
 
 
 

 
SPOMIN 

 
 
Igro "Spomin" sestavlja 15 parov kartic s sličicami rastlin in živali, ki živijo na 
območju Notranjskega regijskega parka. Igra je primerna za 2 do 4 igralce od 3. 
leta starosti naprej. Cilj igre je zbrati čim več parov kartic (enakih živali ali 
rastlin). 
 
NAVODILA ZA IGRO: 
Kartice položimo na mizo s sličicami obrnjenimi navzdol in jih premešamo. 
Razporedimo jih v vrste in stolpce, tako da z njimi oblikujemo pravokotnik (6 x 
5). Igralec, ki je na vrsti, obrne okrog eno od kartic in ji med preostalimi 
karticami poskuša poiskati ustrezen par (kartico z enako sličico). V kolikor 
igralec najde par, ga vzame k sebi in lahko znova poskusi poiskati par. Če pri 
iskanju para ni bil uspešen, položi obe kartici na prvotno mesto, z igro pa 
nadaljuje naslednji igralec. Igre je konec, ko igralci poberejo vse kartice. Zmaga 
igralec, ki je zbral največje število parov.  
 
O RASTLINAH IN ŽIVALIH NA KARTICAH... 
Vse vrste, ki jih vključuje igra "Spomin", so ogrožene in zavarovane v evropskem 
merilu. Tem vrstam na kratko pravimo kar "Natura vrste", po evropskem omrežju 
posebnih varstvenih območij (Natura 2000), ki so jih določile države članice 
Evropske unije. Glavni namen vzpostavitve Natura 2000 območij je ohraniti 
biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove. Na teh varstvenih območjih želimo 
ohraniti živalske in rastlinske vrste ter habitate, ki so redki ali pa so v Evropi 
ogroženi.  
Za območja Natura 2000 so na razpolago finančni programi Evropske unije za 
sofinanciranje naravovarstvenih projektov (LIFE+), naravi prijaznih oblik 
kmetovanja in drugih dejavnosti trajnostnega razvoja.  
Igro "Spomin" je Notranjski regijski park pripravil v okviru projekta LIFE 06 
NAT/SLO/Presihajoče Cerkniško jezero, ki ga je sofinancirala Evropska unija in 
o katerem si več lahko preberete na spletni strani projekta: 
http://life.notranjski-park.si/ . 
 
Predstavitev živali in rastlin 
 
1. Kranjski jeglič je endemit nekdanje "Dežele Kranjske", po kateri je tudi dobil 

ime. Uspeva v pasu od Cerknega preko Trebuše, Idrije, Trnovskega gozda, do 
severnega obrobja Dinarskega gorstva in južno od Ljubljane. Raste v vlažnih 
soteskah v skalnih razpokah in je zavarovana rastlina že od leta 1922.  

 



 
 
 
 
2. Travniški postavnež živi na suhih in vlažnih, ekstenzivno gojenih travnikih. Ti 

življenjski prostori čedalje bolj izginjajo bodisi zaradi opuščanja kmetijske 
rabe zemljišč (zaraščanje travnikov) bodisi zaradi izsuševanja vlažnih 
travnikov, zato postaja travniški postavnež vse bolj ogrožena vrsta.  

 

3. Močvirski cekinček živi na vlažnih travnikih in močvirjih, ki postajajo zaradi 
izsuševanja čedalje redkejši. Spada med ranljive vrste in je zakonsko zaščiten 
tako v Sloveniji kot v Evropski uniji. Gosenice se prehranjujejo na različnih 
vrstah kislic.  

 

4. Črtasti medvedek spada med nočne metulje, čeprav je aktiven tako podnevi 
kot ponoči. Podnevi se odrasli metulji hranijo, ponoči pa se parijo. Vezani so 
na vlažne gozdove in gozdne robove, saj se gosenice hranijo z listi mrtve 
koprive, vrbovca, leske, robide in kosteničevja, odrasli metulji pa srkajo 
nektar na konjski grivi, osatih, metah in drugih medonosnih rastlinah. V 
Sloveniji je ta vrsta še pogosta, v Evropi pa postaja vse redkejša.  

 

5. Bukov kozliček je tipična gozdna žival, ki za preživetje nujno potrebuje 
strnjene gozdove. Tako ličinke kot odrasli hrošči se prehranjujejo z lesom 
različnih dreves, posebno bukve in jelke. V Sloveniji so gozdovi še razmeroma 
dobro ohranjeni, zato je ta hrošč pri nas še dokaj pogost, v Evropi pa velja za 
vse bolj ogroženo vrsto.  

 

6. Veliki studenčar je evropski endemit (živi samo v Evropi) in največji kačji 
pastir pri nas. Samice so lahko celo večje od 9 cm. Živi le v majhnih, naravno 
ohranjenih gozdnih potokih v gričevnatem svetu, ki pa so žal čedalje redkejši. 
Veliki studenčar je zato precej ogrožena vrsta, ki je zavarovana tako v 
Sloveniji kot v Evropi.   

 

7. Hribski urh je manjša brezrepa dvoživka, ki na prvi pogled spominja na 
majhno krastačo. Kadar začuti nevarnost in nima več časa zbežati, se na hitro 
obrne na hrbet in pokaže svoj svarilno, črno-oranžno obarvan trebuh. Na ta 
način sporoča morebitnemu plenilcu, da je strupen in zato neužiten.  

 
8. Koščak je ena od treh domorodnih vrst rakov pri nas (poleg njega živita pri 

nas še jelševec in koščenec). Živi v mrzlih in hitro tekočih potokih ter rekah 
donavskega povodja. Vse tri domorodne vrste rakov so ogrožene zaradi 
naseljevanja tujerodnih vrst, od katerih se je razširila račja kuga, ki je 
močno ogrozila obstoj avtohtonih vrst.  



 
 
 
 
9. Rumena pastirica je ena od treh vrst pastiric, ki gnezdijo v Sloveniji, hkrati 

pa tudi najredkejša med njimi. V preteklosti so jo imenovali "ovčarica", saj se 
pogosto prehranjuje na pašnikih, kjer lovi žuželke, ki jih v izobilju najde prav 
v bližini živine. Njen prvotni življenjski prostor so močvirni travniki, ki pa 
postajajo vse redkejši. Na Cerkniškem jezeru gnezdi največja populacija 
rumenih pastiric v Sloveniji.   

 

10. Vodomec preži za ribami, paglavci, majhnimi žabami in vodnimi žuželkami s 
preže nad vodno gladino. Ko zagleda plen, strmoglavi proti njemu in ga ulovi 
med potapljanjem. Oči so pod vodo zavarovane s tretjo veko. Ribo ubije z več 
udarci ob vejo, šele nato jo pojé.  

 

11. Kosec je svetovno ogrožena ptica, ki gnezdi na vlažnih travnikih. Ime je dobil 
po značilnem oglašanju, ki spominja na zvok, ki nastaja pri brušenju kose. 
Zaradi osuševanja vlažnih travnikov in posledično vse zgodnejše košnje, je 
kosec postal močno ogrožena vrsta, saj zarod vse večkrat konča pod zobmi 
kosilnic.  

 

12. Človeška ribica je edina vrsta evropskih vretenčarjev, ki se je prilagodila na 
življenje v jamah. Je dinarski endemit, kar pomeni, da živi le v podzemlju 
Dinarskega krasa in nikjer drugje. Plava s kačastim zvijanjem telesa, ime pa 
je dobila po obarvanosti kože, ki spominja na človeško.  

 

13. Rjavi medved je ena od treh velikih zveri, ki živijo v Sloveniji. Zelo pogosto 
ga lahko srečamo tudi na območju Notranjskega regijskega parka. Ko 
Cerkniško jezero presahne, je medved zelo pogost obiskovalec jezera, saj tam 
na lahek način najde ogromne količine rib, ki so ostale ujete v kotanjah.  

 

14. Volk je zaradi lova in posegov ter širjenja človeka v njegov življenjski prostor 
postal močno ogrožena vrsta. V Sloveniji živi predvsem v bukovo-jelovih 
gozdovih Dinarskega krasa. Volkovi živijo in lovijo v krdelih (po 5 do 8 volkov) 
s strogo določeno hierarhično lestvico. Pri iskanju hrane lahko prepotujejo od 
40 do 70 km na dan. Plenijo v glavnem srnjad in jelenjad.  

 

15. Drobnovratnik je bil prvi opisani jamski hrošč na svetu. Odkrili so ga leta 
1831 v Postojnski jami. Ime je dobil po tankem oprsju, ki spominja na vrat. 
Tako kot ostale prave jamske živali, nima ne oči ne pigmenta. Tipalnice in noge 
so zelo dolge ter občutljive na dotik in tresljaje. Z njihovo pomočjo išče in 
zazna hrano ali se izogne plenilcem.  


