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Naravoslovna ekskurzija in terensko delo na jezeru Komarnik (pri Lenartu) 

Vabimo vas, da se nam pridružite na tradicionalni naravoslovni ekskurziji in terenskem delu na jezeru 

Komarnik (pri Lenartu),  ki bosta potekala v soboto, 10. 6. 2017, in ju organiziramo za dijake II. in III. 

gimnazije Maribor.  

Pridružili se nam bosta tudi strokovnjakinji za vodne ekosisteme iz Ljubljane, prof. dr. Alenka 

Gabrščik in dr. Mateja Germ, ter gospodar in ribogojec iz ZRD Maribor Boris Vogrin. 

 

Delo bo potekalo v šestih delovnih skupinah: 

Skupina: Značilnosti geografskega prostora jezera Komarnik 

Mentorica: Natalija Ludvik, prof. geo. in soc. 

Skupina: Fizikalno-kemijske značilnosti voda na območju jezera  

Mentorja: mag. Simona Posel Pečnik (III. gimnazija) prof. kem, mag. Slavko Lapajne 

Skupina: Vodne in obvodne rastline 

Mentorica: mag. Brigita Horvat, prof. biol. (III. gimnazija Maribor) 

Skupina: Nevretenčarji v vodi 

Mentorici: Katja Holnthaner Zorec, uni. dipl. biologinja, Tamara Šiško,  prof. biol. (II. gimnazija Maribor) 

Skupina: Ptice Komarnika 

Mentorja: Darko Lorenčič, ornitolog in prostovoljni naravovarstveni nadzornik,  Robert Šiško, ornitolog 

Skupina: Krajinska ekologija, vidra na Komarniku 

mag. Iztok Erjavec, uni. dipl. biolog, Viktor Škof, lovec. 

 

Zaradi bogate flore in favne je jezero Komarnik uvrščeno med naravne vrednote državnega pomena, 

hkrati pa predstavlja naravno učilnico za izkustveno, vseživljenjsko učenje številnih biologov, ljubiteljev 

narave, kakor tudi za učence na vseh stopnjah izobraževanja. 

Za avtobusni prevoz bodo poskrbele matične šole, za hrano in družabni del pa sponzorji.  

Izpred šole se bomo odpravili v soboto, 10. 6. 2017, ob 8.00 (parkirišče Ljudski vrt za III. gimnazijo). 

V Maribor se vračamo okrog 16.00 ure.        

Se vidimo ob Komarniku! 

 

Predlagamo, da ste primerno obuti in oblečeni ter zaščiteni  

pred klopi. Program bomo izvajali neodvisno od vremena. 

 

Program dejavnosti: 

8.00─ 8.30 zbiranje udeležencev na parkirišču Črni les 

8.30  odhod na mesta terenskega dela 

9.00─11.30 terensko delo 

11.30  zbor udeležencev na JV delu jezera 

12.00─13.30 vodeni strokovni ogled, pohod do ŠRC Polena in nato malica 

13.30─14.30 predstavitev, evalvacija dela z znanstveniki ljubljanske Biotehniške fakultete drugimi strokovnjaki 

14.30─15.00  druženje 

 

Maribor, junij 2017    


