
 

                             Program sofinancirata občini       Loška dolina in       Cerknica          
             

DRUŠTVO MODRO NEBO V POLETNEM ČASU NAPOVEDUJE DVE MLADINSKI DELAVNICI Z 

NASLOVOM: 

„BODI AKTIVEN IN ZDRAV. TO JE MOŽNOST ZA URESNIČITEV TVOJIH 

SPOSOBNOSTI IN PRIDOBITI POKLIC ŽIVLJENJA“ 

v petek 6.7 in v petek 13.7. 2018 

 
KAL IN DVOŽIVKE 

(pripravili in vodijo Matej Kržič, Polona Klavžar in Marko Cvetko) 
 

Dobimo se: pred cerkvijo sv. Vincencija na Bloški Polici, Grahovo 

Kdaj: petek, 6.7.18 ob 9.00 do 14.00 

 

Dvoživke so se na kraškem površju ohranile tudi zaradi mreže vodnih biotopov – kalov. Vzpostavitev 

vzdrževanja, ohranjanja in izboljšanja mreže kalov vodi k ohranjanju in izboljšanju populacij dvoživk, ki 

so ogrožene v svetovnem merilu in tudi na Notranjskem: navadni močerad, planinski močerad, navadni 

pupek, planinski pupek, veliki pupek in hribski urh. O vsem tem se bomo poučili na delavnici in manjši kal 

tudi vzpostavili!  Spoznali bomo, da poklic biologa (ekologa) in geografa ni samo »kabinetno«, delo na 

računalniku ampak odpira tudi druge, bolj zanimive možnosti. 

 

 

JAMSKE ŽIVALI in ŽIVALI, KI SE OBČASNO ZADRŽUJEJO V JAMAH 

(pripravi in vodi Matej Kržič) 
 

Dobimo se: pred cerkvijo sv. Urbana na Škrilah pri vasi Dane (Loška dolina) 

Kdaj: petek, 13.7.18 ob 16.00 do 21.00 

 
Slovenija je po biotski pestrosti jamskih organizmov na vrhu v svetovnem merilu. Poleg tega v jamah 

občasno živijo ali jame obiskujejo tudi druge gozdne živali (netopirji, kune, sove, polhi). Nadaljnje 

raziskovanje jamskih živali in njihovo prestavljanje strokovni in ostali javnosti je odlična priložnost za 

gradnjo profesionalne kariere in delovanje na področju varovanja okolja. Kar se dogaja v jamah se prej 

ali slej zgodi tudi zunaj in ima posledice na ljudeh (uničevanje pitne vode, okolja…). 

Spoznavali bomo poklic speleo biologa, raziskovalca in pedagoga na področju jam in jamskih živali. 

Proučevali bomo živali v jami Golobini v Loški dolini in z zanimivimi napravami preizkusili oblike 

raziskovanja, dokumentiranja in evidentiranja jamskih in ostalih živali. Zaradi večje možnosti 

pojavljanja  živali, bo delavnica v večernem času. 

 

Udeleženci naj s sabo prinesejo malico in vodo, za obisk jame še kolesarsko, jamarsko ali delovno čelado  

ter naj bodo ustrezno obuti. Za ostalo opremo poskrbi organizator. 
 

Več informacij in prijavnica na: https://dmn.si/dogodki/poletne-mladinske-delavnice/ 

ali na tel. številki 041/940-321(Matej) 

 

https://dmn.si/dogodki/poletne-mladinske-delavnice/

