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ISTRAŽIVAČKI KAMPOVI ZA STUDENTE NA ĆIĆARIJI 
 

 
 

1. Biljni svijet krškog ruba 
 
Područje krškog ruba prirodna je granica između vapnenačkog svijeta krša i Ćićarije te 
niže smještene flišne Istre. Za područje Ćićarije karakteristični su opsežni krški travnjaci, 
koji su tijekom vremena održavani košnjom i pašom i smatraju se jednima od najbogatijih 
staništa u Europi. Stijene krškog ruba predstavljaju dodatnu posebnost jer južni položaj 
i zaklon od bure omogućuju karakterističnu, vrlo pogodnu mikroklimu za najtermofilnije 
predstavnike naše flore. 
 
Sudionike kampa naučit ćemo prepoznavati papratnjače i sjemenjače krškog ruba te ih 
upoznati s metodologijom rada prilikom prepoznavanja uzoraka raznolikosti flore i 
vegetacije. 

Program kampa vodit će stručnjak s područja botanike. 

Preporučeno razdoblje izvođenja: svibanj – lipanj 

Polazište i smještaj: Vodice (Hrvatska), Speleo kuća   

Područje terenskog rada: šire područje sjeverne Istre (područje između Lipnika i 
Žbevnice, dolina rijeke Mirne kod Istarskih toplica). 

Program:  

1. dan 
 

Dolazak na polazište u poslijepodnevnim satima. U večernjim satima uvodno 
predavanje. 

 
2. dan 

 

Cjelodnevni terenski rad: Flora travnjaka između Lipnika i Žbevnice 

U večernjim satima rad u laboratoriju i tematsko predavanje. 

3. dan 
 

Cjelodnevni terenski rad: Flora vapnenačkih stijena i termofilnih pobočja u okolici 
Istarskih toplica 

U večernjim satima završetak kampa i odlazak. 

 

Broj sudionika: do 8 (maksimalni broj na jednog mentora). 

Dostupni materijal: ključevi i priručnici za definiranje biljaka, stereolupe i mikroskopi, 
papir i preša za pripremu herbarijskog materijala. 

Preporučena oprema za teren: fotoaparat, bilježnica, terenska obuća i odjeća, zaštita 
od sunca i kiše. 
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Obroci: doručak i večeru osigurat će organizator i posluživat će se u prostorijama 
smještaja. Za ostale obroke sudionici se trebaju pobrinuti sami. 

Cijena: cijena uključuje vođenje, troškove materijala, smještaj i dva obroka (2 x 
doručak i 2 x večera). Cijena se određuje na osnovi broja sudionika. 

Prijevoz: za dolazak na polazište svaki se sudionik treba pobrinuti sam. U vezi s 
prijevozom na teren savjetujemo uporabu osobnih vozila. Ako bi cijela skupina željela 
organizirani prijevoz, to treba prethodno dogovoriti s organizatorom događaja. 
Troškove prijevoza sudionici pokrivaju posebno. 

UPOZORENJE: Za izvedbu sadržaja prijeko su potrebne dozvole – koje izdaju 
odgovarajuća tijela Republike Slovenije i Republike Hrvatske – za rad s ugroženim 
biljnim i životinjskim vrstama. 

 

 


