


Reka Mura je naša največja nižinska reka. V njeni pokrajini so naravne in kulturne posebnosti, ki jim v Sloveniji 
ni para. V pobarvanki ti jih predstavljamo nekaj. Ob slikah pa boš našel tudi zabavne zanimivosti o njih.

Pridruži se nam na Bioblitzu v Veržeju in z nami 24 ur raziskuj skrivnosti reke Mure! 

Barvaj, riši in raziskuj skrivnosti reke Mure!



Izvir: Avstrija
Izliv: Hrvaška (v reko Dravo)
Dolžina: 438 km

Reka se na svoji poti od izvira do izliva nenehno spreminja. Spreminja se njena količina vode, hitrost, oblika in 
življenje v ter ob njej. 

da naj bi bilo ime reke Mure izpeljano iz latinske besede murus, ki pomeni zid ali obramba, ali celo iz slovanske 
besede mur, ki pomeni temen ali temna voda?



Ob Muri se je ohranil poplavni svet, ki je pomemben za ljudi in naravo. Je dom številnih rastlin in živali, polni 
zaloge pitne vode, uravnava podnebje in bogati polja, na katerih pridelujemo hrano.

da je močvirska sklednica naša edina "domača" želva, ki je ob Muri zelo redka? Svojega doma v mrtvicah si ne 
deli rada s "tujimi" želvami, zato naj tvoja ostane v akvariju.



Ob Muri so ohranjene največje površine poplavnih, močvirnih in obrežnih gozdov v Sloveniji, ki jih z drugo 
besedo imenujemo tudi log ali dobrava. Zato reko Muro včasih imenujemo tudi "slovenska Amazonka".

da se v gozdovih ob Muri skriva ptica črna štorklja? Ta zelo redka ptica ima črno in belo barvo perja ravno 
obratno razporejeno kot njena sorodnica bela štorklja.



Naravno ohranjena rečna loka reke Mure je eno redkih bivališč žabe plavčka v Sloveniji. Ob Muri si ta dvoživka 
ime deli še s plavajočo praprotjo in vrsto sinice.

da ta poseben žabec plavček nekaj dni v letu, v času svatovanja, svojo barvo spremeni v modro?



Ob Muri živali in rastline najdejo najrazličnejše domove. Tako so si ptice vodomec, čebelar in breguljka 
bivališča izkopali kar v strme peščene bregove reke.

da je čebelar ena od najlepše obarvanih ptic, ki živijo v Sloveniji? Njihovo perje je zelene, modre, rdeče in 
rumene barve.



da življenjski prostor bobra zlahka prepoznaš tudi po oglodanih in ošiljenih deblih?

Ob Muri kraljujeta dva posebna prebivalca. Prvi je bober, ki je izredno spreten pri gradnji svojega doma in jezov. 
Drugi je vidra, ki je izredno spretna "plavalka", in zato dobra plenilka rib.



da ob Muri najdemo preko 50 vrst kačjih pastirjev, med njimi tudi izredno redkega kačjega pastirja z imenom 
zelena deva? 

Mrtvice ali mrtvi rokavi so prav posebni deli reke, ki so izgubili stik z glavno strugo. Kljub imenu pa predstavljajo 
enega najbolj pestrih življenjskih prostorov.



Prav tako kot je pester svet ob Muri, je pester tudi njen podvodni svet. Mura je namreč po bogastvu ribjih vrst 
med slovenskimi rekami uvrščena na prvo mesto. 

da ob Muri in v njej živi več kot 45 vrst rib, 30 vrst sesalcev, 15 vrst dvoživk, 10 vrst plazilcev, 50 vrst 
kačjih pastirjev, 1200 vrst hroščev, 95 vrst polžev, 1200 vrst metuljev, 200 vrst ptic, in uspeva več kot 
600 vrst rastlin?



Na mokrotnih travnikih ob reki Muri spomladi še lahko občudujemo cvetove močvirske logarice ali močvirskega 
tulipana, kot ga pogosto imenujejo zaradi oblike cvetov, ki spominjajo na tulipanove.

da je bela štorklja simbol ohranjene obrečne krajine ob Muri in da po ljudskem izročilu nosi otroke, kar je 
verjetno povezano s tem, da je pogosto gnezdila tudi na dimnikih hiš? 



da je na Muri nekoč delovalo kar 94 mlinskih koles?

Z reko povezan način življenja se kaže tako v ohranjeni naravi kot tudi v bogati kulturni dediščini. Del te so tudi 
znani mlini na Muri, ki meljejo že skoraj 500 let. 



da je prekmurska gibanica dobila ime po besedi “güba”? Sestavljena je namreč iz številnih plasti ali gub.

Prekmurska gibanica, nadevana z makom, skuto, orehi in jabolki, je slastna in zelo znana prekmurska sladica. 
Prav tako odlični so tudi prleška gibanica, pereci, šunka iz tunke, "zobel" in  bučno olje.



Ko boš Muro spoznal, jo oriši z eno risbico in opiši, kakšno reko si želiš v prihodnosti!
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