
1 
 

ISTRAŽIVAČKI KAMPOVI ZA STUDENTE NA ĆIĆARIJI 
 

Vodozemci i gmazovi krškog ruba 
 
Za područje krškog ruba karakterističan je nedostatak površinskih voda, zato su u 
prošlosti stanovnici tog područja stvorili mnogobrojne mlake koje su služile kao izvor 
vode za napajanje stoke, za uporabu u domaćinstvima i drugo. S vremenom se važnost 
takvih vodenih tijela za stanovnike smanjila, no mlake su ostale važna staništa i mjesta 
za razmnožavanje mnogobrojnih ugroženih vrsta vodozemaca i drugih vodenih 
organizama u inače suhom krajoliku. Drugačiju faunu vodozemaca, a i nekih gmazova, 
privlače niže smještena područja Istre, gdje flišna podloga omogućuje zadržavanje 
površinske vode i gdje pronalazimo pojedine vodotoke i močvarna područja. Stijene 
krškog ruba važno su stanište i svojevrsno središte raznolikosti, jer su mnoge vrste 
prilagođene na tamošnje tople i suhe uvjete.  
 
Sudionici će se u kampu upoznati s metodama herpetološkog terenskog rada, tu će se 
upoznati sa živim predstavnicima vodozemaca i gmazova te naučiti prepoznavati i 
različite razvojne stadije vodozemaca (jajašca i ličinke u razdoblje ranog proljeća). 
Upoznat ćemo ih i s uzrocima ugroženosti tih dviju skupina životinja. 
 
Program kampa vodit će stručnjaci s područja herpetologije. 

Preporučeno razdoblje izvođenja: travanj – lipanj 

Polazište i smještaj: Vodice (Hrvatska) – Speleo kuća   

Područje terenskog rada: šire područje sjeverne Istre; mlake na području Zazida i 
Rakitovca te u okolici Vodica, dolina rijeke Mirne blizu Istarskih toplica.  

Program:  

1. dan 

 
Dolazak na polazište u poslijepodnevnim satima. U večernjim satima uvodno 

predavanje. 
 

2. dan 

Cjelodnevni terenski rad: Vodozemci u mlakama 

U večernjim satima rad u laboratoriju (definiranje zahtjevnijih primjeraka/ličinki) i 
tematsko predavanje. 

3. dan 
 

Cjelodnevni terenski rad: Vodozemci vapnenačkih stijena u okolici Istarskih toplica 

U večernjim satima završetak kampa i odlazak. 

 

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



2 
 

Dostupni materijal: terenska oprema: vodene mreže i vrše te oprema za rukovanje 
vodozemcima, ključevi i priručnici za definiranje vodozemaca i gmazova, stereolupe.  

Preporučena oprema za teren: fotoaparat, bilježnica, terenska obuća i odjeća, 
dodatne čizme, zaštita od sunca i kiše. 

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. 

 

 

 

 
 


