Ohranjanje vrst
temelji na
sprejemanju lokalnih
prebivalcev.
Omogočimo mladim,
da bodo svoje
odločitve sprejemali
na podlagi lastnega
znanja in izkušenj!
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PTICE IN NJIHOVE PRILAGODITVE NA OKOLJE
UČITELJEVA PRIPRAVA
CILJI

VSEBINSKI SKLOP
TEMA
METODE DELA
OBLIKE DELA
PREDLAGANO ŠT. UR
MATERIALI
DEJAVNOST
Uvod:
5 min
Razdelitev v skupine:
5 min

Delo v skupini:
20 min
Analiza:
15 min

UČENCI:
 Spoznajo, da so ptice potrošniki.
 Razumejo, da ptice kot potrošniki privzemajo organsko hrano iz
okolja.
 Spoznajo osnovno zgradbo ptic – enega izmed gradbenih tipov
živali.
 Razumejo povezavo med telesno zgradbo in prilagoditvami:
prehranjevanje (zgradba kljuna), premikanje (zgradba nog in
perja).
 Spoznajo, da ogrodje ptic sodeluje pri opori in gibanju.
 Spoznajo krovne strukture na konkretnih primerih (peruti,
kremplji) in razumejo njihov pomen za ptice.
 Spoznajo, da ptice z različnimi čutili (vid, sluh) zaznavajo
spremembe v okolju; pri tem odziv usklajuje živčni sistem.
naravoslovje 7: Živa narava
naravoslovje 7: Zgradba in delovanje živali
delo z materiali, delo s slikovnimi gradivi
frontalna, diskusija, delo v skupini
1 šolska ura
PPT-predstavitev 1, računalnik, projektor, materiali iz trajnih zbirk
(perje), učni list 1
UČITELJ
UČENCI
Predstavi projekt* (glavne cilje, trajanje in Spremljajo predstavitev
omeni projektne partnerje ter način
projekta.
financiranja).
Učence razdeli v 5 skupin (4-5 učencev).
Spremljajo navodila
Poda navodila za delo (navedeni na PPTučitelja.
predstavitvi) v skupini in razdeli učne liste
ter materiale za delo.
Nadzoruje delo v skupini, nudi pomoč
Primerjajo ptice in njihove
učencem.
prilagoditve na okolje,
izpolnjujejo učni list.
S pomočjo PPT-predstavitve vodi diskusijo Sodelujejo v diskusiji.
o značilnostih posameznih vrst ptic in
njihovih prilagoditvah na okolje.

*Ob izvedbi le enega sklopa delavnic.
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PTICE IN NJIHOVE PRILAGODITVE NA OKOLJE
VSEBINSKA PRIPRAVA
Ker ptice privzemajo organsko hrano iz okolja, jih uvrščamo med potrošnike. Na različne načine
prehranjevanja so zelo dobro prilagojene (npr. oblika kljuna*). Prilagoditve pa niso vezane le na
prehranjevanje, vendar lahko številne prilagoditve na okolje v katerem živijo najdemo tudi v
povezavi s premikanjem (npr. zgradba nog (krempljev) in peres). Na okolje pa so prilagojena tudi
čutila1 ptic. Voh in okus nista dobro razvita, je pa veliko bolje razvit vid. Ptice imajo, v primerjavi z
velikostjo telesa, oči razmeroma velike. Pri pticah ujedah so oči nameščene bolj frontalno, kot to
velja tudi za druge vrste. Ptice so sposobne so zaznavati tudi UV del svetlobnega spektra. Ptičje oči
imajo še dodatno zaščitno strukturo – žmurko (polprosojno membrano, ki prekrije zrklo). Čutne
celice za vid (fotoreceptorji) na mrežnici so v primerjavi s človeškim očesom bolj številčne, pri
nekaterih vrstah pa služijo tudi zaznavanju magnetnega polja, ki pticam omogoča dobro orientacijo
(ptice selivke). Poleg pomembnosti čutil za zaznavanje dražljajev iz okolice, je pomembno razumeti,
da odziv regulira živčni sistem.
*AKTIVNOST: različni tipi kljunov – različen način prehranjevanja; potrebujemo različne oblike klešč,
fižole, plastelin in koščke slamic. Močne klešče ponazarjajo orlov kljun za trganje mesa (plastelin),
koničaste klešče kljun detla za dosego ličink (koščki slamic) v drevesnih deblih in krajše klešče kljun
kur za nabiranje sadežev in žuželk (fižoli). Učenci poskušajo sami ugotoviti, kateri tip kljuna je
primeren za določen način prehranjevanja.

Primerjava ptic in prilagoditve:
BELOREPEC

KURE

DETLI

PREMIKANJE
NOGE
PERUTI
močne noge in dolgi dolge in
kremplji,
enakomerno široke
digitigradnost
peruti (deskasta
(stopa po prstih),
oblika; 200-240
prsti anisodaktilno
cm), reže med
nameščeni (trije
(primarnimi
naprej, en nazaj)
letalnimi) dlanskimi
peresi, daljša
letalna peresa (tudi
na klinastem repu)
Noge3prekrite s
bogata operjenost,
perjem (pozimi tudi eliptične z manjši
prsti), veliki
razpon, večji delež
kremplji,
krovnih peres s
plantigradno
puhasto kosmačo,
stopalo (stopa po
varovalna barva
celem stopalu, peta peres (samice)
se dotika tal),
tridaktilna
namestitev prstov
(vsi trije prsti
naprej)
Dolgi, zigodaktilno
eliptične z manjšim
nameščeni (dva
razponom
naprej, dva nazaj)
prsti5, ostri
kremplji,

PREHRANJEVANJE
KLJUN2
velik, močan, ostro
zakrivljen (zgornji del)

PRILAGODITVE NA OKOLJE
NOGE: grabljenje plena
PERUTI: sposobnost jadranja,
boljša aerodinamičnost in
neslišnost (zrak prehaja skozi
reže med letalnimi peresi),
krmarjenje z repom
KLJUN: prehranjevanje s hrano
živalskega izvora (trganje mesa)

krajši, močan, zgornji
del bolj koničast in
nekoliko zakrivljen

NOGE: talni način življenja,
grebljanje po tleh, zaščita pred
mrazom (perje)
PERUTI: prilagojenost na mraz,
lažje gibanje med vegetacijo,
hiter vzlet, letijo na kratke
razdalje, repna peresa za
razkazovanje (samci4), samice
manj opazne pri gnezdenju ta
tleh
KLJUN: iskanje hrane pri tleh

močan, dolg, koničast

NOGE: plezanje po drevesnih
deblih, zadnji prsti omogočajo,
da ne pade nazaj pri plezanju
PERUTI: naslanjanje otrdel rep –
pomoč pri plezanju, valovit let
(pristajanje na gozdi jasi)
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digitigradna hoja
(stopa po prstih)

KLJUN: specializacija na
prehranjevanje z ličinkami, ki jih
najde v drevju, tesanje v les6,7

1

divji petelin se oglaša tudi v območju zelo nizkih frekvenc (infrazvok)
triprsti detel – en zadnji prst zakrnel, od tod ime
3
samci koconogih kur se med pretepi udarjajo s perutmi, ker na nogah nimajo ostrog
4
značilnost divjega petelina, ne velja za gozdnega jereba, ker je monogamen in se ne razkazuje med paritvenim
obdobjem
5
prilagoditev ptičev tudi na letenje – kljun veliko lažji kot zobje in čeljusti
6
triprsti detel je specialist iglastih gozdov
7
belohrbti detel potrebuje velike količine odmrlega lesa
2

Viri, literatura in zanimive povezave:
Hudoklin, A. (2008). Varstvo gnezda belorepca. Svet ptic, 14(3): 22 in 27.
Mihelič, T. (2007). Koconoge kure. Svet ptic, 13(3): 6-9.
Mihelič, T. (2010). Detli: napotki za določanje v naravi. Svet ptic, 16(1): 23.
Mihelič, T., Vrezec, Al. (2009). Veliki orli Slovenije, 15(2): 6-11.
http://www.natura2000.gov.si/uploads/tx_library/Koncno_porocilo_monitoring_20122013_2.pdf
Kako vidijo ptice? https://www.thespruce.com/how-birds-see-color-386467
Zakaj se jajca različnih vrst ptic med sabo razlikujejo?
https://www.fromthegrapevine.com/nature/bizarre-shapes-birds-eggs-explained
https://www.nytimes.com/2017/06/22/science/bird-eggs-shapes-flight.html
http://www.bbc.com/earth/story/20150319-the-birds-with-super-powered-eggs?ocid=fbert
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ŽIVLJENJE V GNEZDU
UČITELJEVA PRIPRAVA
CILJI

VSEBINSKI SKLOP
TEMA
METODE DELA
OBLIKE DELA
PREDLAGANO ŠT. UR
MATERIALI
DEJAVNOST
Uvod:
5 min
Razlaga:
30 min

Analiza:
10 min

UČENCI:
 Razumejo, da pri pticah poteka spolno razmnoževanje.
 Razumejo, da se po oploditvi v jajcu razvije zarodek.
 Utrdijo zgradbo in pomen jajca.
 Primerjajo jajca izbranih vrst ptic in njihovo prilagojenost na
okolje.
 Utrdijo, da rast in razvoj osebka temelji na delitvi in
diferenciaciji celic.
 Spoznajo, da osebni razvoj delimo na embrionalni in
postembrionalni.
naravoslovje 7: Živa narava
naravoslovje 7: Razmnoževanje, rast in razvoj živali
delo z materiali, delo z učnimi listi
frontalna, diskusija, demonstracijski poskus
1 šolska ura
PPT-predstavitev2 , projektor, računalnik, učni list 2, materiali iz
trajnih zbirk
UČITELJ
UČENCI
Predstavi projekt* (glavne cilje, trajanje Spremljajo predstavitev
in omeni projektne partnerje ter način
projekta.
financiranja).
S pomočjo PPT-predstavitve vodi
Sodelujejo pri diskusiji,
diskusijo o zgradbi in pomenu jajca,
spremljajo demonstracijski
nastanka zarodka, življenju zarodka in
poskus in rešujejo delovni
njegovih potrebah. Razloži pomen
list.
raznolikosti jajc (različne oblike in
obarvanost). Za ponazoritev zgradbe
jajčne lupine izvede demonstracijski
poskus.
Zastavlja vprašanja in vodi diskusijo za
Odgovarjajo na zastavljena
utrditev snovi (pregled vsebine učnega
vprašanja, se dopolnjujejo.
lista).

*Ob izvedbi le enega sklopa delavnic.
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ŽIVLJENJE V GNEZDU
VSEBINSKA PRIPRAVA
Po oploditvi se iz oplojene jajčne celice, kot posledica delitve, rasti in diferenciacije celic, razvije
zarodek. To stopnjo razvoja ptice imenujemo embrionalni razvoj. Zarodek ima v jajcu zagotovljeno
zalogo hrane (beljak in rumenjak). Odpadne snovi pa izloča v poseben prostor (vrečko). Zarodek
pa mora pridobiti tudi kisik, ki pa ga prejme iz okolice skozi pore v jajčni lupini. Skoznje izloči tudi
nerabne pline. Jajčna lupina je zgrajena iz kalcijevega karbonata*. Ker je jajčna lupina praviloma
trda, si zarodek pomaga z zobom na kljunu, ki po izvalitvi odpade. Razvoj ptice po izvalitvi
imenujemo postembrionalni.
Oblika jajca je navadno ovalne oblike, z enim bolj koničastim in drugim bolj zaobljenim koncem.
Tovrstna oblika je posledica potovanja jajca skozi ovidukt, ki pa je pri ptice, ki so dobre letalke,
nekoliko drugačen. Zato imajo ptice, ki gnezdijo na višjih delih bolj zašiljena jajca na eni strani.
Posledica tovrstne oblike je, da se težje odkotali iz gnezda. Pri talnih vrstah so jajca bolj okrogla,
saj te nevarnosti ni.
Osnovno barvilo jajčne lupine je kalcijev karbonat. K obarvanosti jajc prispevajo tudi druga barvila.
Zaradi določene barve in vzorca jajčne lupine so jajca manj opazna v določenem okolju in so manj
občutljiva na svetlobno sevanje. Ptice, ki gnezdijo na višje ležečih mestih, kjer je svetlobno sevanje
veliko, imajo praviloma bolj bela jajca, da odvečno sevanje odbijejo. Ptičja jajca, ki se nahajajo v
bolj senčnih legah, potrebujejo več toplote, zato so praviloma bolj temne (rjave) barve, da
absorbirajo potrebno toploto. Obarvanost jajc ima tako termoregulacijsko funkcijo. Poleg
uravnavanja toplote ima obarvanost in vzorčnost jajčne lupine tudi druge prednosti. Bolj obarvana
in vzorčna jajca so navadno manj opazna med vegetacijo. Tako so bolj varna pred plenilci. Kot
druga možnost pa se pojavlja prednost za prisklednike. Kot primer lahko navedemo kukavico, ku
svoja izvaljena jajca podtika v gnezda drugih vrst ptic. Obarvanost kukavičjih jajc mora spominjati
na obarvanost jajc vrste, kamor je jajca podtaknila (mimikrija). Tako ptice ne opazijo prisklednika
v gnezdu in ga oskrbujejo kakor svojega.
Zanimivosti belorepčevega gnezdenja:
 prostor za gnezdo: na visokoraslih drevesih, bližina vodnih teles, mirni predeli,
 število gnezd: 3 ali več,
 uporaba gnezda: več let zapored (lahko tudi več desetletij ali celo več generacij),
 velikost gnezda: po nekaj letih lahko veliko kot manjši avto (neprestano dograjevanje),
 ogroženost: samec in samica lahko zaradi motenj zapustita gnezdo!
*DEMONSTRACIJSKI POSKUS: potrebuješ 2 kozarca za vlaganje, 2 surovi jajci, alkoholni kis in vodo.
V en kozarec naliješ vodo, v drugega alkoholni kis. Oba kozarca morata biti napolnjena do
polovice. V vsak kozarec vstaviš jajce in ju zapreš s pokrovom tako, da pustiš malo prostora
(predvsem pomembno pri alkoholnem kisu, da lahko pri reakciji uhaja ogljikov dioksid iz kozarca).
Pustiš stati toliko časa, da jajčna lupina v kisu povsem izgine – se raztopi.

Viri in literatura:
Hudoklin, A. (2008). Varstvo gnezda belorepca. Svet ptic, 14(3): 22 in 27.
Kilner, R. M. (2006). The evolution of egg colour and patterning in birds. Biol. Rev. Camb. Philos.
Soc., 81(3): 383-406.
Orel belorepec, mogočni jadralec kočevskih gozdov (2017). LIFE Kočevsko.
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Westmoreland, D., Schmitz, M., Burns, K. E. (2007). Egg colors an adaptation for
thermoregulation. J. Field Ornithol., 78(2): 176–183
https://eucbeniki.sio.si/nar7/2020/index1.html
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EKOSISTEMA GOZD IN KRAŠKA JAMA
UČITELJEVA PRIPRAVA
CILJI

VSEBINSKI SKLOP
TEMA

METODE DELA
OBLIKE DELA
PREDLAGANO ŠT. UR
MATERIALI
DEJAVNOST
Uvod:
5 min
Razlaga:
30 min

UČENCI – naravoslovje 7:
 Spoznajo prilagoditve značilnih predstavnikov na dejavnike
okolja1. (1)
 Razumejo medvrstne odnose (plen-plenilec, …). (1)
 Utrdijo in razumejo pojma prehranska veriga in splet ter
navedejo primere iz svojega okolja. (1)
 Primerjajo zgradbo in delovanje nekaterih ekosistemov (gozd
in kraška jama). (2)
UČENCI – biologija 9:
 Utrdijo zgradbo in delovanje ekosistema (gozd in kraška
jama). (3)
 Spoznajo, da se ekosistemi spreminjajo in razvijajo (npr.
sukcesija v gozdu). (3)
naravoslovje 7: Živa narava
biologija 9: Biomi in biosfera
naravoslovje 7: Zgradba in delovanje ekosistemov (1), Primerjava
zgradbe in delovanja različnih ekosistemov (2)
biologija 9: Biomi in biosfera (3)
delo z učnimi listi
frontalna, diskusija, igra vlog
1 šolska ura
računalnik, projektor, PPT-predstavitev 3 , učni list 3, vrvica, kartice z
imeni organizmov
UČITELJ
UČENCI
Predstavi projekt* (glavne cilje, trajanje
Spremljajo predstavitev
in omeni projektne partnerje ter način
projekta.
financiranja).
S pomočjo PPT-predstavitve vodi
Učenci sodelujejo pri
diskusijo o definiciji, pomenu in
diskusiji. Ob tem rešujejo
primerjavi ekosistemov (gozd in kraška
delovni list (primerjajo
jama). Zastavlja vprašanja z utrditev
ekosisteme).
prilagoditev gozdnih ptic in človeške
ribice na okolje v katerem živijo. Razloži
pojma prehranjevalna veriga in splet.
Sledijo navodilom in
Poda navodila za aktivnost – igro vlog in
izvedejo igro vlog. Vsaka
razdeli učence v 5 skupin ter razdeli
skupina obrazloži svojo
kartice z imeni organizmov, vrvice.
sestavo prehranjevalne
verige.
Ponovi ključne točke nove snovi in
Sodelujejo pri utrditvi
zastavlja vprašanja za utrditev.
novo usvojene snovi.

Analiza:
10 min
*Ob izvedbi le enega sklopa delavnic.
1

Glej vsebinsko pripravi učiteljevo priprave 1 in 4.
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EKOSISTEMA GOZD IN KRAŠKA JAMA
VSEBINSKA PRIPRAVA
Ekosistem predstavlja neločljivo povezanost neživega dela - življenjskega prostora (biotopa) z
živim delom - življenjsko združbo (biocenozo). Bolj je ekosistem kompleksen, tem bolj učinkovita
je njegova prilagodljivost na spremembe, kar zagotavlja tudi večjo stabilnost. Tako gozd, kot tudi
kraška jama spadata med kopenske ekosisteme. Med naravne ekosisteme, v katere človek ne
posega, lahko uvrstimo le pragozdove in nedostopne kraške jame. Vse ostale človek s svojim
delovanjem spreminja.
GOZD:
Gozdne ekosisteme najdemo na vseh celinah, z izjemo Antarktike. So izjemno pestri in prekrivajo
približno tretjino kopnega. Gozdovi pokrivajo kar 58,4% površine Slovenije (3. najbolj gozdnata
država EU). Za gozdove Slovenije je značilna najvišja stopnja ohranjenosti v primerjavi z drugimi
ekosistemi in tudi visoka stopnja biotske raznovrstnosti, za katero razlog temelji v stičišču
celinskega, alpskega in sredozemskega predela. Poleg tega vpliva tudi zelo razgibana relief in
geološka zgradba. Za varstvo gozdne biodiverzitete so posebnega pomena pragozdovi. Gozd kot
slojevita združba vsebuje vse komponente organizmov (proizvajalce, potrošnike in razkrojevalce),
zato ga imenujemo tudi popoln ekosistem. Poleg tega je pojmovan tudi kot avtotrofni ekosistem,
saj proizvajalci predstavljajo največji delež.
KRAŠKA JAMA:
Za ekosistem kraška jama je značilno pomanjkanje ali odsotnost svetlobe, velika zračna vlažnost,
stalna temperatura in odsotnost letnih časov. Vsi omenjeni dejavniki botrujejo k izjemnosti
tovrstnega habitata. Omeniti velja izjemno biotsko pestrost jam Dinarskega Krasa – slovenske
jame veljajo za najbogatejše v svetovnem merilu. Tisti jamski ekosistemi, ki so najbolj izolirani in
najmanj dostopni, so tudi najbolje ohranjeni. V nasprotju z gozdom je kraška jama klasificirana kot
nepopoln ekosistem, saj ne vsebuje primarnih proizvajalcev, zaradi odsotnosti svetlobe. Zaradi
tega je nujen dotok pritoka organskih snovi od zunaj. Zato je poimenovana tudi kot heterotrofni
ekosistem. Za razliko od gozda, je kraška jama še bolj specifičen ekosistem, ki je ob enem tudi bolj
ranljiv, predvsem zaradi onesnaževanja (odlaganja smeti in onesnaževanja podtalnice).
PREHRANJEVALNE VERIGE IN SPLETI:
Delovanje ekosistemov temelji na kroženju snovi in pretoku energije. Rastline - primarni
producenti (proizvajalci) izkoriščajo sončno svetlobo kot vir energije, s pomočjo katere
proizvedejo hrano – sladkorje. Razlika med procesoma se kaže v tem, da se pri kroženju snovi,
organske pretvorijo v anorganske in tako vedno znova uporabljajo, energija pa se delno tudi
izgublja kot toplotna energija (pretok). Tako kroženje snovi, kot tudi prenos energije, sta odvisna
od vseh členov prehranjevalne verige, ki je definirana kot zaporedje organizmov, med katerimi
prehaja energija v obliki hrane. Pretok energije označujejo prehranjevalni (trofični) nivoji:
proizvajalci, porabniki (1., 2. in 3. reda) in razkrojevalci. Na vsak višji prehranjevalni nivo se
prenese le del energije. Nekatere snovi (npr. težke kovine) se skozi prehranjevalno verigo
prenašajo in se kopičijo v končnih členih (porabnikih). Pojav imenujemo biomagnifikacija. Ker pa
v naravi ni vse tako preprosto, se določene vrste organizmov lahko nahajajo v različnih
prehranjevalnih nivojih. Predvsem so to vsejedci (omnivori). Prehranjevalne verige se povezujejo
v prehranjevalne splete, kateri povezujejo celoten ekosistem in celo ekosisteme med seboj. Ob
enem pa s svojo kompleksnostjo zagotavljajo tudi stabilnost ekosistemov.
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AKTIVNOST: IGRA VLOG - prehranjevalna veriga in splet v gozdu
Ponazoritev sestave in pomena prehranjevalne verige in spleta. Učenci se razdelijo v 5 skupin.
Vsaka skupina prejme paketek z imeni organizmov, za vsakega učenca po en organizem. Ko si
nadenejo imena, sestavijo prehranjevalno verigo tako, da se primejo za roke. Ko vse skupine
učencev sestavijo prehranjevalno verigo, se ponovno združijo v eno skupino in se povežejo v
prehranjevalni splet (z vrvico). Učenci uvidijo, da med prehranjevalnimi verigami obstaja veliko
povezav in možnih rešitev, ki povežejo celoten ekosistem v nerazdružljivo enoto.

Viri in literatura:
http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/poro%C4%8Dila/poro%C4%8Dila%20o%20stanju%20
okolja%20v%20Sloveniji/009f.pdf
http://www.csod.si/uploads/file/SVN_CLANKI/Pretok_W_skozi_ekosistem_andreja%20tomazin.
pdf
http://www.zgs.si/slo/gozdovi_slovenije/o_gozdovih_slovenije/gozdnatost_in_pestrost/index.h
tml
Đurasovič, T. (2010). Delitev ekosistemov [Elektronski vir] : učbenik : gradivo za 1. in 2. letnik /
Tatjana Đurasovič. - El. knjiga. - Maribor: Biotehniška šola.
Zavod RS za varstvo narave (2010). Ljudje z naravo, narava za ljudi: Biotska pestrost je naše
življenje. Ljubljana: ZRSVN.
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ČLOVEŠKA RIBICA
UČITELJEVA PRIPRAVA
CILJI

VSEBINSKI SKLOP
TEMA
METODE DELA
OBLIKE DELA
PREDLAGANO ŠT. UR
MATERIALI
DEJAVNOST
Uvod:
5 min
Nova snov:
35 min

Analiza:
5 min

UČENCI:
 Spoznajo, da je človeška ribica potrošniki (1).
 Razumejo, da ptice kot potrošniki privzemajo organsko hrano
iz okolja (1).
 Spoznajo osnovno zgradbo dvoživk – enega izmed gradbenih
tipov živali (1).
 Razumejo povezavo med telesno zgradbo in prilagoditvami:
prehranjevanje, premikanje (1).
 Spoznajo, da ogrodje dvoživk sodeluje pri opori in gibanju (1).
 Spoznajo, da človeška ribica z različnimi čutili (dermatoptični
čut, čut za zaznavanje magnetnega polja, sluh, voh, okus,
notranje uho) zaznavajo spremembe v okolju; pri tem odziv
usklajuje živčni sistem (1).
 Utrdijo, da pri spolnem razmnoževanju, po oploditvi nastane
zarodek (2).
 Utrdijo, da oplojeno jajčece človeške ribice vsebuje zarodek
(2).
 Utrdijo, da sta rast in razvoj povezana z delitvijo celic (2).
 Spoznajo osebni razvoj človeške ribice (embrionalni in
postembrionalni) in razumejo odsotnost preobrazbe
(neotenija) (2).
naravoslovje 7: Živa narava
naravoslovje 7: Zgradba in delovanje živali (1); Razmnoževanje, rast in
osebni razvoj živali
delo z učnimi listi
frontalna, diskusija, individualno delo
1 šolska ura
PPT-predstavitev 4, računalnik, projektor, učni list 4.
UČITELJ
UČENCI
Predstavi projekt* (glavne cilje, trajanje in
Spremljajo
omeni projektne partnerje ter način
predstavitev projekta.
financiranja).
Poda navodila za reševanje delovnega lista.
Aktivno spremljajo
Učitelj s pomočjo PPT-predstavitve predstavi razlago učitelja in
učencem glavne značilnosti človeške ribice in sodelujejo pri
spodbuja diskusijo. Poudarek je na
diskusiji. Ob tem
prilagoditvah na jamsko okolje. Predstavi tudi rešujejo delovni list.
razlike med podvrstama, belo in črno
človeško ribico.
Poudari najpomembnejše točke snovi in vodi Predstavijo rešitve
pregled rešitev učnega lista.
učnega lista.

*Ob izvedbi le enega sklopa delavnic.
1
Primerno za učence pri predmetih naravoslovje 7, biologija v 9. razredu ter SŠ.
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ČLOVEŠKA RIBICA
VSEBINSKA PRIPRAVA
Do nedavnega je veljalo, da je človeška ribica (močeril) edini evropski vretenčar, ki je popolnoma
prilagojen na življenje v jami. Leta 2017 je bila v jamskem sistemu na jugu Nemčije odkrita še vrsta
ribe iz rodu babic (Barbatula), zato je človeška ribica danes ena od dveh jamskih vretenčarskih
vrst, še vedno pa velja, da je človeška ribica s svojimi 25 – 30 cm največja jamska žival
(troglobiont) na svetu. Je endemit dinarskega krasa (Slovenija, Italija, Hrvaška, Bosna in
Hercegovina, Črna gora) in ga ne najdemo nikjer drugje na svetu. V Evropi nima živečih sorodnih
vrst (niti na površju niti v jamah).
Ta dvoživka je popolnoma prilagojena na življenje v vodi. Njena značilnost je odsotnost barvil v
koži in pokrnelost oči, preraslih s kožo. Za razliko od odrasle živali, oči pri ličinkah niso prekrite s
kožo, zato vidijo. Kljub odsotnosti vida pri odraslih živalih pa ima človeška ribica sposobnost
zaznavanja svetlobe in sicer preko celotne površine telesa. To sposobnost omogoča dermatopični
čut. Poleg tega ima dobro razvita tudi druga čutila: voh, sluh, notranje uho in čutila za zaznavanje
električnega polja.
Telo je v prerezu okroglo, rep pa je bočno sploščen. Koža bele človeške ribice je nepigmentirana
in prosojna ter pri izpostavljenosti svetlobi potemni. V nasprotju z belim, je koža pri črnem
močerilu (endemit Bele Krajine) pigmentirana.
Primarni način premikanja človeške ribice je plavanje s kačastim zvijanjem telesa. Čeprav ima dva
para nog, je njuna vloga le pomožna. Za človeško ribico je značilna neotenija – živali namreč tudi
v času spolne zrelosti v telesnem ostanejo na stopnji ličinke. Odrasla žival diha z zunanjimi škrgami,
(dihanje s škrgami je pri dvoživkah navadno značilnost razvojne stopnje ličinke), razvita ima tudi
preprosta pljuča. Škrge so nameščene ob straneh glave in so rožnate barve. Obarvanost je
posledica vidne barve krvi skozi prosojno kožo.
Povprečna življenjska doba znaša približno 70 let, vendar lahko doseže starost tudi 100 let ali več,
kar uvršča močerile med najdlje živeče dvoživke. To dejstvo je presenetljivo, saj takšna dolgoživost
običajno ni značilna za telesno majhne živalske vrste. Povezana je z okoljem, ki je stabilno (stalna
temperatura, malo hranil).
Spolno močerili dozorijo šele pri približno 15. letih. Poleg dolgoživosti je zanje značilna tudi dolga
reprodukcijska doba (doba plodnosti) in sicer kar 30 let. Vendar pa kljub dolgi dobi jajčeca ležejo
le na približno 12 let, torej 2-krat ali 3-krat v življenju. Poleg dolgih časovnih razmakov med
izleganjem jajčec na manjšo reprodukcijsko uspešnost vpliva tudi majhnost rumenjaka v jajčni
celici. Samec in samica se na zunaj skoraj ne razlikujeta, spol je mogoče določiti s pomočjo
genetskih raziskav.
Človeška ribica je plenilec. Prehranjuje se predvsem z žuželkami, polži in rakci, ki jih ne žveči,
ampak cele pogoltne. Naenkrat lahko zaužije velike količine hrane. Namen tega je zaloga hranil v
jetrih (kot lipidi in glikogen). Kot prilagoditev na jamsko okolje se kaže tudi zmanjšanje aktivnosti
in znižanje metabolizma ter posledično zmožnost preživetja dolgo časa brez hrane, tudi do 10 let.
Ob dolgotrajnem stradanju lahko resorbira svoja lastna tkiva.
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V letu 2017 se je zaključila 3-letna sistematična študija človeške ribice, ki je s pomočjo genetskih
analiz dokazala, da je vrsta mnogo bolj skrivnostna, kot smo mislili do slej. Raziskovalci so na
osnovi razlik v zgradbi genoma, vedenju, obliki in načinu življenja namreč dokazali obstoj kar 9
potencialnih vrst "človeške ribice". Človeške ribice iz Postojnske jame tako najverjetneje ne
pripadajo isti vrsti, kot dolenjske človeške ribice. Verjetno je, da bodo v prihodnosti pridobile
status samostojnih vrst in bodo opisane z novimi znanstvenimi imeni. Varstvo posameznih
manjših populacij in nahajališč človeške ribice pa bo zato postalo še bistveno bolj pomembno.
Primerjava človeških ribic
oči
barva kože
dolžina telesa
rep
noge
glava
razširjenost

ime - podvrsta

BELA
pokrnele (prerasle s kožo)
koža brez pigmenta
krajši
daljši
daljše
daljši gobec
endemit Dinarskega krasa
(Italija, Slovenija, Hrvaška,
Bosna in Hercegovina, Črna
gora).
Proteus anguinus anguinus

ČRNA
razvite
pigmentirana koža
daljši
krajši
krajše
izbočeni stranici glave, krajši
gobec
belokranjski endemit

Proteus anguinus parkelj

Viri, literatura in zanimive povezave:
Opis vrste na spletni strani jamskega laboratorija Tular
http://www.tular.si/index.php/sl/proteus-sl-si
Razmnoževanje človeške ribice https://doi.org/10.1371/journal.pone.0182209
Črna človeška ribica https://www.dnevnik.si/1042790188
Potek izleganja jajčec človeške ribice v Postojnski jami https://www.postojnskajama.eu/sl/spoznajte-park/narava-in-zivalski-svet/cloveska-ribica-spoznajte-zmajevemladicke/
Odkritje nove jamske vrste rib v Nemčiji
https://www.practicalfishkeeping.co.uk/news/fishkeeping-news/articles/2017/4/4/europesfirst-cave-fish-discovered
Uporaba okoljske DNA v raziskovanju človeške ribice
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0170945
http://www.delo.si/novice/slovenija/v-crni-gori-dokazali-sledi-cloveske-ribice.html
Oddaja Noetova banda o odkritju novih potencialnih vrst človeške ribice
https://val202.rtvslo.si/2017/11/noetova-banda-16/
Ocena stanja življenjskega prostora vrste na Dolenjskem
http://www.jknm.si/media/DK/DK6_40_Hudoklin_Zaskrbljujoce_stanje_habitata_cloveske_ri
bice.pdf
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ČLOVEKOV VPLIV NA EKOSISTEME
UČITELJEVA PRIPRAVA
CILJI

VSEBINSKI SKLOP
TEMA

METODE DELA
OBLIKE DELA

UČENCI – naravoslovje 7:
 Spoznajo pomen biotske pestrosti za stabilnost ekosistema
(orel belorepec kot vrhovni plenilec). (1)
 Spoznajo primere antropogenih dejavnikov (motnje za
belorepca, čiščenje gozda – odstranjevanje odmrlega lesa in
starih dreves). (1)
 Primerjajo delovanje naravnih in antropogenih ekosistemov
in razumejo, zakaj mora človek antropogene sisteme
vzdrževati (npr. mulčenje, prepuščanje gozda naravnemu
razvoju, postavljanje prehranjevalnih ograj, …). (1)
 Spoznajo možne posledice odstranjevanja dreves iz gozda
(stara drevesa in odmrla kot habitat ter hrana živalskim
vrstam). (1)
 Razumejo, da biotsko pestrost ohranjamo z neposrednim
varovanjem vse narave in trajnostnim razvojem , še
posebno na zavarovanih območjih (rezervat, »mirne cone«,
…). (1)
 Utrdijo glavne vzroke onesnaževanja in ključne
onesnaževalce. (2)
 Spoznajo vplive in posledice gnojenja in uporabe pesticidov
na onesnaževanje podtalnice (vpliv na človeško ribico). (1)
 Spoznajo ukrepe za zmanjševanje in preprečevanje
onesnaževanja (čiščenje jam, analiza kakovosti podtalnice,
…). (2)
UČENCI – biologija 9:
 Spoznajo razliko med ekologijo, varstvom narave in okolja.
 Razumejo, da biotsko pestrost ohranjamo z neposrednim
varovanjem vse narave, lokalno na zavarovanih območjih in
splošno s sonaravno rabo krajine in trajnostnim razvojem.
 Spoznajo namen (slovenske in mednarodne) področne
zakonodaje (LIFE program).
 Razumejo vplive človeka na celoto biosfero, ekosisteme in
posamezne organizme in jih umestijo v lokalno okolje.
 Razumejo načela trajnostnega razvoja (s svojim ravnanjem
in aktivnim vključevanjem v ozaveščanje prispevajo k
trajnostnemu razvoju lokalnega okolja).
naravoslovje 7: Vpliv človeka na okolje
biologija 9: Vpliv človeka na okolje
naravoslovje 7: Človek spreminja ekosisteme (1), Človek onesnažuje
zrak, vodo in tla (2)
biologija 9: Vpliv človeka na okolje
delo z literaturo in spletom
frontalna, diskusija, delo v skupini
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PREDLAGANO ŠT. UR
MATERIALI
DEJAVNOST
Uvod:
5 min
Razdelitev v skupine:
5 min

Delo v skupini:
10 min
Analiza:
20 min

1 šolska ura
računalnik, projektor, PPT-predstavitev 5
UČITELJ
UČENCI
Predstavi projekt* (glavne cilje,
Spremljajo predstavitev
trajanje in omeni projektne partnerje projekta.
ter način financiranja).
Učence razdeli v 5 skupin (4-5
Spremljajo navodila
učencev). Poda navodila za delo
učitelja.
(navedeni na PPT-predstavitvi) v
skupini. Lahko si pomagajo z
literaturo in iskanjem podatkov na
spletu.
Nadzoruje delo v skupini, nudi pomoč Izdelajo predloge rešitev za
učencem.
določen naravovarstven
problem v okviru projekta.
S pomočjo PPT-predstavitve vodi
Sodelujejo v diskusiji.
diskusijo o ukrepih za reševanje
naravovarstvenih problemov v okviru
projekta.

*Ob izvedbi le enega sklopa delavnic.

ČLOVEKOV VPLIV NA EKOSISTEME
VSEBINSKA PRIPRAVA
Slovenija velja za vročo točko biotske raznovrstnosti (biodiverzitete) v svetovnem merilu, zaradi
znanega velikega števila vrst organizmov in pestrosti habitatov. Pod tem pojmom torej ne
razumemo le raznolikost organizmov (med vrstami in znotraj vrst – genetska pestrost), temveč
tudi njihovih bivališč. Biodiverziteta je ključna za stabilen ekosistem. Pomembna je predvsem
zaradi zmožnosti prilagajanja organizmov na spremembe v okolju in posledično preživetje
osebkov in celo vrst. Živi organizmi v ekosistemu so med seboj povezani, interakcije med njimi
pa prepletene.
S svojim ravnanjem človek zmanjšuje pestrost (določenih) vrst, kar vodi v zmanjšanje
prehranskih virov za ostale organizme in krni medvrstne odnose. Vendar pa s tem ne ruši le
prehranskega ravnovesja v naravi, temveč tudi stabilnost celotnega življenjskega okolja.
Porušenje stabilnosti pa za nas predstavlja pereč problem, saj vseh posledic ne moremo
predvideti. Kot primer varovanja biodiverzitete lahko omenimo t.i. krovne vrste. V projektu LIFE
Kočevsko to vrsto predstavlja orel belorepec, ki je vrhovni plenilec in je tako v samem vrhu
prehranskih verig in nenazadnje spletov. Če varujemo takšno vrsto, posredno varujemo celoten
niz vrst iz istega ekosistema, ki v njem zasedajo nižje prehranske nivoje.
Primeri antropogenega vpliva na gozdni ekosistem in možne rešitve v okviru projekta:
Na gozdove vplivajo tako naravni dejavniki (podlubniki, vetrolom, žledolom, požari in druge
stresni dogodki) kot tudi antropogeni dejavniki (kmetijstvo, lov, gospodarstvo, industrijsko
onesnaževanje, urbanizacija, invazivne vrste in (neustrezno) upravljanje z gozdovi).
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Če človek ne bi vplival na gozdove, bi po ocenah ti lahko prekrivali kar 93% ozemlja Slovenije.
Vendar pa so bili gozdovi od nekdaj krčeni, zaradi človekove potrebe po prostoru (urbanizacija,
kmetijstvo, gospodarstvo, …). V 80. letih je slovensko ozemlje gozd preraščal le v 36%, predvsem
zaradi intenzivnega kmetovanja. Danes, predvsem zaradi zaraščanje teh površin, delež z
gozdom preraslih površin narašča. Tako danes gozd prekriva prbl. 60% Slovenije. To pomeni, da
Slovenija spada med najbolj gozdnate države Evrope. Poleg visokega deleža pa so gozdovi, kljub
gospodarjenju, eni najbolj ohranjenih.
Odstranjevanje starih dreves in odmrle lesne mase iz gozda, ki predstavljajo vir hrane in habitat
za določene vrste organizmov (žuželke). Zmanjšana količina mrve lesne mase vpliva na
številčnost teh vrst, kar neposredno povzroča manjšo pestrost razpoložljive hrane za določene
(prehransko specializirane) vrste ptic, npr. belohrbtega in triprstega detla.
Človeška dejavnost vpliva tudi na življenje orla belorepca, ki je predvsem v času gnezdenja
občutljiv na motnje, kot so dela v gozdu (sečnja, spravilo lesa) in hrup, ki ga s svojo prisotnostjo
povzročajo obiskovalci območja. V projektu so predlagane in preizkušene različne možnosti
zmanjševanja tovrstnih vplivov. Oblikovanje tudi tako imenovane »mirne cone« vrsti omogoča
nemoteno bivanje. Vzpostavili smo tudi zimsko krmišče, ki orlu izboljšuje prehranske možnosti,
ki so v tem letnem času skromne, potrebe pa zaradi pričetka gnezdenja zelo velike. Z ukrepi ne
varujemo le belorepca, temveč tudi celotno biodiverziteto okoliškega ekosistema. Čeprav z
ukrepi stremimo k ohranjanju pestrosti interakcij in posledično stabilnosti ekosistema, pa
sistem z uvedenimi ukrepi tudi spreminjamo.
Divji petelin in gozdni jereb sta pri nas ogrožena predvsem zaradi neustreznih načinov
upravljanja z gozdom. Divji petelin je pomemben kazalnik ohranjenosti različnih struktur
gozdnega sestoja. Mulčenje posameznih gozdnih jas in obcestnih pasov preprečuje zaraščanje
in omogoča rast jagodičevja, s katerim se divji petelin prehranjuje. Ograjene poseke, ki
preprečujejo objedanje jelenjadi, pa posnemajo proces zaraščanja gozda in omogočajo
postopno rast plodonosnih zeli in grmičevja. Vzpostavitev preletnih linij pticam omogoča pobeg
pred plenilci. Zapore posameznih cest pa zmanjšujejo motnje s strani obiskovalcev gozda.
Gozdne kure so zelo občutljive talne gnezdilke, zato je poleg usmerjenega razvoja gozdov,
pomembno tudi stalno in strokovno usmerjanje populacij lovnih vrst. Gozdovi, z izjemo
nekaterih tipov (npr. pragozd, varovalni gozd in gozdni rezervat, s katerimi človek ne gospodari),
so spremenjeni ekosistemi, saj se z njimi trajnostno upravlja in njihovo delovanje usmerja tako,
da služijo tudi potrebam človeka.
Primeri antropogenega vpliva na ekosistem kraška jama in možne rešitve v okviru projekta:
Onesnaževanje (urbanizacija, kmetijstvo, industrija) in odlaganje odpadkov v jame imata na
tovrsten ekosistem najbolj negativen vpliv. Na določenih območjih pa se kot negativna
antropogena vpliva pojavljata tudi osvetljevanje turističnih jam in kraja jamskih živali in s tem
ogrožanje jamske biodiverzitete. Jame, ki so najbolj oddaljene in težko dostopne, so navadno
najbolj ohranjene in zaščitene predvsem pred odlaganjem odpadkov, ki se je izkazalo kot eden
najpomembnejših onesnaževalcev. Onesnaževanje jamskih voda se kaže predvsem s
kontaminacijo s pesticidi in nitrati. Ker podzemne vode predstavljajo izjemno razvejan vodni
sistem, ne moremo natančno predvideti in oceniti razsežnosti onesnaževanja. V okviru projekta
smo izvedli inventarizacijo jamske favne in očistili (odstranili odpadke) številne jame, ki se
nahajajo v projektnem območju. Ker so jame v bližini naselij najbolj podvržene divjemu
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odlaganju smeti, je kot ukrep za zaščito jam predvidena postavitev ograj za preprečevanje
vhoda v jame.
SLOVARČEK STROKOVNIH TERMINOV:
MIRNA CONA – del življenjskega prostora, zaprt za promet in javnost (z zapornico in
opozorilno tablo), ki zagotavlja manjše motnje za gozdni kuri
PRELETNI KORIDOR – poseke, ki omogočajo pobeg gozdnih kur iz jas pred plenilci
PREHRANJEVALNA OGRAJA – ograjena poseka z zasajenimi plodonosnimi grmovnimi vrstami
za godne kure
HABITATNO DREVO - staro, debelo, slabo vitalno drevo v katerem detli najdejo hrano ali
izdolbejo gnezdilna dupla

Viri in literatura:
Đurasovič, T. (2010). Delitev ekosistemov [Elektronski vir] : učbenik : gradivo za 1. in 2. letnik /
Tatjana Đurasovič. - El. knjiga. - Maribor: Biotehniška šola.
Tome, S. (2010) Ogroženost gozdov. Naravoslovna solnica, 14(2): 8-13.
Zavod RS za varstvo narave (2010). Ljudje z naravo, narava za ljudi: Biotska pestrost je naše
življenje. Ljubljana: ZRSVN.
www.zrsvn.si/dokumenti/63/2/2008/clanek_jame_koncni_1227.pdf
http://life-kocevsko.eu/wp-content/uploads/2016/04/2016_02_Inventarizacacija-jamskefavne_porocilo-pred-ciscenjem-A2.pdf
http://life-kocevsko.eu/
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RAZVRŠČANJE ŽIVALI
UČITELJEVA PRIPRAVA
CILJI

VSEBINSKI SKLOP
TEMA
METODE DELA
OBLIKE DELA
PREDLAGANO ŠT. UR
MATERIALI
DEJAVNOST
Uvod:
5 min
Razdelitev v pare:
5 min
Aktivnost:
25 min

Analiza:
10 min

UČENCI:
 Utrdijo osnovna merila za razvrščanje živali (1).
 Spoznajo skupne značilnosti organizmov, na podlagi
katerih jih razvrščamo v taksonomske skupine (1).
 S pomočjo določevalnega ključa določijo podvrsti človeške
ribice (1).
 razumejo, da lahko evolucijske odnose med živimi
organizmi in njihovimi predniki predstavimo z razvejanim
diagramom (2),
 utrdijo, da sorodne podvrste združujemo v vrste, te pa v
rod, družino, red, razred, deblo in kraljestvo (ter domeno)
(2)
 spoznajo, da razvrščanje organizmov v skladu z njihovimi
značilnostmi in sorodnostjo obravnava sistematika (2),
 razumejo, da organizme poimenujemo z dvodelnim
latinskim imenom (uvedel Carl Linne) (2).
naravoslovje 7: Živa narava
biologija 9: Razvrščanje organizmov
naravoslovje 7: Razvrščanje živali (1)
biologija 9: Razvrščanje organizmov (2)
delo z literaturo in spletom
diskusija, delo v paru
1 šolska ura
računalnik, literatura, listi/plakati
UČITELJ
UČENCI
Predstavi projekt* (glavne cilje,
Spremljajo predstavitev
trajanje in omeni projektne partnerje projekta.
ter način financiranja).
Učence razdeli v pare, pri tem
Učenci se razdelijo v
upošteva raznolikost učnih zmožnosti pare.
učencev pri predmetu.
Poda razlago za izdelavo dvovejnatega Aktivno spremljajo
določevalnega ključa za določanje ptic razlago učitelja in v paru
(gozdne kure, detli in orel belorepec)
izdelajo dva določevalna
in podvrst človeških ribic (bela in
ključa: ptice in človeški
črna).
ribici.
Aktivno spremlja delo v parih in
Poudari najpomembnejše točke snovi.

Predstavijo določevalne
ključe.

*Ob izvedbi le enega sklopa delavnic.
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RAZVRŠČANJE ŽIVALI
VSEBINSKA PRIPRAVA
Navodila za izdelavo dvovejnatega (dihotomnega) določevalnega ključa:
Učenci dvovejnati določevalni ključ izdelajo na podlagi značilnosti1 ptic (godne kure, detli in
orel belorepec) in podvrst človeških ribic. Kot že samo ime ključa pove, v vsakem nizu (npr.
1, 2, 3, …) primerjajo eno lastnost in navedejo dve možni rešitvi (npr. a in b). V vsakem nizu
izločijo po eno vrsto. Druga možnost jih pelje na drugi niz, kjer primerjajo drugo značilnost in
tako vse dokler ne določijo vseh vrst.
Primer razlage dvojnega latinskega poimenovanja:
Proteus anguinus parkelj
RODOVNO IME

IME VRSTE

IME PODVRSTE

AKTIVNOST: priprava preprostega določevalnega ključa za določitev bele in črne človeške
ribice
Primer preprostega dihotomnega določevalnega ključa:
1a Je plazilec…………………………………………………………………………martinček
1b Je dvoživka……………………………………………………………………….2
2a Je brezrepa dvoživka……………………………………………….……….krastača
2b Je repati krkon…………………………………………………………………3
3a Je troglobiont (prava jamska žival)…………………………………..4
3b Je gozdna žival…………………………………………………………………navadni močerad
4a Koža je pigmentirana……………………………………………………….črni močeril (Proteus anguinus
parkelj)
4b Koža je brez pigmenta……………………………………………………..beli močeril (Proteus anguinus
anguinus)
1

Glej vsebinsko pripravo v učiteljevi pripravi 1 in 4.
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PRILOGE – UČNI LISTI
SEZNAM UČNIH LISTOV:
UČNI LIST 1 – Primerjava ptic
UČNI LIST 2 – Življenje v gnezdu
UČNI LIST 3 – Ekosistemi: gozd in kraška jama
UČNI LIST 4 – Človeška ribica
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Primerjaj vrste ptic med seboj! Osredotoči se na razlike pri prehranjevanju (kljuni) in premikanju (noge in peruti) ter njihove prilagoditve na
okolje.

BELOREPEC:

GOZDNE KURE:

DETLI:
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OPIŠI RAZVOJ ZARODKA V JAJCU (od kod dobi hrano, kisik, …)!

SKICIRAJ ZGRADBO JAJCA!

OPIŠI EKSPERIMENT Z JAJCEM!

ALI POZNAŠ KAKŠNO LASTNOST, PO KATERI SE RAZLIKUJEJO JAJCA RAZLIČNIH VRST PTIC? Zakaj do tega
pride?
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Primerjava ekosistemov gozd in kraška jama
ZNAČILNOSTI EKOSISTEMA KRAŠKA JAMA:

ZNAČILNOSTI EKOSISTEMA GOZD:
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Značilnosti človeške ribice in njene prilagoditve na okolje
PREHRANJEVANJE:

OBLIKA TELESA:

PREMIKANJE:

ČUTILA:

RAZMNOŽEVANJE:

Vir slike: http://animaldiversity.org

ŽIVLJENJSKA DOBA:
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