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KAKO UPORABLJAM
PRIROČNIK?

Projekt, Vezi narave, Interreg med Slovenijo in
Hrvaško, povezuje tri slovenske in štiri hrvaške
partnerje. Namen projekta je izboljšati življenjski
prostor ogroženim živalskim vrstam, kot so vidra,
rogač,

POGLAVJE

RAZLAGA

hrastov

kozliček,

travniški

postavnež,

močvirski cekinček in različne vrste dvoživk na
območju Posotelja, Radenskega polja in Narodnega
parka Risnjak.
V času trajanja projekta Vezi narave bosta v
izobraževalne namene zgrajena dva interpretacijska centra. Prvi v Vonarju in

METULJI

drugi na območju Radenskega polja. Uredilo se bo izobraževalni poti v Zelenjaku in

Metulji so najbolj raziskana skupina žuželk predvsem zaradi svoje velikosti,
raznolikosti barv in oblik. Telo, predvsem krila, imajo v celoti pokrita z
drobnimi luskami. Na glavi imajo par velikih sestavljenih ali enostavnih oči,
tipalnice in sesalo, ki ga uporabljajo za hranjenje. Metulji imajo praviloma
tri pare nog. Prednje noge so lahko zakrnele, pri nekaterih vrstah pa lahko
tudi manjkajo.
Podobno kot mnoge druge žuželke morajo tudi metulji v času razvoja skozi
popolno preobrazbo. Samice odložijo jajčeca na stebla, liste in druge dele
rastlin, kjer jih skrijejo pred plenilci. Iz jajčec se razvijejo gosenice, ki
pojedo velike količine hrane preden se zabubijo. Najpogosteje se gosenice
hranijo s povsem drugačno hrano kot odrasli metulji. Ko metulji zapustijo
ovoj bube so njihova krila zložena in mokra. Potrebujejo nekaj časa, da
jih odprejo in osušijo. Nato je metulj pripravljen na svoj prvi let. Odrasli
metulji se najpogosteje hranijo s cvetnim nektarjem, lahko tudi z minerali s
tal, mrtvimi živalmi in celo iztrebki.
Metulji živijo na travnikih, pogosto pa jih opazimo tudi ob gozdnem robu in v
gozdu. Poleg bolj poznanih dnevnih metuljev, poznamo tudi nočne metulje,
ki so aktivni večinoma ponoči. Nekatere med njimi imenujemo vešče.

RAZMISLI

Kamačniku na Hrvaškem.
KLJUČNE
BESEDE

Projekt se izvaja v okviru programa Intereg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020,
ki je podprt s strani Evropske unije in je sofinanciran s strani Evropskega sklada za
regionalni razvoj. Projektni partnerji so Občina Grosuplje (vodilni partner), Občina
Rogaška Slatina, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Narodni park Risnjak,
Javna ustanova za upravljanje z zavarovanimi območji narave Krapinsko-zagorske
županije, mesto Vrbovsko in Društvo Hyla.
Trajanje projekta: 1. 9. 2018 – 28. 2. 2021.

Več o projektu si preberi na https://vezinarave.si.

Razmisli! Ali poznaš
razliko med dnevnimi
in nočnimi metulji?
Več o metuljih lahko
prebereš na
www.facebook.com/metulji.
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DODATNE
VSEBINE
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O PRIROČNIKU
Priročnik je pripravljen, oblikovan in natisnjen v okviru projekta Vezi
narave. V njem so predstavljene izbrane živalske skupine, njihovi
življenjski prostori in vzroki za njihovo ogroženost. Na koncu vsakega
poglavja so kratke naloge za učence, s katerimi lahko utrdijo ali nadgradijo
že usvojeno znanje. Rešitve nalog se nahajajo na spletni strani projekta
Vezi narave. Priročnik omogoča in vzpodbuja tudi možnost samostojnega
raziskovanja neposredno v naravi kot tudi pri delu z različnimi viri.
Pri pripravi gradiva smo se oprli tudi na splošne in operativne cilje
učnih načrtov za biologijo in naravoslovje v osnovni šoli, saj smo želeli
predstaviti vsebine ciljev vezanih na varstvo narave, varovana območja
ter varstvo življenjskih okolij. Dele vsebin o ekosistemih (travnikih,
gozdovih in vodnih okoljih), živalih, rastlinah in vplivih človeka na njih in
na okolje obravnavajo pri predmetih naravoslovje in tehnika, naravoslovje
in biologija.
V priročniku bomo spoznali:

4

•

zgradbo in delovanje ekosistemov

•

razlike med naravnimi in antropogenimi ekosistemi

•

pojem stabilni ekosistemi

•

vpliv človeka na ekosisteme

•

prilagoditve živih bitij na okolje

•

prehranjevalne verige

•

nekatere redke zavarovane živalske vrste

•

trajnostni razvoj

5

O NARAVI
Narava je vse okoli nas. Del narave so tako najmanjši, s prostim
očesom nevidni organizmi, kot tudi večji, mnogocelični organizmi.
Tako so poleg praživali, klobučnjakov, školjk, žuželk, ptičev in
sesalcev del narave tudi alge, praproti, zeli in drevesa. Del narave je
tudi človek.
Zaradi geografske lege Slovenije na stičišču štirih velikih evropskih
enot (Alpe, Panonska kotlina, Dinarsko gorovje in Sredozemlje) je
narava zelo raznolika, raznolikost življenjskih okolij pa se odraža v
visoki biotski pestrosti.
Človeška dejavnost vpliva na naravno okolje. Prekomerno
izkoriščanje gozdov, izsuševanje mokrišč, z namenom pridobiti
nove obdelovalne površine, kanaliziranje in betoniranje vodotokov
in neustrezna košnja travnikov, lahko pripelje do uničenja mnogih

6

življenjskih okolij. Z izginjanjem le-teh posledično izginja tudi veliko
rastlinskih in živalskih vrst.
Naloga ljudi je, da si prizadevamo varovati in ohranjati rastlinske
in živalske vrste ter njihova življenjska okolja. V zadnjem času je
vloga človeka vedno pomembnejša! Zato je Evropska unija uvedla
posebna varstvena območja – to so ekološko pomembna območja
na ozemlju Evropske unije, ki jih EU želi ohraniti, saj so pomembna
za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja živalskih ter rastlinskih
vrst, njihovih življenjskih okolij in habitatnih tipov.
Del ekološko pomembnih območij zajemajo območja NATURA
2000. Vsako območje NATURA 2000 opredeljujejo tako imenovane
kvalifikacijske vrste in cilji za dolgoročno ohranjanje teh vrst in
njihovih življenjskih okolij. Z varovanjem kvalifikacijskih vrst na
določenem območju posredno varujemo tudi mnoge druge vrste, ki
skupaj odražajo ohranjenost in kvaliteto območja. Kar 37% površine
Slovenije je namreč varovano območje v sklopu NATURE 2000.
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KAKO LAHKO
POMAGAM?

Na to, kako se v naravi primerno vesti in kaj početi, nas
opozarjajo naslednji piktogrami.

K izboljšanju stanja v naravi lahko vsak prispeva svoj
delež. Naravna okolja okrog nas so občutljiva, zato je
odnos vsakega posameznika do narave zelo pomemben.
V Sloveniji imamo tudi zakonsko določena pravila, ki jih
moramo vsi upoštevati.

prepovedana hoja
izven poti

prepovedano
odmetavanje smeti

prepovedano
kurjenje ognja

pse na vrvico

pitna voda

prepovedano
taborjenje

ne moti ptic

prepovedano
trganje cvetlic

zavarovano
območje narave

Naloge o piktogramih lahko najdeš na https://vezinarave.si.
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OSNOVNI POJMI
EKOSISTEM

tvorita življenjska združba (živa bitja) in življenjski
prostor (neživa narava).

HABITAT

je življenjsko okolje, v katerem organizem živi. Katere
rastlinske in živalske vrste ga naseljujejo, je odvisno od geografske lege,
neživih dejavnikov (temperature, vlažnosti, svetlobe itd.) in živih
dejavnikov (odnosov med osebki iste vrste in odnosi med osebki različnih
vrst).

Poveži organizem in njegov življenski prostor.

travnik

gozd

mlaka

BIOTSKA RAZNOVRSTNOST

je raznolikost živalskih in
rastlinskih vrst, njihovih habitatov in genov. Več kot je na določenem
območju različnih vrst, višja je biotska pestrost. Biotska pestrost območij
upada z zmanjševanjem števila prisotnih različnih vrst organizmov.
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TRAVNIK
Travnik je ekosistem, na katerem prevladujejo trave, zeli in drugo nizko
rastje, z maloštevilnimi lesnatimi vrstami rastlin. Travniki imajo lahko
različno kamninsko podlago, globino prsti, osončenost, nadmorsko višino,
količino padavin, temperaturni režim, geografsko širino in drugo. Ti vplivi
se odražajo v vrstni sestavi travnika ter vplivajo na način njegove rabe.
V Sloveniji so travniki pod gozdno mejo nastali kot posledica krčenja
gozda. Človek travnike ohranja z redno košnjo. Travniki, na katerem se
je ohranila njihova tradicionalna raba (ekstenziven travnik), to je košnja
največ dvakrat letno, brez ali z minimalnim gnojenjem, je oaza biotske
pestrosti. Na suhih travnikih v Sloveniji lahko najdemo tudi do 80
rastlinskih in živalskih vrst na površini enega kvadratnega metra. Poleg
trav na takšnem travniku prevladujejo cvetlice, ki jih oprašujejo žuželke.
Določene vrste žuželk oprašujejo samo izbrane vrste cvetnic, saj je njihov
evolucijski razvoj mnogokrat potekal sočasno. Ta soodvisnost cvetnic
in žuželk je danes enaka kot pred tisočletji. Na ohranjanje travnikov pa
niso neposredno vezane le žuželke, ampak tudi mnoge ptice, katerih
številčnost strmo upada.

Postavi se v vlogo raziskovalca in razišči,
katere žuželke živijo v tvoji bližini.
Na šolskem ali domačem dvorišču nastavi pasti za žuželke. Za pasti
uporabi steklen ali plastičen kozarec, ki ga zakoplješ v zemljo. Zgornji rob
kozarca poravnaj s tlemi, da se bodo žuželke lažje ujele vanj. V kozarec
položi nekaj majhnih koščkov lesa ali listja, da se ujete živali lahko skrijejo.
Kozarec pokrij z lubjem ali s kamnom, ki naj bo nekoliko dvignjen od tal.
Naslednji dan preveri, kaj se je v pasti ujelo. Živali fotografiraj ali nariši.
Bodi pozoren na zgradbo telesa ulovljenih živali, število nog, obliko
tipalk, barvo in druge lastnosti. Ko boš živali narisal ali fotografiral, jih čim
hitreje vrni v naravo.
Najdeno žival lahko določiš s pomočjo določevalnega ključa na spletni
strani https://vezinarave.si.
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V priročniku bomo spoznali:
• ekosistem travnik
• vpliv človeka na travniški ekosistem
• žuželke
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Vzroka za upadanje biotske raznovrstnosti travnikov sta dva. Eden od razlogov je, da
mnoge travnike, zaradi opuščanja kmetijstva predvsem na hribovitih odročnih delih
Slovenije, prepuščamo zaraščanju. Takšni travniki se spreminjajo v gozd. Drugi
razlog za upad biotske pestrosti pa je spreminjanje travnikov v površine namenjene
intenzivni pridelavi hrane. To je pogosteje v ravninskih predelih. Takšni travniki
so petkrat ali še večkrat v letu košeni, večkrat letno gnojeni, na mnogih travniških
površinah pa kmetje sejejo samo določeno vrsto trave. Na takšnih travnikih uspevajo
le maloštevilne cvetnice, žuželke in ptice. Našteti organizmi so manj pogosti tudi na
travnikih, ki so spremenjeni v intenzivni pašnik.

Pod fotografijo zapiši ali predstavlja intenziven ali ekstenziven
travnik. Primerjaj ju in razlike med njima opiši.

Razmisli! Ali poznaš kakšen travnik
v bližini tvoje hiše, ki se počasi
zarašča? Ali lahko na kakšen način
vplivaš na spremembo tega stanja?
O predlogih za spremembe se
pogovori s sošolci.
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ŽUŽELKE
Žuželke so najštevilčnejša skupina živali na Zemlji. Njihovo telo je zgrajeno iz
glave, oprsja in zadka. Žuželko najlažje prepoznamo po treh parih hodilnih
nog, ki izraščajo iz oprsja. Trdnost in telesno oporo jim daje zunanji skelet
iz hitina, ki varuje notranje organe. Žuželkam služi kot zaščita telesa, nanj
pa se pritrjajo tudi mišice. Z rastjo ogrodje žuželke postaja premajhno, zato
se levijo, pod njim pa že zraste novo, večje ogrodje.

Obkroži žuželke.

Žuželke se razvijejo s popolno ali z nepopolno preobrazbo. Samica odloži
oplojeno jajčece na rastlino, v lubje, na gladino vode. Nato se iz jajčeca
razvije ličinka. Pri razvoju s popolno preobrazbo se ličinka, največkrat
črvaste oblike, zabubi. V stadiju bube se telo žuželke preoblikuje v odraslo
žival, ki se iz bube izleže. Iz ličink nekaterih žuželk pa se v razvoju z
nepopolno preobrazbo z vsako levitvijo razvija osebek, ki je vedno
bolj podoben odrasli živali. Zadnja levitev v odraslo žival pomeni, da
postane osebek tudi spolno dozorel. Odrasli osebki se ne levijo, saj
tudi ne rastejo več.

Razmisli! Kako
imenujemo menjavo
zunanjega skeleta?

Razmisli! Zakaj je
čebela še posebej
pomembna za človeka?
17

Zaradi sposobnosti letenja nekaterih skupin žuželk so le-te poselile skoraj
vse ekosisteme. Vrstno pestrost kot tudi številčnost žuželk omogoča veliko
število potomcev, zunanji skelet ter njihov način preobrazbe. Mnoge so
zanimivih oblik, barv in velikosti. Znanost, ki se ukvarja s preučevanje
žuželk, je entomologija.

Razmisli! Kako
imenujemo strokovnjaka,
ki proučuje žuželke?

Pestrost
žuželčjih
vrst
je
pokazatelj dobro ohranjenega
življenjskega okolja. Višja kot bo
pestrost žuželk, višja bo pestrost
njihovih plenilcev (ptic, netopirjev). S poseganjem človeka v naravo se
življenjska okolja žuželk krčijo. Suhi travniki se zaraščajo, mokrotni
travniki se izsušujejo. Namen izsuševanja je pridobivanje kakovostnejših
površin za pridelavo hrane in gradnjo. Redke rastline, značilne za mokrotne
travnike, na izsušenih tleh ne uspevajo, ali pa so zaradi pozidav izgubile
življenjski prostor. Zaradi prekomernega gnojenja na travnikih uspevajo
le trave, ki pa tvorijo zelo goste sestoje. Baliranje in košnja celotnega
travnika naenkrat je usodna za členonožce. Prav tako prekomerna paša
in požiganje travnikov. Zadnje čase vedno večji problem predstavljajo
invazivne tujerodne vrste, ki zaradi svoje hitre rasti in uspešnih
prilagoditev na novo okolje izpodrivajo domorodne vrste.

Razmisli! Ali poznaš
kakšno tujerodno
vrsto?

18

Na spodnjo črto napiši vrsto preobrazbe in v kvadratek
napiši stadije razvoja.

Več o tujerodnih vrstah si lahko
prebereš na spletni strani
www.tujerodne-vrste.info.
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METULJI
Metulji so najbolj raziskana skupina žuželk predvsem zaradi svoje velikosti,
raznolikosti barv in oblik. Telo, predvsem krila, imajo v celoti pokrita z
drobnimi luskami. Na glavi imajo par velikih sestavljenih ali enostavnih oči,
tipalnice in sesalo, ki ga uporabljajo za hranjenje. Metulji imajo praviloma
tri pare nog. Prednje noge so lahko zakrnele, pri nekaterih vrstah pa lahko
tudi manjkajo.
Podobno kot mnoge druge žuželke morajo tudi metulji v času razvoja skozi
popolno preobrazbo. Samice odložijo jajčeca na stebla, liste in druge dele
rastlin, kjer jih skrijejo pred plenilci. Iz jajčec se razvijejo gosenice, ki
pojedo velike količine hrane preden se zabubijo. Najpogosteje se gosenice
hranijo s povsem drugačno hrano kot odrasli metulji. Ko metulji zapustijo
ovoj bube so njihova krila zložena in mokra. Potrebujejo nekaj časa, da
jih odprejo in osušijo. Nato je metulj pripravljen na svoj prvi let. Odrasli
metulji se najpogosteje hranijo s cvetnim nektarjem, lahko tudi z minerali s
tal, mrtvimi živalmi in celo iztrebki.
Metulji živijo na travnikih, pogosto pa jih opazimo tudi ob gozdnem robu in v
gozdu. Poleg bolj poznanih dnevnih metuljev, poznamo tudi nočne metulje,
ki so aktivni večinoma ponoči. Nekatere med njimi imenujemo vešče.

Označi dele metulja.

1 GLAVA
2 OPRSJE
3 TIPALNICI
4 OKO
5 RILČEK
6 ZADEK
7 KRILA
8 NOGE

Označi ali trditev drži ali ne drži. Nepravilno popravi!
TRDITEV

Razmisli! Ali poznaš
razliko med dnevnimi
in nočnimi metulji?

Metulji imajo popolno preobrazbo.

Več o metuljih lahko
prebereš na
www.facebook.com/metulji.

Ličinke metulja, se navadno razvijajo na točno
določeni hranilni rastlini .
Poleg dnevnih metuljev poznamo tudi nočne metulje.
Metulji imajo, kot tudi ostale žuželke, štiri pare nog.
Metulji niso občutljivi na spremembe v naravi in se
nanje hitro prilagodijo.
Nočnim metuljem z drugo besedo rečemo tudi
vešče.
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DRŽI

NE DRŽI

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
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TRAVNIŠKI
POSTAVNEŽ

MOČVIRSKI
CEKINČEK

(Euphydryas aurinia)

(Lycaena dispar)

Travniški postavnež spada med
metulje pisančke, ki so največja
in najbolj pestra družina
metuljev. Metulj je oranžne
barve z izraženimi rdečimi,
rumenimi in črnimi vzorci na
krilih. Najlažje ga prepoznamo
po vrsti črnih pik na zunanji
strani zadnjih kril. Samice
v mesecu juniju odložijo
jajčeca v skupkih do 250 jajčec
na spodnjo stran lista travniške izjevke (Succisa pratensis). Po nekaj tednih

Močvirski cekinček je lahko opazen metulj, saj je njegova spodnja
stran kril izrazito modra. Zgornja stran se blešči v oranžni barvi s
črno obrobo. Zgornja krila so pri samicah rjavkaste barve z oranžnim
robom. Samice metuljev odlagajo jajčeca na liste različnih vrst kislic
(Rumex sp.). Iz njih se razvijejo gosenice, ki so zelene barve. Hranijo
se s spodnjo stranjo listov kislic. Vrsta prezimi v stadiju gosenice in
se zabubi spomladi. V mesecu maju se razvije odrasel metulj, ki pa
ni vezan samo na eno hranilno rastlino. V naravi lahko sočasno,
odvisno od letnega časa (med majem in oktobrom), opazujemo od dve
do tri generacije močvirskih cekinčkov. Metulj je vezan na nižinske
mokrotne travnike, obrežno vegetacijo vodotokov, jezer in jarkov.
Lokalno se pojavlja po celotni Sloveniji.

se iz jajčec razvijejo mlade gosenice, ki so slabo mobilne in se prehranjujejo
z rastlino, na kateri so se izlegle. Gosenice se hranijo do konca meseca
septembra, nato si izoblikujejo čvrsto in vodoodporno gnezdo, v katerem
prezimijo do marca. Pozno spomladi se gosenice zabubijo. Iz bube se razvije
odrasla žival, ki se lahko hrani tudi na drugih vrstah rastlin. Ker je gosenica
metulja vezana na točno določeno hranilno rastlino, je razširjenost metulja
omejena zgolj na območje, kjer ta rastlina uspeva. Travniškega postavneža
najdemo na manjših območjih Primorja in Krasa na zahodu, preko osrednje
Slovenije do Goričkega. Živijo na izrazito močvirnih travnikih in barjih ali
pa na polsuhih do suhih travnikih.
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GOZD
Gozdna tla, rastline gozdnih tal in drevje nudijo dom in zatočišče
številnim živalskim vrstam. Nekatere vrste živali so stalne prebivalke
gozda, druge v gozdu bivajo občasno. Številne vrste tam najdejo dom in
hrano zase ter za svoje potomce. Bolj kot je gozd raznolik, več vrst živali
lahko tam domuje. V gozdu z mladimi drevesi ali v smrekovem gozdu ni
raznolikih življenjskih prostorov. Tam je pestrost živalskih vrst manjša.
Višja pestrost organizmov je v starih, zrelih gozdovih, v katerih se ne
gospodari ali pa je le-to zmerno. Tako kot živali je tudi človek že od nekdaj
povezan z gozdom. Poleg tega, da gozd človeka ščiti pred vse pogostejšimi
naravnimi katastrofami, gozd izkoriščamo za pridobivanje hrane,
gradbenega materiala in lesa za kurjavo. Gozdovi so pljuča Zemlje, saj
rastline v procesu fotosinteze porabljajo ogljikov dioksid in proizvajajo
kisik ter vodo. Gozdovi nas ščitijo tudi pred hrupom in vetrom, drevesa pa
s koreninskim sistemom zadržujejo prst pred izpiranjem in odnašanjem.
Pomembni listopadni drevesi v Sloveniji sta bukev in hrast. Hrast
je visoko, toploljubno drevo, njegov plod je želod. Poznamo več vrst

hrastov: dob, graden, cer, puhasti hrast, črničevje in oplutnik.
Hrast nudi bivališče mnogim vrstam živali, ki domujejo v njegovih
koreninah, deblu ali krošnjah. Številne med njimi za svoj življenjski
cikel potrebujejo predvsem stara, poškodovana ali trohneča
hrastova drevesa. Ker pa se z gozdovi neprimerno gospodari, je teh
dreves vse manj.
V priročniku bomo spoznali:
• ekosistem gozd
• primerno gospodarjenje z gozdom
• vpliv človeka na gozdove
• tri zavarovane vrste hroščev

V prazne krogce napiši,
kateremu drevesu pripada list in
poveži plod s pravilnim listom.
LIPA - E
KOSTANJ- D
BUKVA - R
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JAVOR- V
HRAST- O
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Pod fotografijo napiši, ali se s prikazanim gozdom gospodari, ali pa
je gozd prepuščen naravnim procesom. Nato pojme, ki opisujejo
procese v gozdu,vpiši v pravilni stolpec.

1. sajenje dreves
2. trhel les
3. naravna obnova gozda

7. goste, sklenjene krošnje
dreves
8. številne drevesne vrste

4. bogata podrast

9. drevesa v različnih razvojnih
fazah

5. stara drevesa obrasla z
lesnimi gobami

10. ena drevesna vrsta

6. dupline v drevesih
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HROŠČI
Hrošči so najštevilčnejša skupina živali na svetu. Imajo dva para
kril. Sprednji par kril je spremenjen v trda pokrovna krila, ki jih
imenujemo pokrovke. Namenjena so zaščiti nežnih opnastih
letalnih kril, ki so pod njimi. Kot vse žuželke imajo tudi hrošči tipalke,
s katerimi zaznavajo gibanje in snovi. Določene vrste hroščev jih
uporabljajo tudi kot čutilni organ za zaznavanje svetlobe. Mnogi
hrošči so izrazitih, živih barv, s katerimi sporočajo plenilcem, da so
nevarni in strupeni. Mnoge vrste se z barvo in vzorci dobro zlijejo z
naravnim okoljem, zato so manj opazne za morebitne plenilce.
Vsi hrošči imajo popolno preobrazbo. Razvojna stopnja ličinke
lahko traja več let, preden se zabubijo. Iz bube se razvije odrasla
žival, ki lahko živi le nekaj dni. V teh dneh lahko tudi nič ne je, saj
je njena glavna naloga poiskati spolnega partnerja ter se razmnožiti.
Hrošči so zelo pomembni za ekosistem in kroženje snovi v naravi.
Odrasli se hranijo z rastlinami, glivami ali nevretenčarji, jedo pa tudi
razpadajoče rastlinske in živalske ostanke.
V procesu razgradnje lesa sodelujejo glive in razni členonožci ter
njihovi plenilci. Razgradnja lesa se prične, ko drevo še raste in
odmirajo posamezne veje ali korenine ter se konča, ko se vsa biomasa
razgradi v humus. Tiste vrste organizmov, katerih življenjski cikel
je neobhodno povezan z odmirajočim lesom ali lesnimi glivami,
imenujemo saproksilni organizmi.

S pomočjo interneta uvrsti vrsto rogač
(Lucanus cervus) v sistem.

KRALJESTVO

živali

DEBLO
RAZRED

žuželke

RED
DRUŽINA
ROD

Lucanus

VRSTA
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PUŠČAVNIK
(Osmoderma eremita)
Puščavnik je temno rjav hrošč, ki lahko zraste do dolžine 3 cm. Samci oddajajo vonjave,
podobne vonju marelic, in z njimi privabljajo samice. Po paritvi samec živi le še nekaj dni,
samica pa v opuščeno duplo, ki je napolnjeno z muljem iz ostankov lesa, lesnih gliv, iztrebkov
in drugim drobirjem, odloži oplojena jajčeca. Po približno tednu dni pogine tudi ona. Iz jajčeca
se razvijejo ličinke, ki se hranijo z lesnimi glivami v notranjosti dupla. Po 2-4 letih se ličinka
preobrazi v odraslega hrošča. Hrošč puščavnik živi v gozdovih, parkih in drevoredih z velikimi
starimi drevesi in ga le redko vidimo leteti, saj je slab letalec.

Ali lahko na podlagi opisov prepoznaš, katera vrsta
hrošča je na fotografiji? Vpiši imena v kvadratke.

HRASTOV KOZLIČEK – STRIGOŠ
(Cerambyx cerdo)

ROGAČ
(Lucanus cervus)
Rogač je največji evropski hrošč, ki lahko zraste do dolžine 8 cm. Zaradi povečane zgornje
čeljusti, s katerimi rogači želijo očarati samico in premagati nasprotnega samca, je eden
izmed najbolj prepoznavnih hroščev, ki jih lahko najdemo pri nas. Samice rogačev nimajo
povečanih čeljusti in so manjše.
Razvojni cikel rogačev se začne z odlaganjem približno 20 jajčec pod trohneč les ali med
trohneče korenine do 30 cm v tla. Iz jajčec se nato izleže ličinka, ki se tik ob hrastovih
koreninah prehranjuje z glivami in razpadlim lesnim materialom. Ko dopolni 3-4 leta, se
zabubi in nato preobrazi v odraslega hrošča. Navadno to poteka v zgodnjih poletnih mesecih.
Odrasle živali živijo le mesec ali dva in se prehranjujejo z drevesnimi sokovi. Rogač je slab
letalec, ki lahko v enem letu preleti razdaljo do največ enega kilometra. Rogače lahko opazimo,
ko se zvečeri, v mesecu maju, juniju in juliju. Najdemo ga na območjih celotne Slovenije.
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Hrastov kozliček je eden izmed večjih hroščev, saj lahko zraste do dolžine 7 centimetrov. Prepoznaven je po črni barvi telesa s temno rjavo prevleko, ki proti vrhu prehaja v rdečkasto rjavo barvo.
Imajo dolge tipalnice, ki so pri samcih daljše od trupa.
Razvoj hrastovega kozlička je vezan na stara, deloma trohneča hrastova drevesa. Samice odložijo
jajčeca v večje rane v lesu ali na stičišču suhih vej in debla. Ličinke se hranijo z lesnimi glivami
in dolbejo podolgovat rov proti notranjosti debla. Razvoj
ličinke traja 3-4 leta. Preden se ličinka
zabubi se preseli bližje proti skorji, da
preobraženi hrošč lažje najde izhod iz
debla. Odrasli hrošči živijo le nekaj tednov in se hranijo z drevesnimi sokovi.
Običajno so hrastovi kozlički aktivni v
mraku, samice pa lahko vidimo tudi čez
dan, ko hodijo gor in dol po deblu hrasta.

Razmisli! Našteti hrošči so pomembni v
procesu razgradnje organskih materialov
v naravi. V zvezek zapiši zakaj? Ali
poznaš še katere druge organizme, ki
pa niso nujno živali, so pa prav tako
pomembni v procesu kroženja snovi?
Odgovor zapiši na spodnje črte.
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GOZDNA MOKRIŠČA
V gozdu najdemo tudi različna vodna okolja, kot so gozdni potoki,
mlake, luže... Ti življenjski prostori so oaze biotske raznovrstnosti.
Bogastvo živega sveta v njih je neizmerno. Gozdni potok je življenjski
prostor organizmom v različnih razvojnih fazah, predvsem vodnim
vrstam žuželk, mnogim dvoživkam in rakom. Občasne luže in
mlake so idealni razmnoževalni življenjski prostor urhom, žabam
in močeradom. V bližini voda se vedno najdejo tudi kače, naprimer
belouške in kobranke.
S spravilom lesa iz gozda se, predvsem z namenom utrditve gozdnih
vlak in cest, občasne luže velikokrat zasujejo z raznolikim materialom.
Predvsem v preteklosti je bilo v in ob gozdovih tudi ogromno divjih
odlagališč raznovrstnih odpadkov, ki so prav tako negativno vplivali
na vodna okolja v gozdu.
V priročniku bomo spoznali:
• ekosistem mokrišč
• vpliv človeka na mokrišča
• dvoživke
• razvojni krog dvoživk
• žabe

S pomočjo informacij
na spletu poišči, kam
lahko odpelješ večje
kosovne odpadke.

DVOŽIVKE
Dvoživke so skupina vretenčarjev, ki preživijo del življenja v vodi,
številni odrasli osebki pa so prav tako vezani na vlažno okolje. Dvoživke
poleg pljuč dihajo tudi skozi kožo, ki mora biti zato ves čas vlažna.
Večina dvoživk v Sloveniji odlaga jajčeca v stoječe ali počasi tekoče
vode. Urhi, pupki in močeradi ne gredo daleč od svojih letnih bivališč,
zato odlagajo jajčeca v občasne luže v gozdu ali njegovi bližini, v plitve
tolmune v gozdnih potočkih, pa tudi v kale. Žabe v spomladanskem času
prepotujejo različno dolge razdalje od zimskih prezimovališč do mrestišč,
kjer nato odložijo jajčeca. Čas, potreben za razvoj iz jajčeca v paglavca,
je odvisen od posamezne vrste dvoživk in pogojev naravnega okolja.
Paglavci z rastjo postajajo bolj podobni odraslemu osebku.
Odrasle dvoživke najdemo v zavetju pod kamni, v skalnih razpokah,
pod odmrlim lesom, v mejicah in visoki travi. Dvoživke so aktivnejše v
večernih urah in v vlažnih dneh.
Dvoživke imajo strupne žleze, ki so namenjene obrambi. Preprečujejo pa
tudi razvoj plesni in ostalih bolezni kože.

Razmisli! Kdo vse
se prehranjuje z
dvoživkami?
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Ali je ribnik na spodnji ilustraciji primeren življenski prostor za
dvoživke? Odgovor utemelji.

Obkroži dvoživke.

Razmisli! Kako se imenuje
veja s področja biologije, ki
se ukvarja s proučevanjem
dvoživk?
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BREZREPE DVOŽIVKE

HRIBSKI URH
(Bombina variegata)

Žabe so skupina brezrepih dvoživk, kar nam že ime pove, da v odraslem
stanju nimajo repa. Telo imajo prekrito s tanko, občutljivo kožo, ki
mora biti ves čas vlažna in s tem zaščitena pred izsušitvijo in sončnimi
žarki. Velika večina žab odlaga svoja jajčeca izključno v vodo. Jajčeca
so majhna, obdana z zaščitnim želatinastim ovojem, kar imenujemo
mrest. Ovoj preprečuje izsuševanje jajčec in ščiti pred plenilci, da
bi jih zaužili. Iz jajčeca se izležejo ličinke, ki jih imenujemo paglavci
Nadaljnji razvoj paglavca poteka v več stopnjah. Najprej se razvijejo
zadnje in nato sprednje noge. Sočasno poteka razvoj pljuč in počasna
izguba škrg. Po končani preobrazbi lahko žaba preide na kopno.

Hribski urh je dvoživka, ki zraste do 5,5
cm. Ima sploščeno telo in glavo. Prepoznavna znaka urhov sta srčasto oblikovana zenica in črno rumeno obarvana
trebušna stran. Vzorec na trebušni strani
je pri vsakem osebku edinstven, podobno
kot unikatnost prstnega odtisa pri ljudeh.
Na zgornji strani telesa hribskega urha so
številne strupne žleze, ki se na površini
kože odpirajo z izvodili pod strupnimi
bradavicami. Strup ni nevaren za človeka,
v primeru, da pride v stik z očmi ali kožo, pa lahko izzove draženje.
Hribski urh ima najraje vlažne gozdne habitate. Mlaka ali ribnik, počasi tekoč
potok, kolesnice napolnjene z vodo ali katero drugo začasno stoječe vodno telo
so ključni deli habitata za razvoj od paglavca do odrasle živali. V jeseni, ko voda
presuši in nastopi hladnejše vreme, hribski urh prezimuje v luknjah v tleh in pod
kamenjem.

RAZVOJ SPREDNJIH NOG

IZGUBA REPA

Odrasel osebek se hrani z ličinkami hroščev, metuljev ter z mravljami, pajki in
stonogami.
Zanimivo pri urhih je tako imenovan žabji refleks. Če se počutijo ogrožene, namreč
dvignejo glavo in zadnji del telesa ter s tem izpostavijo rumeni trebuh.

RAZVOJ ZADNJIH NOG

RAZVOJ PAGLAVCA
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RAZVOJNI
KROG ŽABE

ODLOŽI JAJČECA
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Na prazna mesta vstavi pravilno manjkajočo besedo.
Reka Sotla je mejna reka med

DODATNE NALOGE

in

je veda, ki se ukvarja z odnosi med živimi bitji, naravnim okoljem in
vplivom
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na naravo.
.

Živali, ki imajo telo sestavljeno iz številnih členov, spadajo v skupino
Človeškemu telesu omogoča pokončno držo hrbtenica ter
na

pritrjene

. Pri žuželkah strukturo, ki služi za oporo in zaščito telesa ter je

pritrdišče za mišice imenujemo

skelet.

Iz jajčeca metulja se razvije ličinka, ki jo imenujemo
hitro raste vse dokler se ne spremeni v
odraslega

. Ta veliko poje in
, v kateri poteka preobrazba v

.

Gozdovi vežejo velike količine ogljikovega dioksida in proizvajajo kisik, zato jim z drugo besedo
pravimo tudi, da so

Zemlje.

Hrošči imajo pomembno vlogo v procesu

snovi v naravi.

Med večernim spomladanskim sprehodom lahko opaziš hrošča

, ki je

eden izmed največjih hroščev v Evropi.
Skupino vretenčarjev, ki za razvoj potrebujejo vodo, ko odrastejo pa živijo na kopnem, imenujemo
.
Za lažje prepoznavanje med številnimi vrstami rastlin in živali si lahko pomagamo z uporabo
.
Človek s svojim načinom življenja posega v življenjski prostor številnih

.

Zaradi prekomernega izkoriščanja naravnih virov, so ogroženi številni

.

Vsak izmed nas lahko doprinese svoj delež k izboljšanju stanja v
Vedo, ki se ukvarja z žuželkami imenujemo
ukvarja z njo
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.
in raziskovalca, ki se

.
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Ležeče

Navpično

2.
4.

1.

11.
7.
13.
14.
16.
18.

Najštevilčnejša skupina živali na Zemlji.
Življenjsko okolje, v katerem organizem
živi.
Veda o življenju.
Drevo, katerega plod imenujemo želod.
Hrošč z močno razvitimi čeljustmi.
Ličinka metulja.
Zemljišče, na katerem prevladujejo
zeliščne rastline.
Hrošč, katerega ličinke se hranijo na
starem hrastovem drevesu.

3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
15.
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12.
17.

Pojem, ki označuje skupno raznolikost vseh oblik
živih bitij v nekem okolju, ekosistemu ali pa na Zemlji.
Raziskovalec, proučevalec žuželk.
Rastlina, na kateri se hranijo gosenice metulja.
Trda krila hrošča.
Pojem, ki opisuje povezanost živih organizmov in
nežive narave, ki pa skupaj delujeta kot celota.
Izraz za organizme, katerih življenjski cikel je
neobhodno povezan z odmirajočim lesom ali
lesnimi glivami.
Dvoživka s črno-rumeno obarvano trebušno
stranjo.
Mreža posebej varovanih območij na območju
Vretenčarji, ki živijo v vodi in na kopnem.
Evropske unije s ciljem ohraniti biotsko
raznovrstnost.
Ličinka žabe.
Površina, ki je pretežno zaraščena z lesnimi
rastlinami.

