Dolenje Jezero 22.8.2020

Sporočilo za medije

V Dolenjem Jezeru otvorili interaktivno Ornitološko učilnico Cerkniško jezero
Zavod Jezerski hram je v soboto 22.8.2020, v okviru projekta NATURE&WILDIFE, pripravil otvoritev
ornitološke učilnice in naravovarstveni posvet.
Uvodoma je vodja projekta, Polona Zevnik, povedala, da je ornitološka učilnica ena v nizu investicij manjšega
obsega v infrastrukturo za obiskovalce, ki prispeva k ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Je torej delček
mozaika naravi prijazne turistične ponudbe, le-to razvijamo v sklopu projekta NATURE&WILDLIFE; doživetja
narave in opazovanje divjih živali na območju slovenske Primorsko-notranjske regije in hrvaškega Gorskega
kotarja. Gre za čezmejni Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška, ki traja 30 mesecev in se bo
zaključil februarja 2021. Njegova vrednost je približno milion evrov, pri tem pa partnerji iz Programa Interreg
pričakujejo sofinanciranje 85% skupne vrednosti. Projekt združuje partnerje iz obeh držav, ki skupaj razvijajo
nove zelene turistične proizvode na območju dinarskega krasa. Vodilni partner je RRA Zeleni kras, d.o.o.. Ostali
partnerji iz Slovenije so Občina Pivka, Javni zavod za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik
in Jezerski hram - Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Cerknica. Partnerji iz Hrvaške pa so Javna
ustanova Nacionalni park Risnjak, Lokalna razvojna agencija PINS d.o.o., Riječka razvojna agencija PORIN d.o.o.
ter Subjekt d.o.o.
Kristina Kebe, mag. iz Zavoda Jezerski hram je vsem prisotnim slikovito opisala proces nastajanja ornitološke
učilnice. Poudarila je pomen sodelovanja s strokovnjaki ter prestavila družinsko delo na področju interpretacije
naravne in kulturne dediščine Cerkniškega jezera. Učilnica predstavlja nagradnjo inovativnih izobraževalnih
programov, ki jih v zavodu izvajajo že 26 let.
V nadaljevanju je dr. Tomi Trilar, iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije, predstavil značilne ptice, ki jih lahko
opazimo na Cerkniškem jezeru. Predstavil je koncept vsebin ornitološke učilnice. Obiskovalce je seznanil z
različnimi življenjskimi okolji – habitati ptic ter razložil, da je obstoj nekaterih ptic na območju odvisen tudi od
človekovih dejavnosti, npr. košnje jezerskih travnikov. Tudi dr. Peter Skoberne, biolog, profesor, pisatelj,
dolgoletni naravovarstvenik, predvsem pa velik ljubitelj narave, je podal zanimivosti iz njegovih bogatih
izkušenj v naravovarstvu. Poudaril je pomen sonaravnega življenja in razložil pojem biodiverzitete.
Sledila je otvoritev in ogled ornitološke učilnice Cerkniško jezero, ki obsega različne tehnike prezentacije vsebin
o pticah: video-posnetke, slikovno gradivo, interaktivne in izobraževalne igre, multimedijo, interaktivno tablo
stotih ptic ter stalno razstavo, kjer lahko spoznamo številne vrste tamkajšnjega območja in njihove habitate in
selitvene poti.
Jezerski hram obiskovalce prijazno vabi v ornitološko učilnico.

Fotografija 1:

Podnapis: Naravovarstveni posvet
Foto: Dare Šere

Fotografija 2:

Podnapis: Otvoritev interaktivne ornitološke učilnie
Foto: Dare Šere

