
GORSKI SVET

Življenjsko okolje



POKRAJINA V NAŠI SLOVENIJI

Pokrajina v Sloveniji je zelo raznolika;

kljub majhni površini lahko tu najdemo

veliko število življenjskih okolij, od gozdov,

gora pa vse do rek, jezer in morja.

Na fotografiji lahko vidimo mesto Izola,

ki leži na slovenski obali, v ozadju so naše

najvišje gore, Julijske Alpe, s Triglavom. 



GORSKI SVET

Gorski svet sestavljajo različno visoke vzpetine.

Manjšo vzpetino imenujemo grič,

nekoliko višjo hrib in najvišjo gora.

Vzpetine se povezujejo v gričevja,

hribovja in gorovja. Gorovja,

med njimi tudi Alpe, so nastala

pred več sto milijoni let.



KAJ SO GORE?

Gore so vzpetine, višje od 1500 metrov.

Višino gore merimo od gladine morja do vrha gore,

zato ji rečemo nadmorska višina.

Z nadmorsko višino se spreminja tudi

rastlinstvo in živalstvo, ki tam živi. 



KAKŠNE SO GORE?

Nižji predeli gorskega sveta

so poraščeni z gozdovi in travniki,

vrhovi gora pa so neporaščeni.

Višje ko gremo, manj rastlin in živali

lahko opazimo. Tam so razmere za življenje

zelo zahtevne. Številni gorski vrhovi

so večji del leta pokriti s snegom.



ALPSKI KOZOROG

Ena najprepoznavnejših živali

našega gorskega sveta je alpski kozorog.

Poleg kozorogov v naših gorah živijo še

planinski orli, svizci, gamsi …

Alpsi kozorog ima svoj spomenik pri

jezeru Jasna v Kranjski Gori. Si ga že 

videl/a?



KAJ PA ROŽICE V GORAH?

Najbolj znani evropski gorski roži

sta zagotovo encijan in planika.

Obe sta zavarovani in ju ni dovoljeno trgati,

saj sta v naravi zelo redki.

V Sloveniji je kar nekaj rastlin in živali ogroženih,

kar pomeni, da jim grozi izumrtje.

Zato jih še posebej varujemo.



DELO Z DELOVNIM ZVEZKOM

1. Preberi snov o gorskem svetu v DZ na strani 44.

2. Reši 1. nalogo.

3. Če želiš, poišči na spletu podatke, katere živali še živijo v gorah.

4. Preberi SPOZNALI SMO na strani 46.

5. Reši PREVERIM SVOJE ZNANJE na strani 46 (1. naloga).



TUDI DANES HVALA ZA VAŠO 

POZORNOST


