ČASOVNI OKVIR
PROJEKTA: 54 mesecev
(1. 9. 2014 – 28. 2.
2019)

FINANČNI OKVIR PROJEKTA:
izvajanje v okviru finančnega
mehanizma LIFE+. Celotna
vrednost projekta ~ 2.3 mio
EUR (50% sredstev iz programa
LIFE+, 30% iz MOP, 20%
prispevajo projektni partnerji).

GLAVNI CILJI: izvedba konkretnih
naravovarstvenih akcij - izboljšanje
habitatnih razmer in vzpostavitev
ugodnega stanja ohranjenosti za močno
ogrožene gozdne ptice (divji petelin,
gozdni jereb, belohrbti detel in triprsti
detel), edini par orla belorepca na
Kočevskem ter izjemno ranljiv podzemni
ekosistem s človeško ribico kot glavnim
indikatorjem stanja podzemnih voda.

PROJEKTNI PARTNERJI:
prijavitelj projekta je Občina
Kočevje v sodelovanju s
projektnimi partnerji: Zavod RS
za varstvo narave, Zavod za
gozdove Slovenije in Ljudska
univerza Kočevje.

terciarni potrošniki
sekundarni potrošniki

primarni potrošniki
proizvajalci

Vir: http://narava7.blogspot.si/2013/04/prehranjevalni-splet.html

NAVODILA ZA DELO:
• Razdelitev v 5 skupin.
• Vsaka skupina prejme paketek z imeni
organizmov, za vsakega učenca po en
organizem – organizmi, ki spadajo v
določeno prehranjevalno verigo, so
označeni z isto barvo.
• Učenci si nadenejo imena in sestavijo
prehranjevalno verigo (se primejo za
roke).
• Učenci se ponovno združijo v eno
skupino in se povežejo v prehranjevalni
splet (z vrvico) – členi prejšnjih
prehranjevalnih verig se pomešajo.
Foto: arhiv LUK

• Najvišja stopnja ohranjenosti v
primerjavi z drugimi ekosistemi.
• Visoka stopnja biotske
raznovrstnosti: za varstvo so
posebnega pomena pragozdovi.
• POPOLN EKOSISTEM: gozd kot
slojevita združba vsebuje vse
komponente organizmov
(proizvajalce, potrošnike in
razkrojevalce).
• AVTOTROFNI EKOSISTEM:
proizvajalci predstavljajo največji
delež.

Foto: Ž. Pleše

• POGOJI: pomanjkanje ali odsotnost
svetlobe, velika zračna vlažnost, stalna
temperatura in odsotnost letnih časov.
• Izjemna biotska pestrost jam
Dinarskega Krasa – slovenske jame
veljajo za najbogatejše v svetovnem
merilu.
• Najbolj izolirani in najmanj dostopni
jamski ekosistemi so najbolje
ohranjeni.
• NEPOPOLN EKOSISTEM: ne vsebuje
primarnih proizvajalcev, zaradi
odsotnosti svetlobe.
• HETEROTROFNI EKOSISTEM: nujen
dotok pritoka organskih snovi od
zunaj.
• V primerjavi z gozdom bolj specifičen
in ranljiv ekosistem, predvsem zaradi
onesnaževanja (odlaganja smeti in
onesnaževanja podtalnice).
Foto: M. Cigoj

