




https://www.logarska-dolina.si/index.php?jez=SLO




http://www.parkstrunjan.si/




https://kozjanski-park.si/


http://www.kpss.si/




http://www.ljubljanskobarje.si/?lang=sl




http://www.pivskajezera.si/


http://www.park-goricko.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=60&id_jezik=0&id_language=0&id_informacija=304


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

Bohinjsko jezero je največje stalno in naravno jezero v Sloveniji, ki leži v Julijskih Alpah na 
severozahodu države, v osrčju Triglavskega narodnega parka. Po površini ga v Sloveniji presegata 
le presihajoče Cerkniško jezero (kadar je napolnjeno) in umetno Ptujsko jezero. Največja globina 
jezera je 45 m, dolžina 4,3 km in največja širina 1,2 km. Voda se v jezeru zamenja trikrat na leto. 
Jezero je dom številnim živalskim in rastlinskim vrstam. Med njimi so najlažje opazne ptice, ki so jih 
tu prešteli 28 vrst. Najpogostejše med njimi so mlakarice, liske, polarni slapniki in sive čaplje.

 
Pod gladino vode pa se skriva pester ribji svet, saj tu domuje vsaj 16 vrst rib. Avtohtone so jezerska 
postrv, menek, klen in pisanec. Ostale vrste so tujerodne oziroma so bile naseljene od drugod. 
Jezerska postrv lahko zraste tudi do enega metra. Bohinjsko jezero je njen tipični življenjski prostor. 
Zaradi ribolova je redka in ogrožena vrsta. Menek je nočna riba, ki živi na dnu in ima značilen 
neparen brk. Kleni pogosto plavajo tik pod gladino in jih z obale najlažje opazimo. Pisanci so 
manjše ribe, ki zrastejo do 14 cm. V jezeru pa poleg rib prosto plavajo še milimetrski planktonski 
rakci, najpogostejši so ceponožci in vodne bolhe. Iz dna jezera rastejo alge, ki so v večini primerov 
očem nevidne. Med večjimi algami so parožnice, ki imajo celično steno prepojeno s kalcijem in 
spominjajo že na prave rastline. Vodne rastline uspevajo v plitvih zalivih do globine 8 m. Pogoste 
vrste so klasasti rmanec, vodna zlatica, dristavci in šaši. Na zamuljenem dnu jezera prebivajo tudi 
manjše školjke.

V obrežnem pasu živijo številni nevretenčarji npr. ličinke žuželk mladoletnic, dvokrilcev, 
enodnevnic in kačjih pastirjev, pijavke, vrtinčarji, polžki in drugi.  Živali na spodnjih slikah so v 
geslih   križanke na naslednji strani.
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http://www.kp-kolpa.si/




http://parktivolirozniksisenskihrib.si/


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


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


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




http://osv-ankaran.si/storage/doc/201809/krajinski-park-debeli-rtic---zlozenka.pdf
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