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 Gozdne živali in rastline v času kolišč NOVO! 
Prek zabavnih aktivnosti boste spoznali, kakšen je bil gozd v 

preteklosti. 

Le katere dele gozdnih živali in rastlin so poznali in uporabljali koliščarji? 

Bodisi za gradnjo bivališč, hrano pa tudi izdelavo orodja in orožja. Najbolj 

zvedavi lahko sodelujete v nagradnem kvizu, na ustvarjalni delavnici pa se 

prepustile domišljiji in ustvarite gozd v času koliščarjev in gozd 

prihodnosti. 

Pripravlja: Gozd eksperimentov Gozdarskega inštituta Slovenije 

 

 Čebelji vosek in med − predstavitev in delavnica 

NOVO! 
Spoznajte še danes priljubljena čebelja pridelka ‒ med in vosek ter si 

izdelajte čisto pravo svečo.  

Med divjih čebel je bil zagotovo koliščarska poslastica … Čebele pa ne 

'delajo' samo medu, ampak tudi vosek. Le kakšen je in kako diši? Iz 

naravnega čebeljega voska si boste na preprost način izdelali svečo, 

manjkala ne bo degustacija medu. 

Pripravlja: Čebelarstvo Tolar 
 

 Geološka delavnica 
Vse o geoloških značilnostih Ljubljanskega barja in še čem.  

Izvedeli boste več o različnih geoloških materialih, njihovih lastnostnih in 

uporabnosti ter jih uporabili za izdelavo različnih izdelkov: različne vrste 

peska za peščene slike, naravna barvila za barvanje tekstila. S praktičnimi 

poizkusi boste spoznavali geologijo Ljubljanskega barja in njegovo vodno 

bogastvo (peščeni modeli vodonosnikov). 

V sodelovanju z Oddelkom za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete 

Univerze v Ljubljani, Slovenskim geološkim društvom, Geološkim zavodom 

Slovenije in Zavodom RS za varstvo narave. 

 

 Etnobotanika − predstavitev in delavnica 
Kakšen je odnos med nami in rastlinami? Spoznajte rastline 

Ljubljanskega barja in si izberite najljubšo!   

Etnobotanika (iz: etnologija ‒ narodoslovje in botanika ‒ rastlinoslovje) 

odseva odnose družbe do rastlinske dediščine. Vabljeni med posebneže 

rastlinske odeje, kjer si boste lahko izbrali svojo rastlino z Ljubljanskega 



barja in jo posajeno odnesli s seboj. Mogoče boste ustvarili lastno 

mojstrovino iz rastlin v igri simboličnih nagrad in uporabnih namigov? Za 

najbolj zvedave še praktična demonstracija biotesta poškodovanosti 

pelodnih zrn ‒ kako vitalne so rastline in kje vse koristne na Ljubljanskem 

barju?  

Vodi zasebna raziskovalka dr. Jasna Paradiž.  

 

 Krajinski park Ljubljansko barje − predstavitev 
Parkovni vodniki bodo predstavili informativna gradiva, tematske poti in 

številne druge zanimivosti Ljubljanskega barja. 

Pridite in si oglejte 'barjansko gibanico', potopite se v Barjanski mozaik, 

vstopite v škratovski Mali plac in prisluhnite Varuhu zakladov. 

Z vami bo Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje. 

 

 Kosec išče dom − predstavitev in delavnica 
Spoznajte ptice Ljubljanskega barja ter sodelujte v zanimivi igri, 

povezani s koscem.  

Prek družabne igre boste spoznali ogroženo travniško ptico ‒ kosca, ki živi 

na Ljubljanskem barju. Izvedeli boste tudi več o pomenu barjanskih 

travnikov za ogrožene vrste ptic. Najmlajši pa boste ptice spoznali ob 

pobarvankah. 

V sodelovanju z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.  

 
 

 

 


