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Več o WDA in tem, kako lahko postanete član ter kakšne ugodnosti si s 
tem pridobite, najdete na spletnem naslovu: http://worlddragonfly.org/. 
 

(N. ERBIDA) 
 
 

NATURA V 24 URAH – BIOBLITZ SLOVENIJA 
 

Osnovna ideja BioBlitza je preprosta: v enem dnevu - 24 urah - na 
omejenem območju popisati čim večje število vrst. Tokratni dogodek je potekal 
19. in 20. maja 2017 v Dragi pri Igu. Več o namenu, organizaciji in poteku ste 
lahko prebrali že v letošnji prvi številki Trdoživa, zato tokrat povzemam le 
osnovne informacije. 
 

 
 

Dogodek z uradnim imenom Natura v 24 urah – BioBlitz Slovenija, je bil 
organiziran kot del projekta Invazivke nikoli ne počivajo: Ozaveščanje in 
preprečevanje negativnega vpliva invazivnih vrst na evropsko ogrožene vrste, ki 
ga je vodilo Herpetološko društvo v partnerstvu z Društvom za jamsko biologijo, 
Botaničnim društvom Slovenije ter Slovenskim odonatološkim društvom, 
finančno pa ga je omogočilo Ministrstvo za okolje in prostor. Organizacijo 
BioBlitza sta prevzela Botanično in Herpetološko društvo. Za lokacijo je bila 
izbrana dolina Drage pri Igu, ki je del Krajinskega parka Ljubljansko barje, ki se 
je s tem vključil v organizacijo dogodka. Nacionalni inštitut za biologijo, ki na 
območju Ljubljanskega barja sodeluje v mednarodnem projektu BidRex, se je 
pridružil s pripravo delavnice ter piknika. Lokalna lovska družina je za štab 
posodila sodobno opremljen lovski dom ob ribnikih v Dragi. Za zbiranje, urejanje 
in obdelavo podatkov je skrbel Center za kartografijo favne in flore.  

Popis se je začel v petek, 19-V-2017 ob 15.00 v lepem sončnem vremenu 
ter zaključil v soboto, 20-V-2017 ob 15:00 v deževju. Delni rezultati so bili znani 
že med popisovanjem ter takoj po zaključku, za določitev vseh zahtevnejših 
skupin rastlin in živali pa je bil čas do jeseni, ko se je zaključil tudi celoten projekt 
Invazivke nikoli ne počivajo.  
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In rezultati? V popisu je sodelovalo 31 organizacij, podatke je prispevalo 
124 oseb. Skupaj je bilo zbranih 5.538 podatkov o 1.602 taksonih. Od tega je 206 
vrst uvrščenih na Rdeči seznam in 144 zavarovanih. Vsekakor rezultat, ki je 
presegel najbolj optimistične ocene in je tudi v svetovnem merilu odličen.  
 

 
SLIKA 1. Del sodelujočih na dogodku Natura v 24 urah – BioBlitz Slovenija,         

med druženjem in piknikom pri lovskem domu ob ribnikih v Dragi (Foto: N. Jogan). 

 
Delna poročila so na voljo na spletni strani projekta, kjer bo objavljeno tudi 

končno poročilo (http://invazivke.weebly.com/natura-v-24-urah.html). Rezultate si 
je mogoče ogledati tudi na spletni strani bioportal.si (http://www.bioportal.si/ 
ikarta_projekt.php?hid=fe01fb97c7944517096a262dcc0c9fd8) 
 

 
SLIKA 2. Idiličen pogled na Srednji ribnik v Dragi pri Igu (Foto: M. Bedjanič).  
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In kačji pastirji? Da so ribniki v Dragi res primeren kraj za opazovanje te 
skupine, kaže že podatek o številu ljudi, ki so popisali vsaj eno vrsto − kar 39 se 
jih je vpisalo med popisovalce in zgolj podatke o višjih rastlinah, plazilcih ter 
dvoživkah je prispevalo več posameznikov. Popisali smo 21 vrst kačjih pastirjev, 
kar je za popoldanski popis v ne najbolj prijaznem maju vsekakor lepo število.  
 
TABELA 1: Seznam vrst kačjih pastirjev, zabeleženih med 19-V in 20-V-2017 na dogodku 
Natura v 24 urah – BioBlitz Slovenija v dolini Drage pri Igu. Dodano je tudi število  
popisov s podatki za posamezno vrsto. 
 

VRSTA ŠT. POPISOV 
Calopteryx virgo - modri bleščavec 6 
Sympecma fusca - prisojni zimnik 18 
Platycnemis pennipes - sinji presličar 9 
Pyrrhosoma nymphula - rani plamenec 4 
Erythromma najas - veliki rdečeokec 8 
Coenagrion puella - travniški škratec 15 
Ischnura pumilio - bledi kresničar 1 
Ischnura elegans - modri kresničar 13 
Aeshna cyanea - zelenomodra deva 1 
Aeshna isoceles - deviški pastir 2 
Anax imperator - veliki spremljevalec 7 
Anax parthenope - modroriti spremljevalec 2 
Brachytron pratense zgodnji trstničar 2 
Gomphus vulgatissimus - popotni porečnik 1 
Onychogomphus forcipatus - bledi peščenec 2 
Cordulegaster heros - veliki studenčar 5 
Cordulegaster bidentata - povirni studenčar 2 
Cordulia aenea - močvirski lebduh 9 
Libellula quadrimaculata - lisasti ploščec 2 
Libellula depressa - modri ploščec 5 
Orthetrum cancellatum - prodni modrač 3 

 
Nekoliko neobičajne, skoraj še zgodnjespomladanske razmere se kažejo že 

v največkrat popisani vrsti, prisojnem zimniku Sympecma fusca. Večino vrst smo 
razumljivo popisali na ribnikih, poleg tega je bilo nekaj vrst popisanih še na 
nekaterih mlakah. V potokih je pogost veliki studenčar Cordulegaster heros, 
medtem ko je bil povirni studenčar Cordulegaster bidentata najden le v manjšem 
izviru. Posamezne vrste so bile popisane še na travnikih in mejicah v okolici, med 
popisi drugih skupin. Največ vrst smo popisali na dveh najlepših ribnikih, 
Srednjem in Rezanem ribniku, ki sta najbolj raznolika in za kačje pastirje 
primerno obrasla in zarasla. Žal po tihem najbolj želene vrste, dristavičnega 
spreletavca Leucorrhinia pectoralis, nismo uspeli najti, kar pa se je spremenilo že 
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čez nekaj tednov, o čemer lahko več preberete v enem izmed naslednjih 
prispevkov pričujoče številke Erjavecie. 

Dogodek Natura v 24 urah – BioBlitz Slovenija v Dragi pri Igu je bil v 
vseh pogledih uspešen, tako po številu popisanih vrst, kot množici udeleženih 
strokovnjakov. Vsekakor je želja vseh, da postane tovrsten popis tradicionalen. 
 

(A. ŠALAMUN) 
 
 
 

MEDNARODNA DELAVNICA O DOLOČANJU  
LEVOV KAČJIH PASTIRJEV 

 
Julija 2016 sva se Ana in Damjan udeležila Evropskega odonatološkega 

kongresa na Švedskem. Kot na vsakem takem dogodku, sva spoznala mnoge 
zanimive ljudi. Z nekaterimi izmenjaš le nekaj besed, ali jih pozdraviš na hodniku 
in pokomentiraš njihovo predstavitev, medtem ko se z drugimi ujameš in družiš 
tudi izven uradnih dogodkov. Christophe Brochard, ki je imel na kongresu 
otvoritveno predavanje, je bil zagotovo eden izmed slednjih. Tako je ob pivu padla 
tudi ideja, da bi v Sloveniji organizirali delavnico o določanju levov kačjih 
pastirjev. Ponudil se je, da vodenje delavnice izmenja za lokalne specialitete in 
nastanitev, s čimer sva se takoj strinjala. Tako smo tekom leta ostali v stikih in čez 
slabo leto dni delavnico v zadovoljstvo vseh tudi izvedli. 

Mednarodna delavnica o določanju levov kačjih pastirjev je potekala med 
2-VI in 5-VI-2017. Vodja delavnice, Christophe, je sicer priznan strokovnjak za 
determinacijo ličink in levov kačjih pastirjev ter avtor več določevalnih ključev s 
tega področja. Delavnice se je udeležilo 21 udeležencev iz osmih držav. Z 
mnogimi smo se srečali prvič, kar je dogodku dalo še posebno noto. Organizacijo 
smo prevzeli avtorji prispevka s puncama v glavni vlogi. 
 

TABELA 1: Seznam udeležencev MEDNARODNE DELAVNICE O DOLOČANJU                    
LEVOV KAČJIH PASTIRJEV. 

Tihomir Stefanov, BOLGARIJA Ana Tratnik, SLOVENIJA 
Dejan Kulijer, BOSNA IN HERCEGOVINA Damjan Vinko, SLOVENIJA 
Iva Miljević, BOSNA IN HERCEGOVINA Jaka Snoj, SLOVENIJA 
Ivana Grgić, BOSNA IN HERCEGOVINA Klemen Kisovec, SLOVENIJA 

Ana Štih, HRVAŠKA Maja Bahor (Vrhovnik), SLOVENIJA 
Matija Franković, HRVAŠKA Maja Hostnik, SLOVENIJA 

Sanja Žalac, HRVAŠKA Maja Sever, SLOVENIJA 
Biljana Rimčeska, MAKEDONIJA Martina Mravinec, SLOVENIJA 

Christophe Brochard, NIZOZEMSKA Peter Kogovšek, SLOVENIJA 
Sanne Moedt, NIZOZEMSKA Lena Kulić, SRBIJA 

Attila Balázs, SLOVAŠKA  
 


