Monografija

Doživeti Škocjanski zatok
// Iztok Geister

V začetku aprila je na 332 straneh izšla monografija Škocjanski zatok Iztoka Geistra, ki sta jo izdala DOPPS in Zavod
za favnistiko Koper. Monografija o Škocjanskem zatoku je
namenjena celostnemu doživetju naravnega rezervata na
pragu Kopra. Ni le za ornitološke telebane uporaben vodnik,
ki nas seznanja z osnovnimi pravili opazovanja ptic, mar
več nam pomaga tudi razumeti, zakaj je pomembno biti na
pravem kraju ob pravem času. Spomladanske selivke lahko
opazujemo le kratek čas ob njihovem preletu ali postanku,
vendar selitev poteka po za vsako vrsto posebnem voznem
redu, ki ga kroji tudi vreme. Jesenska selitev je obetavnejša,
opazovanje pa zaradi zaraščenosti težavnejše. Svoje poseb
nosti imata tudi obdobji prezimovanja, ki ga zaznamujejo
klateštvo in gnezditve, ki potekajo največkrat zelo diskre
tno. Knjiga ponuja izčrpen vpogled v svet kačjih pastirjev,
živo pisanih letečih žuželk, ki si s pticami delijo nebo. Na
kratko so predstavljene tudi druge na vodo vezane živali (se
salci, ribe, dvoživke in plazilci), ki jih srečujemo ob krožni
poti v Škocjanskem zatoku.
Monografija s 663 fotografijami nas seznanja tudi z zgo
dovino Škocjanskega zatoka, s preteklimi premenami in
polpreteklimi stranpotmi ter novodobnimi prizadevanji za
ohranitev in renaturacijo. S prikazanimi ekosistemskimi
razmerami pa je tudi slavospev močvirju, tamkajšnjim tr
stiščem, slanušam in polojem, ki jim z veliko naklonjenostjo
ne obljublja le varstva, temveč tudi neoviran razmah in je
v tem pogledu pravi poklon divjini. Kupiti jo je mogoče za
25 EUR v Centru za obiskovalce Škocjanskega zatoka.

Otvoritev razstave:
“Ptice – fotoulov dveh šolarjev”

// Monika Podgorelec, foto: Vilibald Marič

V avli Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti se je 13. janu
arja 2016 ob panojih s 30 fotografijami ptic zbrala skupina 25 ljudi. V
prijetnem ozračju so odprli fotografsko razstavo dveh najmlajših aktiv
nih članov Pomurske sekcije DOPPS, Pascala Mariča, učenca 8. razreda
Osnovne šole Apače, in Matevža Škaliča, dijaka 3. letnika Gimnazije
Murska Sobota. Na razstavi sta mlada fotografa predstavila nekaj svojih
najboljših fotografij ptic. Med njimi je bilo nekaj bolj pogostih in široko
poznanih, nekaj redkih vrst ptic, manjkale pa niso niti ogrožene vrste z
območja Natura 2000 Mura. Isto razstavo so od 5. do 18. marca potem
gostili tudi na Gimnaziji Murska Sobota.
Pomurska sekcija DOPPS je razstavo v prvi vrsti pripravila z namenom
uresničevanja svoje pomembne naloge, da v društvo na območju Pomurja
pritegne podmladek. Razstava je bila gotovo spodbuda za mlada ornito
loga k še bolj zagnanemu spoznavanju ptic in njihovemu varstvu, hkrati
pa je vlila pogum še kakemu novemu šolarju.
Ideja o razstavi je bila realizirana z donacijo podjetja Lorida,
Darko Lorenčič s. p., iz Lenarta. Še enkrat iskrena hvala!
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