


DELAVNICE, VODENI SPREHODI IN TERENSKI POPISI

24 ur z reko Muro 2017
24 ur raziskovanja narave in druženja ob Muri z več kot 120 strokovnjaki!  BREZPLAČNO in ZA VSE GENERACIJE!  

Za točne termine dogodkov si oglej podrobni program BioBlitz - 24 ur z reko Muro na spletni strani www.zrsvn.si  

9.–10. 6. 2017, VERŽEJ, nogometni stadion, Mlinska cesta

PTICE
- Spoznavanje ptic in poplavnih gozdov med 
Veržejem ter Vučjo vasjo
- "Štorkljica" – izdelava glinene štorklje

PAJKI

- Kdo se boji pajkov?

RIBE

- Poišči par in spoznaj ribo

- Izdelaj si svojo ribo

DVOŽIVKE

- Delavnica: "Plazilci in dvoživke"

METULJI
- Dnevni metulji v okolici Veržeja- Popis dnevnih metuljev- Popis nočnih metuljev

KAČJI PASTIRJI

- Pisani akrobati – kačji pastirji: delavnica in popis

- Pisani svet kačjih pastirjev ob Muri

HROŠČI IN DRUGE ŽUŽELKE

- Pestrost hroščev ob reki Muri

- Pri čebelarju Čebelarskega društva Veržej

- Spoznavanje vodnih

nevretenčarjev

PLAZILCI
- Delavnica: Murske 
kače in kačoni

"
"

POLŽI IN ŠKOLJKE
- Sladkovodne školjke v vzhodni Sloveniji

GEOGRAFIJA
- Spoznavanje geografskih značilnosti pokrajine ob Muri- Kdo si upa graditi z naravo?- Jožefinska kartografija na terenu

BOBER IN VIDRA- Dom za vidro in bobra
RIŠIMO ŽIVALI OB MURI S 

STUDIOM "LOŠČIKA"

INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE
- Prepoznaj in sporoči (projekt LIFE ARTEMIS)

MIKRO SVET
- Pogled v vodni mikro svet 
živali
- Skrito živalstvo podzemnih 
voda

GOZD

- Gozd eksperimentov ob vodi

- Sprehod po Biosfernem območju Mura

- Skozi igriv sprehod spoznavam gozdove ob 

reki Muri, slovenski Amazonki!

- Učna gozdna pot - Mrtvice reke Mure

GEOLOGIJA
- Geološke delavnice o kamninah, mineralih in fosilih- Lastnosti podzemne in pitne vode- Delavnica "Kako težek je mamutov zob? "- Prikaz iskanja in spiranja zlata iz reke Mure

KULTURNA DEDIŠČINA- Naučimo se splesti ribiško mrežo
- Ko mlinček ropoče in voda šumlja
- Ogled Rokodelskega centra DUO 
Veržej in lončarske delavnice- Predstavitev Zemljank in življenja 

Slovanov

RAZSTAVE

Za podrobnosti glej 

program!

RAZISKOVALNI SPUST 
PO MURI

FOTO POTEP OB MURI
Ne pozabi na fotoaparat!

PREDAVANJAZa podrobnosti glej program!

FILMI O NARAVI

LITERARNO DRUŽENJE 

Z MARKOM KOČARJEM

KULTURNI PROGRAMOŠ IN VRTCA VERŽEJ

DOMAČE DOBROTE

RASTLINE
- Uporabne rastline iz naše okolice- Raziskovanje narave z vsemi čuti- Kartiranje flore po standardni srednjeevropski metodi- Ustvari svoj travniški podpis in spoznaj rastline (projekt LIFE TO GRASSLANDS)

GOBE

- Ali veš katere gobe 

rastejo pri nas?

ASTRONOMIJA
- Opazovanje nočnega neba

NETOPIRJI

- Pravljična ura Dogodivščina netopirja Mračka

- Netopirska ustvarjalnica

- Večerni sprehod – v gozdu med netopirji



SKRIVNOSTNA REKA

Reka Mura je naša zadnja velika nižinska reka z dobro ohranjeno naravno rečno 
dinamiko. Vzdolž Mure se je ohranila izjemna poplavna ravnica, na kateri se prepletajo 

reka z meandri in mrtvicami z ostanki poplavnih gozdov ter značilno kmetijsko kulturno 
krajino v zaledju. Obrečni prostor reke Mure živi več kot 600 vrst rastlin, 30 vrst 

sesalcev, 15 vrst dvoživk, 10 vrst plazilcev, 45 vrst rib, 50 vrst kačjih pastirjev, 1.200 vrst 
hroščev, 95 vrst polžev, 1.200 vrst metuljev in 200 vrst ptic.

PARTNERJI

Mrtvice reke Mure

 

Čebelarsko društvo Veržej

Društvo Mura Rafting

HONDI GA, umetniško ustvarjanje, 
Marko Kočar, s. p

Studio Loščika, oblikovanje, svetovanje, ilustracija,
Vesna Kitthiya, s. p.

Turistično društvo Veržej

ZLATO MURE, mag. Tomaž Kristofič
ZOSPEUM, raziskovanje mehkužcev,

Rajko Slapnik, s. p.




