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ŽIVE MEJE na Cerkniškem jezeru 
 
 
Negovane žive meje 
 
1. Skiciraj izgled opazovane žive meje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. S pomočjo raznih slikovnih ključev ugotovi, katere lesne vrste uspevajo v opazovani 

negovani živi meji in napiši njihova imena. 
 
Število lesnih vrst:    _______________  Število zelnatih vrst:   _____________ 
 
Lesne vrste: ____________________________________________________________ 

 
 

3. Na prazen list papirja naredi z voščenko odtise listov lesnatih rastlin v živi meji.  
 
 
4. Poišči čim več različnih vrst živali v negovani živi meji. Pomagaš si lahko z rjuho, ki jo 

položiš na tla pod živo mejo, nato pa vanjo s stresanjem vej naloviš živali, ki se 
zadržujejo na vejah in listih. Pri določanju vrst si pomagaj s slikovnimi ključi. 
 
Število različnih vrst: _____________ 
 
Nariši in poimenuj tri izmed njih.  
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Samorasle žive meje 
 
5. Skiciraj videz opazovane samorasle žive meje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. S pomočjo slikovnih ključev ugotovi, katere lesne vrste uspevajo v samorasli živi meji. 

 
Število lesnatih vrst:    ____________  Število vseh vrst:   _____________ 
 
Drevesni sloj: ___________________________________________________________ 
 
Grmovni sloj: ___________________________________________________________ 
 

  ___________________________________________________________ 
 
Zeliščni sloj:  ___________________________________________________________ 
 
        ___________________________________________________________ 
 

 
7. Na prazen list papirja naredi z voščenko odtise listov vseh lesnatih rastlin samorasle 

žive meje in poleg njih napiši imena vrst. Pri določanju vrst si pomagaj s slikovnimi 
ključi. 

 
 
8. Opazuj živali, ki se zadržujejo v samoraslih živih mejah. Pod grmovje napni rjuho in 

vanjo s stresanjem vej nalovi živali, ki se zadržujejo na vejah in listih.  
 

Število različnih vrst: _____________ 
 
Nariši in poimenuj tri izmed njih. 
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9. Razmisli in napiši podobnosti in razlike med negovanimi in samoraslimi živimi mejami. 
 

 Negovane žive meje Samorasle žive meje 

Mesta, kjer 
uspevajo   

Število lesnatih 
vrst (obkroži) 

1              malo           veliko 1             malo            veliko 

Najpogostejše 
lesnate vrste v 
živi meji 

  

Izgled   

Obrezovanje 
(pogostost)   

Pomen za 
človeka   

Pomen za 
naravo   

 
10. Smiselno poveži. 
 

 

meja med zemljišči 

zaščita pred radovednimi pogledi 

zadrževanje vetra 

preprečevanje erozije (odnašanja prsti) 

zaščita pred hrupom 

estetska vloga 

bivališče ali zavetje za "človeku nekoristne" rastline 

bivališče in zavetje za številne živali 

mesto gnezdenja številnih ptic 

"preža" za plenilce 

vir hrane 

NEGOVANA ŽIVA MEJA

SAMORASLA ŽIVA MEJA
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11. S puščicami dopolni prehranjevalni splet v samorasli živi meji. Puščice naj prikazujejo 
smer pretoka energije in hranilnih snovi. Pomagaj si s Prilogo 1 na 5. strani. 

 

 
 
 
12. V zgornjem prehranjevalnem spletu pobarvaj proizvajalce ZELENO, rastlinojedce 

RUMENO in mesojedce RDEČE. 
 

Kako s skupnim imenom označujemo organizme, ki hrane ne proizvajajo kot 
proizvajalci, ampak jo trošijo? 
      _____________________________ 

 
 
13. S katerim naravnim življenjskim okoljem bi lahko primerjali samoraslo živo mejo 

(vrstna sestava, življenjske razmere)? Zakaj? 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 
14. Katere žive meje (negovane ali samorasle) so pomembnejše iz naravovarstvenega 

vidika? Razloži, zakaj. 
 

______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

GLOG 

kos 

jazbec 

jež 

LESKA 

sekulja 

gož 

kanja 

polh gosenice 

čmrlj 

hrošč 
minica 

rjavi 
srakoper 

listna uš 

dvopikčasta 
polonica

rjavi lunj 

mali vrtni 
polž 
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Priloga 1: Viri hrane za nekatere živali živih mej 

 
 
Mali vrtni polž: listi 

Listna uš: rastlinski sokovi 

Gosenice različnih vrst metuljev: listi grmovja 

Zlata minica: pelod in cvetni listi gloga, šipka, bezga 

Dvopikčasta polonica: listne uši 

Čmrlji: cvetni prah in nektar 

Sekulja: deževniki, polži, žuželke 

Gož: mali sesalci, kuščarice, ptice in njihova jajca, žabe 

Rjavi srakoper: žuželke, mali sesalci 

Kos: žuželke, sadeži, črvi 

Kanja: mali sesalci, plazilci, dvoživke 

Rjavi lunj: poljske voluharice, ptice 

Rjavoprsi jež: polži, deževniki, žuželke, mali sesalci, sadje 

Navadni polh: listi, popki, oreščki, sadeži, tudi ptičja jajca in mladiči 

Jazbec: mali sesalci, ptice, žuželke, polži, sadeži 

 

 


