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Imate svojo fotografijo mejice ali pa morda fotografijo živali ali rastline, ki ste jo v mejici opazili, pa 
ne veste, kateri vrsti pripada? Želite svojo najdbo deliti z drugimi? 
 
Povezava interneta in pametnih telefonov omogoča, da se v zbiranje podatkov o rastlinskih in 
živalskih vrstah ter njihovih habitatov lahko vključi vsak in sodeluje v t. i. konceptu ljudske znanosti 
(Citizen Science). Temeljna enota sporočanja opažanj je fotografija, ki dokazuje prisotnost vrste in 
hkrati prispeva k večjemu poznavanju njene razširjenosti.  
 
Posredovanje fotografij je možno preko uporabniškega vmesnika BioPortal (www.bioportal.si). 
Svoje fotografije lahko vnesete preko zavihka moje.fotografije ali pa jih pošljete po elektronski 
pošti na bioportal@ckff.si. Pri tem ne pozabite navesti lokacije in datuma posnetka. V foto.arhivu 
BioPortala (http://www.bioportal.si/fotoarhiv.php) lahko brskate po več kot 110.000 fotografijah 
rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov – med njimi je tudi že nekaj fotografij mejic in 
njihovih prebivalcev.  
 
 
 

Ne pozabi! 
Pred fotografiranjem pripravi telefon. V nastavitvah fotoaparata na telefonu vklopi shranjevanje lokacije. Točne nastavitve so 
odvisne od nastavitev telefona ali fotoaparata. 
Fotografiraj mejico, prav tako rastline in živali, ki jih opaziš. Za vrste, ki jih ne prepoznaš, naredi več fotografij. 
Fotografije shrani na telefonu, fotoaparatu, računalniku in jih naloži na BioPortal ali pošlji po elektronski pošti. 

 
 
 

 

 

Mejice in mokrišča lokalno pomembno blažijo vplive podnebnih sprememb, 
blagodejno vplivajo na naše počutje, zagotavljajo ekosistemske storitve za 
človeka in so zatočišče mnogim ogroženim živalskim in rastlinskim vrstam. 
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