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Ormožu so končali 20. počitniške naravoslovne dneve,
ki so ji pripravili Lokalna akcijska skupina Ormož, Središče ob Dravi
in Sv. Tomaž ter ormoško območno
združenje Rdečega križa Slovenije v sodelovanju z Naravnim rezervatom Ormoške lagune.
"Čeprav zaradi upada zanimanja za
tabore, naravnane v aktivno doživljanje narave, letos ne bomo izpeljali počitniškega tabora na Pohorju, nam v
domačem okolju še vedno uspe privabiti dovolj mladih, ki so jim vsebine, v
katerih preko samostojnega opazovanja in raziskovalnega dela na terenu
zaživijo z domačim okoljem, razvijajo do njega pravilen odnos tudi zunaj

šole, med počitnicami, hkrati pa bolje
spoznajo bližnjo okolico in pridobljeno
znanje prenašajo drugim, dovolj zanimive, da se nam pridružijo," pravi dolgoletna vodja in organizatorica taborov
Maja Botolin Vaupotič.
Tabor so pričeli z vodenim ogledom,
na katerem jih je skrbnica naravnega
rezervata, biologinja Ana Vaupotič, popeljala po 1,5 kilometra dolgi učni poti
z informativnimi tablami in opazovalnicami. Videli so ostanek poplavnega
gozda ob reki Dravi in zanj značilne
ptice, si ogledali bazene, ob katerih so
izvedeli še več o številnih vrstah ptic,
ki tukaj domujejo, gnezdijo ali pa se le
ustavijo na dolgi selitveni poti. Spoznali so še mnogo rastlinskih vrst in vlogo

vodnih bivolov. Osrednji del poti, po
kateri so se sprehodili, je vrt, kjer so
na ogled naravi prijazne prakse urejanja vrta in kjer so preživeli kar tri dni.
V torek se jim je na vrtu pridružil zeliščar Iztok Luskovič, s katerim so
skupaj pripravili ognjičevo mazilo za
blaženje težav s kožo. Z literarno komparativistko iz ormoške knjižnice Marijano Korotaj so se igrali z besedami,
pisali pesmi in krajše zgodbe o naravi

ter o tem, kako jo doživljajo. V eni od
delavnic so denimo izdelali ptičjo gnezdilnico, pri čemer jim je pomagala študentka etnologije Katarina Vaupotič.
Mlade udeležence je varno vodila skozi
za nekatere sploh prvo izkušnjo zabijanja žebljev do končne izdelave lesene
gnezdilnice. Sestavne dele je po načrtu
s spletne strani Društva za opazovanje
in preučevanje ptic Slovenije skrbno izdelal mizar Andrej Bezjak. Med drugim

Počitnikarji so se letos veliko naučili
o pticah, vodnih bivolih in zdravilnih
rastlinah. Foto: Maja BOTOLIN VAUPOTIČ

so si ogledali dokumentarec Vrnjeno
naravi o neizmernem bogastvu ormoških lagun, enotedenski tabor pa končali s poslikavo dravskih prodnikov, ki
jih bodo še dolgo spominjali na prijetno
počitniško druženje.

