
24 ur z reko Muro

Ob Muri raziskovalo več kot 500 otrok
Več kot 100 znanstvenikov, naravoslovcev in prostovoljcev skupaj

z malčki iz vrtcev, šolarji ter domačini več ur preživelo v naravi
Minuli konec tedna je na športnem
igrišču ob reki Muri v Veržeju pote-
kal največji naravovarstveni dogodek
pri nas.

»Pred štirimi leti smo skupaj z obči-
no dali pobudo, da bi našim najmlaj-
šim, pa tudi raziskovalcem in drugim,
ki se ukvarjajo z naravo oziroma ima-

jo radi naravo, približali in predstavi-

li reko Muro in Pomurje,« je povedala
vodja mariborske območne enote Za-

voda RS za varstvo narave Simona Ka-

ligarič in dodala, da se je družabnega,
izobraževalnega in doživljajskega do-
godka letos udeležilo 560 otrok iz oko-

liških šol in vrtcev.

Neurje dogodek okrnilo

Več kot 100 znanstvenikov, nara-

voslovcev in prostovoljcev je skupaj
z otroki iz vrtcev in šol ter domačini
preživelo 24 ur ob reki Muri. Petko-

vo močno neurje je dogodek nekoliko
okrnilo, saj je večerno opazovanje sov,

netopirjev in nočnih metuljev, padlo v
vodo. Namesto tega so ob pogledu na

poplavljen travnik poslušali predava-
nje o podnebnih spremembah in leto-
šnjih ekstremnih vremenskih pojavih,

ki gaje namesto astronomskih opazo-

vanj in delavnic izvedel Igor Žiberna z
oddelka za geografijo mariborske filo-

zofske fakultete. Kljub temu so uspe-

li sodelujočim prikazati posebnosti in

lepote reke Mure ter jih seznaniti z bi-

otsko pestrostjo.
Otroci, šolarji, vzgojitelji, učitelji in

starši so si na delavnicah, ki so se izva-

jale pod šotorom in na prostem, lahko
s tehniko origami izdelali ribe, iz raz-
ličnih materialov pa so ustvarjali tudi
netopirje ter druge živali. Na vodenih
sprehodih in ogledih so si ogledali po-

plavno loko, mrtvice, reko in kulturno
krajino. Spoznali so tipične ptice po-

plavnih logov, kot so različne vrste de-
tla, belovrati muhar in vodomec, ter

tudi značilne drevesne vrste. Družno

so iskali sledi, ki jih puščajo vidra, bo-
ber, srnjad ter drugi sesalci, in se po-
govarjali o vidri in o tem, zakaj je prav

Mura s svojimi pritoki tako pomemb-

na za to zavarovano vrsto. Spoznavali
so tudi najznačilnejše vrste kopenskih
polžev, ki jih v okolici Veržeja pogosto

opazimo, ornitologi pa so navzočim
predstavili vse vrste sov, ki živijo v Slo-
veniji, s poudarkom na tistih sovah, ki
živijo ob reki Muri. Pripravili so tudi

raziskovalni spust po reki Muri, na ka-
terem so lahko iz čolna spoznavali pe-

strost reke od Kroga do Veržeja. Od-

pravili so se tudi v rokodelski Center
DUO Veržej, kjer so jim predstavili ze-

mljanke, življenje Slovanov in lončar-
sko delavnico.

Na stojnicah je Gobarsko društvo

Ptuj razstavilo sveže gobe, zavod za
ihtiološke in ekološke raziskave Re-

vivo in inštitut za ohranjanje naravne

dediščine Lutra pa sta s krajšimi pred-
stavitvenimi filmi prikazala sonaravno

upravljanje vode in predstavila projekt
Life Naturaviva, katerega cilj je razkriti

izjemne naravne dragocenosti Sloveni-
je in osvetliti nevarnosti, ki jim pretijo.

Podelili so priznanja

za likovno ustvarjanje

Reka Mura s svojo izjemno biotsko

raznovrstnostjo pomembno zazna-
muje Pomurje. Ob njej je trenutno re-
gistriranih okrog 30 vrst sesalcev, 200

vrst ptičev, 8 vrst plazilcev, 15 vrst dvo-

živk, več kot 40 ribjih vrst, 100 vrst pol-
žev in školjk, več kot 1000 vrst hroščev

in metuljev in več kot 6000 različnih
vrst rastlin, ta seznam pa se še veča, k

čemur delno prispeva tudi ta dogodek.
V šotoru je bila na ogled razstava

del likovnega natečaja Živalski svet ob

Muri, ki so ga organizirali Občina Ver-

žej, Zavod RS za varstvo narave (OE

Maribor) in urad za Unesco. Z nateča-
jem so želeli spodbuditi ustvarjalnost,
kritično razmišljanje, doživljanje nara-

ve in dvigniti ozaveščenost o pomenu

ohranjanja narave za družbo. K sode-
lovanju so tako konec februarja pova-

bili otroke iz vrtcev, učence osnovnih

šol in dijake vseh programov srednjih
šol. Ocenjevalno komisijo so sestavlja-
li Samo Jenčič, Marjan Sadi in Lenka
Stermecki, nagrade pa sta na priredi-
tvi podelili Vesna Legen in Simona Ka-

ligarič.
Ze četrto leto zapored

Dogodek 24 ur z reko Muro, ki ga že

četrto leto zapored izvajajo v okviru
projekta Bioblitz, je namenjen vzgoj-
no-izobraževalnim ustanovam, dru-
štvom in drugim organizacijam s po-

dročja naravoslovja in zainteresirani

javnosti.

Središče raziskovanja je bila okoli-

ca stadiona Veržej, neposredno ob reki

Muri, kjer so uredili bazni kamp. Or-

ganizacija dogodka je potekala pod
vodstvom Zavoda Republike Sloveni-
je za varstvo narave v sodelovanju s

projektom coop MDD, Občino Veržej

in Rdečim križem Slovenije (krajevno
organizacijo Veržej), osnovno šolo in

vrtcem Veržej, ob podpori Slovenske
nacionalne komisije za Unesco, Zavo-
da Marianum Veržej, Turističnega dru-
štva Veržej, Pomurske turistične zveze,
Športnega društva NK Veržej, podjetja
Sava Turizem, d. d., Čebelarskega dru-
štva Veržej in številnih partnerjev. Ge-

neralni sponzor dogodka je bila Sve-

tovna organizacija za naravo (WWF).

Za zanimiv kulturni program so po-
skrbeli učenci Osnovne šole Veržej in

otroci Vrtca Veržej.

Marina Vrbnjak
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Ob Muri je trenutno

registriranih okrog 30

vrst sesalcev, 200 vrst

ptičev, 8 vrst plazilcev,

15 vrst dvoživk, več kot

40 ribjih vrst, 100 vrst

polžev in školjk, več kot

1000 vrst hroščev in

metuljev in več kot 6000

različnih vrst rastlin, ta

seznam pa se še veča,

k čemur delno prispeva

tudi ta dogodek.

Dobitniki priznanj
natečaja Živalski svet
ob Muri

V kategoriji vrtcev: Vito Lipovec, Luka

Krapec, Marko Simič in Aljaž Rautar

V kategoriji učencev od 1. do 3.
razreda: Danijela Kolarič, Maruša
Krajnc in Jan Flinčec

V kategoriji učencev od 4. do 6.
razreda: Alen Tratnik, Lea Jurkovič
in Tina Krajnc

V kategoriji učencev od 7. do 9.
razreda: Adrijana Potočnik, Aljaž

Temlin in Sabina Šarkezi

V kategoriji srednjih šol in

gimnazij: Nuša Ropoša, Nikola
Cvetko, Klara Durič, Karin Kavaš,

Eva Hanžekovič, Ana Hanžekovič
in Sara Gabor

Namen dneva z Muro je mladim približati tamkajšnjo naravo, fotografija marina vrbnjak

Zvrstilo se je več kot 70 delavnic, fotografija marina vrbnjak

Otroci vseh starosti so spoznavali
bogato življenje v reki Muri in ob njej.

Simona Kaligarič, vodja mariborske

območne enote Zavoda RS za varstvo

narave, fotografija marina vrbnjak
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