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Stanje območja reke Drave 
Reka Drava je zrcalo razvoja v zadnjem stoletju. Ljudje smo si reko podredili z namenom 
pridobivanja prostora za poselitev, kmetijstvo in za energetske potrebe. Pri tem smo 
pozabili na ostale neprecenljive vrednosti naravno tekoče reke z ohranjenimi ekosistemi, 
ki jih s tem izgubljamo. Ukrepi za ohranitev ekosistemov so zato nujni danes. 

Košček v mozaiku ukrepov izboljšanja ekosistemov bomo dodali s pričujočim projektom zaDravo. Z uresničevanjem 
projekta bomo izboljšali stanje rečnega in obrečnega ekosistema območja Natura 2000 Drava ter hkrati povečali 
nabor in kakovost ekosistemskih uslug, ki jih to območje zagotavlja prebivalcem in obiskovalcem. Svojo podobo 
bo mozaik dobil takrat, ko bomo zagotovili aktivno sistemsko varstvo rečnega in obrečnega prostora Drave ter ce-
lostno upravljanje območja v smislu zavarovanja narave – Regijski park Drava.
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Nekoč 
mogočna reka ...
Nekoč je bila Drava samosvoja, divja in je obvladovala ves svet ob reki. S svojimi poplavami je narekovala ritem 
življenja, nosila ogromne količine materiala in oblikovala rečne otoke, rokave in mrtvice. S svojim delovanjem je 
ustvarila življenjske prostore številnih živalskih in rastlinskih vrst. Človek je imel do reke spoštljiv odnos in je z njo 
sobival. Tisočletja je, brez prevelike škode za naravo, njeno energijo koristil za transport lesa, izpiranje zlata, mletje 
žit, si postregel z ribami, pesek in gramoz pa uporabljal za lokalno gradnjo. 
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Reka je transportirala les 
V 18. stoletju se je z industrializacijo povečala pot-
reba po lesu. Reka Drava je postala pomembna 
transportna pot. S splavi so prevažali les iz Koro-
ških gozdov vse do Črnega morja. Ta dejavnost je 
postala najpomembnejša gospodarska panoga, ki 
je posredno in neposredno vključila večino lokal-
nega prebivalstva na območju reke Drave. 

Reka je privabljala izpiralce zlata
V začetku 19. stoletja je na reki Dravi iskalo zlato 
kar 200 ljudi. Na sezono so skupno pridobili do 
12 kilogramov zlata. Iskali so ga v obliki majhnih 
luskic, velikosti do 0,8 mm in ga ločili od peska s 
strupenim živim srebrom. Danes je iskanje zlata na 
Dravi le še turistična zanimivost, ki obuja izročilo o 
izpiranju zlata.

Reka raj za ptice
Pomembnost območja reke Drave za ptice izkazuje 
knjiga o pticah Maribora z okolico, Die Vögel 
von Marburg an der Drau, ki jo je leta 1925 izdal 
Otmar Reiser, svetovna avtoriteta na področju 
ornitologije.

Reka je kljub nevarnosti  
vabila k sebi 
Kljub svoji nepredvidljivosti je reka Drava v pole-
tnih mesecih nudila prostor za kopanje in prijetno 
ohladitev. 

Reka je tudi zdravila
Na reki Dravi so bila številna kopališča in tudi zdra-
vilišče v Ormožu. Termalno kopališče v Ormožu je 
zgradil Otmar Majerič. Bazeni so imeli 2-4 stopinje 
Celzija toplejšo vodo od vode v reki Dravi. Maje-
rič je za zdravljenje uporabljal napredne metode 
- elektroterapijo, terapijo z radijem in knajpanje.
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… je danes ukročena ujetnica  
svoje struge
Utrditve brežin in hidroenergetska izraba reke Drave onemogočajo nekdanje naravno 
premeščanje struge, oblikovanje stranskih in mrtvih rokavov ter mrtvic. 

Zaradi spremenjenega pretočnega režima in velike količine drobnozrnatih naplavin, ki se odlagajo ob pojavu vi-
sokih voda, ter padca podtalnice, se nekdanji rokavi, mrtvice in depresije zasipavajo, sušijo in zaraščajo. Drastično 
se je zmanjšalo tudi premeščanje proda in posledično intenziteta nastajanja in premeščanja prodišč, le-ta pa se 
hkrati hitro zaraščajo. Zmanjšuje se tudi učinkovitost zadrževanja vode ob poplavah. 

Opisane hidrološke in hidromorfološke spremembe vplivajo na varovane gozdne habitatne tipe. Zaradi bodisi 
intenzifikacije bodisi opuščanja kmetijske rabe se zmanjšuje obseg in slabša stanje travniških habitatnih tipov na 
območju Natura 2000 ob reki Dravi.
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Poplavni gozd izginja
Rečni in obrečni pas reke Drave sodi med 
najbolj ogrožena območja rečne loke v Evro-
pi, zato se prednostno varuje kot Natura 
2000 območje. 

Intenzivno kmetijstvo,  
tujek v dravski loki
V 80-tih je gozdarsko panogo na poplavnih 
območjih nadomestilo kmetijstvo, ki je v ne-
kaj desetletjih uničilo velik delež poplavnih 
gozdov in travnikov v loki Drave. 

Elektrarne so premagale 
splavarstvo
S hitro modernizacijo in urbanizacijo so v 
50. letih prejšnjega stoletja tradicionalno 
splavarjenje nadomestili novi načini tran-
sporta lesa. Vodotok reke Drave se je spre-
menil s postavitvijo osmih hidroelektrarn.

Napredek za ceno narave
Cestna in energijska infrastruktura je nuj-
no potrebna, vendar umeščanje v poplavni 
prostor reke Drave zmanjšuje življenjski 
prostor redkih in ogroženih vrst organiz-
mov ter povečuje poplavno ogroženost. 

Grožnja biotski raznovrstnosti
Največjo grožnjo biotski raznovrstnosti 
predstavljajo spremembe kot so, krčenje 
poplavnih gozdov, zmanjševanje poplavne-
ga prostora, poglabljanje rečnega dna, za-
jezitve in odvzem vode za potrebe hidroe-
nergije.
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… a ostaja reka  
velikih priložnosti
Kljub vsem spremembam, ki jih je reka Drava doživela v preteklosti, je še vedno ostala 
reka polna presenečenj. 

Drava s svojim tokom ponekod še vedno ustvarja bisernate brzice, na gladini odseva modro barvo neba, s petjem 
ptic zapolni tišino poplavnega gozda in z vonjem cvetočih grmovnic omamno vabi na obisk. Z izjemnim zakladom 
svoje lepote reka Drava nič ne zaostaja za že uveljavljenimi destinacijami narave v Sloveniji. Ustrezno vodena po-
nudba ob reki in s cilji varstva narave usklajen razvoj turistične infrastrukture bo lahko priložnost za nadgradnjo 
naravoslovnega turizma in ozaveščanje širše javnosti o varstvu narave reke Drave na območju Natura 2000.
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Doživeti naravo  
na drugačen način 
Spoznati skrivnosti reke Drave peš, 
s kolesom ali s čolnom, je doživetje 
brez primere. Zavedati se je potreb-
no, da smo v naravi samo gosti in da 
se moramo držati pravil vedenja v 
naravi.

Naravoslovni turizem  
je priložnost
Ta v svetu uveljavljena turistična pa-
noga se pri nas šele uveljavlja. Šte-
vilni obiskovalci so naravo ob reki 
Dravi že prepoznali kot naše veliko 
bogastvo in priložnost. 

Reka že tisočletja  
pomaga človeku 
Reka Drava je bila pomembna pro-
metnica že v rimskih časih in tudi v 
novejši zgodovini. S svojo dinamiko 
je vplivala na razvoj mest in številnih 
gospodarskih dejavnosti.

Narava je naša priložnost,  
ohranimo jo
Med Mariborom in Središčem ob 
Dravi se razteza eden izmed bolje 
ohranjenih rečnih ekosistemov v 
Sloveniji, ki pa bo v prihodnje po-
treboval pomoč naravovarstvenih 
ukrepov, če ga bomo želeli ohraniti v 
ugodnem stanju.
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V prihodnosti  
bo potrebovala pomoč
Populacije številnih organizmov in habitatov bi bile v neugodnem stanju, če ne bi potekali naravovarstveni projekti 
in prostovoljne akcije izboljšanja habitatov ogroženih vrst.
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Najdlje trajajoči  
naravovarstveni akciji 
Od leta 1978 Društvo za opazovanje in proučeva-
nje ptic Slovenije (DOPPS) s prostovoljci vzdržuje 
umetne otoke na Ptujskem jezeru. Tako se oh-
ranja največja kontinentalna populacija rečnih 
galebov, črnoglavih galebov in navadne čigre v 
Sloveniji. Peščene stene za gnezdenje naše naj-
manjše lastovke - breguljke, prostovoljci DOPPS 
urejajo že od leta 1994.

Regijski park Drava, sistemska 
rešitev varstva narave in 
sonaravnega razvoja
Glede na to, da celostni načrt rabe, upravljanja 
in razvoja območja ob reki Dravi še ni vzpostav-
ljen, je lahko regijski park priložnost, da obva-
rujemo naravo, hkrati razvijamo območje brez 
negativnih vplivov na organizme in habitate.

Projekti so lahko mehanizem za 
izboljšanje narave
Naravovarstvena projekta Trud, LiveDrava sta v 
preteklosti že izboljšala stanje narave na obmo-
čju reke Drave.

Projekt zaDravo je prispevek  
za naravo
Odpiranje in poglobitev rečnih rokavov, odstra-
njevanje zarasti s prodišč, izkop depresij z ob-
časno in stalno vodo, preprečevanje zaraščanja 
travnikov z ekstenzivno košnjo, obnova obreč-
nih gozdov s sadnjo avtohtonih drevesnih vrst 
in naravno obnovo, izboljšanje habitatov za 
ogrožene vrste bo znatno izboljšalo stanje na-
rave na območju reke Drave, ki je del omrežja 
Natura 2000. 
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S projektom zaDravo izboljšujemo stanje ciljnih vrst in 
habitatnih tipov na območju Natura 2000

Plazeča zelena  
Apium repens

Rjavi srakoper  
Lanius collurio

Beli topol Populus alba

Škrlatni kukuj  
Cucujus cinnaberinus

Vidra  
Lutra lutra

Močvirski krešič  
Carabus variolosus

Veliki podkovnjak  
Rhinolophus ferrumequinum

Kačji potočnik  
Ophiogomphus cecilia

Hribski urh  
Bombina variegata

Čeladasta kukavica  
Orchis militaris

Bober  
Castor fiber

Črni topol  
Populus nigra

Močvirska sklednica  
Emys orbicularis

Veliki pupek  
Triturus carnifex



Projektno območje
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. 

Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašenih v 
državah članicah Evropske unije. Posebna varstvena območja so namenjena 
ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov, ki so redki ali na evropski 
ravni ogroženi zaradi dejavnosti človeka. Natura 2000 predstavlja eno največjih 
svetovnih varstvenih območij.
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Maribor

Ptuj

Duplek

Starše

Ormož Središče
ob Dravi

Prikaz območja  
Natura 2000 z lokacijami 
pomembnejših ukrepov 
projekta zaDravo
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 Območje Natura 2000
 Obnova travišč
 Odstranjevanje vegetacije s prodišč
 Obnova mrtvic
 Izboljšanje hidromorfoloških procesov
 Odkup in obnova gozdnih sestojev
 Vzpostavitev prehodnosti med reko in pritoki
 Obnova mejic
 Interpretacija

Legenda pomembnejših ukrepov



Ukrepi za izboljšanje stanja narave 
v okviru projekta zaDravo 
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S prodišč odstranjena lesna 
vegetacija omogoča obnovo 
skalnih travišč
Zaradi zmanjšane rečne dinamike ne 
nastajajo nova prodišča, prav tako je 
oteženo premeščanje proda. To je glav-
ni vzrok, da se prodišča hitreje zaraš-
čajo z invazivnimi rastlinskimi vrstami. 
Posledično je stanje habitatnega tipa 
6110 Skalna travišča na bazičnih tleh 
(Alysso-Sedion albi) neugodno.

Ukrepi: S prodišč smo odstranili vege-
tacijo in plast mulja ter tako omogočili 
premeščanje proda ob visokih vodah, 
ki je nujno za nastajanje in ohranjanje 
skalnih travišč.

Samo z redno ekstenzivno 
košnjo bomo ohranili suha 
travišča
Habitatni tip 6210 Polnaravna suha tra-
višča in grmiščne faze na karbonatnih 
tleh (Festuco-Brometalia) je nastal kot 
posledica tradicionalne rabe prostora 
s pašo in košnjo. Zaradi intenzifikacije 
kmetijske rabe na eni strani in opušča-
nja ekstenzivnih oblik kmetovanja ter 
zaraščanja kmetijskih površin na drugi 
strani so se površine suhih travnikov 
zmanjšale.

Ukrepi: Z ustrezno obnovo zaraščajočih 
se površin in večletnim vzdrževanjem 
travišč smo obnovili 6 ha suhih travni-
kov na območju Krajinskega parka Štur-
movec.



Z odkupom poplavne 
loke varujemo 
mehkolesne drevesne 
sestoje 
Posledica gradnje hidroelek-
trarn in rečnih regulacij je spre-
menjena rečna dinamika. Sled-
nje se izraža tudi kot odsotnost 
naravnega pomlajevanja meh-
kolesne loke in razrast invaziv-
nih tujerodnih rastlinskih vrst.

Ukrepi: Odkupili smo 38 ha ze-
mljišč in jih prepustili naravnim 
sukcesijskim procesom. Na do-
ločenih površinah smo odstra-
nili tujerodne drevesne vrste, jih 
nadomestili z mladimi sadikami 
bele vrbe Salix alba, črnim in 
belim topolom Populus nigra in 
Populus alba ter drugimi avtoh-
tonimi drevesnimi vrstami ter jih 
prepustili naravni nasemenitvi.

Z odstranjevanjem 
tujerodnih dreves 
delamo prostor za 
avtohtona drevesa
Tako kot mehkolesno, tudi trdo-
lesno loko ob Dravi ogrožajo hi-
droregulacije, neprimerna raba 
in spremenjeni hidrološki režim. 
K slabšanju stanja dodatno pri-
spevajo invazivne tujerodne ra-
stlinske vrste, ki so neposredna 
kompeticija zgodnjim razvojnim 
fazam habitatnih tipov.

Ukrepi: Na območju aktivnosti 
smo odstranili invazivne tujero-
dne vrste, območje zasadili s sa-
dikami značilnih vrst in območje 
prepustili naravni nasemenitvi.
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Škrlatni kukuj je našel dom 
v novih ekocelicah 
Škrlatnega kukuja najdemo predvsem v 
ohranjenih vlažnih nižinskih gozdovih z 
veliko odmrle biomase. Hrošč živi pod 
lubjem odmrlih dreves, kjer se prehra-
njuje z odmrlo lesno biomaso in z ličin-
kami drugih nevretenčarjev. Ob Dravi 
vrsto ogroža zmanjševanje površin sta-
rejših gozdnih sestojev z večjim dele-
žem odmirajoče lesne biomase, odstra-
njevanje odmirajočih dreves in sušic.

Ukrepi: Z vzpostavitvijo mreže gozdnih 
ekocelic brez gospodarjena smo za-
gotovili primerna habitatna drevesa 
za hrošča škrlatnega kukuja Cucujus 
cinnaberinus.

Za preživetje velikega 
pupka in hribskega urha so 
ključne vodne depresije
Življenjski prostor dvoživk je znatno 
zmanjšan zaradi zasipavanja in zaraš-
čanja nekdanjih rečnih rokavov. 

Ukrepi: Z vzpostavitvijo depresij s stal-
no prisotnostjo vode smo povečali ži-
vljenjski prostor dveh ogroženih vrst 
kot sta veliki pupek Triturus carnifex in 
hribski urh Bombina variegata
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Boljši časi za našo 
edino avtohtono želvo – 
močvirsko sklednico 
Življenjski prostor močvirske skle-
dnice Emys orbicularis so tekoče in 
stoječe vode z obrežnim in vodnim 
rastlinjem ter blatnim dnom. Za od-
laganje jajc izbira osončene peščene 
površine. Ogroža jo uničevanje ter 
razdrobljenost primernih bivališč 
zaradi zasipavanja, sušenja in za-
raščanja nekdanjih rečnih rokavov, 
mrtvic in drugih depresij ter priso-
tnost tujerodnih kompetitorskih vrst 
želv kot je rdečevratka.

Ukrepi: Z obnovo mrtvice in izlovom 
tujerodnih želv smo prispevali k iz-
boljšanju stanja ključnih življenjskih 
prostorov vrste.

Obnovljen grad Borl je 
varno zatočišče velikega 
podkovnjaka 
Prehranjevalni habitat velikega 
podkovnjaka Rhinolophus ferru-
mequinum so listopadni gozdovi, 
loke in mejice. Ta vrsta netopirja je 
izrazito jamoljubna, ker pa v Slo-
veniji poteka njena severna meja 
razširjenosti, si za kotišča nema-
lokrat izbere tudi topla podstrešja 
cerkva in gradov. Grad Borl je tako v 
Sloveniji najbolj vzhodno in najpo-
membnejše znano poletno stavbno 
kotišče velikega podkovnjaka. 

Ukrepi: S preureditvijo preletnic 
smo obiskovalcem preprečili vstop 
v dele gradu, kjer se netopirji za-
držujejo. Hkrati pa so te namešče-
ne tako, da velikim podkovnjakom 
omogočajo neoviran prelet. 
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Bober je pravi mojster 
gradnje
Bober Castor fiber je največji glodavec 
v Evropi. Čez dan ga le redko opazimo, 
najbolj aktiven je v zavetju noči. Njegovo 
prisotnost ob reki izdajo obglodana in 
podrta drevesa. Bober je bil v Sloveniji 
v 18. stoletju zaradi prelova iztrebljen. 
Na Hrvaško so ga med leti 1996 in 1998 
naselili v porečje Drave, od koder se je 
uspešno razširil tudi v Slovenijo.

Ukrepi: Obnovili smo mrtvice, ki so bobrov 
pomemben življenjski prostor. Tako iz-
boljšan habitat bo ugodno vplival tudi 
na številne druge organizme.

Vidra se je vrnila  
v vodotoke
Vidra Lutra lutra nima naravnih plenil-
cev, vendar se je njena populacija kljub 
temu zmanjševala. Sredi prejšnjega sto-
letja so ljudje vidro lovili za krzno. Kas-
neje je vidra, ki je v vrhu prehranjevalne 
verige, zaradi bioakumulacije nevarnih 
snovi v telesu skoraj izginila iz vodnega 
okolja. Z izboljšanjem kakovosti voda si 
je vidra številčno ponovno opomogla in 
se danes v večjem številu vrača v svoje 
nekdanje habitate.

Ukrepi: V sklopu obnovitvenih del na 
strugi manjših pritokov smo izboljšali 
povezanost življenjskega prostora vidre.
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Razvoj močvirskega krešiča 
poteka v vodi
Življenjski prostor močvirskega krešiča 
Carabus variolosus so zamočvirjeni goz-
dovi. Zanimivo je, da razvoj vrste poteka 
v vodi manjših ali večjih počasi teko-
čih vodotokov. Rečni rokavi z obrežno 
vegetacijo so pomemben del habitata 
te vrste. Zaradi zasipavanja, sušenja in 
zaraščanja nekdanjih rokavov, mrtvic in 
depresij se njegov habitat zmanjšuje in 
drobi. 

Ukrepi: Izboljšali smo pretočnost roka-
va na način, da smo odstranili čepe in 
del prekomerne vegetacije, ki je ovirala 
pretočnost.

Zaradi krčenja mejic in 
spreminjanje travnikov 
v njive, se zmanjšuje 
življenjski prostor rjavega 
srakoperja 
Rjavi srakoper Lanius collurio je značil-
na ptica tradicionalne kmetijske krajine. 
Ustrezajo mu ekstenzivni travniki, ki se 
prepletajo s pašniki in mejicami. Tako 
življenjsko okolje mu omogoča, da si v 
mejicah splete gnezdo in najde dovolj 
žuželk za vzrejo zaroda. Največji grožnji 
za velikega srakoperja sta opuščanje 
skrbi za travnike in pašnike in njihovo 
hitro zaraščanje v gozd ter intenziviranje 
kmetijstva, predvsem zaradi preorava-
nja travniških površin v njivske.  

Ukrepi: Na odkupljenih in drugih 
zemljiščih smo vzpostavili ekstenzivne 
travnike in mejice. 
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Z doselitvijo plazeče 
zelene Dravi vračamo njeno 
značilnico
Odsotnost poplavnih območij nižinskih rek 
ter vdor rastlinskih invazivnih vrst ogroža 
tudi plazečo zeleno Apium repens. Leta 
1999 je bila v Središču ob Dravi nazadnje 
najdena zelena, določena med Apium re-
pens in Apium nodiflorum. Kasneje je stro-
kovnjaki ob reki Dravi niso več zasledili.

Ukrepi: Za izboljšanje stanja ohranjenosti 
plazeče zelene smo vrsto doselili na pri-
mernih rastiščih na območju reke Drave.

Kačji potočnik je pokazatelj 
ohranjenosti okolja
Ličinke kačjega potočnika Ophiogophus 
cecilia živijo v mirnejših delih vodotokov. 
Zakopane so v mivkasto dno. Na delih, kjer 
je reka utrjena in je manj odsekov s finim 
sedimentom, je populacija tega kačjega 
pastirja manjša.

Ukrepi: Ugodno stanje kačjega potočnika 
smo vzpostavili z izboljšanjem hidromor-
fologije rečne struge; s sidranjem skalnih 
osamelcev za ustvarjanje vrtinčenja vode 
in posledično odlaganjem finih sedimen-
tov na rečno dno.
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Ali veš,
da z Naturo 2000 ohranjamo živalske in rastlinske vrste ter habitatne tipe, 
ki so pomembni na slovenski, evropski in svetovni ravni?

5656++4444+QDa več kot 
polovico Slovenije 

(56 %) predstavljajo 
območja posebnega 

pomena (Natura 2000, 
naravne vrednote 

itd)?

56 %9696++44++PDa imamo od  
212 občin v 

Sloveniji območja 
Natura 2000  

v 204 občinah?

96 %

1010++9090+RDa z Natura 2000 v 
Sloveniji varujemo 205 

živalskih in 27 rastlinskih vrst 
ter 60 tipičnih naravnih okolij 

(habitatni tipi Natura 2000), kar je 
več kot 10 % vseh vrst in tipičnih 

naravnih okolij (habitatnih 
tipov) Natura 2000 v 

Evropski uniji?

10 %

6363++3737+ODa 
območja 

Natura 2000 
obsegajo dobrih  

37 % površine 
Slovenije?
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8Habitati tipi celinskih voda

Habitati tipi

Rastline

Metulji

Kačji pastirji

Hrošči

Ostali sesalci

Netopirji

Ribe

Plazilci

Dvoživke

Ptice

Primerjava števila vrst in habitatnih tipov omrežja Natura 2000  
 za Slovenijo  in Dravo 

Vir: https://natura2000.gov.si/



Projekt zaDravo je izboljšal stanje 
vrst ptic rečne loke na območju 
Natura 2000

Breguljka Riparia riparia

Rečni galeb  
Chroicocephalus  

ridibundus

Rečni galeb  
Chroicocephalus ridibundusRjavi srakoper Lanius collurio

Belovrati muhar  
Ficedula albicollis

Mali deževnik Charadrius dubius

Srednji detel  
Dendrocopos major

Navadna čigra Sterna hirundo

Vodomec Alcedo atthis


