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Ob prvi številki
Pred vami je prva številka projektnega novičnika, s
katerim vas bomo obveščali o pomembnejših
projektnih aktivnostih, odmevnejših dogodkih in
drugih zanimivostih, ki se bodo odvijale pod
okriljem projekta GoForMura. Glasilo je ime dobilo
po občasno poplavljenem (mrtvem) rečnem rokavu
Mure, ki ga domačini imenujejo »berek«. Berek bo
predvidoma izhajal enkrat na dva meseca in
upamo, da bo po vsebini tako raznolik kot je narava
ob reki Muri.

Na kratko o projektu GoForMura
Projekt Programa Finančnega mehanizma EGP
2009–2014 GoForMura je aktivno stekel februarja
2015 in se bo predvidoma končal v aprilu 2016. Cilj
projekta je raziskati dejavnike, ki vplivajo na dva
gozdna habitatna tipa ob reki Muri in pridobiti več
informacij o stanju populacij izbranih vrst dvoživk,
hroščev, ptic, bobra ter vidre na več lokacijah ob
reki Muri. Poplavne hrastovo-jesenovo-brestove
gozdove namreč zaradi tehničnih ukrepov na Muri
in na kmetijskih zemljiščih v 60. in 70. letih ogroža
znižanje ravni podtalnice in skrajšano obdobje
trajanja poplav. Sestoje vrbovja, jelševja in
jesenovja pa ogroža tudi neustrezno gospodarjenje.
Posledično izginjanje hrasta in spreminjajoča se

količina mrtvega lesa ogroža obstoj nekaterih vrst
hroščev. Izginjanje vodnih in močvirnih habitatov
pa slabo vpliva na ugodno stanje dvoživk. Malo je
znanega tudi o vidri in bobru, ki sta se ponovno
vrnila na reko Muro. Podobno neznano je še stanje
nekaterih vrst ptic.
Prijavitelj in koordinator projekta je oddelek za
Načrtovanje in monitoring gozdov in krajine, ki
deluje na Gozdarskem inštitutu Slovenije. V
projektu sodelujejo Zavod za gozdove Slovenije,
Inštitut za ohranjanje naravne dediščine LUTRA in
Norveški inštitut za raziskovanje narave (NINA).

Prvo projektno srečanje
V marcu 2015 smo na Gozdarskem inštitutu
Slovenije organizirali »kickoff« srečanje z namenom
predstavitve projekta GoForMura širši javnosti. S
strani vodij so bili predstavljeni posamezni delovni
sklopi in njihovi cilji. Del srečanja je bil namenjen
tudi razlagi administrativnega vodenja projekta in
usklajevanju delovnih nalog med projektnimi
partnerji. Srečanja se je udeležilo 35 predstavnikov
iz Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko, Ministrstva za okolje in prostor, Zavoda za
gozdove Slovenije, Inštituta za ohranjanje naravne
dediščine LUTRA, Biotehniške fakultete in
Gozdarskega inštituta Slovenije.

GoForMura hodi ob dnevu Zemlje

Srečanje v Prekmurju

Zavod za turizem in kulturo Beltinci in Zavod za
gozdove Slovenije OE Murska Sobota organizirata
ob Dnevu Zemlje "VIII. POHOD OB DNEVU ZEMLJE",
ki bo v nedeljo, 19. aprila 2015 ob 10. uri na
"Otoku ljubezni" v Ižakovcih. Udeležili se ga bomo
tudi sodelavci projekta GoForMura. Po krajšem
pozdravnem nagovoru se bomo zapeljali z brodom
na prleško stran in nadaljevali pohod ob Muri do
broda v Melincih. Sledila bo vožnja z brodom na
prekmursko stran, kjer nas bodo pozdravili člani TD
"Brod" Melinci, predstavljen bo tudi projekt
GoForMura. S pohodom bomo nadaljevali ob reki
Muri do izhodiščne točke na Otoku ljubezni, kjer
bomo pohod zaključili z malico. S predstavitvijo
projekta GoForMura želimo opozoriti na rastlinski
in živalski svet ob reki Muri, še posebej v gozdnih
območjih Murske šume in Gornje Bistrice.

V prvi polovici marca 2015 smo si projektni
partnerji ogledali raziskovalne objekte v
Prekmurju. Pot nas je najprej peljala v star
semenski nasad bora, ki je bil nasajen za potrebe
pridobivanja semena rdečega bora. V času našega
obiska so že potekala pripravljalna dela za premeno
sestoja v sestoj hrasta doba. Nedaleč stran se
nahaja tudi nasad topolovih klonov, kjer je v načrtu
premena v sestoj črnega topola. Z ogledom
raziskovalnih ploskev, kjer se že več let spremlja
nivo podtalnice v Murski šumi, smo se dotaknili
tudi problematike hidromelioracij na Muri, njihovih
posledic za gozdove in možnosti za zmanjšanje
njihovih negativnih učinkov v prihodnje. V Gornji
Bistrici smo si ogledali površino, na kateri se bodo z
zasaditvijo sestoja vrbe in sestoja črnega topola
izboljšale prehranjevalne razmere za bobra.

Bober, krajinski arhitekt
Bobri z gradnjo jezov izboljšujejo svoj življenjski
prostor. Poplavljena območja namreč nudijo večjo
zaščito in varen dostop do hrane, saj jim ni
potrebno potovati po kopnem. Gradnja jezov je
najbolj izražena na področjih z nestalno vodno
gladino. Bobrova družina lahko zgradi več jezov,
visokih od nekaj centimetrov pa do nekaj metrov.

GoForMura na spletni strani in
Facebooku
Projekt GoForMura je dobil svojo novo celostno
grafično podobo. Projektno dogajanje lahko sledite
in se vanj tudi aktivno vključite z vašimi komentarji
ter predlogi na spletni strani:
goformura.gozdis.si in Facebooku.

Ste na sprehodu ob Muri tudi sami letos opazili
kakšen bobrov jez? Pošljite nam fotografijo te
nenavadne bobrove stvaritve, njeno lokacijo in čas
posnetka na naslov oddelek.nmgk@gmail.com.
Fotografijo bomo objavili, za nagrado pa boste
prejeli knjigo o poplavnih gozdovih Slovenije.
Bobrov jez v Gornji Bistrici.
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