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Izpuščena prva želva s slovensko oznako

V ponedeljek, 18.8.2008, je bila izpuščena prva želva vrste glavata kareta
(Caretta caretta), označena s slovensko oznako SI 001.
Deklica, ribiška barka s prijetnim imenom, je v ponedeljek 18. avgusta v koprsko
pristanišče pripeljala mlado glavato kareto. Želva se je ujela v pridneno kočo in zaradi
tega ni utrpela nobenih poškodb oz posledic. Bila je zdrava in živahna, tudi znakov
starih poškodb ni bilo opaziti.
Želvo je prevzel predstavnik Zavoda Biocen, Dejan Putrle. Po merjenju želve in
pregledu je bila 36cm dolga želva tudi označena s prvo slovensko oznako SI 001. Nato
so jo spustili nazaj v morje in sicer na zunanji strani koprskega ribiškega pomola.
Zavod RS za varstvo narave tudi v letošnjem letu nadaljuje z izvajanjem projekta
Ohranimo želvo v slovenskem morju. Pri projektu sodelujeta še Zavod Biocen ter
Piranski akvarij Srednje pomorske šole iz Portoroža, projekt pa finančno podpira
družba Petrol d.d.
Dosedanje izkušnje so pokazale, da želvo najpogosteje opazijo ribiči, ko se zaplete v
ribiške mreže, a za prijavo dogodka niso motivirani. Zato je bilo v preteklih letih veliko
aktivnosti usmerjenih k obveščanju in ozaveščanju vseh slovenskih ribičev in drugih
uporabnikov slovenskega morskega prostora, boljši organizaciji zbiranja podatkov ter
dolgoročno sprejetju uradnega nacionalnega akcijskega načrta varovanja morskih želv.
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Morska želva glavata kareta (Caretta caretta) je ena najbolj znanih ogroženih vrst
Sredozemlja in je, v nasprotju s splošnim prepričanjem, razmeroma pogost gost v našem
morju. Pri nas se redno pojavlja med aprilom in novembrom. Slovensko morje je pomembno
predvsem kot prehranjevalno območje za mlade karete. Države podpisnice Barcelonske
konvencije so zaradi njene ogroženosti že leta 1989 sprejele akcijski načrt za varovanje
sredozemskih morskih želv in s tem tudi karete.
Slovenija, preko piranske območne enote Zavoda RS za varstvo narave in piranskega akvarija
Srednje pomorske šole v Portorožu, že od leta 1995 uresničuje omenjeni akcijski načrt, in sicer
v delu, ki se nanaša na zbiranje podatkov o pojavljanju karete in označevanju ulovljenih in
zatem izpuščenih primerkov.
Projekt Ohranimo bisere slovenskega morja je na osnovi dogovora med družbo Petrol d.d. in
Ministrstvom za okolje in prostor v letih 2003 - 2005 izvajal Zavod RS za varstvo narave,
območna enota Piran. Projekt je prelomnica v odnosu širše družbe do problematike ohranjanja
biotske pestrosti, ogroženih vrst in življenjskih okolij. Družba Petrol d.d. je s podporo projektu
pokazala, da je odgovornost za ohranjanje narave in trajnostni razvoj stvar vseh delov družbe
in ne le Ministrstva za okolje in prostor, Zavoda za varstvo narave ter drugih strokovnih
institucij.
V sklopu navedenega projekta je bil med drugim uspešno izveden tudi podprojekt Ohranimo
želvo v slovenskem morju. Aktivnosti so bile namenjene predvsem zbiranju podatkov o
pojavljanju morske želve glavate karete v slovenskem morju, sodelovanju z ribiči ter
obveščanju in osveščanju širše javnosti o stanju te ogrožene vrste ter o nujnosti drugačnega
ravnanja z morskim ekosistemom. Projekt je bil zelo odmeven in je pomembno prispeval k večji
občutljivosti javnosti za problematiko, povezano z ekološkim stanjem slovenskega morja in
morskega ekosistema v celoti.
Ob zaključku projekta so se tako izvajalci kot financerji strinjali, da bi bilo smiselno s projektom
nadaljevati in ga nadgraditi. V letu 2008 je bila ponovno podpisana pogodba med MOP in
družbo Petrol d.d. Program izvajanja projekta Ohranimo bisere slovenskega morja za leto
2008 pa zajema dva podprojekta:
1. Ohranimo želvo v slovenskem morju
2. Delfini v slovenskem morju - inteligentna bitja pri nas
Ohranimo želvo v slovenskem morju
Projekt bo na terenu tako kot v preteklih letih koordinirala piranska enota Zavoda RS za varstvo
narave. V sklopu projekta bomo nadaljevali sodelovanje z ribiči, označili in izpustili ujete želve.
Zbirali bomo podatke o pojavljanju želv v slovenskem morju, dopolnili in razstavili razstavo
»Želva išče prijatelje«. S podatki in spoznanji projekta v preteklih letih bomo dopolnili in
nadgradili zgibanko o morskih želvah v Sloveniji, v prihodnosti pa posneli krajši film o želvi, ter
izvedli druge promocijske aktivnosti.
Pri izvedbi podprojektov predvidevamo sodelovanje Piranskega akvarija (Srednja pomorska
šola Portorož) ter zavoda BIOCEN, ki se ukvarja z biološkimi raziskavami slovenskega morja in
že sodeluje s Piranskim akvarijem.
Drugi podprojekt bo izvajalo društvo Morigenos, nevladna organizacija, ki že vrsto let uspešno
izvaja aktivnosti na področju raziskovanja in zaščite delfinov.
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