
 
 
  

 
 

 
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor in Urad za UNESCO, Slovenska 

nacionalna komisija za UNESCO in občina Veržej v sodelovanju z več kot 80 strokovnjaki  
 

vabijo  
na izobraževalni in doživljajski dogodek 

 
ki bo potekal 10. – 11. junija 2016 v Veržeju. 

 
 24 ur eksperimentalnih in ustvarjalnih delavnic, vodenih raziskovalnih sprehodov, 
terenskih popisov vrst, predavanj, dokumentarnih filmov in razstav v naravi za vse 

generacije na edinstveni lokaciji ob reki Muri!  
 

  
»Bio« pomeni »življenje« in »Blitz« pomeni »nekaj storiti zelo hitro in intenzivno«. Skupaj 
sestavljata» BioBlitz«. To je poučen, zabaven in družaben izobraževalni dogodek, kjer z 
naravoslovcem, naravovarstvenikom, znanstvenikom in prostovoljcem društva, v 24 urah 
spoznamo biotsko pestrost določenega območja. 
 
Namen dogodka je, da skupina znanstvenikov, naravoslovcev in prostovoljcev različnih društev 
in ustanov skupaj z otroki vrtcev in šol ter domačini 24 ur preživi ob reki Muri. V tem dnevu  na 
terenskem popisu spoznajo biotsko pestrost, posebnosti in lepote reke Mure. Izvedene bodo 
številne tematske ustvarjalne delavnice za mlajše otroke, za bolj vedoželjne pa bodo 
pripravljena tudi predavanja in eksperimentalne delavnice. 
 
Dogodek je namenjen: 

 vzgojno – izobraževalnim ustanovam (otroci, učenci, dijaki, vzgojitelji, učitelji) 

 društvom s področja naravoslovja 

 zainteresirani javnosti (domačinom, staršem, lokalnim skupnostim, društvom). 
 
Osnovni cilji »BioBlitza« so: 

 doživetje – otrokom, učencem in dijakom omogoča doživeti naravo in znanost na 

zanimiv in aktiven način, 

 lokalnost – otrokom, učencem in dijakom omogoča, da spoznajo rastlinske in živalske 

vrste, ki živijo v njihovi neposredni okolici, spoznajo biotsko pestrost domačega okolja in 

pomen za njeno ohranjanje, 

 znanost – združiti čim več strokovnjakov in znanstvenikov na istem mestu, ob istem 

času in pridobiti čim več osnovnih informacij o vrstah območja, ter udeležencem 

omogočiti, da se za en dan tudi sami prelevijo v znanstvenike 

 radovednost – spodbuditi vedoželjnost za spoznavanje dela strokovnjakov in 

prostovoljcev, 



 raziskovanje – spodbuditi pri obiskovalcih željo po raziskovanju biotske pestrosti, 

 vključenost – vključevanje in sodelovanje otrok in mladih pri znanstveno-raziskovalnem 

delu in prizadevanjih za ohranjanje biotske pestrosti, 

 timsko delo – povezovanje strokovnjakov, znanstvenikov, prostovoljcev, otrok, učiteljev, 

staršev, lokalnega prebivalstva,medijev…v raziskovanju, skupnem druženju in varstvu 

biotske pestrosti. 

 
Po vzoru v svetu že potekajočih akcij »BioBlitz« bomo v mesecu juniju 2016 tokrat že drugič 
organizirali dogodek tudi v Sloveniji. Gre za pilotni projekt katerega osnovna ideja in cilj sledi 
»BioBlitz« dogodkom, ki se v svetu že izvajajo, potekal bo pod naslovom »BioBlitz - 24 ur z 
reko Muro«.  
 
Reka Mura je naša zadnja velika reka z dobro ohranjeno naravno rečno dinamiko. Vzdolž Mure 
se je ohranila izjemna poplavna ravnica, na kateri se prepletajo reka z meandri in mrtvicami s 
kompleksi poplavnih gozdov ter značilno kmetijsko kulturno krajino v zaledju, ki jo ponekod še 
tvorijo kompleksi mokrotnih travnikov, mozaičnih polj in vasi na robu poplavnih ravnic. Zaradi 
izjemnega naravovarstvenega in kulturno-zgodovinskega pomena območja je poplavna ravnica 
Mure predlagana za UNESCO Biosferno območje. V mednarodnem merilu, je predlagano 
biosferno območje v Sloveniji del enega največjih ohranjenih aluvialnih kompleksov v Evropi, ki 
obsega območje predvidenega »čezmejnega Biosfernega območja Mura-Drava-Donava« 
(Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube).  
  

Zaradi izjemnosti reke Mure bomo BioBlitz v letu 2016 ponovno izvedli ob reki Muri, cilj in ideja 
projekta pa je, da postane dogodek tradicionalen in da se v naslednjih letih izvede tudi na 
drugi/ih lokacijah po Sloveniji. S tem se bo povečala ozaveščenost o naravovarstveno vrednih 
območjih v Sloveniji, biotski pestrosti ter pomenu ohranjanja narave. 
 
Dogodek bo potekal 10. – 11. junija 2016 v Veržeju, s pričetkom ob 9. uri v petek in zaključkom 
ob 9. uri v soboto.  
 
V okviru dogodka »BioBlitz« bomo skupaj z znanstveniki, strokovnjaki, profesorji, študenti, 
prostovoljci različnih društev pripraviti 24-urni program z različnih tematskih področij: ptice, 
hrošči, dvoživke, kačji pastirji, metulji, ribe in raki, sesalci, botanika, netopirji, gozd in gozdna 
pedagogika, geologija, astronomija, hidrologija, kulturna dediščina, umetnost … 
 
V sklopu dogodka se bodo 24 ur odvijala tematska predavanja prostovoljcev različnih 
društev, znanstveniki bodo v manjših skupinah z otroki, učenci, dijaki in drugimi 
zainteresiranimi udeleženci popisovali rastlinske in živalske vrste ter neživi svet 
(prodniki, spiranje zlata, analize vode…) pokrajine ob Muri. Za najmlajše bodo potekale 
tematske ustvarjalne delavnice (izdelovanje netopirnic, gnezdilnic, spominkov iz 
prodnikov,…), za bolj vedoželjne pa bodo pripravljena tudi eksperimentalne delavnice, 
predavanja, filmi in tečaj fotografije. 
  
Vse aktivnosti na dogodku so brezplačne, vendar zaradi lažje organizacije prosimo za 
predhodno prijavo na elektronskem naslovu: zrsvn.oemb@zrsvn.si, najkasneje do 20. 
05. 2016.  
 
Podroben program sledi in bo dostopen tudi na spletnem naslovu www.zrsvn.si. 
Veselimo se skupnega raziskovanja! 
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