ima vsekakor velik vpliv na populacijo
ponirkov na Cerkniškem jezeru. Rjavovrati ponirek ima
tu edino gnezdišče v Sloveniji. Za pet gnezdečih parov je
vsak izgubljeni mladič zatorej huda izguba.
Reševanje rib je na Cerkniškem jezeru že stalnica. Ribiči
Ribiške družine Cerknica že veliko let zapored to počno
po svojih najboljših močeh. Ustanovitev Notranjskega
regijskega parka in dobro delovanje Notranjske sekcije
DOPPS je pripeljalo do zelo dobrega sodelovanja z ribiči.
Letos so nas spet obveščali o tem, kateri deli jezera
usihajo in kje so se v osamljena vodna telesa ujeli ponirki
in njihov zarod. Seveda so tudi ribiči sami prenašali
nemočne ptice na mesta, kjer je bilo dovolj vode.
Letos je v Cerknici ravno ob času usihanja vode na jezeru
potekal Raziskovalni tabor študentov biologije, ki so pri
reševanju ponirkov priskočili na pomoč. Verjamem, da
bomo s to akcijo nadaljevali in da se nam bo v naslednjih
letih pridružilo še več prostovoljcev.

//letnik 12, številka 03, oktober 2006

Etno Histria je mednarodni tabor etno glasbe, ki se ga
je letos udeležilo 60 mladih glasbenikov iz 12 držav.
Potekal je prvi teden avgusta v Škoﬁjah. Tabor je
namenjen glasbenikom, starim do 25 let, ki se aktivno
ukvarjajo z ljudsko glasbo.
Ob koncu tabora, 7.8. 2006, so glasbeniki nastopili kot
orkester Etnohisteria v kulturnem domu v Cerknici.
Ker nismo hoteli, da bi bil nastop edini dogodek v
Cerknici, smo k sodelovanju povabili tudi Leona Kebeta,
strokovnega vodjo Notranjskega regijskega parka.
Že prej se nam je utrnila ideja, da bi lahko »oglašanje«
glasbenikov povezali z oglašanjem ptičev. Tako sem
glasbenikom na kratko predstavila kozačo (Strix
uralensis), ruševca (Tetrao tetrix) in turško grlico
(Streptopelia decaocto). Bistveno pri predstavitvi je bilo
njihovo oglašanje. Uporabila sem posnetke Tomija
Trilarja z zgoščenke Gozdne ptice Slovenije. Glasbeniki
so morali oponašati petje samca kozače, brbotajoče
oglašanje ruševca in ritmično oglašanje turške grlice.
Iz teh oglašanj smo naredili ritmično večglasno ptičjo
kompozicijo. Ta je rabila kot prehod med predavanjem
in nastopom Etnohisterie. Z zanimivim predavanjem
z naslovom »Naravne lepote Cerkniškega jezera«
je Leon Kebe v slovenskem in angleškem jeziku
predstavil pomen posameznih vrst ptic Cerkniškega
jezera in njihove številčnosti za Evropo. Naravne lepote
Cerkniškega jezera je glasbenikom predstavil tudi v živo
na Cerkniškem jezeru, kamor smo se odpravili pred
nastopom.
Etno Histria je tabor etno glasbe, ptice pa so bile
za popestritev. Naš namen je bil dosežen, saj smo
glasbenikom na nevsiljiv način razširili glasbena
obzorja. Večina o pticah ne ve dosti, a po tej ornitološko
glasbeni delavnici so jih začele zanimati.
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4: Jata ponirkov se
je ujela v jezerce nad
ponikalnico v Leviščih
na Cerkniškem jezeru.
Na sliki so mladi in
odrasli čopasti ponirki
(Podiceps cristatus),
odrasli mali ponirki
(Tachybaptus ruﬁcollis)
in mladi rjavovrati
ponirki (Podiceps
grisegena).
foto: Tomi Trilar
5: Mladiči čopastih
ponirkov (Podiceps
cristatus) in dva
odrasla mala ponirka
(Tachybaptus ruﬁcollis)
čakajo na rešitev.
foto: Tomi Trilar
6: Čopastemu
ponirku (Podiceps
cristatus) se mudi na
svobodo.
foto: Leon Kebe
7: Udeleženci tabora
»Etno Histria« smo
obiskali Cerkniško
jezero in se na izletu
navdušili tudi nad
pticami. Na večernem
koncertu v Cerknici
smo z oponašanjem
ptičjega petja
predstavili večglasno
ptičjo kompozicijo.
foto: Jan Prpič

