
//letnik 16, številka 01, marec 2010 51

Ustanovitev pomurske sekcije
//Mojca Plantan in Monika Podgorelec

Se je tudi v vaše kraje razširila posebna vrsta nove 
»gripe«, ali pa jih je že zdavnaj zavzela »gripa«, ki ne 
povzroča vročine, temveč dviga zanimanje za ptice in 
naravo? S tem vprašanjem bi lahko povzeli pozdravni 
nagovor predstavnika upravnega odbora DOPPS, Dare-
ta Fekonje, na ustanovni skupščini pomurske sekcije 
društva.
 
Ideja o ustanovitvi sekcije je med pomurskimi ljubite-
lji ptic ždela že dalj časa. Spontane spodbude in navdu-
šenje so dosegli vrhunec v lanskem letu, ko smo člani 
društva v Pomurju prišli do skupne ugotovitve, da želi-
mo ustanoviti pomursko sekcijo. 

Ob 30. obletnici ustanovitve DOPPS in ob 30. obletnici 
Direktive o varstvu prostoživečih vrst ptic je 11. decem-
bra 2009 v Beltincih potekala ustanovna skupščina po-
murske sekcije DOPPS. V Pubu Geza se nas je zbralo 21 
članov društva in 13 drugih ljubiteljev ptic. V zelo iz-
virnem in šaljivem pozdravnem nagovoru nam je Dare 
Fekonja prenesel pozdrave predsednika društva in za-
želel uspešno delovanje sekcije. Po potrditvi dnevnega 
reda in pravilnika delovanja pomurske sekcije smo za 
predsednika sekcije izvolili Željka Šalamuna in za pod-
predsednico Moniko Podgorelec.

Po izvolitvi je predsednik predstavil delovni plan po-
murske sekcije za leto 2010, stališče DOPPS do hidro-
elektrarn na Muri in spletno stran Pravo za naravo. 
Zastavili smo si, da bomo vsak mesec pripravili sreča-
nje sekcije in izlet ali delovno akcijo. Med letom bodo 
potekala predavanja, izdelava gnezdilnic in netopirnic, 
nameščanje in spremljanje le-teh ter sodelovanje na 
društvenih popisih. Ena glavnih nalog pa bo pridobiti 

1: Akcije 
čiščenja otoka na 
Gajševskem jezeru 
konec januarja se je 
udeležil tudi Milan 
Rus. 
foto: Monika 
Podgorelec

2:  Na decembr-
skem izletu so 
člani pomurske 
sekcije opazovali 
tudi par žvižgavk 
(Anas penelope). Na 
Gajševskem jezeru 
so te vrste rac redne 
preletne gostje. 
foto: Kajetan Kravos

ornitološki podmladek osnovnošolcev in srednješol-
cev. Organizirali bomo nekaj predavanj za mladino ter 
junija sodelovali pri mladinskem ornitološkem taboru 
na Gradu na Goričkem. Prek različnih medijev bomo 
predvsem pomursko javnost seznanjali z našimi ak-
tivnostmi in pomembnostjo ohranjanje narave. Prvo 
akcijo smo uresničili v Črenšovcih, kjer smo namestili 
gnezdilnice za kavke (Corvus monedula), na Gajševskem 
jezeru pa smo ponovno začeli urejati otok za gnezdenje 
navadnih čiger (Sterna hirundo).

Uradni del ustanovne skupščine pomurske sekcije se je 
zaključil s predstavitvijo raziskovalne naloge Breguljke 
ob gramoznici v Melincih mladih učenk OŠ Odranci Nad-
je Škafar in Maje Špilak, ki sta na lanskem Srečanju 
mladih ornitologov Slovenije zasedli prvo mesto. Po 
zaključku uradnega dela je sledilo veselo druženje ob 
zakuski pomurskih dobrot, med sladkosti pa so se pri-
kradle celo sladke sovice, katerih recept je bil objavljen 
v prejšnji številki revije Svet ptic. Dogajanje so pope-
strile fotografije ptic gnezdilk Pomurja, ki so se vrtele 
v ozadju.

Ustanovitev sekcije smo zapečatili s ptičarjenjem 
na izletu h Gajševskemu jezeru, kjer so se nam 
pridružili tudi novinarji. Videli smo velike bele  
(Egretta alba) in sive čaplje (Ardea cinerea), kormo-
rane (Phalacrocorax carbo), čopaste ponirke (Podiceps  
cristatus), jato rečnih galebov (Larus ridibundus), mlaka-
rice (Anas platyrhynchos) in liske (Fulica atra), med zani-
mivejšimi pa je bil par konopnic (Anas strepera) in žviž-
gavk (Anas penelope). Čeprav smo videli le nekaj vrst, pa 
smo bili toliko bolj zadovoljni z odzivom novinarjev. 
O ustanoviti pomurske sekcije in stališču DOPPS do 
načrtovane graditve HE na reki Muri je poročalo kar 
nekaj lokalnih in nacionalnih medijev.

Tako naj misli ob ustanovitvi pomurske sekcije DOPPS 
tudi zaključimo v slogu pozdravnega nagovora Dareta 
Fekonje: »Naj nova oblika »gripe« postane epidemij-
ska in naj se razširi na čim širši, predvsem pa mlajši 
krog Pomurcev.«
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