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SLOVENIJA
Alpski biogeografski seminar – slovenski predlog ocenjen zelo dobro
V Kranjski Gori je Ministrstvo za okolje in prostor od 29. do 31. maja 2005 gostilo prvi biogeografski seminar za
nove države članice. Vodila ga je Evropska komisija. Seminar je del usklajevanja predlogov območij posamezne
države z Evropsko komisijo, ki preverja, ali so predlogi skladni s cilji direktive. Upoštevajo se izključno strokovna
merila. V to razpravo so vključeni tudi od Evropske komisije vabljeni predstavniki nevladnih organizacij, lastnikov
in neodvisni eksperti. V Kranjski Gori je potekal seminar za alpsko biogeografsko regijo, v kateri so od novih
držav članic Poljska, Slovaška in Slovenija.
Preverjanje zadostnosti predlaganih območij in nadaljnje usklajevanje je potekalo za vsako vrsto in habitatni tip
posebej (več kot 200 enot!), kar je terjalo veliko pripravljenost in zbranost. Slovenska delegacija (predstavniki
Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za varstvo narave, Zavoda RS za varstvo narave in Centra za
kartografijo favne in flore) je bila dobro pripravljena, posebej pa je treba poudariti tudi dejstvo, da so vse
strokovne naloge, ki so bile podlaga za opredelitev območij v Sloveniji, na razpolago na internetu, kar je močno
prispevalo k transparentnosti slovenskega predloga. Posebej je treba poudariti zelo dober nastop slovenske
predstavnice nevladnih organizacij, Maje Zagmajster, ki je delovala v okviru European Habitats Foruma.
Pripravila je zelo dobro analizo slovenskega predloga in dobro zastopala stališča.
Slovenski predlog območij je predstavnik Evropske komisije Nick Hanley na tiskovni konferenci označil kot zelo
dobrega, glede na rezultate seminarja pa bo treba predlog še nekoliko dopolniti. Prevladujejo manjše vsebinske
dopolnitve v obstoječih predlogih območij, nekaj pa je tudi prostorsko majhnih, a vsebinsko bistvenih dopolnitev
(npr. drstišče v Malem Grabnu, kolonija netopirjev na Lovrencu na Pohorju).
Žal izjemne priložnosti, spoznati načela in delovanja Evropske komisije na področju opredeljevanja območij
Natura 2000, nismo znali dovolj dobro izkoristiti po politični plati, saj na seminarju ni bilo nobenega predstavnika
kabineta Ministrstva za okolje in prostor. To je sprožilo začudenje tudi s strani Evropske komisije, da država, ki
ima v EU25 največji delež Nature 2000, temu dejstvu ne pripisuje posebne pomembnosti.
Seveda pa nas čaka sedaj zahtevna domača naloga, da vse dopolnitve vnesemo in začnemo postopek
spremembe uredbe o posebnih varstvenih območjih.
Peter Skoberne (peter.skoberne@gov.si)
Obisk izvira Ledave
Dan varstva okolja, 5. junij, smo ljudje, živeči ob reki Ledavi, posebej počastili z obiskom izvira Ledave v sosednji
Avstriji.
Po poti proti izviru smo si ogledali sotočje Klausenbacha in Ledave ob mejnem prehodu, kjer so še ostanki
močvirskih travnikov uvrščeni v omrežje Nature 2000 - Goričko. Ob prestopu meje z Avstrijo na mejnem prehodu
Sotina smo se peljali po gornji dolini Ledave, ki je v celoti regulirana in obdana z bolj ali manj intenzivno
obdelanimi njivami po deželi Gradiščanski in Štajerski. Ob sotočju potoka Jamm, nas je čakalo presenečenje odsek revitalizirane struge Jamma. Ta je bila v 60 letih trapezno izkopana in izravnana, v zadnjih letih pa so tok
vode v strugi upočasnili in umetno ustvarili mirna in tekoča, plitka in globoka vodna okolja ter strugo izmenoma
tudi obsadili. Pot smo nadaljevali do kraja Pichla, kjer je dejanski izvir Ledave. K sreči sta njena prva dva
kilometra še vedno nedotaknjena - naravna, bregovi so obrasli z gostim in velikim drevjem, na območju toka skozi
gozd pa ima Ledava še pravi meandrirajoči tok in poplavni svet z značilnim rastlinstvom. Posebej nas je
presenetilo območje neposredno ob izviru, kjer smo se ob strugi in izviru srečali z nenavadno in na Štajerskem
redko veliko preslico Equsietum telmateia. Lastnik, ki nas je spremljal, nam je povedal tudi anekdoto o izviru, ki
mu pravijo Maxl ludl. Zadovoljni smo ugotovili, da je izvir naše Ledave v varnih rokah in jamstvo za njeno
ohranjanje vidimo tudi v uvrstitvi območja v omrežje Nature 2000 – kamor je uvrščena v avstrijski Štajerski –

Območje južno-štajerskega hribovja in Grabenskega (Nr. AT2230000) in pod varnim skrbništvom mag. Bernarda
Wieserja, ki je bil naš vodnik.
Župan občine Kapfenstein g. Franz Nell nas je pričakal na turistični kmetiji nad izvirom, kjer nas je pogostil ter v
svojem pozdravnem nagovoru izrazil pomen skupnega ravnanja z vodami. Zelo dobro se zavedajo, da je
kakovost vode v Sloveniji odvisna tudi od gospodarjenja z vodami v povirnem območju skoraj 10 km dolgega toka
Ledave v Avstriji. V dobrem vzdušju smo se dogovorili za povratni obisk ljudi ob izviru za ogled Ledave v Sloveniji
in njenem izlivu v Muro.
Za zaključek smo si v občini Kapfenstein ogledali in prehodili geološko učno pot in se podučili o vulkanskem
delovanju ter se od gradu Kapfenstein zazrli skozi kanjon Ledave v domovino.
Organizacija in ideja izleta: V. Turk, Mavrica, S. Dešnik, Goričko, mag. B. Wieser, L.E.I.V., M. Horvat, Goričko
drüjštvo za lepše vütro. Izleta se je udeležilo 42 ljudi iz Pomurja in Hrvaške. Stroške smo pokrili udeleženci sami.
Fotografije izleta so objavljene na www.park-goricko.org v rubriki članki. Zemljevidi in vsi podatki so dostopni na
www.gis.steiermark.at in www.vulkanland.at
Stanka Dešnik (stanka.desnik@siol.net)
BRANJE
Novi izzivi za ohranjanje mokrišč v 21. stoletju
Ob letošnjem dnevu mokrišč sta Ministrstvo za okolje in prostor in Donavski okoljski forum organizirala posvet.
Sklepi posveta in razmišljanja številnih strokovnjakov o slovenskih mokriščih so zbrani v bogato ilustrirani
publikaciji na 96 straneh.
Na voljo je tudi na spletni strani: www.gov.si/mop/publikacije/drugo.htm
Kontaktna oseba: Gordana beltram (gordana.beltram@gov.si)
Poročilo o parkih Slovenije v lanskem letu
Ministrstvo za okolje in prostor je ob obeležitvi 24. maja – evropskega dneva parkov izdalo publikacijo z naslovom
»Parki Slovenije – 2004« Publikacija predstavlja najpomembnejše dejavnosti, ki so se lani odvijale v nekaterih
naših parkih, in vsebuje bistvene informacije o parkih, obisku in kontaktne podatke. Ogledate si jo lahko na spletni
strani
www.gov.si/mop/podrocja/uradzaokolje_sektorvarstvonarave/uvn_za_mop/slo/podrocja/narava/obmocja/index.ht
ml
Kontaktna oseba: Jana Kristanc (jana.kristanc@gov.si)
Raziskava Indikatorji in monitoring biotske raznovrstnosti v Sloveniji na spletu
Na spletni strani www.gov.si/mop/podrocja/uradzaokolje_sektorvarstvonarave/projekti.htm
si lahko ogledate raziskovalni projekt Razvoj mednarodno primerljivih kazalcev biotske pestrosti v Sloveniji in
nastavitev monitoringa teh kazalcev – na podlagi izkušenj iz gozdnih ekosistemov (CRP projekt 2001-2003,
Gozdarski inštitut Slovenije, februar 2004).
NAPOVEDNIK
17. junij: delavnica, vezana na upravljanje z mokrišči, območja Natura 2000 in usklajevanje interesov varstva
narave, kmetijstva, lovstva in turizma. Organizator: Mestna občina Ljubljana. Kraj: Tehniški muzej v Bistri (od 9.
do 12. ure). Predavanja: Building and managing NATURA 2000 network in France, hopes and difficulties (Marc
Chatelain), Agriculture and protected areas in France (Fabrice Coq), Management of wetlands in France: the
case of Lavours marsh (Fabrice Derinot), Mosquito control in Rhône-Alpes region (Rémi Foussadier), Some
aspects of French fens, their protection and management (Arlette Laplace-Dolonde, Francis Muller). Dodatne
informacije in prijave (najkasneje 16.6.2005 do 12.00 ure) barbara.zupanc@ljubljana.si.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih
bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če biltena ne želite prejemati, pišite na isti
naslov.
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 309
4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si

