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Naravoslovni dan v Notranjskem regijskem parku 
UČNI LISTI ZA UČENCE 5. IN 6. RAZREDA 

 
1. Zavarovano območje – naravni park. 
Območja z visoko biotsko pestrostjo in ohranjeno naravo, kjer naravni procesi bolj ali manj 
nemoteno tečejo, so neprecenljiva za dobrobit planeta in vseh živih bitij na njem, tudi človeka. 
Zato lahko država območja z bogato naravno in kulturno dediščino zavaruje.  
 
Območja zavarovane narave, glede na velikost in ohranjenost, pri nas delimo na narodni, 
regijski ali krajinski park. 
 
Območje zavarovane narave, ki ste ga obiskali za naravoslovni dan, se imenuje (obkroži): 
A   Triglavski narodni park. 

B   Cerkniški regijski park. 

C   Notranjski regijski park. 

Č   Notranjski krajinski park. 

 

2. Glede na geografske značilnosti Slovenijo delimo na pokrajine. 

Nahajamo se v osrednjem delu Slovenije, na _________________________________ oz. v 

dinarskokraški pokrajini. Za to slovensko pokrajino so značilne mrzle zime in vroča poletja, 

torej  ______________________  podnebje. 

 

Kamninsko podlago tega območja predstavlja v glavnem ________________________ . Ta je 

pod vplivom vode in časa omogočil nastanek _________________________  pojavov. 

 

Ravnica pod nami, ujeta med vzpetine, je Cerkniško polje. Ker vsa voda s tega polja odteče v 

podzemlje, je to tipično ____________________________    _________________________ . 

 

3. Jezero, ki je del leta polno vode, del leta pa prazno je (obkroži): 

A   Praznujoče jezero. 

B   Presušeno jezero. 

C   Presihajoče jezero. 
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4. Kraški pojavi. 

Kraško polje, obdano z visokimi kraškimi _______________________ pokritimi z gozdom, 

vrtače, udornice ter kraške _____________________ in brezna so razlog, da so ljudje na tem 

območju začeli s proučevanjem kraških pojavov. 

 

5. Človek je na temeljih naravnih danosti Cerkniškega jezera spletel zanimivo zgodovino.  

Voda z obilico rib ter širni gozdovi so k presihajočemu Cerkniškemu jezeru že od nekdaj 

privabljala tako divje živali kot ljudi. Zato je to območje naseljeno že od 

______________________________ dalje.  

 

Dokler pa ljudje niso zgradili nasipov, je bilo v času visokih vod do naselij ob jezeru mogoče 

priti le po vodi. Domačini so za prevoz uporabljali poseben čoln, značilen za Cerkniško jezero, 

danes imenovan _______________________________ . 

 

Presihanje jezera in lov rib ob usihanju, čudovita narava in Slivnica s prebivališčem 

_________________________________ so zanimali slavnega naravoslovca in zgodovinarja 

Janeza Vajkarda ________________________________________ , ki je naravno in kulturno 

______________________________ tega območja predstavil v svojem življenjskem delu 

Slava Vojvodine Kranjske. 

 

6. Terensko delo raziskovalca.  
Terensko delo je za naravoslovca zelo pomembno. Z opazovanjem dogajanja v naravi dobi 
nepogrešljive podatke, npr. o načinu življenja in zahtevah ter potrebah živali in rastlin. 
 
Naravoslovec si, preden začne raziskovati, vedno zabeleži kraj in datum opazovanja, lahko pa 
tudi vremenske razmere. Stori enako tudi ti in nikoli ne boš pozabil kje, kdaj in v kakšnih 
razmerah si raziskoval. 
 

KRAJ:   ______________________________________________________________________ 

DATUM:  ____________________________________________________________________ 

ŽIVLJENJSKI PROSTOR: _________________________________________________________ 

VREME (obkroži):     jasno     oblačno     deževno     megleno     vetrovno 

jakost vetra (obkroži): brezvetrje     rahel veter      zmeren veter  močen veter 

smer vetra (obkroži): severni (S)     južni (J)          vzhodni (V)  zahodni (Z)        

         SV  SZ  JV  JZ 

TEMPERATURA (dopiši):    zraka  _______________ 

                                               vode   _______________ 
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7. Nekdanji in današnji posegi v vodotoke na Cerkniškem polju 

Preteklost 

Število prebivalcev v naseljih ob presihajočem Cerkniškem jezeru se je skozi čas večalo, zato 

se je večala tudi potreba po hrani.  

 

Ljudje so začeli osuševati poplavno ravnico Cerkniškega polja z namenom povečati  

obdelovalne površine, kjer bi gojili _______________________  _______________________.  

Spreminjali so vhode v ponorne jame, da bi te odvajale čim večjo količino vode. Naravne 

okljuke ponikalnic pa so prekopali v _______________________ , da bi voda hitreje odtekla. 

 

Načrti so le delno uspeli ... voda po kanalih ______________________________ odteka, zato 

Cerkniško jezero večkrat presahne, vendar so tla še vedno prevlažna za uspevanje kulturnih 

rastlin. 

 

Sedanjost 

V projektu LIFE Stržen bo voda ponikalnice _________________________ ponovno speljana v 

staro strugo, kanal na območju Ključev pa bo zaprt. Stržen bo spet vijugal po naravnih 

_________________. Z obnovo meandrov bo Stržena tekel po več kot dobra 2 km daljši poti. 

 

Z _________________________________________ nekdanjih okljukov Stržena bo voda 

_____________________________ tekla. Daljša struga pa nudi tudi več prostora za  rastline 

in živali, ki živijo v ________________________ in ob njej. 

 
 
8. Vodni organizmi so prilagojeni življenju v vodnem okolju. 
Prilagoditev, skupna vodnim organizmom, so njihova dihala. To so ____________________ . 
 
Na ličinki enodnevnice na spodnji sliki jih označi s puščico. 
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9. Fizikalne značilnosti vodnega okolja so (obkroži pravilne trditve): 
A  Temperatura vode se spreminja hitro. 

B  Temperatura vode se spreminja počasi. 

C  Voda ima večjo gostoto od zraka. 

Č  Voda ima manjšo gostoto od zraka. 

D  Delež kisika v vodi je večji kot v zraku. 

E  Delež kisika v vodi je manjši kot v zraku. 

 

10. Nekatere vodne živali živijo samo v čistem vodnem okolju.  
Pravimo, da so  _________________________________________ kakovosti vodnega okolja. 
 
Na spodnji sliki sta dve ličinki žuželk, mladoletnica in enodnevnica. Obe skupini žuželk sta 
pokazateljici čistega vodnega okolja. Poimenuj ju. 
 

 
 
Voda v vodnih telesih (npr. reke in jezera) se v naravnem okolju do neke mere očisti sama. Za 
to poskrbijo organizmi, ki tam živijo.  Kako jim to uspe? 
 
Potrošniki za svojo rast in razvoj porabljajo organske snovi, prozvajalci (rastline) pa 
___________________________  anorganske snovi. Organizmi organske in anorganske snovi 
vgradijo v svoje telo in jih na ta način odstranijo iz vode! 
 
Na ta način v naravi poteka čiščenje vode. Ta proces oz. lastnost imenujeno samočistilna 
sposobnost vodnih teles. 
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11. Prehranjevalne verige in prehranjevalni spleti. 
Glede na to kdo koga poje, lahko živa bitja povežemo v ___________________________ 
______________________________ . 
 
Narisane organizme s puščicami poveži v prehranjevalni verigi A in B (začni pri rastlini). 
 
 
 

 
 
 
 
11A. Prehranjevalni verigi (A in B) s puščicami med seboj poveži še v prehranjevalni splet.  
Povezave med verigama prikaži s pisalom druge barve ali vijugasto črto. 
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12. Obkroži spodaj narisane vodne živali, ki živijo V  JEZERU, in jih poimenuj. 

Uporabi naslednja imena: kačji pastir - ličinka, mlakar (polž), ostriž (riba), zelena žaba, pijavka, kozak 

(hrošč), navadni pupek in enodnevnica - ličinka. 
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13. Vsak organizem raste in se razvija. Njegovo življenje ponazorimo z življenjskim krogom.  
Shema življenjskega kroga nevretrenčarja z nepopolno preobrazbo. To pomeni, da v 
razvojnem krogu manjka stadij bube. Ličinka raste (in se večkrat levi), pri zadnji levitvi pa se 
preobrazi v odraslo žival. 
 
Poimenuj življenjske stadije in stopnje v narisanem življenjskem krogu. 
Uporabi pojme: ličinka, parjenje, odrasla žival (kačji pastir), jajčeca, preobrazba 
 

              

 
 
Kot ličinka živi kačji pastir v _________________________________ , kjer iz zasede lovi (pleni) 
manjše vodne živali. 
 
Odrasel kačji pastir pa živi na ____________________________  in med letom lovi (pleni) 
žuželke. 
 
 
Opazujmo ptiče v njihovem naravnem okolju. 
Cerkniško jezero je dom divjih živali, kot vemo, smo ljudje tu le gostje. Ker ptiči dobro slišijo in 
vidijo, jih bomo najmanj motili, če bomo mirni in ne bomo glasni! 
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14. S perjem pokrite živali s kljunom in perutmi so _________________________________. 

Spodaj je narisanih nekaj ptičev, ki živijo na jezeru in ob njem. Poimenuj jih. 

Izberi med imeni: belorepec (orel), čopasti ponirek, kosec, bela štorklja, liska, bobnarica, mlakarica 

(raca), velika bela čaplja, črna štorklja, labod grbec, siva čaplja, rjavovrati ponirek. 

 

 
14A. Nekateri organizmi živijo le v dobro ohranjenem naravnem okolju. 

Take vrste v Evropi označujemo kot Natura 2000 vrste. Nekaj Natura 2000 vrst ptic je tudi na 

zgornji sliki. Če katero poznaš, jo obkroži. 
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15. Poimenuj značilne travniške rastline in živali (5 min). 

Uporabi imena: ivanjščica, čebela, dnevni metulj (pikasti pisanček, debeloglavček – nokotin sivček)+, 

črna detelja, muha, rumenogrla miš, jesenski podlesek, hrošč (pikapolonica, pelodar, bleščeči rogin)+, 

navadni regrat, pajek (križevec, cvetni pajek, lepi volkec)+, trobentica, travniška kadulja, deževnik, 

mravlja, listna uš, krt, kobilica (bradavičarka), osa, stenica 
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16. Opiši svoje doživetje travnika (10 min). 
Namig: Osredotoči se na naravo. Razglej se okoli sebe in opiši kaj vidiš in kako se počutiš na 
travniku. Zamiži in uporabi še druga čutila. Prisluhni. Kakšne zvoke slišiš? Povohaj. Je v zraku 
poseben vonj? Te na kaj spominja? 
Spet odpri oči in bodi pozoren tudi na podrobnosti … Oglej si cvet od blizu, povohaj ga, dotakni 
se ga … Kakšna je rastlina na otip, je na njej kakšna žival? Pusti domišljiji prosto pot. 
 
Ne pozabi pa, da so rastline in živali živa bitja, prav tako kot ti, zato jih spoštuj in ne uničuj! 
 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________  
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17. Življenjski prostor, ki ga ustvarjajo drevesa imenujemo _________________________ . 
Lesne vrste glede na obliko listov delimo na iglavce in listavce. K risbam vrst, ki uspevajo v 
gozdovih in na gozdnih robovih ob Cerkniškem jezeru, pripiši ali gre za listavec (L) ali iglavec 
(I).  
 
Obkroži še imena lesnih vrst, ki smo jo naši poti skozi gozd srečali. 
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18. V gozdu živijo tudi druge vrste živali kot na travniku.  
Zgleduj se po primeru lubadarja in poimenuj značilne gozdne vrste živali. 
 
Pomagaj si z imeni: divja mačka, bukov prelec (nočni metulj), ščinkavec, prašiček (rak enakonožec), 
bukov kozliček (hrošč), lesna sova, močerad, volk, črna žolna, rjavi medved, volkec (pajek), veliki slinar 
(polž), sekulja (rjava žaba), veliki detel. 
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19. Velike zveri in ostali sesalci so previdne živali.  
Poleg tega so pogosto aktivne ponoči, zato jih težko opazimo. Njihovo prisotnost največkrat 
izdajo _________________________ . 
 
Na sliki so sledi volka, srne, divjega prašiča, rjavega medveda, jelena in lisice. Vsaki sledi pripiši, 
kateri živali pripada? 
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20. Za kraški svet je značilno še eno življenjsko okolje.  
To so kraške  _____________________ . 
 
S poskusom smo pokazali, da je apnenec v vodi _____________________________ kamnina. 
To je razlog, da je lahko voda v milijonih let 'naredila' kraške jame. 
 
 
21. Značilnosti kraške jame (podzemlja) so (obkroži pravilno trditev): 

A  Velika nihanja temperature v jami. 

B  Stalna temperatura v jami. 

C  Odsotnost svetlobe v jami. 

Č  Prisotnost rastlin v jami. 

D  Veliko razpoložljive hrane v jami. 

E  Pomanjkanje hrane v jami. 

 
 
22. Globoko v jami lahko preživijo le redke živali.  
To so jamske živali, specialisti prilagojeni na življenje v večni temi in pomanjkanju hrane. 
Poimenuj jamske živali na spodnji sliki.  
 
Pomagaj si z imeni: močeril ali človeška ribica, drobnovratnik (hrošč), kapniška slepa postranica (rak) 

 
 

 
 
23. Specializirane jamske živali so se življenju v podzemlju prilagodile do te mere, da zunaj 
jame, na površju, ne preživijo. 
Prilagoditve specializiranih jamskih živali so (obkroži pravilne trditve): 
 
sposobnost preživeti z zelo malo hrane, temno pigmentirana koža, kratke antene (tipalnice), 

zakrnele oči, odsotnost pigmenta v koži, rastlinojedost, odličen vid, dolge antene, mesojedost, 

odlično razvita čutila za tip 
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24. Kraška jama in rastline. 
Ker v jami ni _______________________________________ , rastline tu ne morejo uspevati. 

Od kod torej v jame pride organska snov (hrana)? S ________________________________ . 

 
 
25. Nekatere živali v jami poščejo le zavetje, prehranjujejo pa se zunaj.  
Te živali prinašajo hrano (organsko snov) s površja v jamo. Na sliki so tri, poimenuj jih. 
Pomagaj si z imeni: jamski pedic, jamarica (jamska kobilica), netopir. 

 
 

 
 
 
 
 
26. Problematika onesnaženja podzemskih voda.  
Kako pa je s čiščenjem podzemskih voda?  
 
Zaradi ________________________________ rastlin v jamskem okolju se anorganske snovi, 

ki pridejo v podzemsko vodno okolje, iz vode odstranjujejo izredno počasi ali sploh ne in se v 

podzemlju __________________________________ ! 

 
Ta problem občutimo tudi ljudje, saj na ta način postanejo zaloge pitne vode onesnažene oz. 

_________________________________ . 


