ISTRAŽIVAČKI KAMPOVI ZA STUDENTE NA ĆIĆARIJI

Raznolikost leptira krškog ruba
Slovenski dio krškog ruba, s više od 150 vrsta dnevnih leptira (85 % posto svih vrsta
dnevnih leptira Slovenije), središte je raznolikosti leptira u Sloveniji. Ovdje se susreću fliš
i vapnenac, dvije kontrastno različite podloge koje zajedno s prijelaznim podnebljem
putem razlika u biljnom svijetu utječu na veliku raznolikost leptira na tom području. Na
toplijim, niže smještenim područjima (npr. okolica Istarskih toplica) mogu se susresti i
neke termofilnije vrste kojih na sjevernoj strani nema ili su iznimno rijetke.
Sudionici trodnevnog kampa tako će pod vodstvom stručnjaka moći pobliže upoznati
svijet dnevnih leptira na prekograničnom submediteranskom prostoru Slovenije i na
sjevernom dijelu hrvatske Istre.
Preporučeno razdoblje izvođenja: svibanj – lipanj
Polazište i smještaj: Vodice (Hrvatska), Speleo kuća
Područje terenskog rada: šire područje sjeverne Istre – područje između Rakitovca
(Slovenija) te doline rijeke Mirne kod Istarskih toplica (Hrvatska).
Program:
1. dan
Dolazak na polazište u poslijepodnevnim satima. U večernjim satima uvodno
predavanje.
2. dan
Cjelodnevni terenski rad: Upoznavanje s raznolikošću leptira u okolici Rakitovca
U večernjim satima slijedi prikupljanje i uređivanje podataka i tematsko predavanje.
3. dan
Cjelodnevni terenski rad: Raznolikost leptira 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 leptira, mreže za hvatanje leptira.
Preporučena oprema za teren: fotoaparat, bilježnica, terenska obuća i odjeća, zaštita
od sunca i kiše, olovka.
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.
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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.
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