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Živi svet v okolici Trebnjega 
 
Sem pravi/a? Če imaš 13 let ali več in te zanima svet raziskovanja, želiš spoznati, kakšne metode in na kakšen način 
se uporabljajo pri raziskovalnem delu na konkretnih primerih nekega okolja ter želiš s svojim delom prispevati 
uporabne podatke se nam pridruži! 

Kaj bomo počeli? Na taboru se bomo posvetili raziskovanju žive 
narave okolice CŠOD Čebelica. Delo bo predvsem terensko, potekalo 
bo v različnih skupinah - v botanični, ornitološki ter skupinah za 
dvoživke, hrošče in kačje pastirje. Vsak dan se bomo dopoldne in 
popoldne odpravili na teren in raziskovali. Istočasno bosta delovali po 
dve različni skupini, v katerih bo do 10 udeležencev, popoldne pa se 
bosta skupini zamenjali.  En dan bomo v celoti posvetili spoznavanju 
kraja, kjer bomo v času tabora bivali. Odpravili se bomo tudi na 
ekskurzijo v dolino Trenta in spoznavali, kako se življenje in narava v 
Trenti razlikujeta od domače pokrajine. Tudi večeri bodo zapolnjeni z 
zanimivimi dejavnostmi! 
 

 
Skupina za botaniko 
V botanični skupini se boste spoznavali boste rastlinske vrste v 
gozdovih in na travnikih in prilagoditve rastlin na specifično 
okolje. Seznanili se boste z najpogostejšimi rastlinskimi 
družinami in se jih naučili prepoznavati. Odpravili se boste tudi 
na gozdno učno pot. 
  
Skupina za ptiče 
Naučili se boste prepoznavati vrste ptic, ki so značilne za to 
območje. Skupina za ptiče bo delovala dva dneva in tako boste 
lahko raziskali zastopanost vrst v različnih habitatih (gozd, 
pašniki, kulturna krajina) in med njimi naredili primerjavo. 
Spoznali boste tudi več različnih metod dela v ornitologiji. 
 

Skupini za kačje pastirje in dvoživke 
Udeleženci boste spoznali in popisovali različne vrste kačjih 
pastirjev in dvoživk. Primerjali boste rezultate različnih lokacij in 
spoznavali pomen kačjih pastirjev in dvoživk v ekosistemu. Pri 
delu na terenu boste spoznavali ličinke kačjih pastirjev, njihove 
odrasle oblike, njihov življenjski krog itd.  
 
Skupina za hrošče 
Raziskovali in določili boste vrste hroščev v različnih habitatih 
(gozd, travnik, vodni viri ipd.). Poleg tega pa boste spoznali tudi 
različne metode, ki jih raziskovalci hroščev uporabljajo pri 
izvajanju nacionalnega monitoringa varstveno pomembnih vrst, 
ter s tem tudi nekatere izmed vrst, ki so v tem obdobju aktivne. 

Raziskovalni tabor 
Varstvo okolja Trebnje 2016

(Dolenja vas pri Čatežu, od 3. do 8. julij 2016)
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Čateški dan 
En dan na taboru bo posvečen spoznavanju Čateža in njegove bogate zgodovine. Čatež je v veliki meri obdan z lepimi 
gozdovi, ki ponujajo različne možnosti. Odpravili se boste na gozdno učno pot imenovano Zaplaške stezice, ki vas bo 
popeljala v osrčje zaplaškega gozda z izredno pestro sestavo drevesnih in rastlinskih vrst. Ogledali si bomo tudi cerkev 
na Zaplazu, ki jo krasijo zanimivi vitraži in mozaik Marka I. Rupnika, ki je za svoje mozaike prejel častni znak svobode 
RS za prepoznavnost slovenske likovne umetnosti v svetu. Če bo čas, se bomo odpravili tudi na 3 km oddaljeno 
turistično kmetijo, ki ima bazen, odbojko na mivki in še kaj! 
 

Celodnevna ekskurzija v dolino Trenta 
Tekom tabora se boste odpravili na pot do zgornjega dela alpske 
doline Trenta. Raziskovanje boste začeli pri Koči pri izviru Soče, kjer 
se boste z vodičem odpravili na Soško pot. To je parkovna učna pot, 
ki vodi obiskovalce Triglavskega narodnega parka ob Soči od njenega 
izvira proti Bovcu. Je najstarejša parkovna pot Triglavskega 
narodnega parka. Povezuje steze in mirne, manj znane dele doline 
Trente in Soče, stran od ceste in hrupa. Posebna zanimivost so 
slikovite brvi, po katerih večkrat prečkamo reko.  
 
Pot vas bo peljala do alpskega botaničnega vrta Juliana, ki letos 
praznuje 90 letnico ustanovitve. V Juliani uspeva okrog 600 različnih 
vrst rastlin. Večina je alpskih, zaradi nizke nadmorske višine pa je tudi 
precej kraških in submediteranskih vrst. Po kratki malici vas bodo na 
ogled vrta popeljali strokovni vodiči. 
 
Po kosilu boste Soško pot zaključili z ogledom muzejske zbirke v 
Informacijskem središču Dom Trenta. Muzejska zbirka obsega 
predstavitev železarstva, pašništva, Trentarskih vodnikov, dr. Juliusa 
Kugya ter prepletenost človeka in narave v dolini Trente. 
 

 
Kaj pa prosti čas? 
Da na taboru ne bo vse ves čas samo strokovno, bodo za zabavne dejavnosti poskrbeli učitelji CŠOD, ki so letos za vas 
pripravili športne igre z žogo, preizkusili se boste v lokostrelstvu in plezanju po plezalni steni, zvečer pa boste zakurili 
tudi taborni ogenj. 
 
Na kaj ne smem pozabiti, ko pakiram? Posteljnino (rjuha, prevleka za odejo, prevleka za blazino), copate za v bivalne 
prostore, primerno obutev (planinski oz. pohodni čevlji ali visoki telovadni copati) in obleko (dolge hlače za terensko 
delo), anorak, pulover za hladno vreme, dežnik, pribor za osebno higieno, pokrivalo, kopalke, zaščito pred soncem, 
klopi in komarji, manjši nahrbtnik za terensko delo in plastenko z vodo, pisala, zvezek, daljnogled (če ga imaš) ter 
zdravstveno izkaznico in osebni dokument. Dobrodošel je tudi fotoaparat, glasbeni inštrument ali družabne igre. 
 
Kje bomo spali in kdaj se začne? V CŠOD Čebelica, Dolenja vas pri Čatežu 19, se zberemo v nedeljo, 3. 7. 2016, med 
15.00 in 16.00. Ob 16.00 bomo imeli uradno otvoritev tabora, na kateri vam bomo tudi podrobneje predstavili 
tedenski program. Sledila bo večerja in spoznavni večer z družabnimi igrami.  
 
Kako se lahko prijavim? 
Izpolnjeno prijavnico natisnite in posredujte Mateju Mlakarju, v. d. vodji doma Čebelica CŠOD, Dolenja vas pri 
Čatežu 19, 8212 Velika Loka ali skenirano po e-pošti na naslov: matej.mlakar@csod.si ali cebelica@csod.si. Stroške 
bivanja, prehrane in izvedbe programa v celoti krije Občina Trebnje! Na tabor bomo sprejeli do 20 udeležencev. 
 
Kje lahko dobim dodatne informacije?  
Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 07 348 90 12 ali 031 607 570. 

http://www.csod.si/dom/cebelica
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