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Na prekmurske ravnice
k štorkljam in orhidejam
Besedilo in fotografije: Cveta Potočnik

O

biskovalci Prekmurje po navadi povezuje
mo s štorkljami, ki so postale nekakšen
zaščitni znak pokrajine onstran Mure,
zaradi vse večje razširjenosti orhidej po okenskih
policah v slovenskih domovih pa zdaj marsikdo
verjetno tudi ve, da te gojijo v prekmurski vasi
Dobrovnik blizu Moravskih Toplic. Štorklje in
orhideje so zanimiv motiv za obisk Prekmurja.

V parku Dežela štorkelj v središču Velike Polane obi
skovalca pozdravi iz cvetja oblikovana štorklja in že ime
pove, da je v njem vse povezano z belimi štorkljami,
prinašalkami pomladi v te kraje. Tematski park je tako
kot celoten kraj lepo in premišljeno urejen. Skupaj z
učno potjo ter osnovnimi informacijami o življenju in
obnašanju štorkelj predstavlja središče za razumevanje
naravne in kulturne dediščine tega območja. Velika
Polana ter zaselka Mala Polana in Brezovica ležijo na
zaščitenem območju, ki je vključeno v Naturo 2000,
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česar pa v kraju ne vidijo kot oviro, ampak skušajo to
izkoristiti sebi v prid, tudi pri turističnem razvoju in
prepoznavnosti za obiskovalce. Park je zasnovan tako,
da povzema značilnosti avtohtonega naravnega okolja, v
njem pa je predstavljenih tudi nekaj za Prekmurje značil
nih stavb. Tu so našli prostor igrišče za otroke in tržnica,
ribnik, ki predstavlja za štorklje vir hrane in leseni stebri
z železnimi obroči in venci šibja na vrhu, na katerih bi si
štorklje lahko zgradile gnezda. A so, kot kaže, v tem
pogledu neprilagodljive, saj od pomladi do avgusta še
vedno gnezdijo na električnih drogovih ali dimnikih v
naselju ali njegovi bližini. Je pa posamezno gnezdo
lahko težko tudi več sto kilogramov, saj ga štorklje, ki se
iz leta v leto vračajo v isto gnezdo, vsako leto tudi obno
vijo in dogradijo, preden poskrbijo za nov zarod.
Z območij, kjer kosijo ob nepravem času ali na preveč
sodoben način, so štorklje izginile, zato je poseben del
parka namenjen ohranjanju travniških rastlin, ki jih
dvakrat letno kosijo ročno, saj na tako pokošenih trav
nih štorklje najdejo dovolj hrane. In potrebujejo je kar
veliko. Kot lahko preberemo na enem od informacijskih
panojev ob Štrkovi poti, šestčlanska družina štorkelj
poje kar štiri kilograme hrane na dan.

