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Nadaljujemo z ekosistemom CELINSKE VODE. Gre za zelo širok pojem, ki v splošnem pomeni, da 
govorimo o sladki vodi.  
Tvoja naloga je, da si s pomočjo mojega gradiva, učbenika (str.64-69) in interaktivnega 
učbenika, na strani iroksuplus.si (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-nar7/#61) 
v zvezek izpišeš pregledno tabelsko sliko, lahko tudi v obliki miselnega vzorca. 
Za domačo nalogo te čaka še dodatna naloga-IZPOLNJEVANJE PREGLEDNICE  ORGANIZMOV , ki 
jih boš spoznal v  tej predstavitvi.  
 
Rešiš tudi naloge v Zvezku za aktivno učenje od strani 64-66. 
 

https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-nar7/#61
https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-nar7/#61
https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-nar7/#61


STOJEČE VODE 

POREČJE 

CELINSKE VODE 

POVRŠINSKE VODE PODZEMNE VODE 

TEKOČE VODE 

jezera (tektonska, 
vulkanska in ledeniška), 
ribniki, bajerji… 

izviri, potoki, reke, 
veletoki… 

PODTALNICA 

(je vir pitne vode, ima 
stalno temperaturo 12 

stopinj C) 

Močvirja 
(zadržujejo visoko vodo, sprejemajo snovi 
in hranila iz zaledja, izboljšujejo kakovost 
vode, bogatijo podtalnico, so pomebni 
ekosistemi) 





CELINSKE STOJEČE VODE 

1. RAZNOVRSTNE CELINSKE STOJEČE VODE 

Sem spadajo: 
 
Jezera, potoki, luže, jamske vode, podtalnica   
Edino slano jezero- MRTVO MORJE 













2. ENOCELIČNI ORGANIZMI V CELINSKIH VODAH 

Paramecij spada med migetalkarje. Je sladkovodni enoceličar. 







SKRAJNA CELINSKA VODNA OKOLJA 

1. POMEN MOKRIŠČ 

Mokrišča običajno pojmujejo naravna okolja, ki niso niti kopenska  
niti vodna. 

 
Primeri mokrišč so:  
- barja 
- močvirni travnik                            s pomočjo učbnika jih na kratko                                                             
-                                                             opiši! 
- poplavni gozd 
- mrtvice 
- mlake 



2. BARJA 

Glavna sestavina visokega barja je šotni mah. 
Spodnje plasti šotnega mahu se spreminjajo v šoto. 
Poznamo nizka in visoka barja. 





3. MOKRIŠČA PRIVABLJAJO KOMARJE 

1. Komarji prenašajo razne bolezni: 
 MALARIJA- parazita plazmodija prenaša samička komarja roda  
Anopheles.  
RUMENA MRZLICA (v tropskih predelih Afrike in Južne Amerike) 
VIRUS ZAHODNEGA NILA 

Kri sesajo le samice komarjev, ki potrebujejo beljakovine za  
proizvajanje jajčec. 





4. PODZEMNE VODE 

Med podzemne vode spada voda, do katere dnevna svetloba ne  
pride. To so podtalnica in voda v kraškem podzemlju. 

DROBNOVRATNIK 



JAMSKE KAČICE 



Že odkrite kraške jame v Sloveniji, ki so odprte v turistične namene so: 
 

Predjamski sistem (13092m) 
Rotovnikova jama (41m) 
Snežna jama na Planini Arto 
(1167m) 
Sveta jama (231m) 
Vilenica (841m) 
Škocjanske jame (5800m) 
Jama pod babjim zobom (300m) 
Županova jama (710m) 

Dimnice (6020m ) 
Divaška jama (672m ) 
Kostanjeviška jama (1871m ) 
Križna jama (8273m) 
Pekel pri Zalogu (1310m) 
Pivka jama (794m) 
Planinska jama (6656m) 
Postojnska jama (20570m) 

http://www.slovenijanadlani.si/skocjanske-jame/
http://www.slovenijanadlani.si/jama-pod-babjim-zobom/
http://www.slovenijanadlani.si/zupanova-jama/
http://www.slovenijanadlani.si/kostanjeviska-jama/
http://www.slovenijanadlani.si/postojnska-jama/


ŽIVLJENJE V CELINSKIH TEKOČIH VODAH 

1. POTOK – je manjša tekoča voda 
  

KOŠČAK –najpogostejši potočni rak pri nas 





2. REKA 

Zgornji tok reke – je hitrejši, več kisika 
Spodnji tok reke- počasnejši, manj kisika, več rastlinstva in živalstva 



3. MRTVICE IN PRODIŠČA 

Mrtvica je mrtvi rokav reke, ki se z reko poveže le ob narasli vodi. 
 
Prodišče je predel, kamor je reka nanosila prodnike-kamni.  
Tu najdemo predvsem vrbe in je mesto za odlaganje jajc  
(ptica mali deževnik). 



PARITVENI OBRED PRI PLAVČKU –ZUNANJA OPLODITEV 



KRAKOVSKI PRAGOZD 



ŽIVO BITJE ŽIVAL RASTLINA VODNA OBVODNA KAKO BI JO NA KRATKO OPISAL 

MOČVIRSKA SKLEDNICA +     + Majhen, modre barve, prozorna, 

mrežasta krila, zelo hiter v gibanju 

NAVADNA KRASTAČA 

  

          

NAVADNI PUPEK 

  

          

TUBIFEKSI 

  

          

ŠČUKA 

  

          

RDEČEPERKA 

  

          

KREMENASTA ALGE 

  

          

VODNA BOLHA 

  

          

PARAMECIJ 

  

          

TRSNI STRNAD 

  

          

KOMAR 

  

          

ČLOVEŠKA RIBICA 

  

          

KOŠČAK 

  

          

  

  

PLAVČEK 

  

          

DN: 
 
Izpiši si preglednico v zvezek in  
jo izpolni. 
 
Najbolje, da si jo izpišeš kar v  
zvezek. 
 
Fotografiraj in mi jo pošlji na  
Elektronski naslov: 
martina.tanko@guest.arnes.si 


