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IZBOLJŠANJE STANJA OHRANJENOSTI VRST IN HABITATNIH TIPOV
REČNEGA IN OBREČNEGA PASU REKE DRAVE

Z namenom ozaveščanja in bogatenja doživljanja
narave ter dravskega obrečnega prostora
bomo vzpostavili tri informacijske centre, več
doživljajskih poligonov, učnih poti, izobraževalne
točke ter pripravili promocijski film. Trajnostni
dostop do izobraževalno-doživljajskih vsebin
bo omogočen po Dravski kolesarski poti ter ob
uporabi pešpoti.

www.drava-natura.si

Projektno območje zajema dravski rečni in
obrečni prostor med Mariborom in državno
mejo pri Središču ob Dravi. Območje reke
Drave je del evropskega ekološkega omrežja
Natura 2000.

Projekt bomo izvajali do 31. 3. 2023.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Akronim projekta: zaDravo
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Območje reke Drave predstavlja zakladnico
življenjske raznovrstnosti in eno izmed naravovarstveno najpomembnejših območij v Sloveniji.
Zaradi dolgoletnih človeških posegov pa prihaja
v rečnih in obrečnih ekosistemih do neravnovesij.
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V okviru projekta bomo obnovili nekatere stranske
rokave reke, mrtvice ter rečne zatoke, oblikovali
mreže novih vodnih habitatov, odstranili zarast in
mulj na prodiščih ter z vzpostavitvijo mejic in vrstno
pestrih travišč povečali mozaičnost kulturne krajine.
Z avtohtonimi drevesnimi vrstami bomo pomladili
gozdne sestoje ter odkupili nekatera zemljišča, ki so
podvržena bočni rečni eroziji.

edjanič

S projektom zaDravo bomo izboljšali neugodno
stanje štirih habitatnih tipov in življenjsko okolje
enajstih ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.

Kačji potočnik

Ophiogomphus cecilia

