PRED AVANJA

v Prirodoslovnem muzeju Slovenije

#Zemlja
50. obletnica praznovanja Dneva Zemlje

Svetovni dan Zemlje
Dvaindvajseti april je Svetovni dan Zemlje, ko številni posamezniki in okoljske
organizacije pripravijo različne dogodke in prireditve, s katerimi opozarjajo na
ranljivost našega planeta.
Leta 1970 smo prvič praznovali Dan Zemlje z namenom, da bi spodbudili ljudi k akciji
in ozaveščali o pomembnosti posameznika k ohranjanju našega planeta. Na Dan
Zemlje so bili sprejeti številni okoljevarstveni zakoni vključno z akti o čistem zraku,
čisti vodi in ogroženih vrstah. Združeni narodi so na Dan Zemlje 2016 podpisali
Pariški podnebni sporazum. Danes je Dan Zemlje priznan kot največji dogodek na
planetu, ki v letu 2020 v ospredje postavlja ogromne izzive in hkrati velike priložnosti
pri ukrepanju na področju podnebnih sprememb.
V Prirodoslovnem muzeju Slovenije bomo 50. obletnico Dneva Zemlje praznovali
skozi celo leto, in sicer s ciklom četrtkovih predavanj, katerih teme nas bodo
opominjale na lepote našega planeta, opozarjale na težave, ki nam grozijo, ter
spodbujale k aktivnemu sodelovanju pri ohranjanju planeta.
Ne odlašajte in bodite proaktivni. Zemlja vam bo hvaležna, mi pa tudi!

Predavanja bodo potekala v prostorih
Prirodoslovnega muzeja Slovenije
(vhod z Muzejske ulice 1).
Vsebina predavanj in morebitne spremembe
bodo na voljo tudi na spletni strani muzeja
(www.pms-lj.si/si).
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Konodonti – priče velikih izumrtij v Zemljini zgodovini
dr. Tea Kolar Jurkovšek in dr. Bogdan Jurkovšek,
Geološki zavod Slovenije

Nastanek biodiverzitete skozi adaptivne radiacije
doc. dr. Cene Fišer, Oddelek za biologijo,
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
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Borut Štumberger, dr. vet. med.,
Prirodoslovni muzej Slovenije

Andreja Palatinus in dr. Manca Kovač Viršek,
Gospodarska zbornica Slovenije, Inštitut za vode Republike Slovenije

dr. Andreja Kavčič,
Gozdarski inštitut Slovenije

Damjan Vinko,
Član Sveta ministra za okolje in prostor za sodelovanje z nevladnimi organizacijami

Žan Kuralt,
Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

doc. dr. Danilo Bevk,
Nacionalni inštitut za biologijo

doc. dr. Maja Zagmajster,
Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

izr. prof. dr. Andraž Čarni,
Biološki inštitut Jovana Hadžija
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KONODONTI – PRIČE VELIKIH IZUMRTIJ
V ZEMLJINI ZGODOVINI
dr. Tea Kolar Jurkovšek in dr. Bogdan Jurkovšek
Geološki zavod Slovenije

četrtek

16. 1.

2020
ob 18.00 uri

Predavanje, pripravljeno ob izidu knjige Konodonti Slovenije, nas popelje skozi
geološka obdobja s pomočjo nenavadnih davno izumrlih vretenčarjev – konodontov,
ki so naseljevali svetovna morja več kot 300 milijonov let, od predkambrija do konca
triasa. V sodobni geologiji predstavljajo odlične vodilne fosile za določanje relativne
geološke starosti sedimentnih kamnin in so pomembne priče geoloških dogodkov,
od lokalnih in regionalnih do globalnih, ki so krmarili evolucijske poti živega sveta. S
pomočjo njih smo tudi v Sloveniji prvič po mednarodno dogovorjenih kriterijih določili
mejo med starim in srednjim zemeljskim vekom.

Knjiga Konodonti Slovenije, ki jo je izdal Geološki zavod Slovenije, je temeljno
znanstveno delo s področja paleontologije in biostratigrafije na ozemlju Slovenije.
Avtorja sta priznana raziskovalca doc. dr. Tea Kolar Jurkovšek, znanstvena
svetnica na GeoZS in ena vodilnih evropskih raziskovalk konodontov, ter dr.
Bogdan Jurkovšek, upokojeni znanstveni svetnik, paleontolog in regionalni
geolog. Oba sta avtorja številnih znanstvenih in strokovnih del s področja
regionalne geologije, biostratigrafije in paleontologije.
http://www.geo-zs.si/?option=com_content&view=article&id=511
Rekonstrukcija: Barbara Jurkovšek
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DARWINOV DAN 2020
NASTANEK BIODIVERZITETE SKOZI
ADAPTIVNE RADIACIJE
doc. dr. Cene Fišer

nedelja

9. 2.

2020
ob 11.00 uri

Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Darwinovo potovanje, raziskovanje in razmišljanje o evoluciji sta spodbudila dva
čudeža: nastanek vrst in njihovo prilagajanje na okolje. Vrste nastajajo skozi različne
mehanizme, njihova rojstva pa prispevajo k nastajanju biodiverzitete. Že desetletja
številne avtorje privlači fenomen obsežne speciacije iz enega samega prednika, ki jo
spremlja ekološka diferenciacija: adaptivne radiacije. Na predavanju bomo obravnavali,
kako so adaptivne radiacije prispevale k nastanku svetovne vrstne pestrosti, pa tudi
očem skrite podzemne pestrosti Dinarskega Krasa.

Globalna radiacija postranic
Vir fotografije:
https://doi.org/10.1016/j.ympev.2019.106664
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EVROPSKI SUBTROPSKI RAJ SKADRSKO JEZERO IN DELTA BOJANE
Borut Štumberger, dr. vet. med.
Prirodoslovni muzej Slovenije

četrtek

13. 2.

2020
ob 18.00 uri

Med Albanijo in Črno goro se je do padca železne zavese na Skadru zadrževalo do
350.000 in v Delti Bojane-Bune do 100.000 vodnih ptic. Več sto tisoč, po oceni vsaj
milijon, se jih je tukaj ustavilo med selitvijo. Vzrok takšnih zgostitev so bile obsežne
jezerske plitvine in še večja poplavna območja, na katerih so se v tisočih pasle črede
starih pasem domačih živali. Skadrsko jezero (340-570 km2) in delta Bojane (222 km2)
gradita pletež, ki ga periodično obiščejo do 9 metrov visoki poplavni valovi. Skupaj z
Drinom oblikujeta spektakularno jezersko-rečno pokrajino površine >1000 km2. Ta
pulzira v ritmu poplav.

Skadrsko jezero in Bojana sta magnet za milijone vodnih ptic.
Foto: Borut Štumberger
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MIKROPLASTIKA,
NAŠA VSAKDANJA SPREMLJEVALKA
Andreja Palatinus in dr. Manca Kovač Viršek

Gospodarska zbornica Slovenije, Inštitut za vode Republike Slovenije

četrtek

12. 3.

2020
ob 18.00 uri

Onesnaževanje okolja s plastičnimi odpadki postaja čedalje resnejši okoljski problem.
Na svetu letno proizvedejo že več kot 350 milijonov ton plastike, od teh jih 8 milijonov
ton pristane v morjih, kjer razpada na vedno manjše koščke, v t.i. mikroplastiko.
Mikroplastika je povsod okrog nas, od morskih in celinskih voda do zraka, padavin,
zemlje in organizmov. Mikroplastika se zaradi svoje majhnosti prenaša med različnimi
ekosistemi in vstopa v prehranjevalno verigo, s čimer ogroža prav vsa živa bitja. Kaj so
viri mikroplastike, kje vse jo najdemo in kako negativno vpliva na življenje na Zemlji, pa
boste izvedeli na predavanju.

Mikroplastika je povsod okrog nas.
Foto: Uroš Robič
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INVAZIVKE NA POTI
dr. Andreja Kavčič

Gozdarski inštitut Slovenije

četrtek

16. 4.

2020
ob 18.00 uri

Tujerodne vrste so tiste rastline, živali, glive oz. mikroorganizmi, ki jih je človek namerno
ali nenamerno zanesel na območje zunaj njihove naravne razširjenosti. Nekatere
tujerodne vrste lahko povzročajo okoljsko ali gospodarsko škodo oz. negativno vplivajo
na zdravje ljudi, zato jim pravimo invazivne tujerodne vrste. Ko se invazivne tujerodne
vrste razširijo, jih iz okolja pogosto ni več mogoče odstraniti. Zato je najpomembnejše,
da preprečimo njihov vnos oz. da jih odkrijemo v zgodnjih fazah naselitve. V ta namen so
v projektu LIFE ARTEMIS oblikovali sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja
na invazivne tujerodne vrste v gozdovih. Ključno orodje sta spletna in mobilna aplikacija
Invazivke (www.invazivke.si), prek katerih lahko vsak registrirani uporabnik sporoča
podatke o opaženih invazivnih tujerodnih vrstah, nevarnih za slovenske gozdove.

Udeleženci dogodka bodo spoznali, kaj so invazivne tujerodne vrste, in
aplikacijo Invazivke, po predavanju pa si bodo lahko ogledali tudi kratek
film o invazivnih tujerodnih vrstah v slovenskih gozdovih, ki je nastal v
sklopu aktivnosti projekta LIFE ARTEMIS
Foto: Simon Zidar
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IMAJO NEVLADNE ORGANIZACIJE
IN NARAVA PRIHODNOST?
Damjan Vinko

Član Sveta ministra za okolje in prostor
za sodelovanje z nevladnimi organizacijami

četrtek

14. 5.

2020
ob 18.00 uri

V tednu pred zaznamovanjem mednarodnega dneva biotske raznovrstnosti (tj. 22. 5.) se
bomo osredotočili na pomen in delo nevladnih organizacij (NVO) s področja ohranjanja
narave. Prek 40 društev, zvez društev in zavodov ima v Sloveniji status v javnem interesu
na področju ohranjanja narave, v splošnem pa na tem področju prednjačijo strokovne
organizacije. Poleg opravljanja ozaveščevalnih, izobraževalnih in raziskovalnih
dejavnosti so NVO aktivne tudi na področju zagovorništva okolja, prostora in narave ter
se vključujejo v postopke sprejemov državnih aktov. Po podatkih Ministrstva za okolje
in prostor je v Sloveniji registriranih dobrih 200 NVO s področja ministrstva. Kakšno je
na tem področju dejansko stanje, kako ministrstvo skrbi za delovanje NVO ter kako lete sodelujejo z javnostjo in državo, v kakšnem položaju so v Sloveniji NVO, s katerimi
politikami se NVO ne strinjamo? Odgovore na ta vprašanja bomo poiskali 14. maja 2020.

Udeleženci prvega tradicionalnega dogodka BioBlitz Slovenija, ki ga od

leta 2017 dalje organizirajo nevladne organizacije z namenom proučiti
lokalno biotsko raznovrstnost. Skupaj je na treh BioBlitz Slovenija
sodelovalo že več kot 150 strokovnjakov za posamezne taksonomske
skupine, ki so skupaj zbrali 10.832 podatkov o lokalni biotski pestrosti
Foto: Nejc Jogan
treh izbranih območij.
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DESETLETJE SPREMLJANJA POPULACIJE
VOLKA (CANIS LUPUS) V SLOVENIJI
Žan Kuralt

Društvo za ohranjanje, raziskovanje
in trajnostni razvoj Dinaridov Dinaricum

četrtek

17. 9.

2020
ob 18.00 uri

Preučevanje volkov je zaradi njihovega skrivnostnega načina življenja, relativno
nizkih populacijskih gostot in velikih domačih okolišev izredno zahtevno, zato pri
tem raziskovalci uporabljamo različne metode. Začetki sistematičnega spremljanja
populacije volka v Sloveniji segajo v leto 2010 in projekt SloWolf (2010-2013), od leta
2015 pa izvajamo redni monitoring volkov, ki vključuje tako najsodobnejše genetske
metode kot tudi vse pogosteje uporabljeni pristop “citizen science”. To nam daje
natančen vpogled v populacijo, ki jo zato poznamo izredno dobro. Pomemben del
monitoringa je t. i. howling - popis teritorialnih tropov volkov z metodo izzivanja tuljenja
- kjer ključno delo opravijo prostovoljci, ki tri zaporedne noči preživijo na terenu v
gozdovih na območju razširjenosti volkov. Na predavanju se bomo dotaknili različnih
pristopov, ki jih uporabljamo za spremljanje volkov, s poudarkom na prej omenjeni
metodi izzivanja tuljenja. Seveda bomo nekaj povedali tudi o biologiji volkov in o
trenutnem stanju populacije v Sloveniji.

Pomemben del monitoringa je t. i. howling - popis teritorialnih tropov
volkov z metodo izzivanja tuljenja.
Foto: Žan Kuralt
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ČEBELA NI ENA SAMA
doc. dr. Danilo Bevk

Nacionalni inštitut za biologijo

četrtek

15. 10.

2020
ob 18.00 uri

Ob opraševanju večina ljudi najprej pomisli na kranjsko čebelo ali celo samo nanjo.
Vendar pa ta ni edina opraševalka. V Sloveniji je bilo namreč doslej najdenih prek 500
vrst divjih čebel, oprašujejo pa tudi druge žuželke. Na predavanju bo predstavljena
pestrost čebel v Sloveniji. Zvedeli boste, kako živijo, kako oprašujejo, kaj jih ogroža
in zakaj moramo raznolikost opraševalcev ohraniti. Predavanje bo potekalo v okviru
projekta Life NATURAVIVA, biodiverziteta – umetnost življenja.

V Sloveniji je bilo doslej najdenih prek 500 vrst divjih čebel.
Foto: Danilo Bevk
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UMETNO OSVETLJEVANJE NOČI
IMA TUDI TEMNE PLATI
doc. dr. Maja Zagmajster

Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

četrtek

12. 11.

2020
ob 18.00 uri

Ljudje ponoči okolje osvetljujemo, s tem pa posegamo v naravni ritem izmenjevanja
dneva in noči. Marsikje celo nikoli več ni naravne teme. Svetlobno onesnaževanje je
bilo prepoznano kot ena največjih groženj biodiverziteti. Poznani so številni negativni
vplivi na številne organizme, tudi na človeka. Slabša se astronomski pogled v nočno
nebo, dnevno podobo krajine kazijo gosto nameščeni stebri svetilk. Nujen je premislek,
kje in koliko svetlobe ponoči zares potrebujemo, in uporaba načinov in tehnologij naravi
prijaznejšega osvetljevanja.

Svetlobno onesnaževanje je bilo prepoznano kot ena največjih groženj
biodiverziteti.
Foto: Andrej Mohar
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BUKOVI GOZDOVI
izr. prof. dr. Andraž Čarni

Biološki inštitut Jovana Hadžija

četrtek

17. 12.

2020
ob 18.00 uri

Bukev je edina drevesna vrsta, ki je široko razširjena samo na evropski celini. Ima široko
ekološko amplitudo in jo pri nas najdemo na zmerno suhih do zmerno vlažnih rastiščih,
v različnih talnih razmerah in od nižin do subalpinskega pasu. V predavanju bodo
predstavljene poglavitne skupine bukovih gozdov v Evropi in pri nas. Omenili pa bomo
tudi razloge za vpis pragozdnih ostankov Krokar in Snežnik Ždrocle na UNESCO-v
seznam naravne dediščine.

Bukovi gozdovi so naravna vegetacija večine celinske Evrope, ki pa
so bili v preteklosti zaradi intenzivne rabe prostora in goste poselitve
močno spremenjeni ali izsekani.
Foto: Andraž Čarni
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CIKEL SOBOTNIH NARAVOSLOVNIH DELAVNIC

potepanja

sobota

18. in 25.
januar 2020

sobota

1. in 15.

februar 2020
sobota

7. in 21.

marec 2020

sobota
11. in 18.
april 2020
sobota

9. in 23.
maj 2020

sobota
6. in 13.
junij 2020

Dragi starši!

V letu, ko obeležujemo 50. obletnico SVETOVNEGA DNEVA ZEMLJE, se bomo v
družbi profesorja dr. Florjana Umeka z otroki odpravili v mnoge kotičke našega
planeta: MED DINOZAVRE, V GORE, NA TRAVNIK, V GOZD … in še marsikam.
Spoznavali bomo značilnosti različnih življenjskih okolij, tam živeče živali in
rastline ter neverjetne prilagoditve, ki jim omogočajo preživetje v vseh kotičkih
našega planeta. Pogovarjali se bomo tudi o sodobnih izzivih človeštva, ki se
sooča z globalnim segrevanjem, hitrim izumiranjem vrst, onesnaženjem in
čezmerno rastjo prebivalstva. Ugotavljali bomo, kaj lahko stori vsak od nas, da bi
te vplive človeštva omilili in še dolgo bivali na modrem planetu – Zemlji.
Na delavnicah se bomo seveda tudi malo poigrali in veliko ustvarjali v družbi
novih prijateljev. Svoje izdelke bodo otroci lahko odnesli domov.

sobota

5. in 12.

september 2020
sobota
3. in 17.
oktober 2020
sobota

7. in 21.

Otroci, ki se bodo udeležili petih delavnic
znanje in darilce.
TEPANJA, prejmejo pri
iz cikla PO
Delavnice se pričnejo ob 11. uri. Primerne so za otroke od 5 do 12 let,
mlajši otroci se jih lahko udeležijo v spremstvu odraslega. Zaradi zagotavljanja kakovosti in omejenih
prostorskih zmogljivosti je število mest omejeno. Rezervacij ne sprejemamo, vstopnice pa so na voljo pri
blagajni muzeja in v naši spletni trgovini (v spletu do dneva pred prireditvijo).

november 2020
sobota

5. in 12.

december 2020

MED D I NO ZAVRI

Vrnili se bomo v čas srednjega zemeljskega veka, ko je bil naš planet videti povsem drugače, po njem pa so lomastila
danes že izumrla bitja. Spoznavali se bomo z dinozavri, pterozavri, ihtiozavri in drugimi nenavadnimi bitji tistega
časa, nato pa bomo z motivi pradavnih bitij okrasili platnene nahrbtnike.

T A M DA LE Č NA SEV ERU

Na Arktiki je življenje težko, a so se živali in rastline v zadnjih tisočletjih postopoma prilagodile tamkajšnjim razmeram. Zdaj
pa se zaradi podnebnih sprememb okolje hitro spreminja. Bodo severni medvedi, polarne lisice, moškatno govedo, mroži,
številne ptice in druge živali kos tem spremembam – ali jih čaka izumrtje? Izdelali bomo mehke kosmate severne medvedke.

MOKRI H NO G NAOK ROG

Močvirja so bila nekdaj osovražena in ljudje so si jih prizadevali izsušiti. Danes vemo, da so pomembna bivališča
mnogih rastlin in živali, ki drugje ne bi mogle preživeti. Odpravili se bomo v močvirje, kjer se bomo srečali s tamkajšnjimi prebivalci. Med najglasnejšimi so zagotovo žabe, a med trstičjem se skriva še marsikaj. Izdelali bomo ljubke
regljajoče žabice.

P OD KROŠNJA MI M O GO ČNIH DREV ES

Slovenija je gozdnata država in na to smo lahko ponosni. Spoznali bomo različne gozdne rastline in živali ter ugotavljali, kako so povezane med seboj. Kje v gozdu rastejo gobe in zakaj prav tam? Kaj se zgodi s semeni, ki jih veverica
skrije za zimo? Zakaj so v gozdu velike zveri dobrodošle? Poiskali bomo odgovore na ta vprašanja in izdelali lesene
srnice, volkce, lisičke …

C VETJE ZA POLETJE

Maja se nekateri travniki bohotijo v pisanem cvetju. A zakaj ne vsi? Odgovor se skriva v načinu gospodarjenja z
njimi. Vendar pisani travniki niso le lepi, saj so pomembno domovanje številnih različnih organizmov. Spoznali bomo
nekatere travniške cvetlice, ki pa jih ne bomo trgali. Rajši bomo izdelali šopke cvetlic iz svilenega papirja.

NA MORSKI OB ALI

Poletje je pred vrati in mnogi se bodo odpravili na počitnice na morsko obalo. Ugotavljali bomo, kaj vse lahko tam
najdemo, in se pogovorili o vse večjem onesnaženju morja s plastiko. Kaj lahko napravimo?
Poletne majice bomo okrasili z motivi školjk, polžev, morskih zvezd, ribic, rakov, kitov in drugih prebivalcev morja.

N A VA SI

Z otroki bomo spoznavali prednosti sonaravnega kmetovanja. Ugotavljali bomo, kakšna je slovenska tradicionalna
kulturna krajina in zakaj je bolje kupovati domače sadje in zelenjavo. Izdelali bomo prstne lutke kravice, konjička,
ovčke, petelinčka, zajčka … Z njimi bomo uprizorili pravo kmečko dogodivščino.

NOČNO Ž I VLJ E NJE V M ESTU

Mesta so namenjena bivanju človeka, a z nami živijo tudi številni drugi »meščani«. Nekateri iz svojih skrivališč
pridejo šele, ko se spusti mrak. Koga vse bi lahko srečali na nočnem potepu po mestnih ulicah? Izdelali bomo edine
leteče sesalce – le kdo so ti kosmatinčki?

POD Z EMNI ZAKLADI

Pod zemljo se skrivajo veliki zakladi. Nekateri minerali so rude, iz katerih pridobivamo različne kovine, kot so železo,
baker in živo srebro. V rudnikih pa naletimo tudi na različne kristale. Čeprav je večina naših rudnikov danes zaprta,
si v muzeju lahko ogledamo nekatere od teh čudovitih kristalov. Za spomin nanje si bodo otroci izdelali okraske iz
umetnih kristalčkov.

K JE R DOMU J E DEDEK M RAZ

Pravijo, da dedek Mraz stanuje pod Triglavom, našim najvišjim vrhom. Če je to res, mu družbo delajo živali, ki so dobro prilagojene na življenje v visokogorju. Spomladi in poleti, ko ima dobri mož počitnice, pa lahko uživa v čudovitem
barvitem cvetju. A poletje je tu kratko, sončno sevanje močno, silni vetrovi bičajo vrhove. Na kraški podlagi tudi
voda hitro ponikne v podzemlje. Vendar življenja to ne ustavi. V duhu prihajajočih praznikov bomo izdelali praznične
okraske iz naravnih materialov.
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