
    
 

 

Poročilo o projektni izmenjavi na Irskem 
 
DOGODEK: Obiskovanje institucij, povezanih z varstvom narave ter z LIFE projekti na 
Irskem s predstavitvijo projekta LIFE Stržen in z izmenjavo izkušenj 
 
KRAJ: 25. – 31. 3. 2018 
AVTOR POROČILA: Ana Gabrejna 
SODELUJOČI: Liste prisotnosti 
 
POROČILO: 
 
25. 3. 2018: 
Prihod na Irsko, nočitev v kraju Enniskery. 
 
26. 3. 2018:  
S predstavniki Inland Fisheries Ireland (IFI) smo se sestali v njihovi glavni pisarni v Dublinu. 
Predstavitve so potekale po pripravljenem programu. Najprej je predstavnik IFI, James King, 
predstavil njihovo delo in naloge ter istem upravljanja z vodami na Irskem. Na kratko je 
predstavil tudi evropske projekte, v katerih so sodelovali. Sledila je prestavitev predstavnika 
Zavoda za ribištvo Slovenije (ZZRS), Miha Ivanca. Predstavil je delo ZZRS ter sistem ribiškega 
upravljanja v Sloveniji. Obe organizaciji sta izpostavili tudi probleme, s katerimi se soočata pri 
svojem delu ter se dogovorili, da bosta pri iskanju rešitev v prihodnje tudi sodelovali. Sledila 
je predstavitev projekta LIFE Stržen. Na kratko je bilo predstavljeno projektno območje ter 
izpostavljeni glavni cilji projekta. Sledila je debata o načinih upravljanja z vodami ter o 
problematiki odstranjevanja invazivnih vrst iz voda   

 



    
 

 

Z najetim avtobusom smo se nato odpeljali v Burren National Park, kjer je potekal projekt 
BurrenLIFE, ki je maja 2017 prejel ti. »best-ever« nagrado Evropske komisije kot najboljši 
LIFE Narava projekt v 25-letni zgodovini LIFE programa. Predstavnik projekta, Ruairí Ó 
Conchúir, nam je predstavil park in njegovo značilno kraško pokrajino. Podrobno je opisal 
tudi projekt BurrenLIFE, ki je zelo uspešno komuniciral s kmeti in jih privabil k sodelovanju. Z 
vidika projekta LIFE Stržen je bilo to še posebej zanimivo. Ruairí Ó Conchúir je predstavil še 
projekt GeoparkLIFE, v okviru katerega so iskali ravnovesje med razvojem turizma in 
ohranjanjem narave na območju Burren narodnega parka in Cliffs of Moher. 
Najpomembnejše aktivnosti, ki so jih izvajali so bile: izobraževanje turističnih delavcev in 
upravljanje turističnih dejavnosti na področjih izrednega naravnega ali kulturnega pomena. 

 
Nočitev v kraju Doolin. 
 
27. 3. 2018 

Z avtobusom smo se 
odpeljali do drugega dela 
projektnega območja 
projekta GeoparkLIFE – 
klifov Moher. Ogledali smo 
si ureditev turistične 
infrastrukture. 
 



    
 

 

Ponovno smo se srečali z Ruairíjem Ó Conchúirom v kraju 
Annacoty, tokrat nam je predstavil projekt MulkearLIFE, 
katerega manager je bil. Na terenu smo si ogledali rezultate 
projekta – urejeno ribjo stezo, delno odstranjen jez na reki 
Mulkear ter prispevek lokalne skupnosti k projektu. 
 
Nočitev v kraju Killlaloe. 
 
28. 3. 2018 
Dopoldne smo si ogledali hidrocentralo Ardnacrusha s poudarkom na delovanju ribje steze. 
Sledil je kratek ogled Tralee Bay Wetlands centra v mestu Tralee, kjer smo si samostojno 
ogledali urejen habitat za ptice ter opazovalni stolp. 
 

 
 



    
 

 

Popoldne smo se v kraju Glencar srečali z managerjem projekta KerryLIFE, Richardom 
O’Callaghanom ter z znanstvenim sodelavcem na projektu, Paulom Phelanom. Richard 
O'Callaghan nam je predstavil projekt KerryLIFE, ki se ukvarja z izboljšanjem habitata 
sladkovodne biserne školjke. Projekt je močno odvisen tudi od sodelovanja lokalnih 
skupnosti, predvsem kmetov in lastnikov gozdov, s katerimi so uspeli vzpostaviti zelo 
uspešne odnose. Sledila je predstavitev projekta LIFE Stržen in Notranjskega regijskega 
parka, ki jo je izvedla Katarina Mikulić. Na kratko je predstavila posebnosti Notranjskega 
parka in konkretno projektnega območja, nato pa je predstavila še projekt LIFE Stržen. 
Predstavnika KerryLIFE sta izrazila interes za morebiten povratni obisk. 

Nočitev v kraju Glencar. 
 
29. 3. 2018 

 
 
 
Z avtobusom smo se odpeljali nazaj 
na vzhodno obalo Irske, kjer smo si 
najprej ogledali center Birdwatch 
Ireland, nato pa smo se odpeljali še 
do East Coast Nature Reserve ter se 



    
 

 

sprehodili po urejenem rezervatu. Na ogledu smo med drugim videli tudi plevico, ki je na 
Irskem sicer redka gostja. 
 
Nočitev v kraju Wicklow. 
 
30. 3. 2018 
Ogled Dublina, pripravljanje poročila, nočitev v Dublinu. 
 
31. 3. 2018 
Vrnitev v Slovenijo. 


