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Outdoor learning with the help of different educational trails is always more interesting than classroom

learning. Not only that students acquire different skills; by performing different tasks they also train their social
skills and while solving actual examp les they reach findings which they later on memo rize with more ease.
Information boards with more attractive content invite students to use all of their senses while solving different
tasks, and encourage them to perform further researches. One of the main goals of our research was to determine
whether it is reasonable to use an educational trail wh ich we placed in the a rea under the hill Roţn ik. We also
wanted for the educational trail to beco me an addit ional learn ing tool for biology classes, mostly for the schools
in vicinty. For this purpose we conducted interviews with 101 visitor, chosen at random. The interviewees
stopped at the sample informations boards, read questions, information and interesting facts, while some of them
even solved the tasks. The first part of questionnaires consisted of ind ividual statements, which the interviewees
rated on a scale fro m 1-5 using the Like rt scale. The second part consists of open-ended questions. In our
dissertation we focused on one information board and we analy zed it thoroughly. The results show that the
interviewees agree with the implementation of the educational trail. Ho wever, there are still statistically
important differences in opinion based on the gender and age groups of the interviewees. The interviewees
agreed on the fact that the placement of the educational boards does not interfere with the environ ment. Based on
the results, it is our belief that it would be reasonable to place a permanent educational trail as it would serve
both teachers and students as a learning tool as well as for visitiors as an educational enrich ment to their casual
stroll.
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1

UVOD

Učne poti so za učence vedno zelo zanimive, ker se dejavnosti odvijajo zunaj v naravi in ker
so drugačne kot klasičen pouk v učilnici. Različne raziskave so pokazale, da si učenci snov, ki
jo spoznajo s terenskim delom v naravi, zapomnijo veliko dlje (Dillon in sod., 2006). Ker pa
organizacija terenskega dela od učitelja zahteva veliko več priprav kot organizacija
frontalnega pouka v učilnici, se ga učitelji mnogo manj posluţujejo. Učenci z učenjem v
naravi ne pridobivajo samo znanja, ampak medtem ko delajo v skupinah, razvijajo tudi svoje
socialne spretnosti in imajo občutek samostojnosti, da lahko nekaj naredijo sami, brez pomoči
učitelja (Barker in sod, 2002). Učenje na prostem je v današnjem času zelo pomembno, saj
otroci vse preveč časa preţivijo pred različnimi tehnološkimi napravami (Dillon in sod.,
2006).
V Evropi se je načrtovanje zelenih površin za učno ali znanstveno rabo začelo na začetku 20.
stoletja. S tem so se pojavile tudi prve učne poti (Jongman in sod., 2004), ki so se pri nas
razcvetele proti koncu prejšnjega stoletja. Prvotni namen poti je bila predvsem rekreacija na
prostem in šele potem izobraţevanje (Harshaw in sod., 2005). Naravoslovne učne poti so neke
vrste učilnica na prostem, kjer učenci spoznavajo naravo in njene zakonitosti (Ribeiro in
Barão, 2005).
Pri načrtovanju naravoslovne učne poti moramo najprej natančno določiti cilje, ki jih ţelimo z
učenjem na prostem doseči. Najpogostejši in najbolj praktični medij so informativne table
(Šolar, 2001), na katerih je največkrat besedilo z nekaj slikami ali risbami. Zelo redko pa je
uporabljen pristop, ki uporabnika interaktivno zaposli, saj se snovalci premalo zavedajo
prednosti zanimivega didaktičnega pristopa, ki ga doseţemo z elementi animacije (Smernice
za inovativno načrtovanje, 2011).
Pri zasnovi naše učne poti smo se usmerili prav na dejavnike, ki so morda pri večini
naravoslovnih učnih poti pozabljene oziroma spregledane. Najprej moramo mimoidoče
spodbuditi, da pritegnemo njihovo pozornost, a ob tem paziti, da v naravi tabla ne izstopa
preveč. Paziti moramo tudi na podobo in didaktičnost informativnih tabel in ostalih oblik
informiranja, ki jih v naravi lahko uporabimo.
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V raziskavi, ki je vključena v sklop diplomskega dela, smo ob postavitvi vzorčnih
informativnih tabel preučevali stališča naključnih mimoidočih. Preverili smo, ali se jim zdi
umestitev informativnih tabel v okolje smiselna in ali se jim zdijo table in vsebina zanimive
oziroma uporabne. Primerjali smo stališča moških in ţensk, stališča glede na starost
obiskovalcev ter frekvenco in namen obiska.
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2
2.1

PREGLED OBJAV
TERENSKO DELO

Terensko delo v šolah zajema vse učne procese, ki jih lahko opravimo zunaj učilnice. Pri
pouku biologije in naravoslovja lahko veliko terenske ga dela opravimo v naravi (v gozdu,
travnikih, parkih); to je povsod, kjer se snov, ki jo hočemo pribliţati učencem, navezuje na
okolje. Terensko delo je nekakšna povezava med teorijo in dejansko uporabnostjo znanja, ki
ga učenci pridobijo v učilnici. Raziskava Dillona in sod. (2006) je pokazala, da si učenci
terensko delo in učenje v naravi zapomnijo veliko dlje kot, če je pouk izpeljan v razredu.
Dierking in Falk (1997) sta z raziskavo, ki sta jo opravila na 128 učencih in odraslih,
ugotovila, da se je kar 96 odstotkov anketirancev spomnilo svojih izletov v naravo, ki so jih
opravili kot osnovnošolci.
Terensko delo je za učitelje veliko zahtevnejše kot pa klasično frontalno poučevanje v
učilnici, zato se ga ne posluţujejo pogosto. To je velika škoda za učence in za učitelje, saj
terensko delo omogoča, da učitelji razvijejo pozitivnejši in produktivnejši odnos do svojih
učencev. Učenci pa, medtem ko delajo v skupinah s svojimi vrstniki, razvijajo socialne
spretnosti in imajo občutek samostojnosti ter odgovornosti, da nekaj naredijo sami (Barker in
sod., 2002). Učenci poleg osebnega in socialnega razvoja poglobijo tudi svoj odnos do
narave.
Veliko učiteljev se pri terenskem delu posluţuje načina, da morajo učenci med aktivnostjo
beleţiti pomembne podatke oziroma izpolnjevati delovne liste. Velikokrat pa to metodo dela
uporabijo predvsem zaradi vzpostavitve miru in avtoritete. V raziskavi sta Ballantyne in
Packer (2002) poudarila, da je zapisovanje med terenskim delom med učenci zelo
nepriljubljeno in da reševanje delovnih listov ne prispeva k boljši zapomnitvi. S terenskimi
vajami učenci spoznavajo naravne značilnosti pokrajine, ki jim še niso poznane.
Poleg učencev, ki so učno zelo uspešni, se lahko pri terenskem delu izkaţejo tudi ostali. Ob
tem pridejo do izraza njihove osebnostne lastnosti in vrline, ki jih pri frontalnem pouku teţko
izrazijo.
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Mnoge mednarodne študije so pokazale, da učenci pri pouku biologije pogrešajo druge oblike
raziskovalnega dela (povzeto po Dillon in sod., 2006). Dillon in sod. so raziskovali razloge za
upadanje terenskega dela v šolah. Razlogi, ki so jih navedli, so bili:
 strah pred zdravstvenimi teţavami in morebitnimi poškodbami,
 veliko učiteljev nima izkušenj s tovrstnim delom in se zaradi pomanjkanja zaupanja
vase ne odločajo zanj,
 učni načrt velikokrat ni prilagojen izvedbi terenskega dela,
 spremembe, ki jih prinašajo nova pravila oziroma zakonodaja,
 pomanjkanje časa in virov,
 poučevanje učiteljev, ki po svoji osnovni izobrazbi niso učitelji biologije,
 teţave pri časovnem razporejanju pouka.
Teţava je tudi hiter tehnološki napredek, saj veliko otrok izgublja stik z naravnim okoljem.
Prav zaradi takšnega načina ţivljenja pa prihaja pri otrocih do naraščanja anksioznih motenj.
Razne fobije so današnji razlogi za teţje vključevanje učencev v naravno okolje. Vse to pa
učiteljem ne bi smelo predstavljati ovire, ampak le spodbudo in izziv (Grills, 1998).
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Učiteljeve dejavnosti pred, med in po terenskem delu:

PRED

-

Zbiranje idej
Spoznavanje terena
Predvidevanje nevarnosti
Pridobivanje soglasja staršev
Priprava učencev na terensko delo

MED

-

Nadzorovanje
Razlaga
Sodelovanje s sodelavci in učenci
Po potrebi opozarjanje
Spodbujanje
Kontroliranje

PO

-

Ovrednotenje
Analiza
Pogovor
Evalvacija

Slika 1: Načrt učiteljeve akt ivnosti (Brinovec in sod., 1999).

2.2

UČNE POTI

Učne poti so izobraţevalne pešpoti na prostem, ki so lahko speljane po travniških, gozdnih,
obvodnih ali drugih trasah. Učne poti delimo glede na vrsto in ciljno skupino (Strategija
razvoja turističnega proizvoda pohodništva v Sloveniji, 2005).
Vrste učnih poti:
 naravoslovna pot,
 gozdna učna pot,
 zgodovinska pot,
 grajska pot,
5
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 oglarska pot,
 kamnoseška pot...

Ciljne skupine oziroma komu so namenjene te poti:
 šolskim in predšolskim skupinam,
 druţinam,
 odraslim,
 turistom,
 rekreativcem.
Razvoj učnih poti v Evropi se je pričel v začetku 20. stoletja s pričetkom industrializacije in
razvoja mest. Namen učnih poti je bil takrat prvotno rekreacija na prostem in šele nato
izobraţevanje (Jongman in sod., 2004; Harshaw in sod., 2005; Ribeiro in Barão, 2005). V
Sloveniji so se učne poti začele pojavljati po letu 1974 in za pionirsko učno pot velja Gozdna
učna pot po šmarnogorski Grmadi. Po evidenci Zavoda za gozdove Slovenije je v Sloveniji 91
poti, ki so uvrščene med učne poti z gozdno- naravoslovno tematiko. Vseh skupaj pa je preko
100 (Zavod za gozdove Slovenije, 2008).
Naravoslovne učne poti so »učilnice« na prostem, ki jih lahko učitelji uporabljajo kot
neformalno obliko pouka in predstavljajo učinkovito izobraţevanje na prostem. Pri tem lahko
učenci spoznavajo različne ţivali, rastline, naravne pojave, gozdno infrastrukturo, razumejo
naravne zakonitosti in se osveščajo o zavarovanih območjih. V smernicah za inovativno
načrtovanje (Baldauf in sod., 2011) pravijo, da je osnovni cilj ohranjanja narave spodbujati
primerno ohranjenost izbranih rastlinskih in ţivalskih vrst ter njihovih habitatov. Hkrati pa
poleg prvotnih ciljev učne poti prav zagotovo omogočajo trajnostni razvoj nekega okolja.
Ekološka pismenost je zadnje upanje za trajnost biosfere. In ravno zato je treba ekološkobiološke teme vključevati v javno šolstvo (Feinsinger in sod., 1997).
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2.3

INFORMATIVNE TABLE

Informativne table uvrščamo med obliko informiranja na učnih poteh oziroma zavarovanih
območjih, ki obiskovalce nagovarja in spodbuja k novemu znanju. Namen tabel je vizualno
obveščati o pomenu ohranjanja narave in usmerjati obiskovalce. Informativne table
predstavljajo

del parkovne

infrastrukture.

Poznamo

usmerjevalne,

označevalne

in

pojasnjevalne vrste informativnih tabel v zavarovanih območjih (Šolar, 2011).
Ker si zapomnimo pribliţno 10 % tega, kar preberemo, 20% tega, kar slišimo, 30 % tega, kar
vidimo, 50 % tega, kar vidimo in slišimo, 70 % tega, kar sami povemo in 90 % tega, kar
čutimo (po Baldauf in sod., 2011), moramo učno pot predstaviti na način, ki bo obiskovalcem
vzbudil kar največ čustev. Največkrat uporabljen pristop na učnih poteh so torej klasične
informativne table z besedilom in po moţnosti z nekaj slikami. Zelo redko pa je v uporabi
interaktivna različica informativnih tabel, saj se snovalci premalokrat zavedajo, da lahko
pozitivno doţivetje obiskovalca motivira, da svoje izkušnje deli z drugimi ter tako pripomore
k promociji celotnega območja in ohranjanju le-tega.
Kriteriji za kakovostno načrtovanje informativnih tabel na učnih poteh, opisani v Smernicah
za inovativno načrtovanje, so naslednji (Baldauf in sod., 2011):
 pravilna umestitev informativne table glede na temo, ki jo opisujemo;
 izbira kvantitativnih dejavnikov (število tabel, velikost…);
 grafična podoba in izbira materiala (berljivost, barve, kontrasti, naravni materiali in
drugo);
 didaktično zanimivi pristopi, ki jih doseţemo z elementi animiranja obiskovalcev.
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2.4

ZAVAROVANA OBMOČJA

Zaradi varstva narave je eden izmed ukrepov tudi uvedba zavarovanih območij (ARSO,
2012).

2.4.1

Vloga zavarovanih območij

Med zavarovana območja po definiciji IUCN spada območje morja oziroma območje
kopnega, katerega namen je ohranitev biotske pestrosti naravnih in pripadajočih kulturnih
virov z upravljanjem na podlagi pravnega zavarovanja ali drugih učinkovitih sredstev. Ta
sklep je bil sprejet na kongresu o narodnih parkih in zavarovanih območij leta 1992 v
Caracasu in velja kot nekakšna definicija zavarovanih območij (Mikuš, 2006).
Neokrnjena narava se neprestano krči, zato zavarovana območja preprečujejo krčenje
neokrnjene narave in so eden izmed ukrepov pri varovanju narave. Pri nas so z zakonom
opredeljena tri večja zavarovana ozemlja, ki se med seboj ločijo po stopnji zavarovanosti
(Ministrstvo RS za okolje in kmetijstvo, 2012).

Poznamo:
 narodni park,
 krajinski park,
 regijski ali regionalni park.
Narodni parki (NP) so najbolj zaščiteni in vsebujejo prvobitno naravo, v njih skoraj ni
človeških posegov. Triglavski narodni park je največji in hkrati edini narodni park pri nas.
Ima pomembno nalogo pri ohranjanju narave kot tudi pri izobraţevanju in vzgoji
obiskovalcev (Šolar, 2011).
Če neka regija vsebuje svojevrsten ekosistem, je ta največkrat zavarovan pod nazivom regijski
park (RP), ki je manjši od narodnega parka, vpliv človeka na naravo v njem pa je ţe večji.
Kozjanski regijski park in regijski park Škocjanske jame sta primera regijskih parkov pri nas.
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Krajinski parki (KP) so najmanjši, njihov glavni namen pa je dolgotrajna in kakovostna
simbioza človeka z naravo, obenem pa imajo veliko krajinsko, biotsko in tudi ekološko
vrednost (Ministrstvo RS za kmetijstvo in okolje, 2012).
2.4.2

Namen parkov

Glavni namen krajinskih parkov je ohranjanje naravnih habitatov in biotske raznovrstnosti.
Precejšnja ohranjenost gozdov v Sloveniji prispeva k temu, da pri nas še ved no ţivijo trije
veliki plenilci; medved, ris in volk. V Sloveniji je varovanje gozda v primerjavi s preostalo
Evropo zelo kakovostno.

Kljub temu, da je glavni namen parkov ohranjanje neokrnjene narave, so parki namenjeni in
hkrati odlični za razvijanje turizma, preţivljanje prostega časa ter za rekreacijo. Ponujajo mir,
sveţ zrak ter poslovne moţnosti mnogim domačinom za razvijanje gospodarstva v soţitju z
naravo (Slovenska turistična organizacija in Ministrstvo za okolje in prostor, 2006; Mikuš,
2006).
2.4.3

Krajinski park Tivoli, Roţnik in Šišenski hrib

Območje tega krajinskega parka v Ljubljani lahko lociramo na severu do Kosez in Šiške, na
vzhodu do Tivolske ceste, na jugu do Večne poti, na jugozahodu do potoka Glinščica, na
zahodnem delu pa do potoka Prţanec in Koseškega bajerja. Za krajinski park je bil razglašen
leta 1984. Obsega pribliţno 459,4 ha gozdne in parkovne površine in s tem sega skoraj v sam
center našega glavnega mesta. Zaradi svoje dostopnosti je eden izmed najbolj obiskanih
krajinskih parkov v Sloveniji, saj ga dnevno obišče okrog 20.000 obiskovalcev, po grobi oceni
pa na letni ravni več kot milijon in pol obiskovalcev (Smrekar in sod., 2011).
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Slika 2: Ortofoto posnetek varovanega območja narave – Urbinfo (LUZ d.d.; merilo 1:15000).

Ta krajinski park ponuja pester način preţivljanja časa v naravi, ţivalim in rastlina m pa nudi
različne ţivljenjske prostore. Znotraj krajinskega parka so tudi druga, oţja zavarovana
območja. Na območju Malega Roţnika in Mosteca sta dve manjši enoti zavarovanega
območja in ju štejemo med naravna rezervata (Smrekar in sod., 2011), ki pa ju zaradi
izobraţevalne funkcije, ozaveščanja prebivalcev in ranljivost območij ni vedno smiselno
skrivati pred očmi javnosti (Baldauf in sod., 2011). Na tem območju ima izobraţevalna
funkcija mokrišč izredno vlogo, saj mokrišča danes ogroţa več dejavnikov. To so
onesnaţevanje,

hidromelioracije (izsuševanje), vodne akumulacije, kmetijstvo zaradi

pesticidov in umetnih gnojil, reguliranje vodotokov in invazivne tujerodne vrste rastlin in
ţivali. Območje pod Turnom, kjer je zavarovano nahajališče evropske gomoljčice
(Pseudostellaria europaea), ima status naravnega spomenika (Smrekar in sod., 2011).

2.5

DVOŢIVKE

Termin dvoţivke bi si lahko razlagali na dva načina. Ena razlaga je, da dvoţivke začetni del
ţivljenja preţivijo v vodi, kot odrasle pa so na kopnem. Druga razlaga pa bi lahko bila, da
odrasle dvoţivke lahko ţivijo tako v vodi kot na kopnem. Obe trditvi lahko štejemo kot
pravilni, vendar se ne nanašata na vse dvoţivke (Duellman in Trueb, 1994). Na svetu ţivi
pribliţno 6.000 vrst dvoţivk (IUCN), od tega jih je 19 domorodnih v Sloveniji, kar 10 vrst pa

10

Gašperšič E. Priprava in evalvacija informativnih tabel za naravoslovno učno pot.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Biologija in gospodinjstvo, 2014

je zabeleţenih na območju Krajinskega parka Roţnik, Šišenski hrib, Tivoli (Poboljšaj, 2003;
Lešnjak, 2006).

2.5.1

Splošne značilnosti dvoţivk

Dvoţivke uvrščamo med vretenčarje. Vretenčarji so skupina ţivali, ki imajo koščeno
hrbtenico zgrajeno iz vretenc, ki skupaj z ostalimi kostmi tvori skelet (Benton, 2004). Ena od
značilnosti dvoţivk je nestalna telesna temperatura, ki se spreminja glede na okolje. Dvoţivke
so prilagojene na tako imenovano »dvojno ţivljenje«, kar pomeni beseda amphibia v grškem
jeziku. Prilagojene so na ţivljenje v vodi in na kopnem, kar pa ni značilno za ostale tetrapode.
Večina dvoţivk ima razvita po dva para nog, s štirimi prsti na sprednjih in petimi prsti na
zadnjih. Njihova koţa je tanka in jih zaradi tega ne ščiti pred izsušitvijo. Zato se navadno
zadrţujejo v vodnih habitatih ali habitatih z veliko vlage. Poznamo le redke primere, ki so se
te navezanosti z različnimi prilagoditvami deloma osvobodile. Njihova koţa je vlaţna, ker
posebne ţleze v njej izločajo sluz, hkrati pa lahko odrasli osebki z njo dihajo in sprejemajo
vodo.
Delitev domorodnih vrst dvoţivk v Sloveniji (Veenvliet in Veenvliet Kus, 2008):
1. red (ordo): repate dvoţivke (Urodela)
1.1 druţina (familia): močerillarji (Proteidae); z eno vrsto močeril ali človeška ribica
(Proteus anguinus)
1.2 druţina (familia): pupki in močeradi (Salamandridae)
1.2.1 rod (genus): pupki (Triturus)
1.2.2 rod (genus): močeradi (Salamandra)
2. red (ordo): brezrepe dvoţivke ali ţabe (Anura)
2.1 druţina (familia): rege (Hylidae)
2.2 druţina (familia): urhi (Bombinatoridae)
2.3 druţina (familia): krastače (Bufonidae)
2.4 druţina (familia): česnovke (Pelobatidae)
2.5 druţina (familia): prave ţabe (Ranidae)
2.5.1 rod (genus): rjav ţabe (Rana)
2.5.2 rod (genus): zelene ţabe (Pelophylax)
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2.5.2

Razmnoţevanje

Čas razmnoţevanja dvoţivk traja nekje od spomladi do začetka poletja, ko samice odloţijo
jajca. V času razmnoţevanja samci brezrepih dvoţivk z glasnim regljanjem privabljajo
samice. Samice kasneje izberejo primeren vodni habitat za izgradnjo mrestišča, ki je v bistvu
skupek izleţenih jajčec. Mrestišča in mesta odlaganja se razlikujejo glede na posamezne vrste
dvoţivk. Zarodki v jajcu, ki so bili oplojeni z zunanjo oploditvijo, so obdani z gosto sluzjo, ki
jih varuje pred morebitno izsušitvijo. Ko samice odloţijo mresta in samci oplodijo jajčeca, se
vrnejo nazaj v svoja bivališča. Iz jajčec se po nekaj tednih izleţejo ličinke, ki se kasneje v
procesu metamorfoze preobrazijo v odrasle ţivali. Ličinke so prilagojene vodnemu okolju in
dihajo s škrgami, v tem času se hitro razvijajo ter se po zapletenih morfoloških in fizioloških
procesih razvijejo v značilne odrasle ţivali in preidejo na kopno (Veenvliet, 2005; Sket in
sod., 2003).
Moramo pa vedeti, da se razmnoţevanje repatih in brezrepih dvoţivk razlikuje in da zgoraj
opisano razmnoţevanje velja predvsem za brezrepe dvoţivke. Pri repatih dvoţivkah (pupkih)
poteka notranja oploditev s spermiji, ki jih samica ponavadi pobere na dnu vodnega habitata.
Samica nato lepljiva jajčeca odloţi na liste vodnih rastlin, kjer se razvijejo v ličinke. Ličinke
so ţe zelo podobne odraslim ţivalim, le da imajo sprva na zatilju tri pare peresastih škrg.
Poleg tega so to dvoţivke, ki vse ţivljenje ohranijo rep. Po končani preobrazbi se tudi pupki
preselijo na kopno. Zanimivo pri razmnoţevanju rod u repatih dvoţivk je tudi to, da se pri
nekaterih vrstah (močeril, Proteus anguinus) vse ţivljenje ohrani neotenija in da samica
planinskega močerada (Salamandra atra) skoti enega ali dva ţe preobraţena mladiča
(viviparija), ki sta prilagojena na ţivljenje na kopnem (Veenvliet, 2005; Sket in sod., 2003).

2.5.3

Ogroţenost

Ohranjanje dvoţivk je ključnega pomena za vzdrţevanje biotske pestrosti, saj so dvoţivke
med drugim tudi bioindikatorji. V svetu in pri nas je stanje alarmantno, saj izumrtje grozi
tretjini do polovici od 6.000 znanih vrst dvoţivk (Amphibian Ark, b.l.).
Vzroke za njihovo izumiranje po mnenju Amphibian Ark (b.l.) lahko iščemo v:
 izgubi habitata;
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 podnebnih spremembah – segrevanje zemeljskega ozračja in večanje ozonske luknje;
 veliko groţnjo predstavlja kmetijstvo in s tem tudi vnos pesticidov v okolje;
 onesnaţevanje;
 vnos tujerodnih ţivalskih vrst in s tem povečanje konkurence za hrano in za ţivljenjski
prostor;
 v zadnjih letih je moderno kupovanje dvoţivk za uporabo v zasebnih zbirkah ali kot
domače ţivali;
 velika groţnja za dvoţivke v zadnjih letih je tudi parazitska gliva Batrachochytrium
dendrobatidis;
 promet.
Prav zaradi ogroţenosti in ranljivosti so vse vrste dvoţivk v Sloveniji zaščitene z Uredbo o
zavarovanih vrstah (Ur.l. RS 46/2004, 109/2004, 84/2005 in Rdeči seznam dvoţivk, 2002).

2.5.4

Vrste dvoţivk na območju krajinskega parka Tivoli, Roţnik in Šišenski
hrib

Na tem območju najdemo deset vrst dvoţivk, kar predstavlja več kot 50 % vseh v Sloveniji
ţivečih vrst, od tega 3 vrste repatih krkonov (Urodela) in 7 vrst brezrepih dvoţivk (Anura)
(Beja in sod., 2004). Vsi naslednji opisi dvoţivk, ki bodo kasneje uporab ljeni v informativnih
tablah, so povzeti po K us Veenvliet, Veenvielt (2008) in Sket in sod. (2003).
Navadni ali pisani močerad (Salamandra salamandra)
Hrbtna stran telesa je bleščeče črne barve z raznolikim vzorcem nepravilnih rumenih lis, ki
plenilce opozarja, da je ţival strupena (človeku nevaren le, če pride v stik s sluznico). Ima
značilno podaljšano telo in dolg, okrogel rep. V dolţino običajno zraste od 11 do 20 cm.
Okončine so kratke, po obliki telesa pa nekoliko spominja na kuščarja. Vsak osebek ima svoj
značilen vzorec.
To vrsto močerada najdemo predvsem v svetlih listnatih in mešanih gozdovih do gozdne
meje. Najpogosteje ga vidimo po deţju, ko so gozdna tla zelo vlaţna.
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Veliki pupek (Triturus carnifex)
Je največja vrsta pupka v Evropi, a pri nas zraste le pribliţno od 10 do 18 cm. Od močeradov
se razlikuje po bočno sploščenem trebuhu in odsotnosti zaušesnih ţlez. Trebuh je oranţen ali
rumen in se od planinskega pupka razlikuje po tem, da je prekrit s številnimi črnimi lisami.
Spodnjo čeljust ima temno, obarvano z drobnimi belo-oranţnimi pikami. Samci in samice se
razlikujejo po barvi proge po telesu. Samci imajo modrikasto progo na sredini repa, samice in
mladi osebki pa imajo rumenkasto progo po sredini telesa.
Naseljuje večinoma manjše stoječe vode v bliţini gozda.

Mali ali navadni pupek (Triturus vulgaris)
Je najmanjši od pupkov in zraste v dolţino le 5-10 cm. Izven paritvene sezone spola teţko
ločimo med sabo, saj imata samec in samica enako rjavkasto do rumenkasto barvo koţe. Od
drugih pupkov jih ločimo po obarvanosti trebuha, ki je pri navadnem pupku močno oranţen z
obdano beţ barvo ob robu in črnimi pikami.
Njegov paritveni prostor so stoječe in počasi tekoče vode, kasneje pa senčna in vlaţna okolja.

Hribski urh (Bombina variegata)
Hribski urh je ena izmed manjših dvoţivk, ki jih najdemo pri nas, saj zrastejo le pribliţno do
5 cm. Po hrbtu je rjavkaste ali sivkaste barve s številnimi ţleznimi bradavicami. Ko se urh
počuti ogroţenega, se refleksno obrne na hrbet in pokaţe svojo trebušno stran (redko), ki je
pri hribskih urhih obarvana rumeno-črno. Zanimivo je tudi njegovo oglašanje »uu-uu«, ki ga
je moč slišati med paritvenim obdobjem in je značilno za urhe.
Najdemo ga v majhnih plitvih luţah ali mlakah, običajno med rastlinjem.
Navadna krastača (Bufo Bufo)
Ta vsem poznana vrsta zraste do 18 cm, samci pa so lahko tudi za tretjino manjši od samic.
Telo navadne krastače je čokato, z bradavičasto koţo, ki je največkrat rjavkaste barve. Pred
napadalci se zaščiti z varovalno barvo in s strupenimi ţlezami, ki pa za človeka niso nevarne.
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Srečamo jo pogosto blizu človeških bivališč, v vrtovih in v gozdovih. V času parjenja se
zadrţuje v globokih stoječih vodah.
Zelena krastača (Bufo viridis)
Je bliţnja sorodnica navadne krastače, a ju je enostavno ločiti. Zelena krastača zraste do 10cm
in je značilne svetlo rjave barve z olivno zelenimi lisami. Koţo ima grobo, prekrito s t.i.
bradavicami.
Tudi zelena krastača je pogosta blizu človeških bivališč, oziroma na odprtih predelih z nizko
travnato vegetacijo, mrest pogosto odlaga v luţe ali kanale s kamnitim dnom brez vegetacije.

Sekulja (Rana temporaria)
Sekulja je splošno razširjena po vsej Sloveniji. Je rjave barve, s temnejšimi rjavimi lisami. Od
rosnice jo ločimo po temnih lisah in pikah na trebušni strani. Zraste od 4 do 15 cm, glava je
zaobljena. Samice spolno dozorijo pri treh, samci pa pri štirih letih, ko doseţejo končno
velikost.
Sekulja je večinoma vezana bolj na hribovita in gorata področja in jo lahko najdemo tudi v
Alpah do nadmorske višine 2500m (Savag, 1962).

Rosnica (Rana dalmatina)
Telo rosnice je manjše, v dolţino meri 6-9 cm. Je svetlo rjavkaste barve s temnimi pegami. Ob
strani glave ima večjo temnejšo pego. Glava je bolj zašiljena kot pri sekulji. Rosnica je
odlična skakalka in lahko zaradi dolgih zadnjih nog skoči tudi več kot meter daleč.
Naseljuje predvsem niţinske habitate. V vodnem okolju jo najdemo le v času parjenja, in sicer
v različnih stoječih vodah z malo rastlinja.
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Debeloglavka (Rana ridibunda)
Je ena izmed večjih dvoţivk, njeno telo meri od 5 do 15 cm. Po hrbtni strani je največkrat
zelene, zelo redko pa rjave barve. Po trebušni strani ima veliko temnih lis. Petna grbica je
običajno nepravilne oblike.
Njen ţivljenjski habitat je večinoma v stoječih ali počasi tekočih vodah.
Zelena ţaba (Rana esculenta)
Zelena ţaba je produkt kriţanja pisane ţabe in debeloglavke (Rana ridibunda). Prav zaradi
zapletenega kriţanja teh vrst jih je med seboj teţko ločiti. Je nekakšen skupek vseh barv,
velikosti in oblik. Zraste pribliţno do 15cm. Tudi zelena ţaba ima preteţno vodni habitat.

2.6

UČNI NAČRT

Vsak predmet, ki ga poučujemo v osnovni šoli ima svoj učni načrt, ki ga sprejme Strokovni
svet RS za splošno izobraţevanje. Namenjen je učiteljem in je vodilo pri organizaciji učnega
procesa (Jakopin, 2011). Z njim se opredeli predmet, razloţi splošne cilje ter postavi
operativne cilje glede na vsebino, ki naj bi jih učenci dosegli. Zajema standarde znanja in
opredeljuje kakovost določenega vidika znanja, spretnosti in veščin s področja, ki ga opisuje
učni načrt. Na podlagi teh standardov učitelji kasneje oblikujejo tudi kriterije za preverjanje in
ocenjevanje znanja (Vilhar in sod., 2011).
V šolskem letu 2011/12 so v slovenske osnovne šole uvedli prenovljene učne načrte tudi za
predmete naravoslovje in tehnika v 4. in 5. razredu, naravoslovje v 6. in 7. razredu ter
biologija v 8. in 9. razredu. Temo dvoţivko učni načrt predpisuje v 4. in 7. razredu osnovne
šole, v ostalih razredih pa lahko to učno vsebino predstavimo kot izbirno. S temo dvoţivke
lahko pojasnimo marsikatero drugo obravnavano učno vsebino, zato bo v nadaljevanju
predstavljena analiza učnih načrtov v povezavi z vsebinami, ki se navezujejo na obravnavo
dvoţivk, in kdaj jo lahko učitelji uvedejo kot izbirno vsebino.
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2.6.1

Dvoţivke v učnih načrtih za predmet naravoslovje in tehnika - 4. in 5.
razred

Pri predmetu naravoslovje in tehnika se povezujejo področja tehnika, tehnologija in
naravoslovje in je nadgradnja sorodnih predmetov v prvi triadi osnovne šole. Predmet je
usmerjen v razumevanje temeljnih tehnoloških in naravoslovnih vprašanj (Vodopivec in sod.,
2011). V 4. razredu učenci spoznajo področje ţivih bitij, pri katerem razvrščajo ţiva bitja v
skupine, prepoznavajo značilnosti rastlin in ţivali. V sklopu vretenčarjev tako spoznajo tudi
dvoţivke. Pri sestavljanju preprostih prehranjevalnih verig pa lahko vključimo dvoţivke v
prehranjevalni splet.

2.6.1.1 Operativni cilji in vsebine za 4. razred (Vodopivec in sod., 2011)
ŢIVA BITJA
RAZVRŠČANJE ŢIVIH BITIJ
Učenci znajo:
 razvrstiti živa bitja v skupine po skupnih značilnostih,
 opredeliti vrsto kot osnovno enoto za razvrščanje in da so glavne skupine živih bitij
kraljestva,
 prepoznati najpogostejše vrste rastlin, živali in gliv v neposrednem okolju,
 razložiti zunanjo zgradbo živali,
 razlikovati med nevretenčarji (polži, školjke, žuželke, pajki, kolobarniki) in vretenčarji
(ribe, dvoživke, plazilci, ptiči in sesalci).

RAST IN RAZVOJ
Učenci znajo:
 ugotoviti, da so živa bitja prilagojena na okolje, v katerem živijo in da se do določene
mere lahko prilagajajo spremembam v okolju.

2.6.1.2 Operativni cilji in vsebine 5. razred (Vodopivec in sod., 2011)
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ŢIVA BITJA IZMENJUJEJO SNOVI Z OKOLICO IN JIH SPREMINJAJO
Učenci znajo:
 utemeljiti medsebojno odvisnost živih bitij v naravi.

PREHRANJEVALNE VERIGE IN SPLETI
Učenci znajo:
 sestaviti preproste prehranjevalne verige in jih povezati v prehranjevalne splete;
 razložiti pomen prepletanja prehranjevalnih verig v prehranjevalne splete za
ravnovesje v naravi.

STANDARDI ZNANJA ZA 4. IN 5. RAZRED
Učenec:
 ve, da živa bitja razvrščamo v skupine glede na skupne značilnosti;
 prepozna osnovne značilnosti nekaterih večjih skupin živali (nevretenčarjev in
vretenčarjev);
 pozna in poimenuje najpogostejše rastline, živali in glive v neposrednem okolju;
 ve, da so živa bitja prilagojena okolju v katerem živijo;
 zna sestaviti preproste prehranjevalne verige in jih povezati v prehranjevalne splete.

2.6.2

Dvoţivke v učnih načrtih za predmet naravoslovje – 7. razred

2.6.2.1 Operativni cilji in vsebine za 7. razred
Naravoslovje je del vzgojno- izobraţevalnega procesa v 6. in 7. razredu osnovne šole, pri
katerem učenci spoznavajo in razvijajo razumevanje naravoslovnih vsebin in se lotevajo
uporabe osnovnega strokovnega izrazoslovja. Glavne vsebine pri predmetu so snov, energija,
ţiva narava in vpliv človeka na okolje. V 6. razredu so glavna biološka tema rastline in se zelo
malo dotika ţivalskega sveta. V 7. razredu pa je poudarek na prepoznavanju ţivali, njihovi
zgradbi in delovanju.
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2.6.2.2 Operativni cilji in vsebine za 7. razred (Vilhar in sod., 2011)
ŢIVA NARAVA
ZGRADBA IN DELOVANJE ŢIVALI
Učenci:
 spoznajo, da so živali potrošniki, iz okolja sprejeto hrano porabijo za sproščanje
energije za poganjanje življenjskih procesov;
 spoznajo osnovno zgradbo glavnih gradbenih tipov živali: enoceličarji, nevretenčarji,
vretenčarji (ribe, dvoživke, plazilci, ptiče, sesalce);
 razumejo povezavo med telesno zgradbo omenjenih živalskih skupin in prilagoditvami
povezanih s premikanjem (oblike okončin, telesne oblike), živali se premikajo
predvsem zaradi iskanja hrane, umika pred neugodnimi abiotskimi razmerami, bega
pred plenilci in razmnoževanja.
RAZVRŠČANJE ŢIVALI
Učenci:
 spoznajo in uporabijo osnovna merila za razvrščanje živali;
 spoznajo skupne značilnosti organizmov, na podlagi katerih jih uvrščamo v določeno
skupino in na preprostih primerih spoznajo, da sorodne vrste združujemo v redove,
sorodne redove v družine, sorodne družine v rodove.

2.6.3

Dvoţivke v učnih načrtih za predmet biologija – 8. in 9. razred

Biologija je interdisciplinarna veda in se dotika veliko znanstvenih področij. Pomembno je, da
učenci skozi leta osnovne šole nadgrajujejo svoje znanje in tako pripomorejo k celostnemu
razumevanju principov. Ker naj bi učenci do osmega razreda vedeli ţe marsikaj o naravi in
njenem delovanju, pri pouku biologije začno spoznavati človeka in njegove fiziološke
funkcije ter spoznajo sisteme po stopnjah (celica, tkivo, organ, organizem, ekosistem).

2.6.3.1 Operativni cilji in vsebine za 9. razred (Vilhar in sod., 2011)
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BIOLOGIJA IN DRUŢBA
Učenci:
 spoznajo, da je biološko znanje vse pomembnejše za sprejemanje ustrezne nacionalne
in mednarodne zakonodaje.

BIOTSKA PESTROST
Učenci:
 spoznajo in uporabijo preproste metode ugotavljanja biotske pestrosti;
 spoznajo, da je biotska pestrost rezultat milijone let dolge evolucije živega sveta in
temelj za delovanje ekosistemov in biosfere, s tem pa tudi temelj za človekovo
preživetje (hrana, naravni viri…);
 razumejo razloge za veliko biotsko pestrost v Sloveniji in da moramo za ohranjanje
biotske pestrosti ohranjati tudi različne habitate.

2.7

ZAKONODAJA

Kljub raznolikosti zakonodaje v evropskih drţavah, mora biti ta v skladu z evropskimi in
mednarodnimi standardi in organizirana po panogah, t.i. področjih ţivljenja, ki jih ureja.
Izhodiščni pravni akt slovenskega pravnega prostora predstavlja Ustava Republike Slovenije
(t.j. temelji pravni akt), ki ima znotraj drţave najvišjo pravno veljavo in ureja
najpomembnejša druţbena razmerja. Z ustavo morajo biti usklajeni vsi drugi pravni akti, ki
sestavljajo pravni red drţave. To pomeni, da morajo biti v nacionalni zakonodaji zakoni
podrejeni ustavi, vsi podzakonski akti pa zakonom. Ker so pravila in načela v zakonih
splošna, jih na posameznih področjih podrobneje dopolnjujejo podzakonski akti, ki jih
sprejemajo drţavni organi, organi lokalne skupnosti in nosilci javnih pooblastil (Bavcon in
sod., 2003).

2.7.1

Zakoni, ki se tičejo naravoslovnih učnih poti

Pri načrtovanju nove naravoslovne učne poti moramo biti pozorni na vse veljavne zakone,
odloke in pravilnike, ki se je tičejo in jih tudi upoštevati (Haloţan in sod., 2010). V slovenski
zakonodaji se uporabljajo določila zakonov pri načrtovanju učnih poti predvsem glede na
namembnost zemljišč, po katerih so oziroma bodo učne pešpoti speljane in glede na posebna
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varstvena ali zaščitena območja. Pri snovanju nove naravoslovne učne pešpoti je tako treba
dobro poznati in upoštevati veljavno zakonodajo, ki ureja predmetno področje. Prvenstveno se
uporabljajo predvsem določila Zakona o planinskih poteh (Uradni list RS, št. 61-3298/2007),
Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30-1299/1993) in Zakona o ohranjanju narave (Uradni
list RS, št. 56-2655/1999) ter na njihovi podlagi sprejeti drugi podzakonski predpisi (uredbe,
pravilniki, odredbe, odloki itn.), ki opredeljujejo le način izvrševanja pravic in dolţnosti v
mejah začrtanih v zakonih in ustavi (Bavcon in sod., 2003).
2.7.1.1 Učne poti in postavitev informativnih tabel
V skladu z Uredbo o spremembi uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje
so gozdne učne poti uvrščene med enostavne objekte (Uradni list, št. 26/13). To pomeni, da so
lahko postavljene brez gradbenega dovoljenja, enako pa velja tudi za vso pripadajočo opremo,
ki jo najdemo na takih poteh (usmerjevalni znaki in informativne table, ki označujejo naravne
vrednote, zavarovana območja ipd).

Glede na to, da za gradnjo ni potrebno dovoljenje, obstajajo nekatere omejitve, ki jih morajo
snovalci upoštevati. Investitor mora pred gradnjo objekta pridobiti vsa potrebna soglasja, če
namerava postaviti objekt znotraj varovalnega pasu vodotoka, prometne infrastrukture,
okoljske, energetske in elektronske infrastrukture ter druge gospodarske javne infrastrukture.
Pri postavljanju mora upoštevati lokacijske pogoje, ki jih določajo izvedbeni prostorski akti.
Soglasje je potrebno tudi v primeru, ko je načrtovana gradnja na varovanem območju kulturne
dediščine, varovanem območju narave, vodovarstvenem območju in v varovanih gozdovih.
Preden investitor začne graditi, mora dobiti tudi soglasje pristojnega organa. Za gozdne učne
poti pridobitev soglasja pomeni predvsem soglasje območne enote Zavoda za gozdove
Slovenije (Haloţan M. in sod, 2010).
2.7.1.2 Konvencija o varstvu mokrišč
V konvenciji je zapisano, da zaradi uničevanja in spreminjanja ekosistemov mokrišč izginjajo
ţivali, predvsem vodne ptice, ki so nanje ţivljenjsko vezane. Danes imajo mokrišča širši
pomen in več funkcij. So nenadomestljiv sistem pri zagotavljanju številnih ekosistemskih
»uslug«, zlasti pri perečem problemu globalnega segrevanja in blaţenja ekstremnih naravnih
pojavov, kot so poplave in suše. Ramsarska konvencija je bila prvi konkreten in resen
mednarodni dogovor o varstvu mreţe vodnih ekosistemov globalnega pomena. V 160 drţavah
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pogodbenicah je danes skoraj 2000 mednarodno pomembnih mokrišč, ki obsegajo več kot
190 milijonov hektarov površine. Slovenija ima na tem seznamu Sečoveljske soline,
Škocjanske jame in Cerkniško jezero ( Ur. l. RS – MP št. 9/92).

2.7.1.3 Ministrstvo za okolje in prostor: Predpisi za varovanje zveri (medved, volk)
Medved in volk sta ogroţena zaradi gradnje cest, ţeleznic in naselij na območju, kjer ţivita ti
dve vrsti. Prav zaradi teh razlogov so jih zavarovali, saj imata kot plenilca zelo pomembno
vlogo v naravi. Z varovanjem njunega območja ohranjamo tudi druge ţivali. Volk in medved
sta zavarovani ţivali, zato ju je prepovedano neposredno poškodovati, vznemirjati, loviti,
zastrupiti, usmrtiti ali si ju prilastiti. Varujejo ju naslednji s lovenski, evropski in mednarodni
predpisi (Ministrstvo RS za okolje in prostor, 2006):
 Zakon o ohranjanju narave,
 Direktiva o habitatih (EU),
 Uredba o zavarovanih prosto ţivečih ţivalskih vrstah,
 Uredba o posebnih varstvenih območjih,
 Uredba o ekološko pomembnih območjih,
 Pravilnik o uvrstitvi ogroţenih rastlinskih in ţivalskih vrst v rdeči seznam,
 Bernska konvencija,
 Konvencija CITES,
 Uredba Sveta 338/97,
 Konvencija o biološki raznovrstnosti,
 Alpska konvencija.

2.7.2

CITES

CITES je konvencija o mednarodni trgovini z ogroţenimi prosto ţivečimi ţivalskimi in
rastlinskimi vrstami (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora).
Zagotavlja različne reţime varstva za več kot 30 000 vrst ţivali in rastlin, ne glede na to, ali
gre za ţive osebke, njihove dele ali izdelke iz njih. Do konca leta 2010 je h konvenciji CITES
pristopilo 175 drţav.
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CITES dovoljuje mednarodno trgovanje z vrstami, če trgovanje ne škoduje preţivetju vrste v
naravi. Ureja mednarodno trgovino, to je uvoz, izvoz in ponovni izvoz na osnovi dovoljenj in
potrdil, ki se izdajo le, če so izpolnjeni predpisani pogoji (RS Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje; Konvencija CITES).
2.7.2.1 Pravilnik o uvrstitvi ogroţenih rastlinskih in ţivalskih vrst v rdeči seznam
Pravilnik je razdeljen na osem členov.
1. člen glede na stopnjo ogroţenosti vrste uvršča ţivali in rastline v rdeči seznam ter določa
ukrepe za izboljšanje stanja ogroţenih vrst.
2. člen pojasnjuje pojem rdeči seznam.
3. člen določa, katere so lastnosti posameznih kategorij ogroţenosti. Kategorije ogroţenosti
delimo v osem skupin in sicer (Ur. l. RS št. 82/02):
 izumrla vrsta: tiste, ki so bile na območju RS dokazano navzoče v naravnih
populacijah in so v preteklosti gotovo izumrle na celotnem območju RS. Skrajšana
oznaka te kategorije je Ex;
 domnevno izumrla vrsta: pogrešane vrste, katere navzočnost je bila v RS znana, ţe
daljši čas pa jih kljub iskanju ni več najti in obstaja utemeljeni sum, da so izumrle.
Skrajšana oznaka te kategorije je Ex?;
 prizadeta vrsta: vrste, katerih obstanek na območju RS ni verjeten, če bodo dejavniki
ogroţanja delovali še naprej. Številčnost te vrste se kritično zmanjšuje. Skrajšana
oznaka te kategorije je E;
 ranljiva vrsta: vrste, ki bodo v bliţnji prihodnosti prešle v kategorijo prizadete vrste,
če bodo dejavniki ogroţanja delovali še naprej. Številčnost vrste se zmanjšuje. So
občutljive na kakršnekoli spremembe. Skrajšana oznaka te kategorije je V;
 redka vrsta: vrste, ki so potencialno ogroţene zaradi svoje redkosti na območju RS in
lahko v primeru ogroţanja hitro preidejo v kategorijo prizadete vrste. Skrajšana
oznaka te kategorije je R;
 vrsta zunaj ogroţenosti: vrste, ki na območju RS niso več ogroţene, vendar so pred
tem sodile v eno od kategorij. Skrajšana oznaka te kategorije je O;
 neopredeljena vrsta: vrste, za katere se domneva, da so ogroţene na območju RS,
vendar je premalo podatkov, da bi jih lahko uvrstili v eno od kategorij ogroţenosti od
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druge do šeste alineje tretjega člena. Skrajšana oznaka te kategorije je I;
 premalo znana vrsta: vrste, za katere je na razpolago premalo podatkov za
opredelitev ogroţenosti. Skrajšana oznaka te kategorije je K.
4. člen prikazuje rdeči seznam rastlinskih in ţivalskih vrst po sistematskih skupinah.
Osredotočili se bomo na rdeči seznam dvoţivk (Tabela 1).
Tabela 1: Rdeči seznam dvoţivk (Uradni list RS. št. 82/2002)
znanstveno i me
Bombina bombina
Bombina variegata
Bufo bufo
Bufo viridis
Hyla arborea
Pelobates fuscus
Proteus anguinus anguinus
Proteus anguinus parkelj
Rana arvalis
Rana dalmatina
Rana kl. esculenta
Rana latastei
Rana lessonae
Rana ridibunda
Rana temporaria
Salamandra atra
Salamandra salamandra
Triturus alpestris alpestris
Triturus alpestris lacusnigri
Triturus carnifex
Triturus vulgaris

slovensko ime
niţinski urh
hribski u rh
navadna krastača
zelena krastača
zelena rega
navadna česnovka
človeška rib ica
črni močeril
barska ţaba
rosnica ali sivka
zelena ţaba
laška ţaba
pisana ţaba
debeloglavka
sekulja
planinski močerad
navadni močerad
planinski pupek
triglavski planinski pupek
veliki pupek
navadni pupek

kategorija ogroţenosti
E
V
V
V
V
E
V
R
V
V
V
E
V
V
V
O1
O
V
Ex
V
V

5. člen zajema ukrepe varstva ogroţenih rastlinskih in ţivalskih vrst in njihovih habitatov.
6. člen opredeljuje pojem ukrepi varstva ogroţenih in rastlinskih in ţivalskih vrst.
7. člen govori o ogroţenosti rastlinske in ţivalske vrste.
8. člen je namenjen ogroţenim rastlinskim in ţivalskim vrstam.
9. člen govori o veljavnosti pravilnika.

2.7.2.2 Ogroţenost dvoţivk v Sloveniji
Trenutno so v Sloveniji uvrščene na rdeči seznam prav vse dvoţivke. Vzroki za njihovo
izginjanje pa so naslednji (Kus Veenvliet in Veenvielt, 2008):
 nenadzorovana urbanizacija, predvsem razpršena poselitev,
 spremembe v kmetijstvu,
24

Gašperšič E. Priprava in evalvacija informativnih tabel za naravoslovno učno pot.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Biologija in gospodinjstvo, 2014

 razvoj infrastrukture,
 zasipavanje in izsuševanje mokriš,
 vlaganje rib v vode, kjer se razmnoţujejo dvoţivke, ki so sposobne zaznave plenilca,
 slabo vzdrţevanje, zaraščanje in uničevanje mlak in kalov ipd.
Pomemben faktor ogroţanja dvoţivk so tudi ceste in promet na njih. Zaradi tega je na
kritičnih odsekih najbolj primerna rešitev izgradnja trajnih podhodov in postavitev varovalnih
ograj.
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2.8

NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE NALOGE

Z našo raziskavo smo ţeleli:
(1) ugotoviti, ali je smiselno postaviti naravoslovno učno pot na območju Ljubljane,
natančneje ob Večni poti pod Roţnikom;
(2) preučiti odziv naključnih obiskovalcev na inovativno zastavljeno učno pot;
(3) ugotoviti, ali naključni obiskovalci menijo, da postavitev didaktičnih tabel predstavlja
negativen poseg v okolje.
Na osnovi navedenih vprašanj, smo postavili naslednje hipoteze:
(1) Informativne table je mogoče brez velikega posega v okolje umestiti v učno pot pod
Roţnikom.
(2) Informativne table je mogoče zasnovati tako, da sledijo ciljem iz učnih načrtov za
naravoslovje in biologijo. Tako bi jih lahko učitelji uporabljali kot učno sredstvo pri
terenskem delu z učenci.
(3) Moški in ţenske se enako opredeljujejo glede negativnega vpliva tabel na okolje,
estetskega videza tabel in primernosti vsebine tabel.
(4) Obiskovalci se glede na starost enako opredeljujejo glede negativnega vpliva tabel na
okolje, estetskega videza tabel in primernosti vsebine tabel.
(5) Glede na namen obiska je mnenje naključnih obiskovalcev izbranega območja enako.
(6) Pogostost obiska izbranega območja vpliva na mnenje obiskovalcev o naravoslovni učni
poti.
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3
3.1

MATERIAL IN METODE
IDEJNA ZASNOVA UČNE POTI

Trasa naravoslovne učne poti na območju Roţnika bi se začela in potekala zahodno od
Ţivalskega vrta Ljubljana, in sicer na gozdni poti, ki poteka ob Večni poti. Območje je zelo
priljubljena sprehajalna trasa okoliških prebivalcev, ki si ţelijo oddiha v naravi, na tem delu
poti pa poteka tudi trim steza, ki zagotavlja večjo frekvenco obiska učne poti.
Postavitev različnih informativnih točk na tem območju:

Slika 3: Primer trase naravoslovne učne poti z informat ivnimi tablami in ostalimi objekti
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3.2

INFORMATIVNE TABLE NA NARAVOSLOVNI UČNI POTI

Tematske poti so predvsem izobraţevalne pešpoti na prostem. Ob vsaki izobraţevalni poti pa
najdemo tudi pojasnjevalne objekte, ki so namenjeni krajšim opisom zanimivosti ob poteh.
Ker je učna pot zasnovana za šolske skupine ter naključne in redne obiskovalce, mora biti
višina tabel prilagojena tem. Glede na idejno zasnovo smo uporabili srednjo vrednost višine
12-letnih učencev, ki je za šolsko leto 2007/08 znašala 157,56 cm za dekleta in 156,71 cm za
fante (Starc in sod., 2010).
Konstrukcija informativnih tabel:

Slika 4: Načrt informativne table

Zaradi prilagoditve višini in s tem tudi dostopnosti informacij otrokom bodo table postavljene
pod kotom 45°, saj se s tem izognemo zakrivanju območja za tablo. Zaradi boljše stabilnosti
in varnost bo tabla izdelana iz nadzemnega in podzemnega dela (Slika 1). Količek (nadzemni
del) bo izdelan iz lesa, ki pa mora biti ustrezno zaščiten pred vremenskimi vplivi. Pritrdili bi
ga na kovinski in betonski nosilec, ki bi segal 250 mm v zemljo. Višina količka bi bila 800
mm (Slika 4). Plošča na količku je prav tako lesena in obdana z lesenim okvirjem v velikosti
(višina x dolţina) 800 mm x 700 mm (Slika 4).
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Slika 5: Načrt širine in dolţine in formativne table

Čeprav območje Roţnika ne sodi med zavarovana območja naravnih vrednot, ampak med
varstveni gozd s posebnim namenom, bodo table vseeno v okvirih Pravilnika o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (Ur.l. RS št.
53/05), ki narekuje znake za označevanje in način označevanja velikosti modulov – tabel.
Moduli, ki so uporabljeni za širino 700 mm so (širina x višina): 700 x 125 mm, 700 x 400
mm, 70x54,5 mm, 700 x 1100 mm, 1410 x 1100 mm in1410 x 5450 mm. Moduli, ki bi jih
uporabili, lahko odstopajo od predpisanih mer za 20 % pod pogojem, da je enaka velikost
odstopanja. Na sliki 5 je primer table z merami 800 x 700 mm, ki bo v uporabi na
naravoslovni učni poti. Besedilo in slike bi tiskali z UV-obstojnim tiskanjem na folijo, ki bi
bila prilepljena na osnovno ploskev table.
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3.3

EVALVACIJA INFORMATIVNE TABLE

Za povratno informacijo o končni izdelavi informativnih tabel smo najprej izdelali začasne
table, ki so bile postavljene izključno zato, da smo anketirali mimoidoče. Čeprav so bile table
poskusnega značaja, smo bili vseeno pozorni na nekatere smernice dobrega načrtovanja,
nekatere pa smo še posebej poudarili, da smo opazovali reakcijo anketirancev. V nadaljevanju
diplomskega dela bom opisala eno tablo in jo podrobneje analizirala.

Slika 6: Poskusna informativna tabla

Če ţelimo vzbuditi zanimanje obiskovalcev tega območja, je treba upoštevati načela
zanimivega doţivljanja učne poti, saj je s tem tudi proces pomnjenja učinkovitejši. Hall in
sod. (2010) razlagajo, da so za nepozornost obiskovalcev krivi trije faktorji:
 prostor postavitve, ki ga obiskovalci spregledajo;
 da se obiskovalci, ki so ta kraj obiskali ţe večkrat, vedejo zelo rutinsko, zato je zelo
pomembno, da jih spodbudimo in tako vedenje preprečimo;
 da obiskovalci ne opazijo razlike med tablami učne poti in drugimi obveščevalnimi
tablami.
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Za naslov smo uporabili provokativno vprašanje, ki naj bi obiskovalce ţe takoj spodbudilo k
branju table.
Večina ljudi ponavadi zaradi velikosti najprej prebere naslov in veliko jih ostane samo pri tem
(Ham, 1992). Zato se nam zdi prav, da obiskovalce ţe v naslovu spodbudimo, da preberejo
več ali pa ţe v naslovu nakaţemo temo, ki jo bomo obravnavali na tej tabli (npr. naslov
»Gozdovi so pljuča planeta« je bolj atraktiven in poučen kot naslov »Gozd«).
Informacije smo posredovali tako, da so morali obiskovalci odpirati lopute, pod katerimi je
bil podroben opis dvoţivke, ki je bila narisana na prvi strani. S tem smo uporabili eno od
mnogih didaktičnih orodij.
Kot rdečo nit poti smo si izbrali ţabca Bufka, ki obiskovalce popelje po učni poti ter jih
izobraţuje, sprašuje in jim zastavlja naloge (Baldauf in sod., 2011).
Kot humorističen dodatek smo uporabili ilustracijo ţabca v različnih poloţajih in z
različnimi smešnimi dodatki.
Čeprav so komični vloţki na splošno bolj učinkoviti kot table brez humorističnih dodatkov,
sta Johnson in Swearingen (1992) ugotovila, da so komični dodatki le malo bolj učinkoviti
kot na primer table s prepovedmi.
V našem primeru je to ilustracija Bufko, po katerem bi se učna pot tudi imenovala. Ime Bufko
smo izpeljali iz latinskega imena za navadno krastačo (Bufo bufo), ki jo lahko opazimo na tem
območju. V našem primeru na ilustraciji ni bila navadna krastača, ker smo se odločili za ţe
izdelano karikaturo ţabe z internetne strani, kjer se ilustracijo lahko hitro in poceni kupi.
Seveda pa bi se pri načrtovanju in izvedbi stalne učne poti odločili za ilustratorja, ki bi po
naročilu zasnoval celotno Bufkovo učno pot.
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3.3.1

Izbor in opis vzorca

Anketo smo izvedli v jesenskem času leta 2013. Izvedli smo jo vzporedno s pripravo
poskusne učne poti na tem območju. Izdelali smo poskusne table, ki smo jih vsebinsko in
didaktično poskušali pribliţati dejanski izvedbi učne poti. V okviru te testne učne poti smo
obiskovalcem razdelili ankete in jih s povprašali za njihovo mnenje, s katerim bi prispevali k
izboljšanju učne poti. Pomembno je omeniti, da so bili anketiranci naključno izbrani
sprehajalci. Za statistično analizo podatkov smo uporabili računalniški program SPSS.
V vzorec smo zajeli 101 anketiranca, od tega je bilo 57 % ţensk in 43 % moških (Tabela 2).
Vse smo razdelili v štiri starostne skupine: v najmlajši je bilo 21 sprehajalcev, starih od 7 do
19 let, v malo starejši skupini je sodelovalo 23 sprehajalcev, ki so bili stari od 20 do 35 let,
srednje starostno obdobje je predstavljalo 35 sodelujočih, starih od 35 do 50 let, v četrti
skupini pa je bilo 21 sprehajalcev, starih nad 50 let. Namen obiskovanja trase je bilo za 74
ljudi sprehod v naravi, za 11 šport in za 15 učenje v naravi. Glede na pogostost obiska tega
območja 16 anketirancev ta kraj obiskuje vsak dan, 37 jih zahaja tedensko, 36 nekajkrat letno,
10 pa jih je to območje obiskalo prvič. Na posamezno kategorijo spola, starosti in namena, ni
odgovoril 1 anketiranec, na kategorijo frekvenca obiska pa 2 anketiranca.
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Tabela 2: Opis vzorca
OBISKOVA LCI UČNE POTI

ţenski
moški
SKUPAJ
7-15 let
20-35 let
36-50 let
nad 50 let
SKUPAJ
šport
sprehod
učenje
SKUPAJ
vsak dan
tedensko
nekajkrat letno
prvič sem tukaj
SKUPAJ

3.3.2

n =101
N
SPOL
57
43
100
STAROS T
21
23
35
21
100
NAMEN
11
74
15
100
FREKV ENCA OB IS KA
16
37
36
10
99

%
56,4
42,6
99,0
20,8
22,8
34,7
20,8
99,0
10,9
73,3
14,9
99,0
15,8
36,6
35,6
9,9
98,0

Instrument

Vprašalnik je bil razdeljen na štiri sklope. Prvi sklop je vseboval vprašanji o starosti in spolu,
drugi sklop o namenu in pogostosti obiskovanja učne poti, tretji, najobseţnejši sklop je
vseboval trditve, ki so jih obiskovalci ocenili s 5-stopenjsko Likertovo lestvico, tako da so
obkroţili eno številko pri vsaki trditvi. Četrti sklop pa je vseboval tri vprašanja odprtega tipa,
ki so se nanašala na to, kaj jim je bilo všeč, kaj bi spremenili ali dodali na učni poti.

Tretji del ankete, ki je vseboval 16 trditev, so anketiranci ocenjevali na podlagi petstopenjske
Likertove lestvice (Tabela 4). Glede na faktorsko analizo smo trditve razporedili v tri
kategorije oziroma v faktorje z enako tematiko, in sicer table v okolju, informativna vrednost
table in vsebina tabel (interes), štiri trditve pa so ostale nerazporejene. Vse stavčno negativne
trditve smo obrnili v pozitivne. Vsem trditvam, ki so se v faktorski analizi razvrstile v
posamezne kategorije, smo izračunali zanesljivost Cronbach α (Tabela 3). Za trditve, ki se
nanašajo na faktor »Table v okolju« smo izračunali stopnjo zanesljivosti α = 0,780. Za trditve,
ki se nanašajo na »Informativna vrednost table« je α = 0,788, za »Vsebina tabel (interes)« pa
smo izračunali faktor zanesljivosti α = 0,693.
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Tabela 3: Porazdelitev izjav in Cronbach α po sklopih.
TRDITEV
Cronbachova alfa

1

2

3

0,780

0,788

0,693

TABLE V OK OLJU
Table so le še ena oblika onesnaţevanja okolja.

0,813

S takimi tablami preveč invazivno posegamo v okolje.

0,746

Table kvarijo videz oko lja.

0,740

Table so estetskega videza. (O)

0,704

INFORMATIVNA VREDNOST TABLE
Na tablah je ravno pravšnja količina informacij.

0,805

Slike so nazorne in dovolj velike.

0,702

Všeč mi je, da dobimo in formacije na tak način.

0,641

Na tablah je mogoče najti kar nekaj novih in formacij.

0,638

Table lah ko popestrijo obisk poti.

0,531

VSEBINA TABEL (INTERES)
Menim, da bodo ljudje z veseljem prebrali vsebine teh tabel.

0,797

Vsebine so razlo ţene primerno za obiskovalce različnih starosti.

0,720

Vsebine na tablah so zanimive.

0,614

Izključene trditve – izločene
Besedilo na tablah je dovolj veliko.
Table so primerne velikosti.
Ţelim izvedeti še več o organizmih, ki ţivijo v tem oko lju.
Table so me spodbudile, da sem bil-a potem bolj pozoren -a na naravo okoli
sebe.
O = obrnjena vrednost

Tabela 4: Lestvica vrednosti in pomen
Vrednost

Pomen vrednosti

1

se nikakor ne strinjam

2

se ne strinjam

3

nimam posebnega mnenja

4

se strinjam

5

se popolnoma strinjam

Za vse kategorije, v katere so se razvrstile navedene trditve, smo izračunali tudi povprečno
vrednost (M) in standardni odklon (SD) (Tabela 5). Na splošno lahko rečemo, da so bili
obiskovalci zadovoljni z vsebino učne poti in videzom tabel ter jim table niso predstavljale
negativnega posega v okolje.
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Tabela 5: Povprečja in standardni odkloni za trditve v anket i
Kateg orija
M
SD
Table v okolju
4,4
0,80
Informativna vrednost table
4,5
0,76
Vsebina tabel (interes)
1,6
0,92
Opomba: M = povprečna vrednost; SD = standardi odklon.

V četrtem delu ankete so bila tri vprašanja odprtega tipa, na katera so imeli anketiranci
moţnost prostega izraţanja mnenja o učni poti.
3.3.3

Statistična obdelava podatkov

Vse rezultate rešenih anket smo prenesli v tabelo računalniškega programa MS Excel.
Podatke smo priredili na tak način, da smo jih lahko prenesli v računalniški program za
statistične analize SPSS. Za analizo posameznih trditev smo uporabili osnovno deskriptivno
in inferenčno statistiko. S faktorsko analizo vprašalnika smo izračunali tri faktorje. Za vsak
faktor smo naredili še test Cronbachove alfe, s katerim preverjamo konsistentnost oziroma
zanesljivost posameznih sklopov.
Posamezne trditve in faktorje smo podrobneje analizirali glede na naslednje vnaprej
predvidene neodvisne spremenljivke: spol, starost, frekvenco in namen obiska anketirancev. V
ta namen smo uporabili neparametrična testa Kruskal-Wallis in Mann-Whitney U, saj je
razporeditev vzorca odstopala od normalne porazdelitve.
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4

REZULTATI

4.1

ANALIZA POSAMEZNIH TRDTITEV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA

Z analizo posameznih trditev anketnega vprašalnika smo ugotovil, kakšno je mnenje
anketirancev o teh trditvah in ali se mnenje razlikuje glede na spol.
4.1.1

ANALIZA TRDITEV GLEDE NA SPOL ANKETIRANCEV

Tabela 6: Analiza t rditev glede na spol obiskovalcev
Ţenske

Trditev

Moški

Mann-Whitney U

M
1,40
4,81

SD
0,75
0,44

M
1,42
4,49

SD
0,73
0,74

Z
-0,11
-2,53

P
0,914
0,011*

4,77

0,50

4,26

1,03

-3,02

0,002*

1,72

1,01

1,70

1,10

-0,44

0,656

4,47

0,80

4,09

1,04

-1,93

0,053*

4,23

0,82

4,09

1,11

-0,22

0,828

Table so estetskega videza.

4,23

1,03

4,07

0,96

-1,13

0,260

Table lah ko popestrijo obisk poti.
Table so le še ena oblika onesnaţevanja okolja.
Table so primerne velikosti.
Besedilo na tablah je dovolj veliko.

4,70
1,42
4,35
4,28

0,50
0,91
0,97
0,90

4,40
1,51
4,33
4,30

0,88
0,83
0,81
0,89

-1,59
-0,93
-0,61
-0,02

0,111
0,355
0,542
0,982

4,35
4,53
4,72

0,83
0,85
0,56

4,19
4,40
4,53

0,94
0,73
0,77

-0,87
-1,38
-1,47

0,383
0,167
0,142

4,46

0,83

4,35

0,72

-1,21

0,228

4,07

1,12

3,81

1,10

-1,45

0,148

Table kvarijo videz oko lja.
Všeč mi je, da dobimo in formacije na tak način.
Na tablah je mogoče najti kar nekaj novih
informacij.
S takimi tablami preveč invazivno posegamo v
okolje.
Ţelim izvedeti še več o organizmih, ki ţivijo v tem
okolju.
Menim, da bodo ljudje z veseljem prebrali vsebine
teh tabel.

Na tablah je ravno pravšnja količina informacij.
Slike so nazorne in dovolj velike.
Vsebine na tablah so zanimive.
Vsebine so razlo ţene primerno za obiskovalce
različnih starosti.
Table so me spodbudile, da sem bil-a potem bolj
pozoren-a na naravo okoli sebe.
Opomba: Statistično pomembne razlike so označene z *

Glede na spol obiskovalcev (Tabela 6) smo statistično pomembno razliko opazili pri
odgovorih »Všeč mi je, da dobimo informacije na tak način« in »Na tablah je mogoče najti
kar nekaj novih informacij«. V obeh primerih (p = 0,11 in p = 0,002) so se ţenske bolj
strinjale s trditvama kot moški. Trditev »Ţelim izvedeti še več o organizmih, ki ţivijo v tem
okolju« pa je ravno na meji statistične pomembnosti, a še vedno v prid ţenskam. Pri ostalih
trditvah v ocenah glede na spol ni bilo statistično značilnih razlik.
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Na splošno so ţenske najbolje ocenile trditev, da jim je všeč, da informacije dobijo na tak
način. Najslabše pa so ocenile trditev, da so table estetskega videza, kar je lahko povezano
tudi s tem, da so anketiranke ocenjevale poskusne table. Moški so z najvišjo oceno ocenili
trditev, da se jim zdi vsebina na informativnih tablah zanimiva. Najslabše so prav tako kot
ţenske ocenili trditev o estetiki informativnih tabel, nevtralno mnenje pa imajo pri trditvi, da
so jih table spodbudile, da so bolj pozorni na naravo okoli sebe.
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4.1.2

ANALIZA TRDITEV GLEDE NA STAROST ANKETIRANCEV

Z analizo posameznih trditev anketnega vprašalnika smo ugotovili, kakšno je mnenje
anketirancev o teh trditvah in ali je med mnenjem različnih starostnih skupin razlika.
Tabela 7: Povprečne ocene anketirancev za posamezne trditve glede na starost.
Trditev

Starostna kategorija (leta)
7-19
20-35
36-50
Nad 50
M
SD
M
SD
M SD M SD
1,7 0,73 1,3 0,56 1,3 0,51 1,5 1,03
4,6 0,81 4,6 0,50 4,7 0,57 4,8 0,54

Table kvarijo videz oko lja.
Všeč mi je, da dobimo in formacije
na tak način.
Na tablah je mogoče najti kar nekaj 4,6 0,59 4,6
novih informacij.
S takimi tablami preveč invazivno
2,3 1,19 1,4
posegamo v okolje.
Ţelim izvedeti še več o organizmih, 4,5 0,81 4,2
ki ţiv ijo v tem okolju.
Menim, da bodo ljudje z veseljem
3,8 1,04 4,0
prebrali vsebine teh tabel.
Table so estetskega videza.
4,1 1,26 4,1
Table lah ko popestrijo obisk poti.
4,5 0,87 4,7
Table so le še ena oblika
1,8 1,00 1,2
onesnaţevanja okolja.
Table so primerne velikosti.
4,2 1,21 4,4
Besedilo na tablah je dovolj veliko. 4,1 1,15 4,2
Na tablah je ravno pravšnja količina 4,2 1,00 4,2
informacij.
Slike so nazorne in dovolj velike.
4,4 0,92 4,5
Vsebine na tablah so zanimive.
4,3 0,97 4,7
Vsebine so razlo ţene primerno za
4,0 0,92 4,6
obiskovalce različnih starosti.
Table so me spodbudile, da sem bil- 4,0 0,84 3,7
a potem bolj pozoren-a na naravo
okoli sebe.
Opomba: Statistično pomembne razlike so označene z *

χ2 – test
χ2
6,24
2,12

df
3
3

P
0,100
0,547

0,66

4,6

0,65 4,3

1,24

0,23

3

0,973

0,79

1,8

1,14 1,4

0,81

9,89

3

0,020*

0,89

4,4

0,94 4,3

0,80

2,19

3

0,534

0,93

4,2

0,96 4,6

0,67

10,99

3

0,012*

0,81
0,47
0,42

4,4
4,5
1,5

0,74 3,9
0,78 4,7
0,95 1,4

1,20
0,58
0,98

3,34
1,39
4,66

3
3
3

0,342
0,708
0,198

0,59
0,90
0,87

4,3
4,3
4,3

0,96 4,4
0,76 4,4
0,85 4,4

0,80
0,81
0,87

0,04
0,82
1,20

3
3
3

0,998
0,844
0,754

0,67
0,45
0,50

4,4
4,7
4,4

0,88 4,6
0,51 4,7
0,74 4,5

0,59
0,66
0,87

0,52
4,66
6,41

3
3
3

0,915
0,198
0,093

1,02

4,0

1,19 4,3

1,10

5,59

3

0,133

Statistično značilne razlike smo opazili dvakrat (Tabela 7) in sicer pri trditvi »S takimi
tablami preveč invazivno posegamo v okolje « in » Menim, da bodo ljudje z veseljem prebrali
vsebine teh tabel«. Pri prvi trditvi (p = 0,020) smo ugotovili, da se mlajši, predvsem
šoloobvezni otroci, z njo manj strinjajo, kot starejši. Večinoma so mladi bolj prepričani v to,
da s temi tablami ne posegamo preveč invazivno v okolje. Pri drugi trditvi (p = 0,012) pa smo
ugotovili, da so starejši bolj kot šoloobvezna mladina prepričani, da bodo ljudje z veseljem
prebrali vsebine na tablah. Najmlajši anketiranci so najvišje ocenili trditev, da jim je všeč tak
način pridobivanja informacij in da je na njih mogoče najti kar nekaj novih informacij. S
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srednjo vrednostjo pa so ocenili trditev, da table preveč invazivno posegajo v okolje. Tudi
najstarejša kategorija anketirancev (nad 50 let) je najvišje ocenila trditev, da jim je všeč tak
način informacij, nevtralnega mnenja pa so bili pri estetskem videzu tabel.
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4.1.3

ANALIZA TRDITEV GLEDE NA POGOSTOST OBISKA
ANKETIRANCEV

Z analizo posameznih trditev anketnega vprašalnika smo ugotovili, kakšno je mnenje
anketiranih o teh trditvah in ali se mnenja razlikujejo glede na to, kolikokrat obiščejo kraj,
kjer bi stala naravoslovna učna pot.

Tabela 8: Analiza t rditev glede na pogostost obiska kraja
Frekvenca

Table kvarijo videz oko lja.
Všeč mi je, da dobimo
informacije na tak način.
Na tablah je mogoče najti
kar nekaj novih informacij.
S takimi tablami preveč
invazivno posegamo v
okolje.
Ţelim izvedeti še več o
organizmih, ki ţivijo v tem
okolju.
Menim, da bodo ljudje z
veseljem prebrali vsebine
teh tabel.
Table so estetskega videza.
Table lah ko popestrijo
obisk poti.
Table so le še ena oblika
onesnaţevanja okolja.
Table so primerne velikosti.
Besedilo na tablah je dovolj
veliko.
Na tablah je ravno pravšnja
količina informacij.
Slike so nazorne in dovolj
velike.
Vsebine na tablah so
zanimive.
Vsebine so razlo ţene
primerno za obiskovalce
različnih starosti.
Table so me spodbudile, da
sem bil-a potem bolj
pozoren-a na naravo okoli
sebe.

Vsak dan

Tedensko

Prvič tu kaj

M
1,69
4,75

SD
0,946
0,447

M
1,46
4,68

SD
0,836
0,626

Nekajkrat
letno
M
SD
1,31 0,577
4,72 0,513

4,31

1,138

4,56

0,877

4,61

0,599

4,50

0,707

0,825

3

0,843

1,69

0,704

1,84

1,143

1,72

1,137

1,30

0,949

3,710

3

0,295

4,31

1,195

4,51

0,837

4,19

0,889

3,90

0,876

6,696

3

0,082

4,50

0,730

4,19

0,811

3,92

1,180

4,40

0,699

3,859

3

0,277

4,07
4,56

0,884
0,629

3,97
4,49

1,142
0,768

4,39
4,64

0,871
0,593

4,20
4,50

0,789
0,972

3,451
0,638

3
3

0,327
0,888

1,50

0,730

1,54

0,931

1,47

0,971

1,30

0,675

1,144

3

0,766

4,44
4,31

0,964
0,704

3,97
4,22

1,118
0,917

4,61
4,31

0,599
1,009

4,40
4,40

0,516
0,699

8,008
0,641

3
3

0,046*
0,887

4,00

0,966

4,24

0,830

4,42

0,806

4,11

1,269

2,806

3

0,423

4,19

1,223

4,57

0,728

4,50

0,655

4,40

0,699

1,296

3

0,730

4,75

0,447

4,57

0,689

4,58

0,770

4,80

0,422

1,222

3

0,748

4,50

0,730

4,24

0,925

4,50

0,697

4,40

0,516

1,706

3

0,636

3,63

1,204

3,95

1,177

4,06

1,040

4,20

1,033

2,233

3

0,525

Opomba: Statistično pomembne razlike so označene z *
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1,40
4,30

ST
0,699
0,949

χ2
2,290
2,989

df
3
3

P
0,514
0,393
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Obiskovalci so v anketi obkroţili tudi pogostost obiska tega kraja (Tabela 8). Ugotovili smo le
eno statistično značilno razliko pri odgovoru »Table so primerne velikosti«. Obiskovalci, ki
kraj obiskujejo vsak dan menijo, da je velikost tabel ustreznejša kot tisti, ki kraj obiskujejo
tedensko ali manj.

4.1.4

ANALIZA TRDITEV GLEDE NA NAMEN OBISKA
ANKETIRANCEV

Z analizo posameznih trditev anketnega vprašalnika smo ugotovili, kakšno je mnenje
anketirancev o teh trditvah in ali se mnenja razlikujejo glede na to, s kakšnim namenom
obiščejo območje naravoslovne učne poti.

Tabela 9: Analiza t rditev glede na namen
Namen
M

Šport
SD

Table kvarijo videz oko lja.
1,09 0,302
Všeč mi je, da dobimo in formacije na tak
4,91 0,302
način.
Na tablah je mogoče najti kar nekaj novih
4,45 0,688
informacij.
S takimi tablami preveč invazivno
1,55 0,688
posegamo v okolje.
Ţelim izvedeti še več o organizmih, ki ţivijo 3,91 1,136
v tem o kolju.
Menim, da bodo ljudje z veseljem prebrali
4,36 0,924
vsebine teh tabel.
Table so estetskega videza.
3,82 1,250
Table lah ko popestrijo obisk poti.
4,45 0,522
Table so le še ena oblika onesnaţevanja
1,45 0,688
okolja.
Table so primerne velikosti.
4,00 1,342
Besedilo na tablah je dovolj veliko.
4,27 0,786
Na tablah je ravno pravšnja količina
4,18 0,751
informacij.
Slike so nazorne in dovolj velike.
4,27 1,191
Vsebine na tablah so zanimive.
4,55 0,688
Vsebine so razlo ţene primerno za
4,64 0,505
obiskovalce različnih starosti.
Table so me spodbudile, da sem bil-a potem 3,36 0,924
bolj pozoren-a na naravo okoli sebe.
Opomba: Statistično pomembne razlike so označene z *
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Sprehod
M
SD

Učenje
M
SD

χ2

df

P

1,51 0,832 1,27 0,458 3,609
4,62 0,613 4,67 0,724 2,769

2
2

0,165
0,250

4,49 0,884 4,80 0,414 2,014

2

0,365

1,72 1,092 1,87 1,125 0,698

2

0,706

4,42 0,860 4,07 1,033 3,403

2

0,182

4,14 0,941 4,13 1,060 0,854

2

0,652

4,12 0,942 4,67 0,816 6,928
4,53 0,744 4,80 0,561 3,773
1,47 0,925 1,53 0,834 0,582

2
2
2

0,031*
0,152
0,748

4,27 0,880 4,80 0,414 5,575
4,30 0,840 4,20 1,207 0,106
4,22 0,917 4,53 0,834 2,573

2
2
2

0,062
0,948
0,276

4,46 0,762 4,67 0,617 1,132
4,66 0,668 4,53 0,640 1,274
4,38 0,806 4,33 0,816 0,882

2
2
2

0,568
0,529
0,643

3,99 1,164 4,27 0,799 5,800

2

0,055*
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Tudi glede na namen obiska, ki je lahko šport, sprehod ali učenje o naravi tega kraja, smo
dobili le eno statistično značilno razliko (p = 0,031) in sicer pri trditvi »Table so estetskega
videza« (Tabela 9). Ugotovili smo, da je ljudem, ki so se prišli športno udejstvovat, manj všeč
estetski videz tabel kot tistim, ki so prišli na sprehod ali učenje.

4.2

ANALIZA PODATKOV GLEDE NA REZULTAT FAKTORSKE ANALIZE

S faktorsko analizo vprašalnika smo dobili glede na vsebino trditev tri faktorje:
-

table v okolju (4 trditve),

-

informativna vrednost table (5 trditev),

-

vsebina tabel (interes) (3 trditve).

Rezultati faktorske analize se nahajajo v poglavju Material in metode (Tabela 3). Štiri trditve,
ki jih nismo mogli uvrstiti v noben sklop, smo izločili.
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4.2.1

Prime rjava posameznih faktorjev glede na spol anketirancev

S slike 7 lahko razberemo povprečne ocene, ki so jih obiskovalci namenili posameznim
sklopom (table v okolju, informativna vrednost, vsebina tabel) glede na spol anketirancev.

6

Povprečna vrednost ± SE

5
4

ţenske

3

moški
2
1

0
Table v okolju
Informativna vrednost table Vsebina table (interes)
Opomba: *p < 0,05; **p < 0,01; SE = standardna napaka
Slika 7: Ocene sklopov glede na spol

Mnenje moških se od mnenja ţensk razlikuje pri faktorju »Informativna vrednost table«, kjer
imajo moški bolj negativno mnenje kot ţenske. Povprečne ocene za faktor »Table v okolju«
nam pove, da se ţenskam zdijo table manjši poseg v okolje kot moškim in da je ţenskam bolj
všeč vsebina tabel. Pri obeh slednjih faktorskih analizah pa nismo opazili statistično značilnih
razlik.
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4.2.2

Prime rjava posameznih faktorjev glede na starostno kategorijo
anketirancev

S slike 8 lahko razberemo povprečne ocene, ki so jih obiskovalci namenili v posamezni
kategoriji. Različni stolpci prikazujejo starostne skupine obiskovalcev.

6

Povprečna vrednost ± SE

5
4

od 7 do 19let
od 20 do 35let

3

od 36 do 50let
nad 50let

2
1
0

Table v okolju
Informativna vrednost table Vsebina tabel (interes)
Opomba: *p < 0,05; **p < 0,01; SE = standardna napaka
Slika 8: Ocene sklopov glede na starostno kategorijo

Glede na starostne kategorije je statistično značilna razlika opaţena pri sklopu vsebina tabel,
kjer se mnenje najmlajše populacije (7 do 15 let) razlikuje od anketirancev srednjih dveh
kategorij, še posebej pa je razlika opazna v primerjavi s starejšo populacijo. V primerjavi s
starejšimi imajo mladi bolj negativno mnenje glede vsebine tabel.
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4.2.3

Prime rjava posameznih faktorjev glede na pogostost obiska kraja
anketirancev

Pri kategorijah frekvenca in namen obiska (Slika 9 in Slika 10) statistično pomembnih razlik
nismo opazili.
6

Povprečna vrednost ± SE

5

4
vsak dan

3

tedensko
nekajkrat letno

2

prvič tukaj

1
0
Table v okolju

Informativna vrednost
table

Vsebina tabel (interes)

Slika 9: Ocene sklopov glede na spol

S slike 9 lahko razberemo, da pri primerjavi posameznih faktorjev glede na pogostost obiska
kraja ne najdemo nobene statistično pomembne razlike, iz česar lahko sklepamo, da so bila
mnenja anketirancev zelo podobna.
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4.2.4

Prime rjava posameznih faktorjev glede na namen obiska anketirancev

S slike 10 lahko razberemo povprečne ocene, ki so jih obiskovalci namenili posameznim
sklopom glede na namen obiska anketirancev.

Povprečna vrednost ± SE

6
5
4

3

šport

2

sprehod
učenje

1
0
Table v okolju

Informativna vrednost
table

Vsebina tabel (interes)

Slika 10: Ocene sklopov glede na spol

S slike 10 razberemo, da statistično pomembnih razlik nismo opazili. V povprečju so bili
anketiranci glede na namen obiska mnenja, da table ne posegajo invazivno v okolje in da ne
kvarijo videza. Za tiste, ki so na območje prišli zaradi učenja, ima tabla večjo informativno
vrednost. Za vse, ki so prišli zaradi športnega udejstvovanja, pa je imela vsebina tabel večji
pomen.
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5

RAZPRAVA IN SKLEPI

Naša raziskava pri opisnih vprašanjih je pokazala, da je smiselno postaviti naravoslovno učno
pot na območje Šišenskega hriba oziroma Roţnika, saj med anketiranci skoraj ni bilo zaslediti
negativnega mnenja o tej ideji. Še več, menili so celo, da so takšne informacije potrebne in so
bili zelo naklonjeni takšnemu podajanju znanja. Kot pogost odgovor na vprašanje »Kaj bi
spremenili«, so dejali, da si ţelijo, da bi postavitev ostala stalna in da bi bilo več tabel in črke
v zapisih večje.
Pri statistični obdelavi podatkov smo ugotovili statistično pomembne razlike pri nekaterih
trditvah.
Naša raziskava pri opisnih vprašanjih je pokazala, da je smiselno postaviti naravoslovno učno
pot na območje Šišenskega hriba oziroma Roţnika, saj med anketiranci skoraj ni bilo zaslediti
negativnega mnenja o tej ideji. Še več, menili so celo, da so takšne informacije potrebne in so
bili zelo naklonjeni takšnemu podajanju znanja. Kot pogost odgovor na vprašanje »Kaj bi
spremenili«, so dejali, da si ţelijo, da bi postavitev ostala stalna in da bi bilo več tabel in črke
v zapisih večje.
Pri statistični obdelavi podatkov smo ugotovili statistično pomembne razlike pri nekaterih
trditvah.
Naša raziskava pri opisnih vprašanjih je pokazala, da je smiselno postaviti naravoslovno učno
pot na območje Šišenskega hriba oziroma Roţnika, saj med anketiranci skoraj ni bilo zaslediti
negativnega mnenja o tej ideji. Še več, menili so celo, da so takšne informacije potrebne in so
bili zelo naklonjeni takšnemu podajanju znanja. Kot pogost odgovor na vprašanje »Kaj bi
spremenili«, so dejali, da si ţelijo, da bi postavitev ostala stalna in da bi bilo več tabel in črke
v zapisih večje.
Pri statistični obdelavi podatkov smo ugotovili statistično pomembne razlike pri nekaterih
trditvah.
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5.1

VPLIV POSTAVITVE TABEL NA OKOLJE Z VIDIKA OBISKOVALCEV

Prva hipoteza: Informativne table je mogoče brez velikega posega v okolje umestiti v učno
pot pod Roţnikom.

S to hipotezo smo predvidevali, da se obiskovalcem ne zdi postavitev tabel velik poseg v
okolje, da postavitev tabel ni ena od oblik onesnaţevanja okolja in kvarjenje naravnega videza
narave. Rezultati so pokazali, da so obiskovalci mnenja, da s tem ne posegamo pretirano v
okolje. Tudi mnenji moških in ţensk se statistično pomembno ne razlikujeta, kar je razvidno
iz povprečnih ocen petstopenjske lestvice (Likertova lestvica) (Slika 4). Oboji so podobno
ocenili ta sklop trditev. Takega mnenja so očitno tudi drţavni organi, saj za postavitev učne
poti ne potrebujemo dovoljenj, zahtevajo le, da niso v nasprotju s prostorskimi akti in da v
primeru poseganja v varovana območja, tako javna kot gospodarska, najprej dobimo soglasje
njihovega upravljavca oziroma organa, ki je pristojen za to območje (Zakona o graditvi
objektov – Ur.l. RS št. 126/07).

Prvo hipotezo lahko torej potrdimo, saj med ocenami obiskovalcev tako glede na spol kot pri
drugih kategorijah, nismo opazili statistično pomembnih razlik pri trditvah, ki govorijo o
posegu v okolje. Zaradi ţelje po čim manjšem posegu v okolje, smo se pri stalni učni
naravoslovni poti odločili za leseno konstrukcijo tabel, obarvanih z zeleno in rjavo barvo, ki
sta v naravi najpogostejši.
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5.2

PRIMERJAVA MED CILJI V UČNEM NAČRTU IN CILJI, KI JIH DOSEŢEJO Z
OBISKOM UČNE POTI

Druga hipoteza: Informativne table je mogoče zasnovati tako, da sledijo ciljem iz učnih
načrtov za naravoslovje in biologijo. Tako bi jih lahko učitelji uporabljali kot učno sredstvo
pri terenskem delu z učenci.
Pri primerjanju smo ugotovili, da smo pri zasnovi naravoslovne učne poti upoštevali kar nekaj
vsebinskih ciljev, ki se nanašajo na »Dvoţivke« v 4., 5., 7. in 9. razredu osnovne šole. Zaradi
tega predvidevamo, da lahko naravoslovno učno pot uporabijo učitelji pri poučevanju na
prostem. Ker je učna pot postavljena na mestu, kjer spomladi potekajo selitve dvoţivk,
predvsem brezrepih, lahko pričakujemo, da jih učenci lahko vidijo in spremljajo v njihovem
naravnem okolju ali pa kasneje opazujejo metamorfozna stanja v bliţnjih stoječih vodah.
Cilji, usvojeni z naravoslovno učno potjo, so:
»Učenci znajo:
 razvrstiti živa bitja v skupine po skupnih značilnostih;
 opredeliti vrsto kot osnovno enoto za razvrščanje in da so glavne skupine živih bitij kraljestva;
 prepoznati najpogostejše vrste rastlin, živali in gliv v neposrednem okolju ;
 razložiti zunanjo zgradbo živali;
 razlikovati med nevretenčarji (polži, školjke, žuželke, pajki, kolobarniki) in vretenčarji (ribe, dvoži vke,
plazilci ptiči in sesalci);
 ugotoviti, da so živa bitja prilagojena na okolje, v katerem živijo, in da se do določene mere lahko
prilagajajo spremembam v okolju;
 utemeljiti medsebojno odvisnost živih bitij v naravi;
 sestaviti preproste prehranjevalne verige in jih povezati v prehranjevalne splete;
 razložiti pomen prepletanja prehranjevalnih verig v prehranjevalne splete za ravnovesje v naravi ;
 spoznajo, da so živali potrošniki, ki iz okolja sprejeto hrano porabijo za sproščanje energije za
poganjanje življenjskih procesov;
 spoznajo osnovno zgradbo glavnih gradbenih tipov živali: enoceličarji, nevretenčarji, vretenčarji (ribe,
dvoživke, plazilci, ptiče, sesalce);
 razumejo povezavo med telesno zgradbo omenjenih živalskih skupin in prilagoditvami povezanih s
premikanjem (oblike okončin, telesne oblike), živali se premikajo predvsem zaradi iskanja hrane, umika
pred neugodnimi abiotskimi razmerami, bega pred plenilci in razmnoževanja ;
 spoznajo in uporabijo preproste metode ugotavljanja biotske pestrosti;
 spoznajo, da je biotska pestrost rezultat milijone let dolge evolucije živega sveta in temelj za delovanje
ekosistemov in biosfere, s tem pa tudi temelj za človekovo preživetje (hrana, naravni viri…);
 razumejo razloge za veliko biotsko pestrost v Sloveniji in da moramo za ohranjanje biotske pestrosti
ohranjati tudi različne habitate« (povzeto po Vodopivec in sod., 2011; Vilhar in sod., 2011).

Drugo hipotezo lahko potrdimo, saj se table res da zasnovati tako, da sledijo učnim ciljem v
učnem programu za osnovne šole. Ne moremo pa zagotovo trditi, da učenci ob takem delu
uspešneje usvojijo znanje.
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5.3

PRIMERJAVA STALIŠČ MOŠKIH IN ŢENSK DO POSTAVITVE UČNE POTI

Tretja hipoteza: Moški in ţenske se enako opredeljujejo glede negativnega vpliva tabel na
okolje, estetskega videza tabel in primernosti vsebine tabel.
Iz naših rezultatov je razvidno, da se s postavitvijo informativnih tabel strinjata oba spola.
Razlike med spoloma, ki bi bile statistično značilne, smo opazili le pri nekaterih trditvah, ki
pa niso pomembne pri stališču, ali naravoslovna učna pot posega v okolje ali ne. Statistično
značilna razlika je opazna le pri videzu tabel (Slika 7 in Tabela 4).

Tretjo hipotezo lahko delno potrdimo, saj se med ocenami glede na spol anketirancev pojavi
razlika le pri enem sklopu od treh in sicer, obstajajo pomembne razlike v ocenah anketirancev
v povezavi z estetskim videzom tabel glede na spol obiskovalcev. Kuharjeva (2004) v svoji
literaturi navaja, da je lepota ključnega pomena za ţensko identiteto, prav tako se ţenski videz
skozi vse ţivljenje bolj poudarja in ocenjuje kot moški. Zaradi koncepta, da morajo biti
ţenske lepe in urejene, se pri njih razvije boljši občutek za estetiko, zato so nanjo bolj pozorne
tudi v okolju.

5.4

PRIMERJAVA STALIŠČ OBISKOVALCEV RAZLIČNIH STAROSTI GLEDE
VPLIVA IN IZGLEDA TABEL

Četrta hipoteza: Obiskovalci se glede na starost enako opredeljujejo glede negativnega vpliva
tabel na okolje, estetskega videza tabel in primernosti vsebine tabel.
Iz naših rezultatov je razvidno, da se s postavitvijo naravoslovne učne poti strinjajo vse
starostne skupine in da je edino statistično pomembno razliko moč opaziti pri sklopu vsebine.
Ko govorimo o učenju, večina mladih najprej pomisli na šolo ali študij. Učenje na tak način je
večkrat lahko naporna izkušnja, povezana s potrebo po doseţku, zato večkrat pozabijo, da je
učenje lahko zabavno in prijetno ter da se lahko odvija zunaj izobraţevanju namenjenih
prostorov. Prav zato imajo mladi na začetku odpor tudi do informativnih tabel, ki jih zasledijo
na učnih poteh (Učenje na poti - za vsakogar, kadarkoli in kjerkoli, 2011).
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Tako lahko tudi četrto hipotezo potrdimo, saj je mnenje moških in ţensk različnih starostnih
kategorij glede negativnega vpliva tabel na okolje enako, table in njihova vsebina pa so jim
enako všeč oziroma pri teh rezultatih statistično pomembnih razlik ni.

5.5

PRIMERJAVA STALIŠČ OBISKOVALCEV GLEDE NA NAMEN OBISKA KRAJA

Peta hipoteza: Glede na namen obiska je mnenje naključnih obiskovalcev naravoslovne učne
poti enako.
Iz rezultatov je razvidno, da glede na namen obiska ni nobenih statistično značilnih razlik, da
bi se mnenje stališč obiskovalcev kakorkoli razlikovalo.
Tudi peto hipotezo lahko potrdimo in rečemo, da je mnenje obiskovalcev glede namena
obiska učne poti zelo podobno.

5.6

PRIMERJAVA STALIŠČ OBISKOVALCEV GLEDE NA FREKVENCO OBISKA
KRAJA

Šesta hipoteza: Pogostost obiska izbranega območja vpliva na mnenje obiskovalcev o
naravoslovni učni poti.
Iz rezultatov je razvidno, da ni nobenih statistično značilnih razlik med mnenji obiskovalcev
glede na to, kako pogosto obiščejo ta kraj (ali so redni obiskovalci ali pa ga redko obiščejo).
Šesto hipotezo lahko potrdimo in rečemo, da je mnenje obiskovalcev glede na pogostost
obiskovanja učne poti enako.
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6

ZAKLJUČEK

Glede na rezultate naše raziskave je razvidno, da je bila zamisel o postavitvi naravoslovne
učne poti na tem območju zelo dobro sprejeta med anketiranci. Študija je pokazala, da so
bistvene statistične razlike le med moškimi in ţenskami v sklopu videza tabel in pri starostnih
kategorijah glede vsebine. Starejša kategorija je bolje sprejela vsebino na tablah kot pa mlajši
naključni obiskovalci.
Za nadaljevanje našega projekta Bufkova naravoslovna učna pot bi bilo smiselno upoštevati
tudi opisna mnenja, ki so jih anketiranci zapisali v anketi. Odgovarjali so na vprašanje »Kaj
vam je bilo na poti najbolj všeč?« Poudarili so, da jim je všeč, da se nekdo na tem področju
trudi. Mnogi so menili, da so take informacije v gozdu zelo priporočljive in so takemu načinu
podajanju znanja zelo naklonjeni. Mlajši publiki pa je bila najbolj všeč animacija oziroma
interaktivni elementi.
Na vprašanje »Kaj bi spremenili oziroma kaj vas je zmotilo?« so, kar je zanimivo, pogosto
odgovarjali, da dejstvo, da postavitev učne poti ni stalna in da so table le začasne. Motile so
jih tudi nekatere slovnične napake, ki so se kljub pregledu pojavile.
Vprašanje »Kaj bi dodali« so v večini pustili prazno ali v večini odgovorili z »Nič«. Ob tem
lahko sklepamo, da obiskovalci niso imeli idej, kako bi povečali dodano vrednost
naravoslovni učni poti, da smo v večini zadovoljili njihove kriterije ali pa se jim enostavno ni
dalo izraziti obširnega mnenja na to vprašanje.
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7

POVZETEK

Učenje na prostem s pomočjo učnih poti je pogosto bolj zanimivo kot učenje v učilnici.
Učenci ob tem ne pridobivajo samo različnih znanj, temveč se ob različnih oblikah dela urijo
tudi v socialnih veščina in ob konkretnih primerih sami pridejo do ugotovitev, ki si jih kasneje
veliko bolj zapomnijo. Informativne table učence z atraktivno vsebino privabijo, da ob
reševanju uporabijo vsa čutila in jih spodbudijo k nadaljnjem raziskovanju.
Eden od ciljev naše raziskave je bil ugotoviti, ali je smiselno postaviti naravoslovno učno pot,
ki smo jo umestili na področje pod Roţnikom. Prav tako smo si ţeleli, da bi učna pot postala
dodatni učni pripomoček za pouk biologije predvsem za šole v okolišu.
V ta namen smo po obisku poskusne učne poti anketirali 101 naključnega obiskovalca.
Anketiranci so se pri vzorčnih tablah ustavljali, prebirali vprašanja, informacije in
zanimivosti, nekateri pa so jih tudi reševali. Prvi sklop anketnega vprašalnika je vseboval
posamezne trditve, ki so jih anketiranci ocenili s 5-stopenjsko Likertovo lestvico, drugi sklop
pa je vseboval vprašanja odprtega tipa.

V diplomski nalogi smo izpostavili eno informativno tablo in jo podrobno analizirali.
Rezultati kaţejo, da se s postavitvijo naravoslovne učne poti anketiranci strinjajo, a vseeno
obstajajo statistično pomembne razlike med mnenjem moških in ţensk, statistično pomembne
razlike pa je bilo opaziti tudi pri različnih starostnih kategorijah anketirancev. Anketiranci so
menili, da postavitev tabel ne posega pretirano v okolje.
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PRILOGE
Priloga A: Vprašalnik za obiskovalce
SPOL: M / Ž

DOPOLNJENA STAROST (V LETIH) _________ DATUM____________

To območje obiskujem: a) skoraj vsak dan
c) nekajkrat na leto

b) enkrat tedensko
d) tukaj sem prvič

Namenobiskape špotidane s je bil:
a) športnoudejst vovanje b) sprehodponaravi – sprostitev c) spoznavanjeorganizmov

Pomen vrednosti: 1 – se nikakor ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – nimam posebnega mnenja, 4 – se
strinjam, 5 – se popolnoma strinjam
N

TRDITEV

1

Table k varijo izgled okolja.

1

2

3

4

5

2

Všeč mi je, da dobimo informacije na tak način.

1

2

3

4

5

3

Na tablah je mogoče najti kar nekaj novih informacij.

1

2

3

4

5

4

S takimi tablami preveč invazivno posegamo v okolje.

1

2

3

4

5

5

Želim iz vedeti še več o organizmih, ki živijo v tem okolju.

1

2

3

4

5

6

Menim, da bodo ljudje z veseljem prebrali vs ebine teh tabel.

1

2

3

4

5

7

Table so estetskega videza.

1

2

3

4

5

8

Table lahko popestrijo obisk poti.

1

2

3

4

5

9

Table so le še ena oblika onesnaževanja okolja.

1

2

3

4

5

10

Table so primerne velikosti.

1

2

3

4

5

11

Besedilo na tablah je dovolj veliko.

1

2

3

4

5

12

Na tablah je ravno pravšnja količina informacij.

1

2

3

4

5

13

Slike so nazorne in dovolj velike.

1

2

3

4

5

14

Vsebine na tablah so zanimive.

1

2

3

4

5

15

Vsebine so razložene primerno za obiskovalce različnih starosti.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Table so me spodbudile, da sem bil-a potem bolj pozoren-a na naravo
okoli sebe.
Prosim, da odgovorite na spodnja vprašanja.
16

1.

OCENA

Kaj vam je bilo na poti najbolj všeč?
___________________________________________________________________

2.

Kaj bi spremenili oziroma kaj vas je zmotilo?
___________________________________________________________________

3.

Bi kaj dodali?
___________________________________________________________________

