
DOBERDOBSKO JEZERO: 
DEJANSKO STANJE

IN MOŽNOSTI ZA 
PREKVALIFIKACIJO

PONEDELJEK, 2. MARCA 2020
CENTER KREMENJAK - Prvomajska ulica 20, Jamlje

Občina Doberdob
Doberdobsko jezero je eno redkih primerov kraškega jezera 
v Evropi in leži na območju, ki je izredno pomembno z vidi-
ka ohranjanja biotske raznovrstnosti, zaradi česar spada v 
evropsko omrežje Natura 2000, v sklop IT3341002 - Kraška 
območja Julijske krajine in Naravni rezervat Doberdobske-
ga in Prelosnega jezera. 

Zanimanje raziskovalcev, predvsem z Univerze v Trstu, in 
zavzetost jamarskih društev, ki delujejo na območju, sta s 
časom omogočila vedno boljše razumevanje delovanja tega 
občutljivega okolja in opozarjanje na šibke točke. Deželna 
uprava se je odzvala na potrebe tega območja (z DZ št. 14 
z dne 30. 3. 2018 in DZ št. 13 z dne 6. 8. 2019) in predvidela 
izvedbo ukrepov za ohranjanje vodnega sistema jezera in 
povezanega ekosistema. V opredelitev postopka prekvali-
fikacije je vključila konzorcij Consorzio di Bonifica Pianura 
Isontina in Univerzo v Trstu.  

Zahvaljujoč sinergiji med sodelujočimi subjekti, je bilo sep-
tembra mogoče izvesti dela začasne zajezitve nekate-
rih požiralnikov jezera. Namen teh del je bilo preverjanje 
učinkovitosti omenjene tehnike, ki naj bi v obdobjih nizkega 
vodostaja ohranjala višjo gladino jezera ter tako omogočala 
ohranitev življenjskega okolja in avtohtonih vrst na območju, 
ki so trenutno zaradi daljših sušnih obdobij ogroženi.

Na večernem dogodku, prirejenem v sodelovanju z 
Občino Doberdob, bodo javnosti predstavljena  dosedanja 
spoznanja o Doberdobskem jezeru, rezultati znanstvenih 
preizkusov, opravljenih septembra, in možnosti za prekva-
lifikacijo. 

   PROGRAM

17:45 – 18:05 Uvodni pozdravi

18:05 – 18:15 Predstavitev srečanja in uvod v tekoče aktivnosti
 Daniela Iervolino
 Služba za upravljanje z vodnimi viri Avtonomna dežela
 Furlanija - Julijska krajina

18:15 – 18:30 Hidrogeološke značilnosti Doberdobskega jezera:
 dejanska spoznanja in ugotovljene težave
 Luca Zini, Chiara Calligaris, Philippe Turpaud
 Oddelek za matematiko in geodezijo - Univerza v Trstu

18:30 – 18:40 Jamarstvo in novi prispevek k raziskavi
 Duilio Cobol
 Jamarsko-potapljaški oddelek tržaškega planinskega društva
 CAT - Deželni vodja podvodne enote gorske reševalne službe

18:40 – 19:00 Značilnosti vegetacije Doberdobskega jezera:
 trenutno stanje in možnosti za prekvalifikacijo
 Alfredo Altobelli, Miris Castello
 Oddelek za znanosti o življenju - Univerza v Trstu

19:00 – 19:15 Poskusni ukrepi prekvalifikacije: izvedba začasnih del
 Daniele Luis 
 Direktor konzorcija Consorzio di Bonifica Pianura Isontina

19:15 – 19:30 Poskusni ukrepi prekvalifikacije:
 rezultati znanstvenih preizkusov
 Luca Zini, Chiara Calligaris, Philippe Turpaud
 Oddelek za matematiko in geodezijo - Univerza v Trstu

19:30 – 19:40 Zaključek
 Paolo De Alti 
 Direktor Službe za enotna okoljska dovoljenja ter urejanje izpustov
 in odpadnih voda Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine

Sledi Razprava
 Moderator: Paolo De Alti

Vstop v dvorano bo možen do zapolnitve prostih mest.

Za informacije: 
Služba za upravljanje z vodnimi viri

Tel. : +39 0403774166
E-pošta: pianoacque@regione.fvg.it

OBČINA DOBERDOB


