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      Ljubljana, 20.2.2015 
 
 
Zadeva: Mladi spoznavajo naravno bogastvo reke Drave 
 
 
Na letošnjem Zimskem mladinskem ornitološkem raziskovalnem taboru Drava 2015, ki je potekal od 
14. do 18. fabruarja 2015 na Osnovni šoli Breg, Ptuj, je 15 udeležencev spoznavalo naravno bogastvo 
reke Drave in širše okolice, ki jo je skozi zgodovino izoblikovala naša največja reka. Tabor je 
organiziralo Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) v okviru projekta 
»LIVEDRAVA« (LIFE11 NAT/SI/882, izpeljanim s prispevkom LIFE, finančnim instrumentom Evropske 
unije), ki je namenjen obnovi rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji. 
 
Na Zimski mladinski ornitološki raziskovalni tabor se je letos prijavilo 15 udeležencev iz vse Slovenije. 
Delo je potekalo v petih skupinah, ki so jih vodili mentorji, izkušeni ornitologi. Mladi so se na taboru učili 
prepoznavanja ptic in načinov njihovega raziskovanja, se seznanili z naravovarstveno tematiko ter 
izmenjavali ideje in izkušnje z vrstniki, ki jim je skupno zanimanje za ptice in naravo. 
Ptice so raziskovali od zgodnjih jutranjih do poznih večernih ur. Vsaka skupina se je posvetila raziskovanju 
določene teme, poudarek pa je bil na zimskih gostih, pticah, ki se na reko Dravo in priselijo le pozimi. 
Udeleženci so ob koncu tabora obdelali pridobljene podatke, pripravili poročila, plakate in predstavitve 
ter rezultate svojega dela predstavili javnosti, s čimer so prispevali k širjenju znanja in osveščanju na tem 
področju. 
 
Projekt z naslovom »Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela reke Drave v Sloveniji« ali na kratko 
LIVEDRAVA je zaživel leta 2012 in bo trajal vse do konca leta 2017. Na območju reke Drave izvajamo 
ukrepe za izboljšanje habitatov gnezdečih in selečih se vrst ptic ter drugih ogroženih rastlinskih in 
živalskih vrst. Nekdanje bazene Tovarne sladkorja Ormož preurejamo v naravni rezervat, kjer bomo 
ponovno vzpostavili selitvene poti za seleče se ptice, hkrati pa bo rezervat imel pomembno raziskovalno 
in izobraževalno vlogo. 
 
Kontakti: 
Tilen Basle, vodja tabora, 051 636 224, tilen.basle@dopps.si 
Dominik Bombek, koordinator  izobraževanja (LIVEDRAVA), 051 395 514, dominik.bombek@dopps.si 
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