Krajinski park »ŠTURMOVEC«
Reka Drava je v dolgih stoletjih na svoji poti proti Donavi zaradi svoje mogočne vodnatosti predvsem
v ravninskih predelih Dravskega in Ptujskega polja ustvarjala t.i. prodišča, tudi bolj ali manj stalne
otoke, stranske večje ali manjše rokave – mrtvice, kjer vode teče le ob poplavah in neposredno
povzročala poseben naravno prilagojen način ribjega in ptičjega življenja, da o rastlinah in travinju
sploh ne govorimo. Tudi ljudje so se prilagajali temu in izrabljali to naravno danost za svoje potrebe,
se prilagajali dostopu do teh površin ob Dravi in »dobrine«(les, travinje, steljo) izkoriščali v tolikšni
meri kot je to pač bilo mogoče. Za dostope v poplavljene predele ob reki so uporabljali posebne čolne
imenovane »rance«, ki so jih uporabljali tudi splavarji na Dravi. Rance so bile nekaj metrov dolgi čolni
s širokim dnom. Z izgradnjo HE SD-1 V Zlatoličju so takšna ravna vodnata zemljišča ob reki Dravi od
MB do Ptuja skorajda izginila; nekaj jih je ostalo le še za vzorec v predelu pod gradom Vurberk v
bližini Zlatoličja, kjer dela stara struga reke Drave velik ovinek in se ob pečinah Slovenje goriških
gričev usmeri proti Ptuju. Močvirja takoj za Ptujem so seveda z izgradnjo ptujskega jezera za vedno
izginila.
K sreči pa je po nekem sklopu naključij in z veliko voljo naravo- varstveno osveščenih domačinov in
ljubiteljskih zanesenjakov od drugod ostal ohranjen predel, imenovan po zaselku v bližini, krajinski
park »Šturmovec«, ki je stisnjen v nekakšen kot ob sotočje reke Drave in njenega desnega pritoka
Dravinje, kjer lahko še do neke mere tudi dandanes vidimo kakšno je bilo življenje in rastje v takšnih
poplavnih predelih ob reki Dravi. Najlažje je dostopen iz kraja Videm pri Ptuju ali iz Markovcev, ki
ležijo v neposredni bližini jezu na reki Dravi, ki zapira jezero in vodo usmerja po kanalu do HE Formin.
Mir, tišina, neprestano ptičje oglašanje, regljanje žab, drugi naravni zvoki, šumenje listja, igranje vetra
s krošnjami dreves, vonjave po mokrem, zatohlem, skrivnostnem…Vse to in še več lahko doživimo v
krajinskem parku »Šturmovec«, kjer bomo našli cvetlice, ki rastejo samo tu, saj jih drugod več ni
zaradi posegov v naravo (prekomerna sečnja dreves oz. gozda, redna strojna košnja - semena ne
dozorijo), drugačnega načina kmetovanja(umetna gnojila in škropiva) itd. Veliko je krivde tudi v državi
sami, saj prepočasi reagira, ne daje subvencij kmetom za uporabljena zemljišča….Zakonodaja caplja
za evropskimi normativi ali trendi….Naravna danost pa izginja za vedno in nepovratno.
Čas, ko so kmetje z druge leve strani reke Drave (iz Markovec, Stonjcev in drugod) tradicionalno s
čolni pripluli na to desno stran, kjer je danes krajinski park »Šturmovec«, so seveda za vedno minili.
Takšne močvirske trave noben kmet več ne potrebuje, stelje pa tudi ne…..Pred leti je bil k sreči
posnet turistični film o takšnem dogajanju in druženju. Sedaj pa bodo lokalne skupnosti skupaj s
turističnimi delavci in vsemi odgovornimi oz. zainteresiranimi poskušale ohranjati to naravno danost,
da bomo lahko še dolga desetletja občudovali ta naravni zaklad ob reki Dravi.
Nobena še tako izbrana beseda, ne more pričarati resničnega doživetja v tem posebnem krajinskem
parku samem. To videti, poslušati vse te glasove narave, dihati poseben zrak in uživati v posebnem
miru na ohranjenem kotičku naravnega življenja, je potrebno le osebno doživeti in to v živo……….
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