
Reka Bistrica, Kozjansko 
Predavanje in sprehod po habitatu ob srečanju mreže osnovnih šol v parku
ob 14:00, dvorana Osnovna šola Kozje
izvedba: Mojca Kunst, Barbara Ploštajner, Kozjanski regijski park

Reka Bistrica, Kozjansko 
Voden ogled habitata bobra 
ob 9:00  in 14:00, Podsreda, uprava Kozjanskega regijskega parka
izvedba: Dušan Klenovšek, Kozjanski regijski park

Reka Krka, Podhosta pri Dolenjskih Toplicah
Voden sprehod po Bobrovi stezi ob Krki, Crkavniku in Radešci 
ob 14:00, kozolec Podhoščan ob Radešci v Podhosti
izvedba: Igor Šenica, Društvo Bober – Okoljsko gibanje Dolenjska; Andrej Hudoklin, Zavod RS za varstvo narave 

Reka Mura, Bakovci
Predavanje in sprehod po habitatu
ob 9:50, Osnovna šola Bakovci
izvedba: Jožef Sedonja, Zavod RS za varstvo narave

Reka Kolpa, Prelesje pri Starem trgu ob Kolpi
Predavanje in film o bobru
ob 18:00, Gostinstvo Madronič, Prelesje 10,  Stari trg ob Kolpi
izvedba: Boris Grabrijan, Krajinski park Kolpa; dr. Marijan Grubešić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 
Hasan Arnautović, filmski ustvarjalec

Potok Rača, Domžale
Voden ogled po habitatu bobra 
ob 11.00, Gorjuša, parkirišče pod Jamarskim domom
izvedba: Mojca Jernejc Kodrič, Prirodoslovni muzej Slovenije
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7. april je mednarodni dan bobra. Namenjen je ozaveščanju javnosti o pomenu bobra v naravi. 
Potem, ko je bil tako v Sloveniji, kot nekaterih drugih državah že iztrebljen, se je k nam vrnil leta 1998 in začel poseljevati 
porečja Krke, Kolpe, Save, Sotle, Drave in Mure.

Bober danes spet postaja ena ključnih vrst vodnih ekosistemov, saj s svojo aktivnostjo, še zlasti podiranjem dreves, gradnjo 
brlogov in jezov, spreminja značaj rek, potokov in obrežnih zemljišč. S tem povečuje pestrost habitatov, kar blagodejno vpliva 
na številne rastlinske in živalske vrste. 

Njegove aktivnosti v urbani in kmetijski krajini so za lastnike obrežnih zemljišč pogosto konfliktne. Slabo so sprejete tudi 
zaradi nepoučenosti o možnih načinih sobivanja in preventivnih ukrepih, kot tudi zaradi nerazumevanja pomena obrežnega 
vegetacijskega pasu. Prav zato smo ob tem dnevu pripravili več dogodkov, da pojasnimo tudi bobrovo plat zgodbe.

MEDNARODNI DAN BOBRA 2019 – VABILO NA DOGODKE
VABILO

Reka Krka, Kostanjevica na Krki
Zgodba o bobru: fenomen – problem – sobivanje, predavanje 
ob 19:00, Valvasorjeva knjižnica Kostanjevica na Krki
izvedba: Andrej Hudoklin, Zavod RS za varstvo narave 


