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Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave REVIVO se je letos prvič udeležil dogodka »24 ur z
reko Muro«. Na dogodku so Blaž Cokan, Luka Mrzelj in Elena Štendler izvedli tri aktivnosti, s
katerimi smo obiskovalcem približali bogat ribji svet reke Mure ter pomen ohranjanja
narave.

1. AKTIVNOSTI
1.1.

STOJNICA ZAVODA REVIVO

Stojnico smo opremili z akvarijem, v katerem smo v času dogodka zadrževali različne vrste
rib, ki smo jih predhodno s pomočjo elektro izlova ujeli v reki Ščavnici, pritoku reke Mure. V
akvariju smo zadrževali domorodne vrste rib: zelenika (Alburnus alburnus), navadni ostriž
(Perca fluviatilis), smuč (Sander lucioperca), klen (Squalius cephalus), rdečeoka (Rutilus
rutilus), navadna nežica (Cobitis elongatoides) in globoček (Gobio gobio) ter tujerodno vrsto
raka: signalni rak (Pacifastacus leniusculus). Stojnico (slika 2) smo opremili še z zloženko o
tujerodnih vrstah rib in zloženko Zavoda REVIVO ter predstavili oba naša donorja, in sicer
Mestna občina Murska Sobota in LEGOart - grafično oblikovanje in tisk, Jure Legen s.p.

Slika 1 Akvarij z različnimi vrstami rib je navduševal vse mimoidoče, še posebej pa mlajše obiskovalce.

Mimoidoči obiskovalci so z nasmehom in navdušenostjo pristopili naravnost do akvarija,
takoj ko so zagledali ribe. Prepoznali in poimenovali so predvsem lovne vrste rib, obenem so

pripovedovali o svojih dogodivščinah povezanih z lovljenjem rib. Odgovarjali smo na različna
vprašanja v povezavi z ribjimi vrstami.

Slika 2: Akvarij z različnimi vrstami rib z zloženko o tujerodnih vrstah rib in zloženko Zavoda REVIVO in
predstavitev naših donorjev.

Slika 3: Akvarij z različnimi vrstami rib je navduševal vse mimoidoče, še posebej pa mlajše obiskovalce.

1.2.

DELAVNICE

V sklopu dogodka je Zavod REVIVO v večkratnih ponovitvah izvedel tri različne delavnice za
otroke na temo spoznavanja ribjih vrst reke Mure.
Delavnica Poišči par in spoznaj ribo (Slika 4) je temeljila na igri spomin iz 40 parov kartic s
sličicami različnih vrst rib, značilnih za reko Muro. Za vsak odkriti par je igralec prejel nagrado
v obliki letaka z opisom posamezne ribje vrste (Slika 6). Ribja vojna (Slika 5) temelji na
principu igre »vojna s kartami«, v kateri primerjamo značilnosti posameznih rib. Zmagovalec
je prav tako prejel nagrado (Slika 6). Obiskovalci pa so lahko svojo ustvarjalnost preizkusili na
delavnici »Izdelovanje rib iz posušenih listov dreves« (Slika 7).
Na delavnicah so sodelovali učenci OŠ Križevci (29 učencev) ter OŠ Veržej (7 učencev). V
popoldanskem času se je delavnic udeležilo približno 15 otrok. Vsi igralci so z velikim
zanimanjem odigrali obe igri za otroke. Tako otroci kot tudi učitelji in starši so bili
presenečeni nad raznoliko telesno oblikovanostjo, posebnostmi določenih vrst rib in
raznovrstnostjo rib v reki Muri. Tisti, ki so raje ustvarjali, so bili končnimi izdelki izredno
zadovoljni in vsi so jih želeli odnesti tudi domov.

Slika 4: Skupina otrok igra igro Poišči par in spoznaj ribo.

Sliki 5: Otroka v vojni s kartami primerjata »moč« svojih kart.

Slika 6: Nagrada za zmagovalca iger Poišči par in spoznaj ribo ter Vojna s kartami, v obliki letaka s
predstavitvijo ene izmed značilnih vrst rib reke Mure.

Slika 7: Izdelovanje rib iz posušenih listov dreves.

1.3.

KRATEK PRISPEVEK – Sonaravno upravljanje voda

Na dogodku smo z animacijo A new tipe of river management is comming! (Prihaja nov način
upravljanja z vodami! (Slika 8)) širši javnosti predstavili moderen pristop sonaravnega
upravljanja z vodami za zmanjšanje poplavne ogroženosti, izboljšanje kakovosti vode in
stanja narave. Animacija je bila na ogled na osrednjem prikazovalnem platnu od 21:30 do
02:00 ure.

Slika 8: Nekaj izsekov iz predstavljene animacije.

2. ZAKLJUČEK
Predstavniki Zavoda REVIVO smo z izvedbo aktivnosti in odzivom vseh obiskovalcev naše
stojnice zadovoljni. V šotoru je bilo nekoliko moteče le sočasno izvajanje delavnic in
predstavitev sodelujočih, saj se med seboj nismo slišali.
Dvig zavesti širše javnosti za ohranjanje narave lahko dosežemo le z aktivnim ozaveščanjem
in izobraževanjem. Le na tak način bodo tudi prihodnje generacije skrbele za okolje in lahko
uživale v naravi, kakršno uživamo danes.

Slika 9: Stojnica Zavoda REVIVO.

Pripravila: Elena Štendler

