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Človeška ribica 

Drobnovratnik 

Jamska dvojnonoga 

Jamska kozica 

Jamska mokrica 

NOTRANJSKI REGIJSKI PARK 
 
Križna jama 
 
1. Napiši, kakšna je razlika med suho in vodno jamo. 
 

______________________________________________________________________ 
 

 Katera jama (suha ali vodna) je po nastanku starejša? Po čem sklepaš? 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 
 
2. Križna jama je 4. jamski sistem v svetu po številčnosti jamskih organizmov (doslej 

najdenih 44 vrst, med njimi pa, presenetljivo, ni človeške ribice).  
Poveži risbe jamskih živali z ustreznimi imeni. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Poveži posamezne vrste s pripadajočimi višjimi taksonomskimi skupinami živali. Glej 
primer.   *Opomba: V istem stolpcu ne gre vedno za iste taksonomske kategorije! 
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 Kako pravimo vrstam, ki so značilne samo za neko določeno območje in jih ne 
najdemo nikjer drugje na svetu? Napiši. 
 
_____________________________________ 
 
Podčrtaj vrsto/-e, ki po tvojem spada/-jo med take vrste. 
 

kranjski jeglič (Primula carniolica)  trst (Phragmites australis) 
 
človeška ribica (Proteus anguinus)  travniška kadulja (Salvia pratensis) 

 
 

3. Ali je jamski sistem samozadosten kot ekosistem – ali bi preživel brez stika z zunanjim 
svetom? Razloži. Pomagaj si z znanjem o prehranjevalnih verigah. 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 

 
Cerkniško jezero 
 
4. Kako je po legendi nastalo Cerkniško jezero?  

Legendo si lahko prebereš na spletni strani projekta LIFE (http://life.notranjski-park.si/), pod 
zavihkom Izobraževanje – Učna gradiva – Pravljica o nesrečni ljubezni. 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
 
5. S pomočjo slikovnih ključev določi po 3 rastlinske vrste v jezeru ali na njegovem 

bregu ter na vlažnem travniku in izpolni tabelo. (*Glej navodila na 7. strani.) 
 

Življenjski prostor Slovensko (latinsko) ime vrste 
Ogroženost * 

(Uvrščenost v Rdeči 
seznam) – DA / NE 

  

  JEZERO 

  

  

  VLAŽNI TRAVNIKI 
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 Večina vrst, ki je vezana na vlažne travnike, je danes ogroženih. Kaj misliš, zakaj? 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

6. S pomočjo slikovnih ključev za določanje ptic določi vsaj 5 vrst ptic, ki jih opaziš na 
jezeru ali v njegovi okolici. Pri opazovanju ptic si pomagaj z daljnogledom. Vpiši imena 
ptic v spodnjo tabelo. 
 

 Izberi si eno tebi zanimivo vrsto, jo opiši ter v priročniku ali na spletu poišči nekaj 
zanimivosti o njej (način življenja, vedénje, življenjski prostor, način gradnje gnezda, 
vzgoja mladičev, oglašanje, selitve, ogroženost in podobno). 

 
Slovensko (in latinsko) ime 

vrste 
Opis in zanimivosti ene izmed njih 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 
 
7. V Učnem gradivu - Ljubljanica (najdeš ga na spletni strani Notranjskega regijskega parka 

oziroma na njeni podstrani Projekt LIFE (http://life.notranjski-park.si/ – Izobraževanje – Učna 
gradiva) poišči podatek o tem, kam odteka voda iz Cerkniškega polja. Dopolni. 
 
 
Skozi ponorne jame v Jamskem zalivu teče voda proti  
 

______________________________________________. 
 
Skozi ponikve in požiralnike v dnu jezera odteka voda proti  
 

_____________________________________________ . 
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Rakov Škocjan 
 
8. Rakov Škocjan je naseljeval že pračlovek, o čemer pričajo arheološke najdbe ostankov 

orodij iz stare kamene dobe. 
 
Obkroži trditve, ki veljajo za obdobje stare kamene dobe. 
 
a. končala se je s koncem ledene dobe (pred 10.000 leti) 

b. začela se je s koncem ledene dobe (pred 10.000 leti) 

c. ljudje so živeli v jamah 

d. ljudje so si gradili bivališča iz kamna in ilovice 

e. ljudje so si gradili bivališča iz lesa (bivake) 

f. uporabljali so preprosto kamnito orodje (pestnjak) 

g. orodje so izdelovali samo iz kamna 

h. uporabljali so orodje, izdelano predvsem iz kamna, pa tudi iz kosti in lesa 

i. ognja še niso poznali 

j. uporabljali so že ogenj 

k. preživljali so se z lovom 

l. preživljali so se z nabiralništvom 

m. ukvarjali so se s poljedelstvom 

n. ukvarjali so se z živinorejo 

o. pomembnejšo vlogo v družbi so imele ženske (matriarhat) 

p. pomembnejšo vlogo v družbi so imeli moški (patriarhat) 

 
 

9. Pri cerkvici Sv. Kancijana pri Velikem naravnem mostu so izkopali tudi ostanke 
lončevine iz železne dobe, najmlajše izmed kovinskih dob, ki so sledile kamenim 
dobam. 
 
Kateri dve kovinski dobi sta se zvrstili v razvoju človeka pred železno dobo? 
 
______________________________ in _______________________________ 
 
 

10. Prvi pisni vir o obstoju cerkvice Sv. Kancijana pri Velikem naravnem mostu je iz leta 
1526. Kaj je bila glavna značilnost tega obdobja na slovenskih tleh? Pred kom so se 
ljudje umikali iz vasi?  
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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 Kako imenujemo zgodovinsko obdobje, ki se je začelo z odkritjem Amerike leta 
1492 in se končalo s koncem prve svetovne vojne leta 1918? Obkroži. 

 
a. stari vek  b. srednji vek  c. novi vek         d. najnovejši vek 

 
 

11. Razloži, kako sta nastala naravna mostova v Rakovem Škocjanu. 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 

12. Poveži vrste z njihovim življenjskim okoljem. Pomagaj si s priročniki za določanje 
rastlinskih in živalskih vrst ali s pomočjo informacij na spletu. 
 
 

 
 
 
 
A. Z rdečo barvo pobarvaj vrste, ki so ogrožene in zato uvrščene na Rdeči seznam 

ogroženih rastlinskih in živalskih vrst Slovenije.*(Glej navodila na 7. strani.) 
 

VELIKI MLAKAR 
(Lymnaea stagnalis) 

KRIŽNA JAMA 

CERKNIŠKO JEZERO 

VLAŽNI TRAVNIKI 
ob Cerkniškem jezeru 

NAVADNA MOČVIRNICA 
(Epipactis palustris) 

ČLOVEŠKA RIBICA 
(Proteus anguinus) 

DROBNOVRATNIK 
(Leptodirus hochenwartii) 

JAMSKA KOBILICA 
(Troglophilus cavicola) 

ŠČUKA (Esox lucius) 

ČOPASTI PONIREK 
(Podiceps cristatus) 

KOSTANJEVKA 
(Aythya nyroca) 

ILIRSKI MEČEK 
(Gladiolus illyricus) 

MOČVIRSKI CEKINČEK 
(Lycaena dispar) 

MOČVIRSKA KUKAVICA 
(Orchis palustris) 
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B. S pomočjo Rdečega seznama ogroženih vrst ugotovi, katera od navedenih vrst je 
najbolj ogrožena. V katero kategorijo ogroženosti spada? Kaj to pomeni?  
**(Glej navodila na 7. strani.) 

 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
C. Razmisli in napiši, kateri dejavniki ogrožajo najbolj ogroženo vrsto. 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 

13. Na fotografijah je prikazanih nekaj živalskih vrst, ki živijo tudi v Notranjskem regijskem 
parku. Poimenuj jih. 
 

     
 

_____________________ ___________________   ___________________ 
 

     
 

___________________ _________________   __________________ 
 

 V katero višjo taksonomsko kategorijo spadajo vse vrste na zgornjih fotografijah? 
 

_______________________________ 
 

 Ta taksonomska kategorija se deli v dve podkategoriji. Zgornje tri vrste pripadajo eni 
podkategoriji, spodnje tri vrste pa drugi. Kateri dve podkategoriji sta to? 

 
_______________________________ in __________________________________ 
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 Naloge z geografsko vsebino. 
 
 Naloge z biološko vsebino. 
 
 Naloge z vsebino iz zgodovine. 

DODATNA NAVODILA pri izpolnjevanju Učnega lista: 
 
 
* Rdeči seznam poišči na spletni povezavi: 
http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/okolje/zakon_o_ohranjanju_narave/ 
 

Na tej strani Ministrstva za okolje in prostor poišči Pravilnik o uvrstitvi ogroženih 
rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam in njegovo prilogo Priloga 1: Rdeči seznam.  
 

 V Pravilniku so opisane posamezne kategorije ogroženosti in kriteriji za 
uvrstitev vrste v posamezno kategorijo.  

 V Prilogi 1 (Rdeči seznam) k Pravilniku o uvrstitvi ogroženih vrst v RS je 
seznam vrst, ki so uvrščene na Rdeči seznam. 

 
Odpri dokument Priloga 1: Rdeči seznam in preveri ogroženost oziroma 

neogroženost iskanih vrst. Vrste, ki so na seznamu, so ogrožene. 
 
 
 
** Pravilnik o uvrstitvi vrst v rdeči seznam poišči na zgoraj napisani spletni 
strani. 
 

Odpri dokument Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v 
rdeči seznam in si v njem preberi, katere kategorije ogroženosti obstajajo 
ter kakšne so njihove kratice.  

 
Odpri dokument Priloga 1: Rdeči seznam in za vsako vrsto preveri, če je 

uvrščena na seznam ter v katero kategorijo ogroženosti spada. Tako boš 
dobil tudi vrsto, ki je najbolj ogrožena izmed vseh. 

 
 

 
Informacije za pomoč pri reševanju učnega lista si poiščite tudi na spletnih straneh 
projekta LIFE06 – http://life.notranjski-park.si/ in Notranjskega regijskega parka - 
http://www.notranjski-park.si/ .  


