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KaKo
raZIsKUJEMo
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Čemu imajo velika ušesa?

1. Kaj že vemo?

Nekatere živali imajo zelo velike uhlje (tudi v primer-
javi s svojim telesom), druge pa majhna. Primera sta 
slon in povodni konj. Obema koristi dober sluh, torej 
razlog za razliko ni v tem. Živali se s pomočjo uhljev 
tudi ohlajajo. 

2. Naše raziskovalno vprašanje

Kako velikost uhljev vpliva na hitrost ohlajanja telesa?

3. Naredimo načrt raziskave

Modelom živali bomo pritrdili različno velike uhlje in 
merili temperaturo med ohlajanjem.  

Potrebovali bomo:
Steklene čaše, vročo vodo, alu-folijo in termometre.

4. Delamo poskuse, opazujemo, 
merimo

Iz alu-folije izdelamo modele uhljev z različno površi-
no. V enake čaše (2,5 dl) natočimo enako količino 
vode (2 dl) z enako začetno temperaturo (50 °C). Ti 
bodo modeli teles živali, na primer povodnega konja 
in slona. Uhlje pritrdimo na čaše tako, da je med vodo 
in uhlji dober toplotni stik. Če želimo biti zelo dosle-

dni, dodamo še kontrolni poskus, enako pripravljen 
kozarec brez »uhljev«. Kozarce pokrijemo. Merimo in 
zapisujemo temperaturo vode.

Na kaj moramo paziti?
Pred meritvami preverimo umerjenost termometrov. 
Za izvedbo poskusa zberemo take, ki v enakih okoli-
ščinah kažejo enako temperaturo (pustimo jih na mizi 
in nato izberemo take, ki kažejo enako). Uhlji morajo 
biti izdelani iz snovi, ki dobro prevaja toploto. Stična 
površina med uhlji in vodo mora biti čim večja in pri 
vseh modelih enaka. Kozarce pokrijemo, saj ima gla-
dina večjo površino kot uhlji in bi bistveno vplivala na 
izid poskusa.

5. Kaj smo ugotovili? 

Čim večja je površina uhljev, tem hitreje se voda ohlaja.

Premislimo še o …
n Zakaj sloni pahljajo z uhlji?
n Zakaj se sloni ne podhladijo?
n Kako se ohlajajo povodni konji, ki imajo majhna 

ušesa?
n Kako potenje pomaga pri ohlajanju?
n Zakaj imamo rdeča lica, ko nam je vroče? 
n Kako velikost živali vpliva na hitrost ohlajanja? Ali se 

večje živali hladijo hitreje ali počasneje kot manjše?


