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Travniki na Cerkniškem jezeru 
 
 
Zelenica 
 
1. Oglej si zelenico pred hišo in izpolni tabelo v nalogi 7. 

 
Kako je z nego zelenic (sajenje, košnja, zalivanje,…)? __________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Kakšne so lastnosti vrst, ki uspevajo v zelenicah? ______________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 

 
Gojen travnik 
 
2. Z vrvico in palčkami označi površino 2x2 m2 in na tej površini preštej rastlinske vrste. V 

tabelo pod 7. nalogo napiši število vseh rastlinskih vrst na označeni površini in oceni, 
kakšen delež zavzemajo na njej trave ter ostale cvetlice.  
Opazuj večji del travnika in v tabelo napiši, katera barva prevladuje na njem ter koliko je 
vseh barv na travniku.  

 
3. S pomočjo ključev za določanje travniških rastlin določi vsaj 2 vrsti trav in 4 vrste 

ostalih cvetlic. 
 
Skiciraj dve vrsti trav in ju poimenuj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
 
Napiši še imena ostalih travniških rastlin, ki si jih našel:  
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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4. Opazuj travnik in poišči čim več živali, ki živijo na njem. Koliko različnih vrst živali 
opaziš? Zapiši v tabelo pod točko 7.  
 
Kateri večji skupini živali pripada največ opaženih živali? ________________________ 
 
S čim se ta skupina živali prehranjuje? _______________________________________ 
 
Nariši in poimenuj dve izmed opaženih travniških živali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Številne travniške živali in rastline so resno ogrožene, bodisi zaradi nepravilnega načina 
ali časa košnje, pretiranega gnojenja travnikov ali pa zaradi opuščanja košnje, zaradi 
česar se travniki vse bolj zaraščajo. 
S križcem  označi nepravilno košen travnik, s kljukico  pa pravilno košenega. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  A          B               C 
 
 
 
6. Razloži pravilnost oziroma nepravilnost načina košnje v zgornjih treh primerih. 

 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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7. Poišči čim več različnih rastlin (ne trgajte rastlin, sploh pa ne zavarovanih vrst!) in 
dopolni tabelo. Pomagaj si z ustrezno literaturo in učbenikom. 

 

DRUŽINA ZNAČILNOSTI Vrstni predstavniki 
Enokaličnice 

/ 
Dvokaličnice 

metuljnice   dvokaličnice

  
travniška kadulja, 
materina dušica, 

lisasta mrtva kopriva 
 

 

cvetovi združeni v socvetja, 
imenovana "koški", 

na robu so jezičasti cvetovi, v 
sredini pa cevasti; 

socvetje ima videz enega cveta 

  

radičevke 
cvetovi združeni v koške, ki jih 

sestavljajo samo jezičasti cvetovi 
  

  

majska prstasta 
kukavica, 

mesnordeča prstasta 
kukavica, močvirska 

kukavica,… 

 

kobulnice  
kumina, korenje, 
navadni dežen 

 

  
pasja trava, lisičji rep, 
mačji rep, migalica, 

ljuljka, latovka 
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Vlažni travnik – negnojeni travnik 
 
8. Označi 2x2 m2 travnika in izpolni tabelo tako kot za 2. nalogo. 

 

 Zelenica Gnojeni travnik Negnojeni travnik 

Število 
rastlinskih 
vrst na 2x2 m2 na površini približno 2x2 m2 

  

Delež 
zastopanosti 
trav na površini približno 2x2 m2

                  %                     % 

Delež 
zastopanosti 
ostalih rastlin na površini približno 2x2 m2

                 %                     % 

Prevladujoča 
barva na 
travniku 

   

Ostale barve 
na travniku    

Število 
živalskih vrst    

 
9. S pomočjo literature ali spleta (glej Navodila za učence) ugotovi, katere ogrožene vrste 

rastlin uspevajo na vlažnih travnikih Cerkniškega jezera in poskusi kakšno od njih tudi 
poiskati. Ne trgaj rastlin! Napiši imena nekaterih izmed njih. 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 

10. Razmisli in napiši, zakaj so te rastlinske vrste ogrožene. 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 

11. Obkroži pravilne trditve. 
 
a. Na zelenicah uspeva mnogo vrst. 

b. Zelenice je potrebno kositi zelo pogosto, na 14 dni. 

c. Na zelenicah uspevajo le trave in rastline, ki imajo pritlične liste v rozeti, plazeča 

stebla ali pritlike. 

d. Ekstenzivno gojene travnike se gnoji po vsaki košnji. 

e. Ekstenzivno gojene travnike se pokosi največ trikrat na leto. 

f. Na ekstenzivno gojenih travnikih je večja vrstna pestrost kot na intenzivno gojenih. 
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g. Intenzivno gojene travnike se močno gnoji, zato se na njih lahko kosi tudi 4 do 5 

krat na leto. 

h. Na intenzivno gojenih travnikih se pridela več krme kot na ekstenzivnih. 

i. Kmete je treba vzpodbujati k čim bolj intenzivnemu kmetijstvu. 

j. V Sloveniji uspeva veliko negojenih travišč. 

k. Negojena travišča so pomembna zatočišča številnih ogroženih rastlin in živali. 

l. Zaradi velike namočenosti tal na Cerkniškem jezeru tam uspevajo vlažni travniki. 

m. Izsuševalni posegi na Cerkniškem jezeru v preteklosti so pozitivno vplivali na obstoj 

vlažnih travnikov. 

n. Če travnik, na katerem uspevajo kukavičnice, pognojimo, bodo le-te bolje rasle. 

o. Vlažni travniki na Cerkniškem polju so naravna travišča. 

 
 

12. Na tla položi liste različnih barv: belega, rumenega, rdečega, zelenega, modrega, 
vijoličnega, rjavega in črnega.  
 Usedi se na tla nekoliko stran od listov in si 15 minut na listek zapisuj, koliko živali 

obišče različno obarvane liste. Rezultate vpiši v prve stolpce tabele ("nič"). 
 Na vsak list z žličko razmaži nekaj medu in ponovi poskus. Rezultate vpiši v druge 

stolpce v tabeli ("med"). 
 

 
Bela 
barva 

Rumena 
barva 

Rdeča 
barva 

Zelena 
barva 

Modra 
barva 

Rjava 
barva 

Črna 
barva 

 nič med nič med nič med nič med nič med nič med nič med 

Število 
obiskov 
metuljev 

              

Število 
obiskov 
čebel / 
os / 
čmrljev 

              

Število 
obiskov 
muh 

              

Skupno 
število 
obiskov 

              

 
Katere liste je obiskalo največ živali?_________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Na kakšen način privabljajo rastline opraševalce?______________________________ 
 
______________________________________________________________________ 


