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Svetovni dnevi gozdov, vod in meteorologije

Skrivnosti murskih gozdov na papirju
Na pobudo Gozdarskega inštituta in sodelavcev projekta GoFor
'Mura so osnovnošolci sodelovali na natečaju Skrivnosti gozdov ob Muri
Kar tri

pomembne svetovne dni praznujemo v tem tednu: 21. marec je
mednarodni dan gozdov, 22. marca
svetovni dan vod in 23. marca svetovni dan meteorologije. V povezavi s tem
so se zvrstili številni dogodki: v Murski
Soboti so predstavili publikacijo Kakovost zraka v Sloveniji kasen zrak
dihamo (Pomurski ekološki center
ter Ministrstvo za okolje in prostor),
v gradu pri Gradu na Goričkem pa so
govorili o Ledavi in umetno nastalem
jezeru. Ta teden pa so tudi razglasili
najboljša dela v okviru likovnega natečaja Skrivnosti gozdov ob Muri, ki je
potekal od oktobra do marca v organizaciji Gozdarskega inštituta Slovenije
in projekta GoForMura.
V zadnjih petih letih so izvedli več
delavnic in natečajev, povezanih z gozdom, po vsej Sloveniji. Toda gozdovi so
si v pestri slovenski pokrajini zelo različni, zato so tokrat usmerili pozornost
v preplet gozdov in reke Mure. Prav
gozdovi v Pomurju so nekaj posebnega, saj so drevesa uspešno osvojila živahna in včasih negostoljubna obrežja reke Mure in drugih vodotokov v tej
pokrajini. Ti gozdovi pa dajejo zavetje

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

-

tudi ogroženim živalskim vrstam, recimo vidri in bobru ta z gradnjo jezov in podiranjem dreves spreminja,
ustvarja ali vzdržuje življenjski prostor (habitate) ob vodotokih za številne rastline in živali ter tako povečuje
vrstno pestrost. Njegova vloga v ekosistemu je zelo pomembna, zato je zavarovan na mednarodni in državni ravni
in je uvrščen na rdeči seznam ogroženih sesalcev z oznako Ex/E, to pomeni,
daje vrsta nekoč že živela pri nas, vendar je izumrla in je danes obravnavana
kot prizadeta. V zadnjih letih se je bober ponovno naselil rudi ob reki Muri.
Res pa je tudi, da med lastniki gozdov
zaradi svoje »delavnosti« ni ravno priljubljen.
Z likovnim natečajem so želeli otroke spodbuditi k opazovanju in doživljanju gozda, ki jih obkroža. Nastalo
je veliko odličnih del, ki so na ogled
na spletni strani GoForMura, najboljša bodo razstavljena na junijskih dogodkih BioBlitz v Veržeju, avgusta v
knjižnici v Murski Soboti in septembra na sedežu Gozdarskega inštituta v
Ljubljani. Iz vsake triade osnovnih šol

-

so izbrali po pet nagrajencev, najboljša dela posamezne triade pa so prispevali: Lara Weis iz OŠ Križevci (Moj
pogled na Muro), Aleks Kralj iz OŠ
Veržej (Čudežni gozd) in Urban Kotar
iz OŠ Gradec (Skrivnosti gozdov).
B. B. P.

Nova direkcija
V Sloveniji je L 1. 2016 začela delovati Direkcija RS za vode (DRSV)
kot novi organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor (MOP),
katere cilj je predvsem zagotoviti
čim boljše izvedbeno in uporabnikom čim bližje upravljanje vod.
Na direkciji so združene naloge na
področju vod s kadrovsko prerazporeditvijo nekaterih sodelavcev iz
Agencije RS za okolje (ARSO), Inštituta za vode RS (IzVRS) ter Direktorata za vode in investicije MOP.
Slovenske celinske vode pripadajo petim večjim povodjem: Mure,
Drave, Save, Soče in neposrednim
pritokom v Jadransko morje. V katastru vodje 7000 izvirov.

Moj pogled na Muro je eno od najboljših likovnih del z natečaja Skrivnosti gozdov ob Muri, ki ga je ustvarila Lara VVeis iz križevske šole.
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