MOKOŠ

FILOZOFSKA FAKULTETA
MEDNARODNI CENTER
ZA EKOREMEDIACIJE

Negda tü je Mokoš teko,
Včasi tü so vrbe rasle,
Zaj pa nega več...
Veščina je naša bijla,
Čista se nan ponidijla,
Zaj pa nega več...
Cigani so ga zatirali,
Sledi so šče zaigrali,
Zaj ji nega več, zaj pa nega več!
Grunska strejla je zadejla,
S čüdne kmice priletejla;
Tufilana srejdo ravnice!
Si spominji so zgoreli,
Zlati cajti ofdleteli, pa jih nega več!
Špilajte mi muzikaši,
da se žalost vtapla v čaši
Naj zvenijo prekmurski čardaši!
Zaj mo spül šče samo eno,
Notri v pelin namočeno,
Pa naj me nega več!!!
Franc Husar

Zloženka je izšla s finančno podporo Ministrstva za šolstvo in šport in Evropskega socialnega sklada v okviru projekta e-Študij okolja.
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VODNA UČNA POT MOKOŠ je nova možnost učenja o delovanju
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narave, o procesih v potoku in o pomenu vode za človeka. Panonski del
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Slovenije dobi najmanj padavin, zato je vsak vodni vir, vsaka vodna žila še
tako pomembna. Obvodni habitati omogočajo življenje štorklje, ki je simbol
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Prekmurja. Da bodo štorklje ostale v tem delu Slovenije, bo potrebno
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ponovno oživeti tudi Mokoš, ki danes nima vode. Projekti ekoremediacij zato
že potekajo.
Z Vodno učno potjo imamo novo priložnost, da se učimo od narave – potok
Mokoš nam to omogoča.
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LEGENDA:
T1 - T5: učne točke na terenu

OSEBNA IZKAZNICA VODNE UČNE POTI:
DATUM NASTANKA: otvoritev 22. 4. 2008
Dolžina: 10 km
Lega: SV del Slovenije (razprostira se od naselja Gederovci do naselja Bakovci)
Nadmorska višina: 201 m

T5

Posebnost: krepitev okoljske odgovornosti

CILJ

Dodatna prednost: razumevanje pomena ekoremediacij
AVTORJI UČNE POTI: Dane Katalnić, dr. Ana Vovk Korže, Evelina Katalinić
Kontaktna oseba: Evelina Katalinić, prof. geo. in ped., tel. (02) 543 - 1069

Znak vodne učne poti je sestavljen iz dveh
valovitih črt, ki ponazarjata vodo ter štorklje,
ki pomeni ponovno rojstvo potoka, saj ga
z ekoremediacijskimi ukrepi nameravamo
ponovno oživeti.
Štorklja sama pa je značilna živalska vrsta
Prekmurja.

Zloženka je izšla s finančno podporo Ministrstva za šolstvo in šport in Evropskega socialnega sklada v okviru projekta e-Študij okolja.

