
REKA, JEZERO IN 

PODZEMNI SVET

Življenjska okolja



KAJ JE REKA?

Reka izpod zemlje priteče na kraju,

ki ga imenujemo izvir.

Svojo pot nadaljuje v nižje predele,

kjer se navadno združi z drugimi, večjimi rekami,

na koncu pa se izlije v jezero ali morje.



ŽIVLJENJE V REKAH

Reke so življenjsko okolje različnih rib, kot so ščuka,

som, lipan, klen, postrv. Srečamo pa lahko

tudi nekatere druge živalske vrste, recimo čaplje,

race, belouške ter vodne drsalce.

Tudi rastlin ne manjka, saj ob rekah velikokrat

vidimo vrbe, črne jelše, robide, srobot, beli javor,

beli in črni topol, lipo, navadni hmelj,

vodno zlatico in tako dalje.



KAJ JE JEZERO?

Jezero je večji prostor s stoječo vodo,

ki jo obdaja kopno. V Sloveniji sta najbolj znani

Bohinjsko in Blejsko jezero, ki ju je

izoblikovala narava. Jezera so domovanje

številnih živih bitij.
Na sliki vidimo Blejsko jezero, ki spada med čudesa sveta.



ŽIVLJENJE V JEZERIH

V jezerih lahko opazimo različne vrste rib,

labode. Ob njih pa pogosto srečamo žabe,

race, čaplje, štorklje ter ponirke. V poznih

pomladanskih mesecih lahko na gladini jezer

občudujemo cvetove lokvanja in rumenega

blatnika, ob jezerih pa trst, mrzličnik,

mahove ter šaše.



PODZEMNI SVET

Kraške jame nastajajo več tisoč let.

Na njihov nastanek vpliva voda,

ki odnaša raztopljene snovi.



KAJ JE ZNAČILNO ZA JAME?

Za kraške jame so značilni kapniki.

Kapniki rastejo zelo počasi.

V tisoč letih se povečajo le za nekaj centimetrov.

Včasih se kapniki med seboj zrastejo

in tvorijo tako imenovane zavese.

Na fotografiji lahko vidiš kapnike,

ki so v Postojnski jami.



ALI JE V JAMAH ŽIVLJENJE?

Temperatura v jamah je vse leto približno enaka.

Vanje svetloba ne prodre. Prav zaradi tega

v jamah ni pogojev za rast rastlin.

To pa ne pomeni, da v jamah ni življenja.

Močeril ali človeška ribica

je najbolj znan prebivalec Postojnske jame.



ŽIVA BITJA V JAMAH

Nekatere živali, kot so močeril, jamski hrošček

in jamski ježek, jame nikoli ne zapustijo.

Druge pa jame uporabljajo občasno.

Takšna žival je netopir. Številne jamske živali

imajo slabo razvito čutilo za vid,

saj ga v temi ne potrebujejo.

Imajo pa običajno bolje razvita druga čutila.



JAME PRI NAS

Po podatkih Jamarske zveze Slovenije

imamo v Sloveniji okoli 10.200 kraških jam.

Pravijo, da vsako leto odkrijejo okoli 100 novih.

Naše najbolj znane jame so: Postojnska jama,

Škocjanske jame, jama Pekel,

Križna jama in Snežna jama.

Na fotografiji je podzemni otok v Križni jam



DELO Z DELOVNIM ZVEZKOM

1. Odpri DZ na strani 42 in 43.

2. Preberi kaj piše o reki, jezeru in življenju v jami.

3. Pozorno si poglej tudi fotografije.

4. Na strani 42 reši 1. nalogo. Ob risbi v krožce napiši ustrezne številke.

5. Na strani 43 reši 1. nalogo. Poimenuj živali. Trditve poveži z ustrezno živaljo. 

6. Če želiš, si v literaturi ali na spletu poglej, katere jame najdemo v naši 
Sloveniji in katere živali še živijo v jamah.



HVALA ZA VAŠO POZORNOST PRI 

PRVIH DVEH URAH SPO V LETU 2021


