Biodiverziteta med naravo in kulturo
Raziskuj tudi ti na Biosfernem območju Kras!

POPIS VRST IN NJIHOVE PRISOTNOSTI
V ŢIVLJENJU LJUDI

NAKLJUČNA OPAZOVANJA
Za popis na terenu natisni to datoteko!

IME, PRIIMEK ZAPISOVALCA:
KRAJ BIVANJA ZAPISOVALCA:
DATUM OPAZOVANJA (dan/mesec/leto):

OPAZUJ
I. OPIS
(Najbliţje) naselje × (navedi ime kraja):

Rastišče (obkljukaj):*
ob reki
ob cesti
naselje
gozd
travnik
ob hiši
ob pešpoti
Cvetenje (navedi mesec):

Plodenje (navedi mesec):

Plod (obkljukaj):
maloštevilni plodovi
številni plodovi
bolezen
Ogroţenost × (obkljukaj):
gradbena dela v bližini
odstranitev
gnojenje površin
onesnaženost zraka
onesnaženost vode
vandalizem
udar strele
zmrzal
suša
bolezen
drugo (navedi): _________________________________________________________
II. RAZŠIRJENOST
Lokacija × (navedi koordinate XY, preberi jih iz GPS; če GPS ne lovi, pojdi naprej in vpiši točko, kjer je spet
začel delati, nato pod opombe opiši pot od nahajališča do kraja, kjer je spet signal):

Biodiverziteta med naravo in kulturo
Raziskuj tudi ti na Biosfernem območju Kras!

Opombe (podrobno opiši lego, da boš lokacijo lahko označil na zemljevidu in ji določil koordinate):

Površina se razprostira opaţena vrsta (navedi): ___________________ m2
Število opazovanih primerkov × (obkljukaj):
do 10
10-20
20-40
40-80
80-160
160-320
Ocena številčnosti opazovanih primerkov × (obkljukaj):
posamični primerki
številčni primerki
III. VLOGA V OKOLJU
Prevladujoča funkcija × (obkljukaj):
posajeno za okras
posajeno za hrano
posajeno za mejo
posajeno za utrditev površin
biodiverziteta gozda
biodiverziteta travnika
biodiverziteta rečnega ekosistema
biodiverziteta kala

VPRAŠAJ
IV. DOMAČA RABA NEKOČ IN DANES
Kje se (je) vrsta uporabljala v tvojem okolju, kraju ali celo pri vas doma? × (obkljukaj):
gradnja
kurjava
zdravilni nameni
obredni nameni
kulinarika
živinoreja
boj proti škodljivcem
pohištvo
gospodinjske posode
transport
orodja
glasbila
igrače
dišave
barvila
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nakit
okras
darilo
drugo: ________________
Kateri del se (je) uporabljal v ta namen? × (obkljukaj):
cvet
lubje
plod
steblo
veja
deblo
korenina
listje
iglice
drugo: ________________
Kakšen je bil razlog za tovrstno uporabo (npr. trd les, proţnost vej, zdravilna učinkovina, …)?
(navedi)
Do kdaj je (bila) ta uporaba prisotna? × (obkljukaj)
pred 1. sv. v.
med obema vojnama
po 2. sv. v. do 60. let 20. stol.
do 70. let 20. stol.
do 80. let 20. stol.
je še vedno prisotna
Kraj, kjer je bila raba zabeleţena × (navedi):

V. PRISOTNOST V KULTURI
Poznaš ti, tvoji stari starši ali starejši ljudje v tvojem kraju kako pripoved, pravljico, basen, pesem,
reklo, ki so ga/jo slišali od svojih prednikov o tej rastlinski ali ţivalski vrsti?
da ×
ne
Če da, zabeleţi ga/jo tukaj:
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Naslov pripovedi/pesmi (navedi, če ga ima):
Pripovedovalec/-ka × (navedi ime in priimek, letnica rojstva, kraj bivanja, poklic, izobrazbo –
obvezna je navedba vsaj prvih treh podatkov):
Ali dovoli, da se njegovo ime objavi na spletni strani?

da

ne

(*) Pripovedovalec je pripoved/pesem/reklo slišal od (navedi ime in priimek, letnica rojstva, kraj
bivanja, poklic, izobrazbo):
Ali je dovoljeno, da se njegovo ime objavi na spletni strani?

da

ne

(*) Avtor pripovedi/pesmi/rekla, če je bila ta objavljena (navedi ime in priimek, naslov
zbirke/časopisa, leto in kraj objave, založnik, stran na kateri je pripoved/reklo natisnjeno):

FOTODOKUMENTIRAJ IN USTVARJAJ
VI. GALERIJA
Fotografiraj celoten osebek ali njegove dele in ga naloži na portal pod pripadajočo vrsto.
Naslov fotografije × (navedi):
(Najbliţji) kraj, kjer je bila fotografija posneta × (navedi):
Datum nastanka fotografije × (navedi dan, mesec, leto):
Avtor fotografije × (navedi ime, priimek, kraj bivanja):

Zabeležene podatke iz popisnega lista vnesite na spletni vnaševalnik Parka Škocjanske jame,
Slovenija oziroma ga pošljite na: Darja Kranjc, Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, 6215
Divača oziroma darja.kranjc@psj.gov.si.
Navedba podatkov označena z × je pri vnosu na spletni vnaševalnik obvezna!

HVALA!
Ekipa Službe za raziskovanje in razvoj Parka Škocjanske jame, Slovenija

