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STROKOVNJAKI ZA NARAVO SE BODO DANES IN JUTRI ZBRALI NA LOŠKEM POLJU 
 
Ob bližajočem se dnevu biodiverzitete, 22. maja, se bomo slovenski biologi in ljubitelji narave 
ponovno zbrali na dogodku BioBlitz Slovenija, ki bo letos potekal danes in jutri na Loškem 
polju. V časih, ko se vse šteje in meri, je pomembna tudi številčna ocena vrst, prisotnih v nekem 
koščku narave, ki na žalost v naši sodobni družbi čedalje bolj izginja in se kljub izumiranju vrst in 
podnebnim spremembam še vedno postavlja tudi ob stran politike. Zato smo biologi in drugi ljubitelji 
narave pred tremi leti pričeli z organizacijo dogodka BioBlitz Slovenija, ki na podoben način poteka 
po mnogih državah sveta že od leta 1996. Osnovna ideja dogodka BioBlitz, ki je namenjen strokovni 
javnosti, je povsem preprosta – v enem dnevu (24 urah) na omejenem območju popisati čim večje 
število vrst živih organizmov.  
BioBlitz Slovenija 2019 bo potekal 17. maja od 17h dalje na Loškem polju, s središčem v vasi 
Podcerkev, Stari trg pri Ložu, in se zaključil 24 ur za tem. 
 
BioBlitz je dogodek, katerega osrednji cilj je zbrati čim večje število znanstvenikov, terenskih biologov 
in drugih ljubiteljev narave iz različnih javnih ustanov, nevladnih organizacij in posameznikov s čim več 
področij sistematske biologije, ki v 24 urah raziščejo biotsko pestrost izbranega manjšega območja ter 
svoje rezultate tudi javno objavijo in s tem prispevajo k izboljšanju znanja o biotski pestrosti območja. 
 
Damjan Vinko, univ. dipl. biol., prof. biol., Slovensko odonatološko društvo, soorganizator dogodka: »Z 
dogodkom želimo strokovnjaki na svoj način obeležiti mednarodni dan biotske raznovrstnosti, ki je 22. 
maja. Ni lepšega kot da biologi obeležimo dan biodiverzitete s terenom. Skoraj sto udeležencev 
dogodka iz več kot 20 strokovnih organizacij ali posameznikov, strokovnjakov na posameznem 
področju sistematske biologije, bo v času 24 ur skušalo popisati čim več vrst rastlin, gliv in živali na 
izbranem 4 km2 velikem območju ter si medsebojno deliti pogled na ohranjenost tukajšnje narave. 
Obenem pa bomo z javno objavo podatkov tudi prispevali k večjemu poznavanju lokalne biodiverzitete 
in s tem pripomogli k učinkovitejšemu delu državnega naravovarstva, ki na področju poznavanja 
slovenske narave žal preveč peša. Še tudi ko vemo, da je mnogo vrst, pa tudi skupin organizmov v 
Sloveniji v neugodnem stanju ohranjanja.« 
 
Svojo udeležbo so potrdili strokovnjaki iz različnih javnih in zasebnih ustanov, strokovnih društev ter 
posameznikov; npr. iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 
Notranjskega muzeja Postojna, Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU, Botaničnega društva 
Slovenije, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani - Oddelka za biologijo in Oddelka za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire, Nacionalnega inštituta za biologijo, Društva za proučevanje in ohranjanje 
metuljev Slovenije, Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev, Herpetološkega društva 
– Societas herpetologica slovenica, Centra za kartografijo favne in flore, Slovenskega entomološkega 
društva Štefana Michielija, društva Dinaricum, Jamskega laboratorija Tular, Slovenskega 
odonatološkega društva, zavoda Revivo, Zavoda za ribištvo Slovenije, Društva študentov 
naravoslovja, Društva študentov biologije, BIODIVA - društva varstvenih biologov, ... 
 
Nino Kirbiš, mag. ekol. biod., Herpetološko društvo, soorganizator dogodka: »Letošnji dogodek je že 
tretji po vrsti, tokrat se bomo zbrali na kraškem polju v bližini vasi Podcerkev. Na terenu bodo 
strokovnjaki popisali rastline, glive, dvoživke, plazilce, netopirje, male sesalce, ptice, zveri, ribe, školjke 
in rake, pajke, mnogo skupin žuželk, kot npr. metulje, kačje pastirje, mravlje, škržade in škržatke, 
hrošče, stenice, … Cilj nam je popisati čim več različnih vrst in zbrati čim več podatkov, kar pa ne bo 
lahko ob žal letošnjem majskem vremenu. Prvo leto smo v Dragi pri Igu popisali 1.588, lani pri Račah 
nekoliko manj, a v obeh letih smo našli tudi nove vrste za Slovenijo, iz skupin gliv in pajkov. Prvi 
rezultati letošnjega dogodka bodo na voljo ob zaključku vikenda.« 
 
Več o dogodku na: http://bioblitzslovenija.weebly.com/ 
Središče dogodka za več informacij: Podcerkev 24, Stari trg pri Ložu 
 
Kontakt: Damjan Vinko (041402803) in Nino Kirbiš (051339390) 
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