
 

Krajinski park 
Debeli rtič

Pozdravljeni mladi raziskovalci
 

Veseli smo, da ste se odločili za sodelovanje v našem kvizu. Naravni 
parki Slovenije z življenjsko pestrostjo in bogato kulturno dediščino 
ponujajo veliko zanimivega iz preteklosti in navdušujejo z izzivi prihod-
nosti. 

V Skupnost naravnih parkov Slovenije je povezanih 14 parkov. V upra-
vah parkov so zaposleni strokovnjaki, ki skrbijo za spremljanje stanja in 
raziskovanje žive ter nežive narave s ciljem ohranjanja življenjske 
pestrosti zavarovanih območij narave. 

Znanje in izkušnje delijo tudi z obiskovalci, med katerimi ste pogosto 
učenci osnovnih in srednjih šol.

Zanimivosti in aktualne novice iz zavarovanih območij narave so zbrane 
na spletni strani www.naravniparkislovenije.si, na kateri poteka naš 
kviz. 

Skupaj vas vabimo k raziskovanju Naravnih parkov Slovenije. 

Kviz vsebuje 3 sklope zabavnih nalog, v katerih boste spoznavali vodno bogastvo 14 naravnih 
parkov Slovenije. Pred vami je 1. sklop nalog, kjer je pripravljenih 14 ugank na temo vodnih 
ekosistemov. Pri reševanju ugank, boste potrebovali nekaj spretnosti, pomagajte si tudi z obiskom 
označenih spletnih strani. Naj vam damo namig, da uganke opisujejo imena vodnih ekosistemov, 
ki se nahajajo v posameznem narodnem, regijskem ali krajinskem parku v Sloveniji. Iz pravilnih 
rešitev na uganke, boste na koncu sestavili končno geslo prvega izziva. Tudi za to bo potrebno 
nekaj izkušenj, ki ste jih zagotovo že pridobili iz sestavljanja sestavljank. 

Naloge

Odgovorite na vprašanje.  

Klik na ikono vas pripelje do več informacij. 
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https://www.logarska-dolina.si/index.php?jez=SLO


http://parkstrunjan.si


https://kozjanski-park.si/


http://www.kpss.si/




Ljubljansko barje je zavarovano območje, veliko 13.505 ha, s statusom krajinskega parka. 
Ste že slišali za neustrašnega Jazona, ki se je boril z zmajem? Že mogoče, da se je ta grški junak 
pomeril z barjanskim zmajem, a premagal ga zagotovo ni. Dokaz za to so poplave, ki vsako leto 
zalijejo Ljubljansko barje. Kajti barjanski zmaj ne bruha ognja, pač pa vodo. In to ogromno vode, ki 
priteče na dan v številnih izvirih. Voda se skriva tudi v barjanskih tleh. Prav mokra tla so tista, na 
katerih uspevajo divje orhideje in močvirski tulipani. Vodna okolja privlačijo dvoživke, kačje pastirje 
in ptice. Skrivnostna barjanska tla hranijo več tisoč let stare zaklade. Če sežemo še nekoliko globlje, 
naletimo celo na pitno vodo … 

FOTO: Oskar Dolenc

1. SKLOP šol. l. 2018/19: VODNI EKOSISTEMI NARAVNIH PARKOV 

Reka teče po osrednjem delu Ljubljanskega barja. 
Njeni izviri se nahajajo na kraškem robu Barja med Vrhniko in Bistro. 
Nekateri to reko imenujejo tudi reka sedmerih imen.

Namig: Ko še zadnjič iz podzemlja pokukam na plan, se zaspano spustim proti 
Ljubljani, ki nosi del mojega imena .
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http://www.ljubljanskobarje.si/?lang=sl


Ljubljansko barje je zavarovano območje, veliko 13.505 ha, s statusom krajinskega parka. 
Ste že slišali za neustrašnega Jazona, ki se je boril z zmajem? Že mogoče, da se je ta grški junak 
pomeril z barjanskim zmajem, a premagal ga zagotovo ni. Dokaz za to so poplave, ki vsako leto 
zalijejo Ljubljansko barje. Kajti barjanski zmaj ne bruha ognja, pač pa vodo. In to ogromno vode, ki 
priteče na dan v številnih izvirih. Voda se skriva tudi v barjanskih tleh. Prav mokra tla so tista, na 
katerih uspevajo divje orhideje in močvirski tulipani. Vodna okolja privlačijo dvoživke, kačje pastirje 
in ptice. Skrivnostna barjanska tla hranijo več tisoč let stare zaklade. Če sežemo še nekoliko globlje, 
naletimo celo na pitno vodo … 

FOTO: Oskar Dolenc

1. SKLOP šol. l. 2018/19: VODNI EKOSISTEMI NARAVNIH PARKOV 

Reka teče po osrednjem delu Ljubljanskega barja. 
Njeni izviri se nahajajo na kraškem robu Barja med Vrhniko in Bistro. 
Nekateri to reko imenujejo tudi reka sedmerih imen.

Namig: Ko še zadnjič iz podzemlja pokukam na plan, se zaspano spustim proti 
Ljubljani, ki nosi del mojega imena .
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http://www.pivskajezera.si/


http://www.park-goricko.org/sl/prvastran.asp




?

Krajinski park Kolpa je zavarovano območje, veliko 43 km2, s statusom krajinskega parka. 
Najpomembnejši del Krajinskega parka Kolpa, ki leži na skrajnem jugu države, je čista, topla in 
biotsko bogata reka Kolpa, ki v svojem toku večkrat spremeni svoj značaj: od gorskega hudourni-
ka do lenobne ravninske reke. Poleg poplavnih ravnic in strmih bregov se vzdolž mejne reke 
razprostirajo tudi belokranjski steljniki z bogatim prepletom živalskega in rastlinskega sveta z več 
kot 70 naravnimi vrednotami in 16 naravnimi spomeniki. 

Je čista in topla, biotsko bogata reka, ki večkrat spremeni značaj: od hudournika, do lenobne 
nižinske reke. 
 
Poleg poplavnih  ravnic in strmih bregov se vzdolž nje vrstijo številne vrtače, gozdovi in belokran-
jski steljniki s praprotjo, belimi brezami in bogatim živalskim ter rastlinskim svetom.
 
Izvira na 324 metrih nadmorske višine, pod goro Risnjak, v Gorskem Kotarju, na Hrvaškem. 
Po nekaj kilometrih postane mejna reka med Slovenijo in Hrvaško in kot taka teče v dolžini 300 
kilometrov. Pri Sisku se izliva v Savo, skupaj s povodjem Donave pa konča v delti Črnega morja. 

1. SKLOP šol. l. 2018/19: VODNI EKOSISTEMI NARAVNIH PARKOV 

Katera reka je to?  

KRAJINSKI
PARK KOLPA

https://www.tnp.si/sl/spoznajte/
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Krajinski park Kolpa je zavarovano območje, veliko 43 km2, s statusom krajinskega parka. 
Najpomembnejši del Krajinskega parka Kolpa, ki leži na skrajnem jugu države, je čista, topla in 
biotsko bogata reka Kolpa, ki v svojem toku večkrat spremeni svoj značaj: od gorskega hudourni-
ka do lenobne ravninske reke. Poleg poplavnih ravnic in strmih bregov se vzdolž mejne reke 
razprostirajo tudi belokranjski steljniki z bogatim prepletom živalskega in rastlinskega sveta z več 
kot 70 naravnimi vrednotami in 16 naravnimi spomeniki. 

Je čista in topla, biotsko bogata reka, ki večkrat spremeni značaj: od hudournika, do lenobne 
nižinske reke. 
 
Poleg poplavnih  ravnic in strmih bregov se vzdolž nje vrstijo številne vrtače, gozdovi in belokran-
jski steljniki s praprotjo, belimi brezami in bogatim živalskim ter rastlinskim svetom.
 
Izvira na 324 metrih nadmorske višine, pod goro Risnjak, v Gorskem Kotarju, na Hrvaškem. 
Po nekaj kilometrih postane mejna reka med Slovenijo in Hrvaško in kot taka teče v dolžini 300 
kilometrov. Pri Sisku se izliva v Savo, skupaj s povodjem Donave pa konča v delti Črnega morja. 

1. SKLOP šol. l. 2018/19: VODNI EKOSISTEMI NARAVNIH PARKOV 

Katera reka je to?  

KRAJINSKI
PARK KOLPA

http://www.kp-kolpa.si/


http://parktivolirozniksisenskihrib.si/


https://www.notranjski-park.si/


http://www.skocjanski-zatok.org/


?

Park Škocjanske jame, Slovenija leži na območju klasičnega krasa, pokra-
jine, ki je ponesla v svet sloves, pomen in mikavnost raziskovanja kraških 
pojavov na površju in podzemlju. 
Škocjanske jame so mednarodno priznane kot izjemna univerzalna ded-
iščina celega sveta. Vpisane so namreč na seznam Svetovne dediščine 
UNESCO. Škocjanske jame s površjem nad podzemnih tokom reke in 
območjem ob reki Reki, so hkrati tudi mednarodno pomembna lokacija 
UNESCO programa MAB – Človek in biosfera ter mokrišče mednarodnega 
pomena. 

Reka Reka izvira pod Snežnikom. V reko se stekajo številni potoki iz Brkinov, kraškega 
Snežniškega pogorja, Košansko – Slavinskega ravnika in Pivke. Po površju naredi pot dolgo 50 
km in na stiku z apnencem izgine v kraško podzemlje. Reka Reka je največja slovenska poni-
kalnica. Podzemni tok reke Reke je edino podzemno mokrišče v Sloveniji.

1. SKLOP šol. l. 2018/19: VODNI EKOSISTEMI NARAVNIH PARKOV 

Kako se imenuje podzemo mokrišče?

 
FOTO: Borut Lozej 

PARK 
    ŠKOCJANSKE JAME      

http://www.park-skocjanske-jame.si/


http://osv-ankaran.si/storage/doc/201809/krajinski-park-debeli-rtic---zlozenka.pdf
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https://www.google.com/maps
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