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POVZETEK 
 
Človeško ribico poimenujemo tudi proteus ali močeril. Je jamska dvoživka, ki naseljuje 
podzemne vode dinarskega krasa, zato jo imenujemo tudi dinarski endemit. O njej je prvi 
pisal Valvasor v svoji Slavi vojvodine Kranjske leta 1689.  
V raziskavi je bilo vključenih 310 učencev 5., 6. in 7. razreda osnovne šole ter 67 dijakov 1., 
2. in 3. letnika srednje šole. Podatke smo zbrali leta 2010 v sodelovanju s Postojnsko jamo. 
Udeleženci so pred vstopom v jamo rešili vprašalnik, katerega del je bilo tudi risanje človeške 
ribice. Vsi udeleženci so se šolali po učnem načrtu, ki je bil v veljavi do leta 2011. Vsebine, 
kjer bi lahko v osnovni šoli obravnavali človeško ribico, so zajete v petem, sedmem in osmem 
razredu. Dijaki se lahko s temi vsebinami srečajo pri predmetu biologija skozi celotno srednjo 
šolo. 
Risbe, ki so jih narisali učenci in dijaki, smo analizirali s pomočjo kodirnika, ki smo ga 
sestavili v ta namen.  
Cilj naše raziskave je bil, da preverimo, kakšne predstave imajo osnovnošolci in srednješolci 
o zunanji telesni zgradbi človeške ribice. Zanimalo nas je tudi, ali se znanje srednješolcev, ki 
imajo za sabo daljše šolanje, razlikuje od znanja osnovnošolcev. Poleg tega smo tudi 
ugotavljali, ali se morda pri učencih in dijakih pojavljajo kakšne značilne napačne predstave, 
ki so povezane s človeško ribico.  
Rezultati so pokazali, da se znanje med osnovnošolci in srednješolci ne razlikuje veliko, kar 
pomeni, da dijaki skozi svoje daljše šolanje niso pridobili skoraj nič novega znanja o 
poznavanju zunanje telesne zgradbe človeške ribice. Njihova predstava je zadovoljiva, ima pa 
določene pomanjkljivosti. Pri večini lastnosti je več kot polovica udeležencev v obeh 
skupinah pravilno narisala dele zunanje telesne zgradbe človeške ribice. To velja za lastnosti, 
ki so povezane s trupom, z repom, nogami, glavo in očmi. Najslabše so se odrezali pri risanju 
repne plavuti, pravilnem številu prstov na nogah in prisotnosti škrg. Če primerjamo 
osnovnošolce in srednješolce, lahko rečemo, da prvi bolje poznajo lastnosti repa človeške 
ribice, pri ostalih lastnostih pa so njihove predstave dokaj enotne.  
Ena izmed napačnih predstav pri obeh skupinah je, da ima človeška ribica srednje dolgo 
oziroma kratko telo. Oboji večinoma dobro poznajo njene noge, vendar jih le peščica ve, da 
ima na sprednjih nogah po tri in zadnjih po dva prsta. Večinoma tudi ne vedo, da je rep 
človeške ribice obdan z repno plavutjo.  
Na splošno lahko rečemo, da je presenetljivo to, da srednješolci nimajo nič boljšega znanja 
kot osnovnošolci, pri nekaterih lastnostih imajo kvečjemu slabše znanje kot učenci. Ta 
podatek je zelo zanimiv, ker je v učnem načrtu za srednje šole veliko vsebin, kjer bi lahko 
obravnavali človeško ribico. Menimo, da bi bilo treba organizmom, ki naseljujejo naše 
ozemlje, dati pri pouku večji poudarek ter hkrati osnovnošolce in srednješolce ustrezno 
motivirati za sodelovanje. 
 
 
KLJUČNE BESEDE: 
človeška ribica, predstave, znanje, biologija, naravoslovje, osnovna šola, srednja šola
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ABSTRACT 
 
The human fish, also named proteus or cave blind salamander, is a cave amphibian. It inhabits 
underground waters of Dinaric Carst and is thus endemic to Dinara. It was first mentioned by 
Valvasor in The Glory of the Duchy of Carniola in 1689. 
Our survey covered a sample of 310 pupils from fifth, sixth and seventh grade of primary 
school and 67 pupils from first, second and third year of secondary school. Data was gathered 
in 2010 in association with Postojna Cave. Participants had to complete a questionnaire before 
entering the cave. They had to draw the human fish in one part of the questionnaire. All 
participants in our survey, were included in curriculum valid until 2011. Topics which 
allowed lessons on the human fish were in the fifth, seventh and eighth class in primary 
school. However, it was possible to study the human fish all through the secondary school in 
Biology lectures. 
We analyzed pupils’ drawings with specially organized code system. The goal of our survey 
was to check what knowledge did primary and secondary school pupils have about external 
appearance of the human fish. Our interest was also in the difference in knowledge between 
pupils in primary and those in secondary school who had been in the school system for a 
longer period of time. We wanted to see if there were any misconceptions related to the 
human fish. 
The results showed that there were no big differences in knowledge between pupils attending 
primary and those attending secondary school. This means that secondary school pupils did 
not gain any new knowledge about external appearance of the human fish in spite of attending 
school for a longer period of time. Pupils’ understanding was satisfactory, but it contained 
some misconceptions. Most of the pupils made accurate drawings of the body, tail, legs, head 
and eyes of the human fish. Drawings were the least accurate in connection to tail fin, the 
correct number of toes and the presence of gills.  
When we compare results of both groups, we can see that primary school pupils are more 
familiar with the features of the tail, but there are no major differences in understanding other 
characteristics. One of the misconceptions in both of the groups is that the body of the human 
fish is medium long or short. Both of the groups are familiar with the characteristics of its 
legs, but only a handful knows that the front legs have three toes and the rear have two. Most 
of them do not know that its tail is surrounded by a thin fin 
It is interesting, that pupils of secondary school do not have a broader knowledge in 
comparison to primary school pupils. Moreover, their knowledge is even poorer in 
understanding certain characteristics. This is interesting, because secondary school curriculum 
offers a variety of topics where the human fish can be studied. In our opinion, more time and 
prominence should be provided to organisms which inhabit our area and we should properly 
motivate primary and secondary school pupils to take an active part in learning. 
 
 
KLJUČNE BESEDE: 
Proteus anguinus, conceptions, knowledge, biology, science, primary school, secondary 
school 
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1 UVOD 
 
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 
Človeška ribica (Proteus anguinus) je repata dvoživka in edini predstavnik rodu Proteus. Živi 
v podzemnih vodnih biotopih dinarskega krasa, od porečja Soče pri Trstu, skozi južno 
polovico Slovenije, južno Hrvaško in dele Bosne in Hercegovine do reke Trebišnjice v 
vzhodni Hercegovini (Sket, 1997). Ker jo najdemo le na dinarskem krasu, je človeška ribica 
dinarski endemit. Človeška ribica je relikt, torej ostanek favne, ki je naseljevala širše območje 
v davni preteklosti.  
Človeška ribica je podolgovata in vitka, z majhnimi, tankimi okončinami. Prednji nogi imata 
po tri prste, zadnji pa po dva. Sploščen rep je precej krajši od trupa in obrobljen s kožnato 
plavutjo. Glava se končuje s prisekanim in sploščenim gobčkom, oči so zakrnele in jih 
prerašča koža. Na vsaki strani glave ima po tri zunanje škrge, s pomočjo katerih diha. Zaradi 
prosojne kože se na ventralni strani telesa vidi obris notranjih organov. Temno pigmentacijo 
lahko povzroči izpostavljenost svetlobi, kar kaže, da pri tej vrsti ne gre za albinizem, kot se 
pogosto misli. V koži v naravnih pogojih ni pigmenta melanina, ampak bolj ali manj izrazit 
rumeni “pigment” riboflavin (Istenič in Ziegler, 1974), zato je koža rumenkastobela oziroma 
zaradi prekrvljenosti rožnata kot človeška koža. Človeška ribica je dobila ime oziroma 
pridevnik “človeška” zaradi barve svoje kože. Poleg tega jo imenujemo tudi močeril ali 
proteus.   
Povprečna dolžina človeške ribice je med 23 in 25 cm, lahko pa zraste tudi do 30 cm in redko 
več kot 30 cm.  Samci so nekoliko manjši od samic, v reproduktivnem obdobju pa imajo 
večje in bolj podolgovato otekle kloake (Bulog, 1999). 
Pri dihanju uporablja škrge ter v hipoksičnih pogojih tudi pljuča (Istenič in Sojar, 1974). 
Poraba kisika je verjetno povezana z nižjo metabolno stopnjo proteusa, ki je dobro prilagojen 
na specifične razmere v podzemnih vodnih habitatih (Bulog, 1999). 
 
V raziskavi smo analizirali risbice človeške ribice, ki so jih narisali učenci in dijaki pred 
vstopom v Postojnsko jamo meseca maja in junija 2010. Vsi udeleženci so se šolali po učnih 
načrtih, ki so bili v veljavi do leta 2011. Glede na učne načrte bi v sklopu naravoslovnih 
predmetov človeško ribico lahko obravnavali v 4., 5., 7. in 8. razredu osnovne šole ter v vseh 
treh letnikih srednje šole. Kljub možnostim za obravnavo človeške ribice v osnovni in srednji 
šoli predvidevamo, da je znanje učencev in srednješolcev o tej temi pomanjkljivo. To 
sklepamo, ker obravnava človeške ribice v učnem načrtu ni predvidena. Obravnava proteusa 
je odvisna od presoje posameznega učitelja. Prav tako je Jordan (2015) že izvedla raziskavo o 
poznavanju zunanje telesne zgradbe človeške ribice med osmošolci in devetošolci. Ugotovila 
je, da je njihovo znanje pomankljivo. Glede na to, da je človeška ribica dinarski endemit in 
naše naravno bogastvo, bi ji morali dati v šolskih klopeh več poudarka in večjo 
prepoznavnost. 
 
Otroci so pri približno 18 mesecih starosti sposobni razumeti simbolno naravo slike in  
posploševati besede, naučene skozi slike, na realne objekte (Rowe in sod., 2012). Analizo 
risb smo si izbrali zato, ker je učenčeva risba zunanja vizualna predstava ali slika tega, kar se 
je naučil (Van Meter in sod., 2006). Van Meter in sod. (2006) opisujejo učenčevo risanje v 
širšem smislu kot “elaborativno, strateško” dejavnost, ki naj bi vodila k izgradnji mentalnega 
modela. Ustvarjanje risb je ena izmed zelo pomembnih sestavin učenja in izgradnje predstav. 
Ugodne učinke risbe na učenje pripisujejo vlogi rekurzivne dejavnosti, v kateri obstajajo 
medsebojni vplivi med različnimi notranjimi in zunanjimi predstavami učenca (Van Meter in 



Jordan K., Predstave osnovnošolcev in srednješolcev o človeški ribici  
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 

 
 

2 

sod., 2006). Analiza risb pa ima tudi nekaj slabosti – risbe so odvisne od risarskih 
sposobnosti posameznika (Dove in sod., 1999), mogoče je, da učenci določen koncept 
razumejo, vendar ga ne znajo ustrezno narisati (Arnold in sod., 1995), poleg tega pa je zaradi 
odprtih odgovorov težko zagotoviti zanesljive rezultate (White in Gunstone, povzeto po 
Bahar in sod., 2008). 
 
1.2 CILJI NALOGE 

 
V magistrskem delu smo želeli preveriti, kakšno predstavo imajo učenci v osnovni in srednji 
šoli o telesni zgradbi človeške ribice. Znotraj tega smo ugotavljali, ali se morda pri učencih 
pojavljajo tudi kakšne značilne napačne predstave, ki so povezane s človeško ribico.  
Magistrsko delo je temeljna raziskava, ker nimamo veliko podatkov o predstavah učencev o 
človeški ribici. Dobljeni rezultati so lahko v pomoč strokovnjakom na področju biološkega 
izobraževanja pri načrtovanju in izboljševanju usposabljanja bodočih učiteljev naravoslovja 
in tehnike, naravoslovja, biologije, prav tako pa tudi učiteljev praktikov. Poleg tega bodo 
koristni tudi za založbe oziroma njihove avtorje, ki izdajajo učna gradiva s tega področja.  
 
1.3 DELOVNE HIPOTEZE 
 
Glede na zastavljene cilje smo postavili naslednje hipoteze: 

1. Učenci osnovne in srednje šole imajo pomanjkljivo predstavo o človeški ribici.  
2. Med učenci različne starosti so razlike v predstavi o človeški ribici. 
3. Med dekleti in fanti ni razlike v predstavi o človeški ribici. 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 KRAS 
 
»Kras je kamnita pusta goličava z na gosto posejanimi vrtačami« (Gams, 2003). Beseda kras 
izhaja iz ilirsko-venetske besede za kamen »karuan« (kamnit, skalnat) ali predindoevropske 
besede »kar (r) a«, skala, kamen (Bezlaj, 1981, povzeto po Gams, 2003).  
Za kras sta značilna dva bistvena pojava, korozija in kraško pretakanje. Korozija je proces, 
pri katerem voda raztaplja del zemeljske skorje na vodotopnih kamninah. Kras je poznan tudi 
po posebnih površinskih (kraška polja, škraplje, vrtače) in podzemeljskih oblikah kot so 
jame. Vedo, ki se ukvarja s proučevanjem krasa, imenujemo krasoslovje (Gams, 2003). 
 
2.1.1 KRAS POSTOJNSKE KOTLINE 
 
Postojnska kotlina je v literaturi znana tudi kot Pivška kotlina, Pivka in Postojnsko kraško 
polje. V tem delu krasa imamo kar dva evropsko pomembna pojava: Postojnska vrata in 
Postojnsko jamo, ki jo proglašamo za »zibelko biospeleologije in jamskega turizma« (Gams, 
2003). V strokovni literaturi je bilo razširjeno tudi ime Postojnski jamski sistem, ki zajema 
tudi druge jame, ki jih povezuje reka Pivka. Jama ima velik pomen za razvoj jamskega 
turizma in speleologije. Po številu jamskih organizmov, ki naseljujejo Postojnsko jamo, je 
jama glede biodiverzitete med prvimi na svetu (Sket, 1995). 
 
2.1.2 JAMSKO ŽIVALSTVO 
 
Jamsko okolje in pogoji za življenje se zelo razlikujejo od okolja in pogojev na zemeljskem 
površju, zato se tudi jamska favna razlikuje od površinske. Vegetacija uspeva na vhodih jame 
ter tako daleč v notranjost, ko zmanjšana svetloba še zadostuje za sencoljubne rastline. 
Človeška ribica ali proteus je najbolj znana jamska vodna žival. Odkrili so jo leta 1797 v Črni 
jami (Gams, 2003).  
Hrošči so najštevilnejše jamske kopenske živali. Milimetrskih polžjih vrst je v Sloveniji 
približno toliko kot v vseh jamah sveta. V slovenskih jamah so odkrili edino zanesljivo 
jamsko školjko (Congeria kusceri), edinega jamskega črva cevkarja (Marifugia cavatica) ter 
edino troglobiontsko sladkovodno spužvo (Eunapius subterraneus). Najštevilnejše zastopana 
vodna skupina so raki. Med njimi so pomembni ceponožci, postranice ter jamski ježki. Če 
izvzamemo slavnega močerila, so ene izmed najbolj priljubljenih jamskih rakov jamske 
kozice (Troglocaris). Ne smemo pozabiti tudi na netopirje in jamske kobilice, ki se 
prehranjujejo zunaj, v jamah pa prezimujejo, prenočujejo, poginjajo ali se iztrebljajo 
(Aljančič in sod., 1993). 
Jamske živali naj bi se preselile s površja v podzemlje zaradi podnebnih sprememb, ki so bile 
predvsem v ledenih dobah, ali po izsušitvi jezera ali morja v geološki preteklosti. Hrane 
nimajo veliko na razpolago, zato so morale živali upočasniti svoj življenjski ritem in v večni 
temi razviti posebne čutilne organe, ki jim omogočajo orientacijo v okolju (Gams, 2003).  
 
2.1.3 UNIČEVANJE IN ONESNAŽEVANJE JAM 
 
Človeški vpliv na kraško okolje, ki je zelo občutljivo, je različen. Veliko stalagmitov je v 
turističnih jamah sajastih zaradi uporabe bakel, sveč, trsk in slame za razsvetljevanje. Zaznati 
je tudi veliko neskladje med stalaktiti in stalagmiti, ki je posledica odstranjevanja kapnikov 
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pri urejanju poti za turiste. Veliko odgovornost pa nosijo tudi obiskovalci jam, ki so odnašali 
kapnike iz jam za spominke (Gams, 2003).  
V Postojnski jami je velik onesnaževalec zraka turistični vlakec, ki povečuje količino prašnih 
delcev. Velik problem pa je tudi voda, ki na krasu takoj priteče neposredno v podzemeljske 
kanale, kar ji ne omogoča samoočiščenja, zato je nevarnost kemičnega ter biološkega 
onesnaževanja večja. Nekatere kraške potoke onesnažujejo tudi drugi pritoki, ki jih 
onesnažujejo izlita škropiva. Kraške vode poleg kmetijstva onesnažujejo tudi izlitja fosilnih 
goriv (Gams, 2003). 
 
2.1.4 JAMSKI TURIZEM 
 
Jame so zanimive za obiskovalce že nekaj stoletij. Vsepovsod po svetu so bile deležne 
večjega obiska jame, mimo katerih so vodile pomembne prometne poti.  
Leta 1998 je bilo v Sloveniji evidentiranih 27 turističnih jam, med katerimi niso le kraške. Če 
si pogledamo dvestoletno bilanco turističnega razvoja na slovenskem krasu, lahko vidimo, da 
je le ena jama – Postojnska – dosegla turistični razcvet in je ena najbolj znanih turističnih jam 
na svetu (Gams, 2003). 
Postojnska jama ni edina obiskana jama v Sloveniji. Prav tako imajo veliko obiskovalcev tudi 
Škocjanske jame. Večina drugih jam je na meji poslovne rentabilnosti. To je bil tudi vzrok 
opustitve turističnih aktivnosti številnih jam (Gams, 2003).  
Vzroke za slabo obiskanost pripisujejo oddaljenosti od prometnih poti, saj se le malo turistov 
odpravi na dolgo pot samo zaradi jame, pogosteje jo obiščejo mimogrede (Gams, 2003).  
 
2.2 JAME 
 
Človeška vrsta je bila tisočletja povezana z jamami. Te so bile kraji zavetja za mnoge ljudi v 
različnih delih sveta. Služile so kot obredni prostori v mnogih družbah v različnem času in 
kraju. Jame so uporabljali kot skladišča in počivališča za mrtve. V vsej zgodovini igrajo jame 
v mnogih kulturah pomembno vlogo tudi pri mitih in legendah. V sodobni družbi se jame 
pogosto pojavljajo v filmih in risankah. Zelo zanimive so kot turistične točke za obiskovalce, 
kot tudi za znanstvenike in raziskovalce (Culver in White, 2005). 
 
2.2.1 JAME KOT KRAJ ZA RAZISKOVANJE 
 
Jame so zanimive in vabljive z vidika vedeti »kam gre«. Starejši avtorji so vključevali svoje 
raziskave in razmišljanja o jamah v splošne potopise in opise regij. Najbolj znan zapis o 
jamah je v Valvasorjevi knjigi Slava vojvodine Kranjske iz leta 1689. Eden prvih modernih 
speleologov Adolf Schmidl je raziskal veliko slovenskih jam v sredini 19. stoletja. V zadnjih 
petdesetih letih se je jamarstvo po vsem svetu zelo razširilo in jamarji so organizirani v več 
sto jamarskih klubov, nacionalnih družb in specializiranih znanstvenih organizacij. 
Raziskovanje jam je ena izmed redkih dejavnosti, kjer so lahko uporabni prispevki in novo 
znanstveno delo »neprofesionalcev« kot so naprimer jamarji (Culver in White, 2005). 
 
2.2.2 JAME KOT HABITAT  
 
Kot habitat imajo jame več različnih okoljskih lastnosti. V zmernih območjih so v poletnih 
mesecih ponavadi hladnejše, kot je površje, ravno obratno pa se zgodi v zimskem času, ko so 
temperaturne razmere v jamah toplejše.  
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Tema je eden izmed najpomembnejših okoljskih parametrov v jamah. Izolirane vrste v jamski 
temi razvijajo značilno morfologijo, vključno z izgubo oči in pigmenta. Da žival »izgubi« oči 
in pigment, mora jama kot habitat zadovoljiti nekaterim pogojem. Jama mora biti dovolj 
velika, da ima območje teme, dolžina habitata mora biti dovolj velika glede na premer vhoda, 
tako da sončna svetloba ne more prodreti do habitata. V praksi se ta dolžina giblje od nekaj 
metrov pa do več sto metrov. Zdi se, da je večina jam in kraških območij geološko dovolj 
starih, da so v njih živali brez oči in depigmentirane. Naslednja značilnost takega habitata, ki 
si ga predstavljamo kot temo, kombinirano s prisotnostjo vrst brez oči, je, da zajema v temi 
raznolike vodne habitate, ki jih intuitivno ne povezujemo z našo predstavo o jami. Ti habitati 
so na primer morske in sladkovodne obale in katerakoli podzemna voda. Načeloma lahko 
prepoznamo razlike med živalskimi vrstami vmesnih habitatov in vrstami v jamah. Medtem 
ko gre pri živalskih vrstah obeh habitatov za pomanjkanje pigmenta in oči, imajo 
intersticijske vrste ponavadi krajše priveske, manjše telo in so bolj črvaste oblike kot jamske 
vrste (Coineau, 1999, povzeto po Culver in White, 2005). Včasih v praksi težko razlikujemo 
živalske vrste iz različnih taksonomskih skupin; polži se naprimer pojavljajo v obeh habitatih, 
vednar jih med sabo težko razlikujemo. Tako polži, ki naseljujejo jame kot tisti na kopnem, 
so si morfološko zelo podobni, pa vendar spadajo v razlčne taksonomske skupine. Tako lahko 
jamo z biološkega vidika definiramo kot votlino s turbulentnim tokom vode, katere vsaj del je 
v nenehni temi in v kateri živijo depigmentirane vrste živali brez oči (Culver in White, 2005). 
 
2.2.3 PRILAGODITVE ŽIVALI NA ŽIVLJENJE V JAMAH 

2.2.3.1 PRILAGODITEV NA TEMO 
 
Svetloba je vir življenja, primarna proizvodnja pa vir biotske pestrosti. Kljub temu obstaja 
življenje tudi v temi. Živali, ki živijo v takem okolju, so se razvile na svetlobi in so se morale 
prilagoditi. Verjetno nima nobena žival tako specifične prilagoditve na okolje kot tiste, ki 
naseljujejo jame (Aden, 2005). 
Za razlago izvora in vzdrževanja vzorca raznolikosti v živem svetu biologi običajno 
uporabljajo dve načeli: filogenezo in prilagajanje. Izraz »prilagoditev« se uporablja pri več 
različnih bioloških pojavih. Na splošno imamo tri različne tipe odzivov organizmov na 
njihovo okolje (Aden, 2005): 

• Fiziološke prilagoditve: sposobnost organizmov, da se fenotipsko prilagodijo 
kratkoročnim spremembam v okolju. To je somatska ali fenotipska plastičnost in ni 
dedna. Na primer prilagoditev očesa na temo ali precejšnji izpostavljenosti svetlobe.  

• Vedenjska prilagoditev: odziv na ponavljajoče se enote dražljajev. 
• Evolucijska prilagoditev: je dolgoročna, dedna sprememba, ki se pojavi pri vrstah 

kot odgovor na določene okoljske dejavnike. 
Ob upoštevanju vsega zgoraj navedenega lahko rečemo, da prilagoditev pomeni vsako 
morfološko, fiziološko ali vedenjsko značilnost, ki ustreza organizmu v razmerah, v katerih 
živi (Aden, 2005). Prilagodljive lastnosti so tiste, ki so v skladu z okoljem in se domnevno 
pojavijo in ohranjajo zaradi istega selektivnega pritiska (Northcutt, 1988, povzeto po Aden, 
2005). 
Glede na prilagoditve jamskemu okolju razlikujemo različne skupine živali (Sket, 2008):  

• Troglokseni: vrste, ki se v jamah oziroma podzemnih habitatih pojavljajo občasno in 
se v tem habitatu ne morejo dolgo zadržati. V jamah se zadržujejo zaradi hrane, vlage 
ali zaščite in se zato zadržujejo predvsem v vhodnem delu jame. Lahko rečemo, da so 
naključni obiskovalci jam. 
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• Subtroglofili: to so živalske vrste, ki se redko zadržujejo v jamah in nujno 
potrebujejo površje za eno od življenjskih funkcij, kot je na primer hranjenje ali 
razmnoževanje. 

• Evtroglofili: so vrste, ki so sicer površinske, vendar lahko dobro uspevajo tudi v 
podzemlju. Te vrste lahko oblikujejo jamske populacije in se na podzemlje tudi 
povsem prilagodijo.  

• Troglobionti: so živali, ki živijo stalno v temnem območju in jih najdemo le v jamah. 
Tipični troglobionti so bledi in slepi. Ti genetsko določeni znaki so se razvili pri vseh 
sistematskih skupinah troglobiontov zaradi izpostavljenosti temi v dovolj dolgem 
obdobju. Ponavadi je pigmentacija zaščita, ki je potrebna pri zaščiti pred soncem, še 
posebej pred ultravijoličnimi valovnimi dolžinami, v jamah pa ta zaščita ni potrebna 
in se večinoma izgubi. Če upoštevamo opredelitev prilagoditev, lahko rečemo, da 
izguba oči ni prilagoditev, da se žival prilagodi na temno okolje, vendar se v temi 
pojavlja kot samoumevno. Kljub temu je na področju regresivne evolucije izguba oči 
deležna velike pozornosti (Culver in Wilkens, 2000, povzeto po Aden, 2005). V to 
skupino spada tudi človeška ribica (Proteus anguinus). 

Troglomorfija je izraz, ki se nanaša na vsako morfološko, fiziološko ali vedenjsko 
funkcijo, ki je značilna za jamske živali (Christiansen, 1992, povzeto po Aden, 2005). 
Troglomorfija jamskih živali ponazarja evolucijsko konvergenco, ki izhaja iz življenja v 
podobnih razmerah. Zato ni vsaka troglomorfna lastnost prilagodljiva. Ni nujno, da vsaka 
jamska žival prikazuje celoten nabor troglomorfičnih lastnosti. Izraz troglomorfija je 
omejen na jamske živali (Aden, 2005). 

2.2.3.2 PRILAGODITEV NA POMANJKANJE HRANE 
 
Jamske živali imajo številne prilagoditve na relativno pomanjkanje hrane v svojem 
življenjskem prostoru. Povečana senzorična občutljivost omogoča izboljšano sposobnost za 
iskanje hrane v podzemlju. Nižja potreba po energiji, počasnejša presnova in sprememba 
razvoja bolj v smeri K–selekcije so načini spopadanja s splošnim pomanjkanjem hrane v 
jamah. Večja sposobnost akumulacije maščob še dodatno pripomore k preživetju v času 
stradanja (Hüppop, 2005). 
Stopnjo prilagoditve določijo ne le intenzivnost, ampak tudi kakovost hrane in čas trajanja 
tega pomanjkanja (Hüppop, 2005). Pomanjkanje hrane v jamah ima lahko dva vidika 
(Hüppop, 2005):  

• Splošno pomanjkanje hrane: periodična preskrba s hrano in neenotno pomanjkanje 
hrane. Splošno pomanjkanje hrane velja za skoraj vse jame in se pojavlja predvsem v 
jamah brez ali z nizkim, a neprekinjenim vnosom hrane. Poleg tega mnoge jame niso 
stabilne skozi vse leto.  

• Periodična preskrba s hrano: značilnost jam, ki so poplavljene periodično, ali jame, 
ki imajo peridoični vnos hrane s strani živali, ki jo obiskujejo.  

V sezonsko poplavljenih jamah prihaja do izrazitih sprememb kar se tiče vnosa hrane, 
kakovosti vode, vsebnosti kisika, temperature in tekmovalnosti plenilcev. V deževnem 
obdobju je lahko oskrba s hrano zelo visoka in v izobilju za nekaj tednov ali mesecev. Po 
izčrpanju teh rezerv živali v takšnih jamah trpijo pomanjkanje hrane (Hüppop, 2005). 

Različne morfološke in fiziološke prilagoditve ter spremembe v prehranjevalnem vedenju so 
osnova za učinkovitejšo in povečano sposobnost iskanja hrane jamskih živali v primerjavi s 
površinskimi sorodniki. Takšne spremembe so učinkovitejše le v temi in v primeru 
pomajkanja hrane. V primeru visoke gostote plena ali svetlobnih pogojih so jamske vrste 
manj konkurenčne od površinskih sorodnikov. Najočitnejše morfološke spremembe pri 
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jamskih živalih so daljše noge, antene, plavuti in tipalke ali povečana ali sploščena glava. 
Povečana površina teh organov je povezana z večjim številom kemoreceptornih in 
mehanoreceptornih organov. In poslednično povečana občutljivost za kemične in mehanske 
spremembe v prehranjevalnem vedenju (Hüppop, 2005). 

2.2.3.3 PRILAGODITEV NA NIZKO KONCENTRACIJO KISIKA 
 
Zaradi stalne teme v podtalnici ni fotosinteze, torej ni proizvodnje kisika; zato je stanje kisika 
v podtalnici določeno s hitrostjo prenosa kisika s površja in s hitrostjo porabe kisika na 
površini. Transport kisika v podtalnici je lahko posledica difuzije kisika in konvekcije tokov s 
prenosom toplote. Kisik se po podtalnici prenaša veliko počasneje kot po površinskih vodah, 
zato so koncentracije kisika v jamah veliko nižje kot na površju (Hervant in Malard, 2005). 
Podzemne živali imajo v splošnem nižji bazalni metabolizem tako v mirovanju kot tudi ob 
aktivnosti v primerjavi z njihovimi površinskimi sorodniki. Upočasnjen metabolizem pri 
podzemeljskih živalih si že dolgo razlagamo kot prilagoditev na majhno razpoložljivost 
hrane. Vendar se lahko te nižje stopnje delovanja odražajo tudi pri prilagajanju na nizke 
koncentracije kisika v podzemni vodi (Hervant in Renault, 2002, povzeto po Hervant in 
Malard, 2005). 
 
2.3 POZNAVANJE PODZEMNIH HABITATOV MED 
OSNOVNOŠOLCI 
 
Raziskav o poznavanju podzemnih habitatov med osnovnošolci ni veliko. Leta 2012 (Sulič) 
je bila izvedena raziskava med mlajšimi osnovnošolci, ki so obiskovali 4., 5. in 6. razred, 
ugotovljala je, kako dobro poznajo podzemne habitate. Njihove ugotovitve so bile, da učenci 
slabo poznajo podzemne organizme, saj ne znajo navesti različnih jamskih živali. Pokazali so 
tudi slabo znanje o povprečni temperaturi zraka v jamah. Medtem ko je njihovo znanje o 
vlagi, svetlobi in dotoku hrane zelo dobro. Prav tako so ugotovili, da se učenci dobro 
zavedajo, kako ljudje s kmetijstvom, industrijo in turizmom ogrožamo podzemni svet (Sulič, 
2012).  
Raziskavo, ki je ugotavljala, kako dobro starejši osnovnošolci poznajo podzemeljsko okolje 
in organizme, ki v njem živijo, in kakšen odnos imajo do tega, je izvedla S. Uršič leta 2011. 
V raziskavi so sodelovali učenci 7., 8. in 9. razreda iz celotne Slovenije. Ugotovili so, da je 
njihovo znanje zadovoljivo. Imajo dobro znanje o podzemeljskih organizmih, posledicah 
onesnaževanja jam in imajo tudi pozitiven odnos do podzemeljskega sveta. Nekoliko slabše 
poznajo življenjske pogoje in prilagoditve živali na podzemeljsko okolje ter faktorje, ki 
ogrožajo življenje pod zemljo (Uršič, 2011). 
 
Vidmar (2011) je proučevala poznavanje krasa v osnovni šoli. Ugotovila je, da otroci, ki 
živijo na Krasu, slabo poznajo njegove značilnosti. Učenci nekaterih znamenitih krajev sploh 
niso poznali, čeprav se nahajajo v njihovi bližini. Pripravili so tudi predlog terenskega 
spoznavanja krasa pri šolskih in obšolskih dejavnosti, ki so ga učitelji zelo dobro sprejeli. S 
tem bodo učencem omogočili boljše poznavanje krasa (Vidmar, 2011). 
 
O poznavanju podzemnih habitatov med srednješolci ni mogoče zaslediti nobenih podatkov. 
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2.4 ENDEMIT 
 
Pojem endemit je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika opredeljen kot: “endemit biol. 
rastlinska ali živalska vrsta, ki živi samo na določenem kraju, določenem področju: človeška 
ribica je dinarski  znameniti endemit; med naše endemite spada zlasti kranjski jeglič” (Slovar 
slovenskega knjižnega jezika, 1975). 
V Sloveniji lahko najdemo kar nekaj endemičnih rastlinskih in živalskih vrst. Ena takšnih je 
črni močeril, katerega življenjski prostor je le v podzemnih vodah Bele krajine. Prav tako pri 
nas kot endemita najdemo drobnovratnika, ki je prvi opisani jamski hrošč, ki živi v jamah od 
Krasa do Velebita. Pri rastlinskih vrstah pa lahko izpostavimo kamniško murko, ki raste le 
visoko v Kamniških in Savinjskih Alpah ter Karavankah (Starčič Erjavec in Klokočovnik, 
2013).  
Kako dobro osnovnošolci poznajo pomen pojma endemit, sta v svoji raziskavi preverjali 
Sulič (2012) in Uršič (2011). Rezultati so pokazali, da dobra polovica učencev četrtega 
razreda, nekaj manj kot petina učencev petega razreda in slaba polovica šestošolcev ve, kaj 
pomeni pojem endemit. To je kar spodbudno, glede na to, da se osnovnošolci s tem pojmom 
in njegovim pomenom srečajo šele v sedmem razredu (Sulič, 2012). Med učenci sedmega 
razreda, za katere se pričakuje, da poznajo pojem endemit, jih v resnici samo 20,9 % ve, kaj 
to pomeni. Osmošolci so pokazali nekaj več znanja, saj pomen endemita pozna slaba 
polovica izmed njih. V devetem razredu je rezultat zopet nekoliko slabši, pravilen pomen 
pozna le slaba tretjina učencev (Uršič, 2011).  
 
2.5 ČLOVEŠKA RIBICA 
 
Človeško ribico imenujemo tudi močeril ali proteus. Je jamska dvoživka. Uvrščamo jo v 
družino močerilarjev (Proteidae). V to družino uvrščamo le dva rodova: Proteus, ki ima do 
danes le eno vrsto, ki jo najdemo v podzemeljskih vodah dinarskega krasa od reke Soče v 
jugovzhodni Italiji, skozi južno polovico Slovenije, južno Hrvaško, delih Bosne in 
Hercegovine, do reke Trebišnjice v  Hercegovini na jugovzhodu, in je edini jamski vretenčar, 
ki ga najdemo v Evropi (Sket, 1997). Drugi rod je Necturus, ki je razširjen z več površinskimi 
vrstami na območju vzhodne Severne Amerike, kjer naseljuje potoke in reke (Aljančič in 
sod., 1993).  
Danes poznamo nekaj sto nahajališč močerila. Naseljuje podzemne vodne sisteme na krasu v 
mirnem okolju, ponavadi z dobro oksidirano vodo in s konstantno nizkimi temperaturami 
vode med 8 ºC pozimi in 11 ºC poleti (Bulog, 1999).  
Nahaja se v jamah, izjemoma v vodnjakih, drugod ga izbruhajo narasli kraški izviri. Območje 
človeške ribice se zelo dobro ujema z mejami dinarskega krasa: iz Slovenije in hrvaške Istre, 
skozi Liko in Dalmacijo v Hercegovino, kjer se konča skoraj natanko ob črnogorski meji. Tak 
vzorec razširjenosti imenujemo »holodinarski«. Kljub temu da človeška ribica ne živi le v 
Postojnski jami in tudi ne samo na Slovenskem, je zgodovinsko vendarle slovenska žival, ker 
so jo prvič odkrili na našem ozemlju (Sket, 2007).  
 
2.5.1 ZGODOVINA 
 
O proteusu je prvič pisal Valvasor v svoji Slavi vojvodine Kranjske leta 1689. Valvasor ni bil 
ne botanik, ne biolog in ne zoolog. Poznamo ga kot znamenitega kronista in polihistorja. 
Vrhničani so mu proteja predstavili kot zmajevega mladiča, on pa ga je zavrnil kot »črva in 
golazen, kakršne je tu in tam pač več«. Iz rok se mu je izmuznilo veliko odkritje in slava 
(Sket, 2007). Tako je bil vrhniški zmaj pozabljen, dokler ni leta 1751 Primož Ziherl ob veliki 
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povodnji v Malnih pri Planini ujel pet belih »četveronožnih rib«. To pripoved je zapisal Franc 
Anton Steinberg (1758) v knjigi Temeljito poročilo o Cerkniškem jezeru na Notranjskem 
(Aljančič in sod., 1993).  
Josephus Nicolaus Laurenti (1768) proteusa prvič omenja v tisku v svojem prikazu avstrijskih 
reptilov. Močerila je razpoznavno narisal in opisal, zato je to prvi znanstveni opis človeške 
ribice (Sket, 2007). Poimenoval ga je Proteus anguinus, po pastirju morskih živali, grškem 
bogu Proteju, služabniku boga morja Pozejdona. Žival ima telo kačaste oblike, od koder 
izvira latinsko vrstno ime anguinus – kačast (Aljančič in sod., 1993). Njegovemu opisu je 
sledil še Scopolijev leta 1772. Zelo natančno pa je opisal njegovo zunanjo in notranjo telesno 
zgradbo kustos dunajskega muzeja Charles Schreibers (1801), ki je o proteju predaval po 
svetu in objavil delo z naslovom A Historical and Anatomical Description v londonskih 
Philosophical Tansactions. V svoji monografiji leta 1819 sta bila bolj temeljita, kot Charles 
Schreibers, Configliacchi in Rusconi (Sket, 2007). 
Schreibers je izdelal voščeni model proteja, ki so ga razposlali po muzejih. Prav tako je 
razposlal po svetu približno 300 osebkov v alkoholu, številne je razposlal tudi Zois ali pa so 
jih odnesli popotniki (Sket, 2007).  
 
2.5.2 TELESNA ZGRADBA 
 
Človeška ribica ima podolgovato telo, katerega skupna dolžina je med 23 in 25 cm, lahko 
zraste tudi do 30 cm in redko več, z majhnimi in tankimi okončinami (Slika 1). Prednji nogi 
imata po tri prste, medtem ko imata zadnji nogi po dva prsta. Rep je sploščen in je precej 
krajši od trupa. Obrobljen je s kožno plavutjo. Glava je nesorazmerno podaljšana in se 
končuje s prisekanim gobčkom. Oči so zakrnele in jih prerašča koža. Tik za glavo ima ob  
vsaki strani po tri zunanje škrge, ki so roza-rdeče barve in sodelujejo pri dihanju. Zaradi 
tanke in prosojne kože se na ventralni strani telesa vidijo obrisi notranjih organov. Koža 
človeške ribice ima še vedno sposobnost za proizvodnjo melanina, kar dokazuje pojav temne 
pigmentacije, ki jo lahko povzroči izpostavljenost svetlobi. Drugače pa je koža zaradi 
prekrvavljenosti rožnato obarvana in pogosto zaradi večje vsebnosti pigmenta riboflavina tudi 
rumenkasta (Bulog, 1999).  
 

 
Slika 1: Človeška ribica (Proteus anguinus anguinus), foto: Ciril Mlinar Cic 
[http://www.pms-lj.si/si/#mediaOverlay[images]/0/] 
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2.5.3 NEOTENIJA 
 
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1975) je neotenija definirana kot »pojav, ko se 
žival razmnožuje na stopnji ličinke: naprimer neotenija pri človeški ribici in aksolotlu«.  
Metamorfoza ali preobrazba je pojav, ki je značilen za skoraj vse dvoživke, kar pomeni, da se 
šele iz ličinke ali paglavca, ki živi v vodi in diha s škrgami, razvije odrasla žival, ki nato 
zapusti vodo in se naseli na kopno ter za dihanje uporablja pljuča. Za človeško ribico pa je 
značilen drugačen pojav: se ne preobrazi, temveč že kot ličinka spolno dozori, kar imenujemo 
neotenija, živali s to lastnostjo pa neotenične (cit.).  
 
2.5.4 PRILAGODITVE NA ŽIVLJENJE V JAMI 
 
Proteus ima naslednje lastnosti, ki so povezane z jamskim življenjem: 
• Poraba kisika: na podzemlje je prilagojen z zelo majhno porabo kisika. Za dihanje 

uporablja škrge in kožo ter v hipoksičnih pogojih tudi pljuča. Zmanjšana poraba kisika je 
verjetno povezana z nižjo stopnjo metabolizma (Bulog, 1999). V vodi z normalno 
vsebnostjo kisika pri 10 ºC pljuča prispevajo manj kot 5 % celotne preskrbe s kisikom. Je 
zelo odporen na pomanjkanje kisika, saj preživi tudi v vodi, ki vsebuje komaj 1 mg kisika 
na liter vode (Istenič in Sojar, 1974). 

• Koža: koža ne vsebuje pterinov, barvil, ki jih imajo sicer vse dvoživke. Vsebujejo že 
omenjen pigment riboflavin, ki mu pripisujejo rahlo rumenkasto obarvanost kože (Istenič 
in Ziegler, 1974). Proteus je zelo občutljiv za spremembe v koncentraciji v vodi 
raztopljenih snovi. Posledica te preobčutljivosti je porušeno ravnotežje živali. 
Kemoreceptorji: imajo sposobnost zaznavanja zelo nizkih koncentracij organskih spojin v 
vodi. Proteus po vonju bolje zaznava količino in kakovost plena kot pa sorodne dvoživke. 
Vohalni epitel, ki se nahaja na notranji strani nosne votline in v Jacobsonovem organu, je 
debelejši kot pri drugih dvoživkah (Bulog, 1999). V ustno-žrelni sluznici ima okušalne 
brstiče, ki se nahajajo tudi ob vhodu v škržne reže. Služijo za okušanje hrane in 
zaznavanje kemične sestave vode (Istenič in Bulog, 1979). 

• Mehanoreceptorji: čutilni epitel v notranjem ušesu opravlja hkrati vlogo ravnotežnega in 
slušnega organa. Anatomske raziskave so pokazale, da ta organ vsebuje veliko maso 
kristalov kalcijevega karbonata. Sestava kristalne mase v notranjem ušesu je veliko bolj 
kompleksna kot pri kateri koli drugi repati dvoživki, kar proteusu omogoča zaznavanje 
tudi zelo oddaljenega vira zvočnega valovanja (Istenič in Bulog, 1976). Etološki poskusi 
kažejo, da je občutljivost notranjega ušesa človeške ribice od 10 Hz do 15.000 Hz, kar še 
dopolnjuje bočna linija, ki zaznava nizkofrekvenčne bližnje premike vode (Bulog, 1999).     

• Fotoreceptorji: oči proteusa imajo še vedno ohranjeno občutljivost za svetlobo. Ležijo 
globoko pod povrhnjico kože in so redko vidne, razen pri nekaterih mlajših odraslih 
osebkih. Ličinke imajo oči, vendar se njihov razvoj hitro ustavi in izgubijo svojo vlogo 
oziroma zakrnijo pri približno štiri mesece starih osebkih. Vedenjski poskusi so pokazali, 
da je tudi koža občutljiva za svetlobo. Fotosenzitivnost v vrhnjem delu kože je posledica 
pigmenta melanopsina znotraj pigmentnih celic ali melanofor (Bulog, 1999).  

• Elektroreceptorji: v koži na površini gobčka so odkrili čutilne organe in jih ne najdemo 
pri nobeni drugi dvoživki in tudi ne pri drugih jamskih živalih. Po svoji zgradbi so 
podobni organom nekaterih sladkovodnih rib. Elektroreceptorna čutila imenujemo 
ampularni organi, ki proteusu najverjetneje služijo za medsebojno komunikacijo, zaznavo 
plena ter orientacijo pri migriranju. (Istenič in Bulog, 1984). 

• Oktavolateralni sistem: vključuje mehanoreceptorne nevromaste, elektroreceptorne 
ampularne organe in notranje uho. S pomočjo tega sistema močeril veliko uspešnejše kot 
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sorodne dvoživke zaznava svoj plen, njegovo številčnost ter ali je plen živ ali ne. Prav 
tako služi uspešni orientaciji v jamskem okolju in nadomešča izgubo vida (Bulog, 2007).  

• Geomagnetni čut: omogoča proteusu zaznavanje in orientacijo po zemeljskem 
magnetnem polju (Bulog, 2007).  

2.5.4.1 ZAZNAVANJE ZVOČNEGA VALOVANJA 
 
Funkcionalno-morfološke raziskave notranjega ušesa človeške ribice so potrdile, da ima 
človeška ribica izredno sposobnost za zaznavanje zvočnega valovanja pod vodo. Posamezni 
senzorični epiteli so specifično diferencirani kar kaže na funkcionalni pomen. Možnost, da 
ima proteus sposobnost za zaznavanje virov zvočnega valovanja, kaže zapleten vzorec 
polariziranosti čutnic v makuli sakulusa. Ustna votlina je preko  ovalnega okna anatomsko 
povezana z notranjim ušesom, zato se predvideva, da močeril zaznava določeno frekvenčno 
območje zvočnega valovanja v obliki zvočnega pritiska preko ustne votline, napolnjene z 
zrakom. (Bulog in sod., 2000).  

2.5.4.2 PINEALNI ORGAN 

Pinealni organ vretenčarja je pomembna endokrina žleza, pri nižjih vretenčarjih pa ima tudi 
pomembno fotosenzibilno vlogo. S pomočjo hormona melatonina, ki ga izloča, lahko 
kontrolira cirkadijane ritme, gonadotropno aktivnost ter spremembo obarvanosti telesa. 
Pinealni organ vsebuje fotoreceptorje, ki so podobni tistim, ki jih najdemo v očeh. Raziskave 
so pokazale, da ima pinealni organ močerila pokrnele fotoreceptorne celice, ki pa vsebujejo 
vidni pigment. Razen fotosenzitivnosti pa je pinealni organ najverjetneje ohranil tudi vlogo 
žleze, ki uravnava nekatere fiziološke funkcije organizma (Bulog in sod., 2000). 
 
2.5.5 PREHRANJEVANJE 
 
Človeška ribica je predator in krovna vrsta v jamskem habitatu Najpogosteje se hrani z raki, s 
polži ter z žuželkami. Hrane ne prežveči, temveč jo požre celo. Proteus je izredno prilagojen 
na pogoje v jamskem habitatu. Preživi lahko namreč dolge periode brez hranjenja, 
zahvaljujoč izjemno nizkemu metabolizmu.  
Jetra človeške ribice so centralni metabolni organ prav tako so pomembne tudi pri 
skladiščenju rezervnih snovi. Jetra gradijo hepatociti krvne kapilare ali sinusoidi. Hepatociti 
so pri močerilu, tako kot pri mnogih drugih vretenčarskih vrstah, organizirani v hepatične 
plošče. Zanje so značilni številni lipidni in glikogenski vključki, mitohondriji, 
endoplazmatski retikulum ter velika, svetla, okrogla jedra. Intercelularne žolčne kapilare 
sestavljajo žolčni sistem hepatičnih plošč. 
Pri iskanju plena, komunikaciji med sovrstniki in prepoznavanju svojega habitata igrajo 
veliko vlogo mehanoreceptorne in elektroreceptorne čutilne celice ter kemoreceptorji (Bulog 
in sod., 2000).  
 
2.5.6 RAZMNOŽEVANJE 
 
Veliko vprašanje med raziskovalci je bilo, kako se človeška ribica razmnožuje. Z več 
raziskavami in preučevanji proteusa je bilo nedvomno ugotovljeno, da leže jajca (Aljančič in 
sod., 1993). Proteus ima zelo dolgo življenjsko dobo, lahko tudi več kot 70 let. 
Reprodukcijsko obdobje je zelo dolgo in traja 30 let ali več. Osebki so spolno zreli dokaj 
pozno, samci pri 11 letih in samice pri 15 letih. Samica vsakih šest let leže jajca (cit. v 
Bizjak-Mali in  Bulog, 2010). 
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Človeška ribica ima značilni svatbeni ples samca. Samci so v paritvenem obdobju teritorialni 
in ko se v njegovem teritoriju pojavi samica, ji samček začne dvoriti tako, da kroži okoli nje 
in močneje maha z repom. Mahanje je usmerjeno proti samici, ki mu počasi sledi. Če se 
samec poda na nujni obhod teritorija, ga samica počaka. Do ostalih samcev je zelo napadalen 
in jim z ugrizom, najpogosteje v škrge, pokaže, da je samica njegova. Ko se vrne, se svatbeni 
ples nadaljuje. Samec s svojim gobčkom otipava telo samice, ta svoje svatovsko razpoloženje 
pokaže tako, da se vohljajoč dotakne samčeve kloake. Vrhunec plesa je v tistem trenutku, ko 
samica s svojim gobčkom podrgne po repnem korenu samca. Samec se z mahajočim repom 
pomika naprej in samica mu sledi. Nato samec odloži spermatofor (semenski zavoj). Oba se 
počasi premikata naprej, dokler se samica s kloako ne dotakne spermatoforja. Ob tem 
nekoliko otrpne, lahko traja tudi do ene minute. Spermiji, ki so lepljivi, se oprimejo okoli 
njene kloake in kasneje prodrejo v semenski receptakel ali spermateko. Svatbeni ples oziroma 
svatovanje se lahko v nekaj urah večkrat ponovi (Aljančič in sod., 1993). 
Nekaj dni po parjenju prične samica odlagati jajca in jih odlaga z manjšimi prekinitvami do 
tri tedne. Jajca posamič prilepi na skalo, kjer lahko enakomerno odloži do 70 jajc, ima premer 
od 15 do 30 cm. Samica se zadržuje v okolici jajc tako dolgo, da se izvalijo ličinke. Samci 
nimajo vloge pri odloženih jajcih (Aljančič in sod., 1993).  
Embrionalni razvoj je zelo dolgo, približno 90 do 130 dni pri 10oC. Ob rojstvu ličinke merijo 
okoli 22 mm in imajo debelo, oblo glavo, po hrbtu so precej pigmentirane. Oči so dobro 
vidne. Okončine so kratke in imajo spredaj že razvite po tri prste, zadaj pa so le štrcljaste. Ko 
so ličinke stare približno 3 mesece, postanejo podobne odraslim živalim (Aljančič in sod., 
1993).   
 
2.6 ČRNI PARKELJ 
 
Črni parkelj ali črni močeril (Proteus anguinus parkelj, Sket in Arntzen, 1994) je podvrsta 
človeške ribice (Slika 2). Odkrit je bil leta 1986 v izviru Dobličice pri Črnomlju in kasneje v 
bližnjem izviru Jelševniščice. Je belokranjski endemit, saj ga najdemo izključno v okolici 
Črnomlja (Bulog, 2013). Tako kot bela podvrsta človeške ribice (Proteus anguinus anguinus) 
tudi črna podvrsta živi le v jamskih vodah, vendar ima črni močeril za razliko od belega zelo 
temno pigmentirano kožo in dokaj normalno razvite oči.  
 

 
Slika 2: Črni močeril (Proteus anguinus parkelj), foto: Rollin Verlinde 
[https://vildaphoto.net/nl/photo/9434] 
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Prva najočitnejša razlika med črnim parkljem in belo človeško ribico je obarvanost kože. Pri 
črnem parklju je ta temna in vsebuje več mnogoceličnih žlez. Zelo dobro se črna in bela 
podvrsta človeške ribice razlikujeta tudi po obliki in velikosti posameznih telesnih delov, oba 
pa imata enako število prstov. Črni ima krajšo glavo in sorazmerno krajše okončine, krajši je 
tudi rep (Sket in Arntzen, 1994). Oko ima tri do petkrat večji premer kot pri beli podvrsti , 
prav tako ima razmeroma dobro razvito očesno lečo in čutilne celice v mrežnici (Bulog, 
2013). Koža nad očesom je znatno stanjšana in prosojna kot roženica. Razlike so tudi v 
zgradbi skeleta (Sket in Arntzen, 1994). Črni ima krajše in širše lobanjske kosti, in večje 
število vretenc. Vretenca so tudi nekoliko robustnejša.  Črni močeril ima tudi manj zob (Sket 
in Arntzen, 1994). 
Črni močeril Proteus anguinus parkelj je ena izmed najbolj potencialno ogroženih populacij 
človeške ribice, saj je njegovo življenjsko območje omejeno le na borih 20 kvadratnih 
kilometrov belokranjskega kras (Bulog, 2013). Že eno samo večje onesnaženje lahko ogrozi 
njegov obstoj.  
 
2.7 POZNAVANJE ČLOVEŠKE RIBICE MED OSNOVNOŠOLCI 
 
2.7.1 ŽIVLJENJSKI PROSTOR ČLOVEŠKE RIBICE 
 
Avtorici Uršič (2011) in Sulič (2012) sta izvedli študiji o poznavanju podzemnih habitatov in 
organizmov v Sloveniji, ki sta se nanašali tudi na življenjski prostor človeške ribice, njeno 
poimenovanje, njene lastnosi in njeno zunanjo telesno zgradbo.  
Učenci so pri preverjanju znanja o življenjskem prostoru človeške ribice imeli na voljo tri 
različne odgovore: človeška ribica živi a) v Postojnski jami in nikjer drugje, b) samo v jamah 
Slovenije ter c) tudi v jamah zunaj Slovenije. Ker vemo, da živi v podzemnih vodah 
dinarskega krasa od porečja reke Soče pri Trstu v Italiji, prek južne Slovenije in jugozahodne 
Hrvaške do reke Trebišnice v Hecegovini (Sket, 1997), je pravilni odgovor c. Učenci, ki so 
bili vključeni v raziskavo, so se zelo podobno odločali za vsakega izmed ponujenih 
odgovorov. Tako se je med četrtošolci in šestošolci za pravilni odgovor odločila dobra 
četrtina učencev. V petem razredu je bilo pravilnih odgovorov nekoliko več, slaba polovica. 
Rezultati so pokazali, da še vedno večji delež učencev četrtega, petega in šestega razreda 
meni, da človeška ribica živi le v Postojnski jami (Sulič, 2012). 
Podobni rezultati so se bili tudi pri učencih višjih razredov. Da človeška ribica živi tudi v 
jamah zunaj Slovenije, je odgovorila le slaba tretjina sedmošolcev ter slaba četrtina 
osmošolcev in devetošolcev. Prav tako je tudi tukaj večina odgovarjala, da najdemo človeško 
ribico le v Postojnski jami in nikjer drugje (Uršič, 2011).  
 
2.7.2 POIMENOVANJE ČLOVEŠKE RIBICE 
 
Pri učencih 4., 5. in 6. razreda je bilo ugotovljeno, da so kot drugo ime za človeško ribico 
navajali proteus, močeril ali endemit. V četrtem razredu pravilnega odgovora, ki je močeril, 
ni napisal nihče, medtem ko je bilo v petem in šestem razredu napisanih nekaj pravilnih 
odgovorov. Četrtošolci in šestošolci so najpogosteje navedli ime proteus, ki je strokovno ime 
rodu, v katerega uvrščamo človeško ribico (Sulič, 2012).  
 
Pri učencih višjih razredov rezultati niso bili veliko boljši. Ugotovili so, da velik delež 
sedmošolcev in osmošolcev na vprašanje ni odgovoril. Večina izmed tistih, ki je na vprašanje 
odgovarjala, je kot drugo ime zapisala proteus, tako kot mlajši učenci. Pravilnih odgovorov je 
bilo le 10–15 % (Uršič, 2011).  
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2.7.3 LASTNOSTI ČLOVEŠKE RIBICE 
 
Učenci so na vprašanja o videzu človeške ribice odgovarjali z da, ne ali ne vem ob vsaki od 
navedenih lastnosti. Da ima človeška ribica belo kožo, so se strinjali skoraj vsi četrtošolci ter 
velika večina petošolcev in šestošolcev. Učenci so srednje dobro vedeli, s čim diha človeška 
ribica. Da ima 4 noge je v četrtem razredu odgovoril le kakšen učenec, medtem ko je večina 
učencev tako odgovorila v petem in šestem razredu. Da nima oči, je vedela slaba tretjina 
učencev v posameznem razredu. O prehrani človeške ribice je pravilno odgovorila skoraj 
polovica učencev, najboljše v četrtem razredu (Sulič, 2012). 
 
Sedmošolci, osmošolci in devetošolci so večinoma pravilno odgovorili, da ima človeška 
ribica belo kožo, vendar je tu lahko tudi pritrdilni odgovor pri možnosti, da ima črno kožo, 
kajti vemo, da poznamo tudi temno človeško ribico. Da človeška ribica diha s škrgami, je 
vedela približno polovica učencev, največ v devetem razredu. O številu nog so najbolje 
odgovarjali osmošolci, nato devetošolci in sedmošolci. Ker ima človeška ribica oči zakrnele, 
lahko rečemo, da jih nima. Tako je odgovorila slaba polovica učencev v posameznem 
razredu. O njeni prehrani so učenci odgovarjali zadovoljivo. Rezultati so pokazali, da kljub 
temu, da imajo osmošolci najbolj sveže znanje o proteusu, v tem prav nič ne izstopajo. Pri 
večini ogovorov so najbolje odgovarjali devetošolci (Uršič, 2011). 
 
2.7.4 RISANJE ČLOVEŠKE RIBICE 
 
V četrtem, petem in šestem razredu osnovne šole so se učenci pri risanju človeške ribice 
odrezali slabo, delež pravilno narisanih risbic človeške ribice je majhen. Telesno zgradbo 
človeške ribice najbolje poznajo četrtošolci, saj so glede na njihovo starost in nivo znanja, ki 
ga imajo, skicirali človeško ribico najbolje. Upodobljene so bile škrge, dva para nog ter 
podolgovato telo. Najslabše so se izkazali šestošolci. Njihove risbe večinoma niso bile 
podobne človeški ribici (Sulič, 2012). 
Učenci sedmega, osmega in devetega razreda so se izkazali veliko bolje. Njihove risbe so bile 
veliko nazornejše, saj je bilo mogoče na vsaki od njih prepoznati človeško risbico. Učenci 
sedmih razredov so upodobili veliko podrobnosti, za katere je potrebnega veliko znanja. Prav 
vsi so narisali glavo, dva para nog ter vitko, podolgovato telo, nekaj jih je svojo človeško 
ribico opremilo tudi s škrgami. Pri osmošolcih imajo risbe vse glavne stvari, po katerih 
prepoznamo proteusa. Nekateri so zelo dobro narisali zanj značilno obliko glave. Učenci 
devetega razreda imajo zadovoljivo stopnjo znanja o zunanji telesni zgradbi človeške ribice. 
Zanimivo je, da so prav vsi narisali prste na nogah, katerih število pa ni bilo vedno pravilno. 
V celoti so se pri risbah najbolje odrezali osmošolci, saj so narisali največ podrobnosti, tudi 
sedmošolci in devetošolci niso veliko zaostajali (Uršič, 2011). 
 
Prav tako je bila pri učencih osmega in devetega razreda narejena raziskava o predstavah 
učencev o človeški ribici. Kar se tiče njene zunanje telesne zgradbe, večina učencev ve, da 
ima enakomerno debel trup ter rep, ki je kratek. Velika večina učencev je pravilno narisala 
dva para nog, da ima po tri prste spredaj in zadaj po dva, pa ve le majhen delež učencev. 
Lastnosti glave proteusa učenci kar dobro poznajo. Ugotovljeno je bilo, da je njihovo znanje 
pomanjkljivo, ker nimajo celostne predstave, kako je telo človeške ribice zgrajeno (Jordan, 
2015). 
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2.8 POUČEVANJE IN UČITELJEVO DELO 
 
Cilji osnovnošolskega izobraževanja so v skladu z Zakonom o osnovni šoli med drugimi: 
- »vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, 

spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in s tem razvijanje sposobnosti za 
življenje v demokratični družbi ..., 

- pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo samostojno, učinkovito in 
ustvarjalno soočanje z družbenim in naravnim okoljem in razvijanje kritične moči 
razsojanja ..., 

- omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in 
zakonitostmi razvoja ..., 

- oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do 
naravnega okolja« (Šolska zakonodaja I, 1996, povzeto po Marentič-Požarnik, 1998). 

 
 
2.8.1 ZNANJE 
 
»Znanje je bilo nekaj, kar sem kopičil v obliki podatkov, teorij, misli drugih ljudi, zato je 
zvečine ostalo zunaj mene, ločeno od mene, namesto da bi se v meni razraslo v nekaj novega 
in postalo integralni del tistega, kar sem postal.« 

        Evald Flisar (1991, povzeto po 
Novak 2005) 

 
Znanje je pojem, ki ga v zvezi s šolo in poučevanjem velikokrat uporabljamo – koliko znanja, 
kakšno je znanje, kakšna je kakovost znanja itd. Pojmovanje znanja je lahko za vsakega 
posameznika drugačno. Kaj mislimo z besedo »znanje«, je treba jasno opredeliti, še posebno 
takrat, ko govorimo o šolskih načrtih in poučevanju.  
Objektivistično pojmovanje: znanje je nekaj, kar obstaja neodvisno od tistega, ki spoznava, 
in kar je mogoče neodvisno od okoliščin in od posameznikovih izkušenj prenesti na učence. 
Konstruktivistično pojmovanje: učenec aktivno konstruira znanje v procesu osmišljanja 
svojih izkušenj. Pri tem procesu prihaja do kvalitativnih sprememb njegovega nepravilnega 
ali nepopolnega pojmovanja o svetu in pojavih v njem (Driscoll, 1994, povzeto po Marentič-
Požarnik 1998). 
Vse bolj se v pedagoški psihologiji poudarja pomen kognitivne strukture. To je sistematsko 
mrežno urejeno in dostopno znanje, ki omogoča kakovostno nadaljnje učenje. Pozornost je na 
predstavitvi in strukturiranju znanja v človekovem dolgotrajnem spominu, pri čemer imajo 
pomembno vlogo tako deklarativno znanje (znanje o podatkih, pojmih ...) kot tudi 
proceduralno znanje (kako nekaj narediti, ravnanje s podatki, poznavanje metod ...) in 
metakognitivno znanje (zavedati se nastajanja novega znanja, spoznavnih procesov, vloge 
omejitev in vedeti, kdaj kakšno znanje uporabiti) (Marentič-Požarnik, 1998). 
 
2.8.2 UČENJE 
 
Po IBE/UNESCU (1993) je učenje »vsaka sprememba v vedenju, informacijah, znanju, 
razumevanju, stališčih, spretnostih in zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo pripisati 
rasti organizma ali razvoju dedno zasnovanih vedenjskih vzorcev« (Povzeto po Marentič-
Požarnik, 1998).  
Pojmovanja učenja s fenomenografskega vidika je Saljoj (1979, povzeto po Marentič-
Požarnik, 1998) razvrstil v naslednjih pet kategorij: 



Jordan K., Predstave osnovnošolcev in srednješolcev o človeški ribici  
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 

 
 

16 

1. Učenje kot kvantitativno povečevanje (kopičenje) znanja. 
2. Učenje kot memoriranje »od zunaj« posredovanih vsebin, podatkov, z namenom 

poznejše reprodukcije. 
3. Učenje kot trajnejša zapomnitev dejstev, metod, postopkov, ki jih boš kdaj pozneje 

uporabil. 
4. Učenje kot abstrakcija – luščenje osebnega pomena iz naučenega. 
5. Učenje kot proces razlage, v katerem konstruiraš lastno znanje, da bi lahko vse bolje 

razumel resničnost, življenje, sebe.  
Prvim trem pojmovanjem je skupen kvantitativen pogled na učenje kot reprodukcijo ali 
povečevanje nečesa. Pravimo, da so to nižja pojmovanja učenja. Pri zadnjih dveh pa gre za 
kvalitativno spreminjanje pogledov na razne pojave, za globlje razumevanje in ustvarjanje 
novih povezav, kar je značilno za višja pojmovanja učenja. Ko govorimo o kvantitativnem 
pojmovanju, gre za učenje, na primer, čim več lastnosti čim večjega števila raznih rastlin in 
živali, pri kvalitativnem pa ne ostanemo le pri, na primer, vidnih lastnostih, ampak nas 
zanimajo tudi procesi, ki so povezani s posameznimi organizmi. Raziskave so pokazale, da 
nižja pojmovanja učenja največkrat povezujejo z zunanjo motivacijo in s površinskim 
pristopom, medtem ko višja pojmovanja povezujejo z globinskim pristopom, z notranjo 
motivacijo ter usmerjenostjo v osebni smisel (Marentič-Požarnik, 1998). 
Fenomenografski vidik pojmovanja učenja dopolnjuje kognitivno konstruktivistični pogled 
na učenje. Pri obeh lahko govorimo o učenju kot pretežno kvalitativnem in ne kvantitativnem 
procesu, učenec je v središču v ustvarjanju smisla iz izkušenj. Pri konstruktivističnem 
pogledu je še posebej poudarjen pomen učenčeve podmene, namena in idej, ki jih prinese v 
učno situacijo. Učenec pride do smisla s spreminjanjem in konstruiranjem svojega lastnega 
znanja v procesu osmišljanja izkušenj (Marentič-Požarnik, 1998).  
 
2.8.3 UČITELJEVA VLOGA IN POUČEVANJE 
 
Tako kot znanje je na različne načine opredeljeno tudi poučevanje in učiteljeva vloga pri tem. 
Poznanih je veliko modelov in klasifikacij. V nadaljevanju je predstavljena Foxova (1983, 
povzeto po Marentič-Požarnik, 1998) klasifikacija poučevanja in učiteljeve vloge:  

1. Poučevanje kot proces prenašanja znanja na učenca v prilagojeni obliki.  
2. Poučevanje kot izgrajevanje ali oblikovanje sposobnosti in spretnosti učenca. 
3. Poučevanje kot vodenje učenca na poti k določenim ciljem. 
4. Poučevanje kot spodbujanje rasti in razvoja učenca s pomočjo primernih izkušenj, 

spodbud.  
Prvi dve klasifikaciji Fox označuje kot preprosti, ker predvidevata neposreden, preprost 
odnos med učiteljevimi ukrepi in učinki. Drugi dve označeni kot razviti pojmovanji, saj 
jemljeta učenca z njegovimi osebnimi izkušnjami, pojmovanji in motivi kot enakopravnega 
partnerja pri lastnem učenju in odločanju o tem, kaj se bo naučil. Učitelj je le tisti, ki mu 
pomaga osmisliti obstoječa znanja in izkušnje (Marentič-Požarnik, 1998). 
 
2.9 ČLOVEŠKA RIBICA V UČNEM NAČRTU  
 
Vsi sodelujoči v naši raziskavi so se izobraževali po učnih načrtih iz leta 1998, ki so bili v 
veljavi do 31. 8.  2011. V nadaljevanju so predstavljeni cilji in vsebine, pri katerih bi lahko 
učitelji obravnavali človeško ribico. 
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2.9.1 UČNI NAČRT V OSNOVNI ŠOLI 
 
V osnovnošolskem učnem načrtu so vsebine in cilji, pri katerih je mogoče obravnavati  
človeško ribico, zajeti v učnih načrtih za predmete naravoslovje in tehnika v 4. in 5. razredu, 
naravoslovje v 7. razredu in biologija v 8. razredu. V četrtem razredu je v okviru raznolikosti 
v naravi naveden cilj: “učenci ugotovijo odvisnost živih bitij od okolja in časa” (Ferbar in 
sod., 2003, str. 22). V 5. razredu je pri temi snovi v naravi naveden cilj, da učenci “pojasnijo 
posledice onesnaževanja vode ob slikovnem gradivu” (Ferbar in sod., 2003, str. 30). Učenci v 
7. razredu v okviru celinskih voda “spoznajo živalske predstavnike podzemeljskih voda” 
(Zupan in sod., 2000, str. 21). V 8. razredu se učenci najbolj aktivno srečajo s človeško 
ribico, saj se v okviru teme življenjska pestrost “seznanijo z izrednim bogastvom pri nas in se 
zavedo, da je vrstna pestrost (…) del narodnega bogastva”, “spoznajo pojem zavarovano 
območje in nekaj konkretnih primerov” ter “se seznanijo z najbolj ogroženimi vrstami živih 
bitij pri nas” (Verčkovnik in sod., 2003, str. 15 in 21). Poleg navedenih ciljev učenci prav 
tako v osmem razredu v okviru sistematike in evolucije “spoznajo bistvene vretenčarske 
skupine, njihovo zgradbo, razmnoževanje, ekologijo in predstavnike” (Verčkovnik in sod., 
2003, str. 15). 
 
2.9.2 UČNI NAČRT V SREDNJI ŠOLI 
 
Dijaki, ki so bili vključeni v raziskavo, so obiskovali splošno gimnazijo. Dijaki v okviru 
predmeta biologija pri organizacijskih tipih živih bitij “poznajo značilnosti vretenčarjev”, 
prav tako “poznajo glavne skupine (razrede) vretenčarjev”, “razumejo telesno organizacijo 
vretenčarjev kot najnaprednejšo med strunarji”, “poznajo značilnosti dvoživk”, “poznajo 
osnovne skupine dvoživk in njihove predstavnike” ter “poznajo nekatere ogrožene 
predstavnike dvoživk” (Verčkovnik in sod., 1998, str. 19). V okviru teme ekologija dijaki 
“poznajo raznolikost ekosistemov v svetu in pri nas glede na geografsko lego in klimatske 
značilnosti”, “opredelijo pojem naravna dediščina in se zavedajo njene relativnosti”, “poznajo 
nekatere ogrožene ekosisteme ter organizme v Sloveniji in v svetu in vejo, da so nekateri 
zakonsko varovani”, ter “poznajo nekaj konkretnih primerov zavarovanih vrst in območij v 
Sloveniji” (Verčkovnik in sod., 1998, str. 39 in 40). 
 
2.10 POUČEVANJE IN UČENJE S POMOČJO RISB IN RISANJA 
 
Slike so kot neverbalna podpora, pravijo Rowe Meredith in njeni sodelavci (2013). Že nekje 
pri osemnajstih mesecih starosti so otroci sposobni razumeti simbolno naravo slike ter so 
sposobni posploševati besede, naučene skozi slike, na realne objekte (Rowe in sod., 2013). 
Znano je, da otroci biološko znanje pridobijo že zelo zgodaj v svojem domačem okolju in ga 
nato s pomočjo šole še nadgradijo in razširijo (Prokop in sod., 2007). Mlajši otroci se lahko 
učijo novih besed s pomočjo slik in jih nato posplošijo na realne predmete, kar se kaže kot 
primerna strategija poučevanja besednega učenja. Mnoge intervencijske študije in študije o 
večplastnem pouku vključujejo pri svojem delu slike za podporo besednega učenja. V študiji 
razreda o učinkovitosti uporabe slik in predmetov pri poučevanju naravoslovja s starejšimi 
otroki je bilo ugotovljeno, da so usvojili zelo veliko besedno znanje na področju znanosti, ko 
so bili pri poučevanju uporabljeni predmeti ali slike v kombinaciji z razlago, v primerjavi z 
otroki, ki so imeli samo verbalno pomensko podporo (Rowe in sod., 2013). Razlaga mora biti 
podkrepljena s slikami, z modeli ali živimi organizmi, saj si otroci le tako lahko pravilno 
predstavljajo in razumejo organizme (Prokop in sod., 2007). 
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Vizualizacija je sestavni del znanstvenega razmišljanja. Učence redko spodbujamo, da z 
vizualizacijo (risbami) razvijajo in pokažejo svoje razumevanje. Razlaga vizualizacij in 
drugih informacij je ključnega pomena za učenje, ker od učencev zahteva, da razvijajo mnoge 
sposobnosti predstavljanja, npr. besedilo, slika, animacija ... (Ainsworth in sod., 2011). 
Vključeni so tako zaznavni kot kognitivni procesi, ki lahko za učence pomenijo velik izziv. 
Vidne informacije so velikokrat zanemarjene, vendar so ključnega pomena za izgradnjo 
kakovostnega mentalnega modela (Mason in sod., 2013).  
Ainsworth in sodelavci (2011) so navedli pet razlogov, zakaj naj bi bila učenčeva risba, poleg 
pisanja, branja in govorjenja, ključen element pri poučevanju naravoslovja: 

1. Okrepitev sodelovanja: učenci so bolj motivirani za učenje in niso le pasivni, hkrati 
pa risbe ohranjajo individualne razlike med učenci.  

2. Pomoč pri učenju drugih oblik pismenosti: za učence je priporočljivo, da se naučijo 
čim več različnih pismenosti, ki jih uporabljajo znanstveniki, ter poglobljenega 
lastnega razumevanja in predstav. 

3. Pomoč pri razumevanju vsebine: učenci se morajo naučiti razmišljati s številnimi 
pogostimi vizualnimi učinki, da lahko prikažejo konceptualno razumevanje; kreativno 
razmišljanje dopolnjuje argumentacija.  

4. Kot strategija učenja: omogoča učencem učinkovitejšo organizacijo svojega znanja 
in vključevanje novih znanj oziroma razumevanj v že obstoječe razumevanje. 
Vizualne predstave od učenca zahtevajo veliko znanja in spodbujanja nadaljnje 
konstruktivne strategije; deluje kot priprava na učenje v prihodnosti. 

5. Spodbujanje komuniciranja: risbe so lahko predmeti, s pomočjo katerih pojasnimo 
ideje sodelavcem, učencem in javnosti. Medtem ko učenci rišejo, vodijo svoje 
razmišljanje natačneje in specifično, kar vodi do priložnosti za izmenjavo in 
pojasnjevanje predstav med vrstniki. Z ustvarjanjem in s predstavljanjem svoje lastne 
predstave se učenci učijo jasne kritike, skladnosti in razlike v predstavah med svojimi 
vrstniki. Risbe učencev lahko učiteljem služijo kot diagnostično, formativno ali 
sumativno ocenjevanje.  

Znanje, ki ga učenci usvojijo skozi risanje, je veliko bolj poglobljeno. Učenci ob tem 
razmišljajo veliko širše – ne samo o vlogi in funkciji določenega dela telesa, temveč si tudi 
predstavljajo, kako izgleda, kako je zgrajen, in ga zato veliko lažje in bolje razumejo 
(Ainsworth, 2011).  
Mason in sodelavci (2013) bolj podrobno predstavijo, zakaj je risba kot učna strategija 
uspešna: 

• Učenčeva risba je izgradnja zunanje vizualne predstave oziroma kaže, kaj se je učenec 
naučil (Van Meter in sod., 2006, povzeto po Mason in sod., 2013). 

• Raziskave so pokazale, da medtem ko učenci ustvarjajo svoje lastne vizualizacije 
namesto, razlage zunanje predstavitve, je naravoslovno učenje veliko učinkovitejše 
(Ainsworth, 2010, povzeto po Mason in sod, 2013). 

• Pozitivni učinki samostojnega ustvarjanja risbe so bili ugotovljeni tudi pri reševanju 
problemov, še posebno, če so bili podprti z risarsko dejavnostjo (Van Meter in sod. 
2006, povzeto po Mason in sod., 2013). 

• Tisti, ki ustvarjajo risbo, so sposobnejši razlikovati med različnimi idejami in priznati 
pomanjkljivosti svojih predstav. 

• Učenčevo risanje je kot »elaborativna, strateška« dejavnost, ki naj bi vodila k 
izgradnji mentalnega modela. Ustvarjanje risb je ena izmed zelo pomembnih sestavin 
učenja in izgradnje predstav (Van Meter in sod, 2006 povzeto po Mason in sod., 
2013). 
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• Ugodne učinke risbe na učenje pripisujejo vlogi rekurzivne dejavnosti, v kateri 
obstajajo medsebojni vplivi med različnimi notranjimi in zunanjimi predstavami 
učenca (Van Meter in sod., 2006, povzeto po Mason in sod., 2013). 

Vrsta študij se je osredotočala na vpliv risanja pri poučevanju naravoslovnih predmetov. Van 
Meter (2001, povzeto po Mason in sod., 2013) je primerjal učinkovitost treh pristopov za 
podporo pri poučevanju učencev petega in šestega razreda o živčnem sistemu. Ugotovil je, da 
so si učenci, ki so risali samo s pomočjo navodil, zapomnili več podatkov iz besedila kot tisti, 
ki so ilustracijo videli, vendar slike niso narisali. Študija Schwamborna in sodelavcev (2010, 
povzeto po Mason in sod., 2013) je potekala pri pouku kemije. Ugotovljeno je bilo, da so 
učenci, ki so dobili navodila z ilustracijami za izvajanje laboratorijskega dela, nalogo opravili 
veliko bolje kot skupina, ki je dobila le navodila brez ilustracij. Vrsta manjših študij 
Ainswortha (2010, povzeto po Maison in sod., 2013) je raziskovala, kako bi lahko učenci 
uporabljali risbe bolj učinkovito, medtem ko se učijo iz besedila o srčno-žilnem sistemu. 
Udeleženci raziskav so morali najprej razložiti vsebino iz besedila, nato so se lotili risanja. 
Rezultati so pokazali, da risanje pri učencih lahko izboljšamo s strategijami, ki spodbujajo 
aktivno obdelavo učnega gradiva, preden predstavijo svoje novo znanje z risbami. 
Dve nedavni študiji Leopolda in Leutnerja (2012, povzeto po Mason in sod., 2013) sta 
pokazali jasno premoč risanja nad verbalnimi dejavnostmi. Ugotovila sta, da je risanje, ko 
učenec sam ustvari risbo, še posebej ugodno za globlje učenje.  
Vemo, da mnogim otrokom odgovarjanje na vprašanja ni ravno ljubo. V takih primerih je 
lahko risanje hitra, enostavna ter zabavna rešitev za preverjanje znanja (Reiss in sod., povzeto 
po Bahar in sod., 2008). Risba otrok je lahko slika njihovih misli in občutkov (Thomas in 
Silk, povzeto po Bahar in sod., 2008). Lahko je neke vrste tehnika raziskovanja idej, ki 
pokaže celostno razumevanje in preprečuje, da bi se otroci počutili omejene glede ujemanja 
svojega znanja ali pogledov učitelja (White in Gustone, povzeto po Bahar in sod., 2008). 
Risanje je tudi ena izmed oblik izražanja za otroke, ki imajo težave z izražanjem svojih misli 
in razmišljanj (Rennie in Jarvis, povzeto po Bahar in sod., 2008). Ljudje so veliko bolj 
zadovoljni, če lahko svoje misli prikažejo s sliko in ne z besedami (White in Gustone, 
povzeto po Bahar in sod., 2008). Tako kot vsaka tehnika ima tudi tehnika risanja nekaj težav 
oziroma negativnih lastnosti. Risbe so odvisne od vsakega posameznika in njegovih risarskih 
sposobnosti, kar je ena večjih težav (Dove in sod., povzeto po Bahar, 2008). Težko je 
zagotoviti zanesljive rezultate, saj je risanje odprta tehnika (White in Gustone, povzeto po 
Bahar in sod., 2008). Risbe učencev so lahko veliko bolj skope kot pogovori z učenci, ker se 
ti pri risanju, na primer gozda, osredotočijo le na gozd kot celoto in ne na posamezne dele, ki 
sestavljajo gozd (Strommen, povzeto po Bahar in sod., 2008). Poleg vseh naštetih težav lahko 
pride tudi do tega, da otroci pravilno razumejo koncept, ki ga želi učitelj preveriti, vendar pa 
ni nujno, da ga znajo tudi dovolj natančno narisati (Arnold in sod., povzeto po Bahar in sod., 
2008). 
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3 MATERIALI IN METODE 
 

3.1 VZOREC 
 

V raziskavo so bili vključeni učenci več slovenskih osnovnih šol, ki so maja in junija 2010 
obiskali Postojnsko jamo in so pred vstopom v jamo izpolnili vprašalnik. Vzorec zajema 355 
učencev 5., 6. in 7. razreda osnovne šole ter 83 dijakov 1., 2. in 3. letnika srednje šole. Med 
osnovnošolci je bilo 176 (49,7 %) učenk in 175 (49,3 %) učencev. Med srednješolci je bilo 
52 (62,7 %) dijakinj in 26 (31,3 %) dijakov. Vključenih je bilo 137 (38,6 %) učencev 5. 
razreda, 114 (32,1 %) učencev 6. razreda in 104 (29,3 %) učencev sedmega razreda osnovne 
šole. Pri dijakih srednje šole je bilo v raziskavo vključenih 32 (38,6 %) dijakov prvega 
letnika, 31 (37,3 %) dijakov drugega letnika in 20 (24,1 %) dijakov tretjega letnika.  
 
3.2 PRIPOMOČKI 
 
Raziskavo smo izvedli v sodelovanju s Postojnsko jamo. Vanjo so bili vključeni učenci 
različnih slovenskih osnovnih in srednjih šol. Vprašalnik je bil sestavljen iz vprašanj za 
preverjanje znanja o podzemnem življenju. Med vprašanji je bilo tudi vprašanje, pri katerem 
so morali udeleženci narisati človeško ribico. V tej magistrski nalogi smo analizirali risbe 
učencev, upoštevali pa smo tudi demografska vprašanja (spol in starost) učencev.  

Risbe, ki so jih narisali udeleženci, smo analizirali s kodirnikom, pripravljenim v ta namen. 
Ustreznost kodirnika smo preverili v predhodni analizi risb človeške ribice, ki jih je narisalo 
130 učencev 8. in 9. razreda (Jordan, 2015). Iz prvotnega kodirnika smo izločili eno postavko 
(sploščenost repa). Oblikovali smo ga tako, da nam je omogočil ovrednotenje kakovosti in 
količine podatkov za vsako risbo posebej. Večino od 14 lastnosti (Preglednica 1) smo 
vrednotili z dvostopenjsko lestvico, pri kateri je koda 1 pomenila napačni odgovor, koda 2 pa 
pravilnega. Tri lastnosti (telo, število prstov, škrge) smo vrednotili s tristopenjsko lestvico, pri 
kateri je koda 1 pomenila napačni odgovor, koda 2 delno pravilnega in koda 3 popolnoma 
pravilnega. V preglednici 1 so predstavljene lastnosti, ki smo jih analizirali, in katere 
odgovore smo upoštevali kot pravilne. 

Pri analiziranju smo naleteli tudi na risbe, za katere smo menili, da ne odražajo znanja 
učencev, temveč so jih ti narisali za šalo. Takšnih risb je bilo 15 in smo jih izločili iz 
nadaljnje analize, saj ne bi pokazale realnega znanja udeležencev in rezultati zato ne bi bili 
verodostojni. Prav tako smo izločili anketne vprašalnike, kjer risbica človeške ribice ni bila 
narisana. Takšnih primerov je bilo 46. 
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Preglednica 1: Lastnosti človeške ribice, ki smo jih upoštevali pri analizi risb učencev in 
dijakov. 

 Lastnost Opis 

1 Telo Telo je podolgovato, kačasto. 

2 Trup Trup je po vsej dolžini enakomerno debel. 

3 Rep Imajo rep. 

4 Dolžina repa Rep je kratek. 

5 Repna plavut Rep obroblja kožna guba. 

6 Število nog Dva para nog. 

7 Dolžina nog  Noge so kratke. 

8 Debelina nog Noge so tanke. 

9 Število prstov Prednja okončina ima 3, zadnja po 2 prsta. 

10 Širina glave  Glava je širša od telesa. 

11 Dolžina glave Gobček je podaljšan. 

12 Prisekanost gobčka Gobček je prisekan. 

13 Škrge Škrge so za glavo. 

14 Oči Oči niso narisane. 

 
3.3 POSTOPEK 
 
Vse zbrane podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS. Ker podatki niso bili 
normalno porazdeljeni, smo za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik med odgovori 
osnovnošolcev in srednješolcev ter med odgovori deklet in fantov uporabili preizkus Mann-
Whitney. Pomembnost razlik med odgovori različnih starostnih skupin pa smo ugotavljali s 
preizkusom Kruskal-Wallis. 
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4 REZULTATI 
 
4.1 SPLOŠNA ANALIZA RISB ČLOVEŠKE RIBICE  
 

1. lastnost: Telo 
 
Večina (63,5 %) osnovnošolcev meni, da je telo človeške ribice srednje dolgo, medtem ko 
tako meni dobra polovica (53,7 %) srednješolcev (Slika 3). Približno četrtina osnovnošolcev 
(21,9 %) in srednješolcev (22,4 %) je pravilno narisala dolgo, kačasto oblikovano telo 
človeške ribice (Slika 4). 
 
 

 
Slika 3: Razporeditev odgovorov učencev in dijakov glede dolžine telesa človeške ribice. 

 
 
 

 
Slika 4: Pravilno (A) in nepravilno (B) narisano telo na risbah učencev. 
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2. lastnost: Trup 
 
Trup človeške ribice je enakomerno debel po vsej svoji dolžini ter valjasto oblikovan (Istenič 
in Bulog, 1976). Pri tej lastnosti so osnovnošolci in srednješolci pokazali približno enako 
znanje. 30,6 % osnovnošolcev in 35,8 % srednješolcev je trup narisalo neenakomerno debel, 
ponavadi sodčkaste oblike (Sliki 5 in 6). Večina pa jih je pravilno narisala enakomerno debel 
trup (69,4 % in 64,2 %). 
 
 

 
Slika 5: Razporeditev odgovorov učencev in dijakov glede debeline trupa človeške ribice. 

 

 
 

 
Slika 6: Pravilno (A) in nepravilno (B) narisan trup na risbah učencev. 
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3. lastnost: Rep  
 
Večina osnovnošolcev (86,2 %) in srednješolcev (94,0 %) je človeški ribici pravilno narisala 
rep (Sliki 7 in 8). 
 
 

 
Slika 7: Razporeditev odgovorov učencev in dijakov glede prisotnosti repa človeške ribice. 

 
 
 

 
Slika 8: Pravilno (A) in nepravilno (B) narisan rep na risbah učencev. 
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4. lastnost: Dolžina repa  
 
Pri tej lastnosti so se risbe osnovnošolcev precej razlikovale od risb srednješolcev (Sliki 9 in 
10). Pravilno kratek rep glede na dolžino telesa je narisalo več osnovnošolcev (73,3 %) kot 
srednješolcev (43,8 %). 
 
 

 
Slika 9: Razporeditev odgovorov učencev in dijakov glede dolžine repa človeške ribice. 

 
 
 

 
Slika 10: Pravilno (A) in nepravilno (B) narisana dolžina repa na risbah učencev. 
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5. lastnost: Repna plavut  
 
Rep močerila je sploščen in ga obdaja repna plavut (Bulog, 1999). Da ima človeška ribica 
okoli repa repno plavut, je vedela le peščica osnovnošolcev (1,1 %) in srednješolcev (1,6 %) 
(Sliki 11 in 12). Večina udeležencev repne plavuti ni narisala (98,9 % in 98,4 %). 
 
 

 
Slika 11: Razporeditev odgovorov učencev in dijakov glede prisotnosti repne plavuti človeške ribice. 

 
 
 

 
Slika 12: Pravilno (A) in nepravilno (B) narisana repna plavut na risbah učencev. 
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6. lastnost: Število nog  
 
Človeška ribica ima dva para okončin (Bulog, 1999). Večina udeležencev je to lastnost 
narisala pravilno, in sicer 79,7 % osnovnošolcev in 82,1 % srednješolcev (Sliki 13 in 14). 
 
 

 
Slika 13: Razporeditev odgovorov učencev in dijakov glede števila nog človeške ribice. 

 
 
 

 
Slika 14: Pravilno (A) in nepravilno (B) narisano število nog na risbah učencev. 
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7. lastnost: Dolžina nog  
 
Noge človeške ribice so kratke (Bulog, 1999) in večina udeležencev je take tudi narisala 
(67,5 % osnovnošolcev in 60,9 % srednješolcev). Preostali (32,5 % in 39,1 %) so narisali 
dolge noge (Sliki 15 in 16). 
 
 

 
Slika 15 Razporeditev odgovorov učencev in dijakov glede dolžine nog človeške ribice. 

 
 
 

 
Slika 16: Pravilno (A) in nepravilno (B) narisana dolžina nog na risbah učencev. 
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8. lastnost: Debelina nog 
 
Okončine močerila so tanke, kar je narisala nekaj manj kot polovica udeležencev (42,9 % 
osnovnošolcev in 45,3 % srednješolcev). Preostali (57,1 % in 54,7 %) so narisali bolj čokate 
noge (Sliki 17 in 18). 
 
 

 
Slika 17: Razporeditev odgovorov učencev in dijakov glede debeline nog človeške ribice. 

 
 
 

 
Slika 18: Pravilno (A) in nepravilno (B) narisana debelina nog na risbah učencev. 
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9. lastnost: Prsti  
 
Dobra polovica udeležencev je človeški ribici narisala prste (58,1 % osnovnošolcev in 53,1 % 
srednješolcev). Človeška ribica ima na prednjih nogah po tri prste in na zadnjih po dva 
(Bulog, 1999). To je narisalo 1,7 % osnovnošolcev in 3,1 % srednješolcev (Sliki 19 in 20). 
 
 

 
Slika 19: Razporeditev odgovorov učencev in dijakov glede obstoja in števila prstov. 

 
 
 

 
Slika 20: Pravilno (A) in nepravilno (B) narisani prsti na risbah učencev. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.1	

58.1	

1.7	

43.8	

53.1	

3.1	

0	

10	

20	

30	

40	

50	

60	

70	

Jih	ni	 So	 So,	pravilno	število	

De
le
ž	u

će
nc
ev
	in
	d
ija
ko

v	
(%

)	

Prs?	

OŠ	 SŠ	
OŠ	 SŠ	

OŠ	 SŠ	



Jordan K., Predstave osnovnošolcev in srednješolcev o človeški ribici 
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 

 
 

31 

10. lastnost: Širina glave  
 
Glava močerila je širša od trupa (Bulog, 1999). Pravilno jo je narisalo nekoliko več 
srednješolcev (49,3 %) kot osnovnošolcev (44,2 %). Več kot polovica udeležencev (55,8 % 
osnovnošolcev in 50,7 % srednješolcev) je nepravilno narisala, da je glava ožja od trupa 
(Sliki 21 in 22). 
 
 

 
Slika 21: Razporeditev odgovorov učencev in dijakov glede širine glave človeške ribice. 

 
 
 

 
Slika 22: Pravilno (A) in nepravilno (B) narisana širina glave na risbah učencev. 
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11. lastnost: Dolžina glave 
 
Glava človeške ribice je nesorazmerno podaljšana (Bulog, 1999), zato smo kot pravilni 
odgovor šteli podolgovato glavo. Večina udeležencev (82,9 % osnovnošolcev in 79,1 % 
srednješolcev) je narisala tako glavo (Sliki 23 in 24). 
 
 

 
Slika 23: Razporeditev odgovorov učencev in dijakov glede dolžine glave človeške ribice. 

 
 
 

 
Slika 24: Pravilno (A) in nepravilno (B) narisana dolžina glave na risbah učencev. 
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12. lastnost: Prisekanost gobčka 
 
Gobček človeške ribice je na koncu prisekan (Bulog, 1999), kar je veljalo za pravilni 
odgovor. Dobra polovica udeležencev ni narisala prisekanega gobčka (53,9 % osnovnošolcev 
in 56,7 % srednješolcev). Pravilno je odgovorilo 46,1 % osnovnošolcev in 43,3 % 
srednješolcev (Sliki 25 in 26). 
 
 

 
Slika 25: Razporeditev odgovorov učencev in dijakov glede prisekanosti gobčka človeške ribice. 

 
 
 

 
Slika 26: Pravilno (A) in nepravilno (B) narisana prisekanost gobčka na risbah učencev. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53.9	

46.1	

56.7	

43.3	

0	

10	

20	

30	

40	

50	

60	

Ni	prisekan	 Je	prisekan	

De
le
ž	u

će
nc
ev
	in
	d
ija
ko

v	
(%

)	

Prisekanost	gobčka	

OŠ	 SŠ	
OŠ	 SŠ	



Jordan K., Predstave osnovnošolcev in srednješolcev o človeški ribici  
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 

 
 

34 

13. lastnost: Škrge  
 
Škrge so zunanji dihalni organ človeške ribice. Nameščene so tik za glavo, na vsaki strani po 
trije šopi, ki so razvejani (Bulog, 1999). Večina učencev škrg ni narisala (76,1 % 
osnovnošolcev in 80,6 % srednješolcev). Škrge je narisalo 23,9 % osnovnošolcev in 19,4 % 
srednješolcev. Za delno pravilni odgovor smo šteli, če so bile škrge narisane, vendar ne na 
pravem mestu, torej tik za glavo. Tako jih je narisalo 5,5 % osnovnošolcev in 3,0 % 
srednješolcev. Za popolnoma pravilni odgovor so morale biti škrge tik za glavo, kar je 
narisalo 18,4 % osnovnošolcev in 16,4 % srednješolcev (Sliki 27 in 28). 
 
 

 
Slika 27: Razporeditev odgovorov učencev glede obstoja in lege škrg človeške ribice. 

 
 
 

 
Slika 28 Pravilno (A) in nepravilno (B) narisane škrge na risbah učencev. 
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14. lastnost: Oči 
 
Oči človeške ribice so zakrnele in jih prerašča koža (Istenič in Bulog, 1976), zato smo kot 
pravilni odgovor upoštevali človeško ribico, ki ni imela narisanih oči. Večina udeležencev je 
odgovorila pravilno (62,9 % osnovnošolcev in 68,7 % srednješolcev). Približno tretjina  
(37,1 % osnovnošolcev in 31,3% srednješolcev) jih je oči narisala (Sliki 29 in 30). 
 
 

 
Slika 29: Razporeditev odgovorov učencev in dijakov glede prisotnosti oči človeške ribice. 

 
 
 

 
Slika 30: Pravilno (A) in nepravilno (B) narisane oči na risbah učencev. 
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4.2 DOSEŽENO ŠTEVILO TOČK ZA RISBE  
 
Za narisano risbo so lahko udeleženci raziskave dosegli največ 14 točk (Preglednica 2). 
Rezultati so pokazali, da vseh točk ni zbral nihče. Največ točk sta zbrala le dva osnovnošolca, 
medtem ko med srednješolci nihče. V povprečju so osnovnošolci in srednješolci največkrat 
pravilno narisali od 5 do 9 lastnosti človeške ribice in tako zbrali od 5 do 9 točk. Najslabše 
rezultate (od 1 do 4 pravilno narisane lastnosti) je doseglo 8,2 % vseh udeležencev. Najboljši 
rezultat (12 ali 13 doseženih točk) je doseglo 2,6 % osnovnošolcev in noben srednješolec. 
Najpogosteje so udeleženci (16,7 %) zbrali 7 točk oziroma narisali 7 pravilnih lastnosti. Več 
kot polovico (7 ali več) pravilnih lastnosti je narisalo 53 % udeležencev, kar velja za 
zadovoljivo znanje.  
 
Preglednica 2: Število točk, ki so jih zbrali udeleženci za risbe človeške ribice. 
 
 Vsi učenci Osnovnošolci Srednješolci 

Doseženo število točk Število (%) Število (%) Število (%) 

1 2 0,5 2 0,6 0 0 

2 5 1,3 4 1,3 1 1,5 
3 10 2,7 9 2,9 1 1,5 

4 19 5,0 15 4,8 4 6,0 

5 45 11,9 32 10,3 13 19,4 
6 64 17,0 54 17,4 10 14,9 

7 73 19,4 59 19,0 14 20,9 

8 59 15,6 49 15,8 10 14,9 
9 57 15,1 48 15,5 9 13,4 

10 26 6,9 24 7,7 2 3,0 

11 8 2,1 5 1,6 3 4,5 
12 7 1,9 7 2,3 0 0 

13 2 0,5 2 0,6 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 377 100 310 100 67 100 
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4.3 STATISTIČNA POMEMBNOST RAZLIK MED ODGOVORI OSNOVNOŠOLCEV IN 
SREDNJEŠOLCEV  
 
Statistično pomembnost razlik med odgovori osnovnošolcev in srednješolcev smo ugotavljali 
s preizkusom Mann-Whitney U (Preglednica 3). Med risbami učencev 5., 6. in 7. razreda ter 
dijaki 1., 2. in 3. letnika smo našli eno statistično pomembno razliko, in sicer glede dolžine 
repa    (p < 0,05). Več osnovnošolcev (73,7 %) kot srednješolcev (43,8 %) je pravilno 
narisalo kratek rep. 
 
Preglednica 3: Statistična pomembnost razlik med odgovori osnovnošolcev in srednješolcev. 
(Statistično pomembne razlike so označene s krepkim tiskom) 

  Preizkus Mann-Whitney U 

 Lastnost U Z p (0,05) 

1 Oblika telesa 9888,000 -1,027 0,304 

2 Dolžina trupa 9847,500 -0,825 0,409 

31 Zastopanost repa  9564,500 -1,773 0,076 

32 Dolžina repa 6228,000 -4,635 < 0,001 

33 Repna plavut 8853,000 -0,324 0,746 

41 Število nog  10134,500 -0,448 0,654 

42 Dolžina nog 8643,500 -0,999 0,318 

43 Debelina nog 9025,500 -0,351 0,726 

44 Število prstov 8997,000 -0,394 0,694 

51 Širina glave 9858,500 -0,754 0,451 

52 Dolžina glave 9990,500 -0,737 0,461 

53 Prisekanost gobčka 10089,500 -0,423 0,672 

6 Škrge 9957,500 -0,720 0,472 

7 Oči 9787,500 -0,888 0,374 
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4.4 STATISTIČNA POMEMBNOST RAZLIK MED ODGOVORI OSNOVNOŠOLCEV 
RAZLIČNE STAROSTI  
 
Statistično pomembnost razlik med odgovori osnovnošolcev različne starosti smo ugotavljali 
s preizkusom Kruskal–Wallis (Preglednica 4). Med risbami učencev 5., 6. in 7. razreda smo 
našli tri statistično pomembne razlike. Prva razlika je bila glede dolžine repa (p < 0,05). 
Učenci 5. razreda osnovne šole so pogosteje (42,1 %) narisali kratek rep kot učenci 6. in 7. 
razreda (28,8–29,1 %). Druga razlika je bila pri debelini nog človeške ribice (p < 0,05). Prav 
tako so tudi pri tej lastnosti učenci 5. razreda pogosteje (38,1 %) pravilno narisali tanke noge 
kot učenci 6. in 7. razreda (29,8–32,2 %). Zadnja statistično pomembna razlika pa je bila pri 
širini glave (p < 0,05). Tudi pri tej lastnosti so bili učenci 5. razreda uspešnejši (40,0 %) od 
učencev 6. in 7. razreda (29,0–31,0 %). 

Preglednica 4: Statistična pomembnost razlik med odgovori osnovnošolcev različne starosti. 
(Statistično pomembne razlike so označene s krepkim tiskom) 

  Preizkus Kruskal - Wallis 

 Lastnost 𝜒! df p (0,05) 

1 Oblika telesa 5,569 2 0,062 

2 Dolžina trupa 3,978 2 0,137 

31 Zastopanost repa  4,199 2 0,123 

32 Dolžina repa 8,457 2 0,015 

33 Repna plavut 2,443 2 0,295 

41 Število nog  2,838 2 0,242 

42 Dolžina nog 2,280 2 0,320 

43 Debelina nog 8,811 2 0,012 

44 Število prstov 1,955 2 0,376 

51 Širina glave 6,934 2 0,031 

52 Dolžina glave 3,203 2 0,202 

53 Prisekanost gobčka 3,011 2 0,222 

6 Škrge 5,852 2 0,054 

7 Oči 0,519 2 0,771 
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4.5 STATISTIČNA POMEMBNOST RAZLIK MED ODGOVORI SREDNJEŠOLCEV 
RAZLIČNE STAROSTI  
 
Statistično pomembnost razlik med odgovori srednješolcev različne starosti smo ugotavljali s 
preizkusom Kruskal–Wallis (Preglednica 5). Našli smo eno statistično pomembno razliko, in 
sicer glede širine glave (p < 0,05). Srednješolci 2. letnika so jo pogosteje narisali pravilno 
(40,69 %) kot srednješolci 1. in 3. letnika (28,4–32,8 %). 
 
Preglednica 5: Statistična pomembnost razlik med odgovori srednješolcev različne starosti. 
(Statistično pomembne razlike so označene s krepkim tiskom) 

  Preizkus Kruskal-Wallis 

 Lastnost 𝜒! df p (0,05) 

1 Oblika telesa 4,104 2 0,128 

2 Dolžina trupa 1,970 2 0,373 

31 Zastopanost repa  0,230 2 0,691 

32 Dolžina repa 0,664 2 0,717 

33 Repna plavut 2,368 2 0,306 

41 Število nog  1,175 2 0,556 

42 Dolžina nog 1,272 2 0,529 

43 Debelina nog 2,211 2 0,331 

44 Število prstov 0,499 2 0,779 

51 Širina glave 6,684 2 0,035 

52 Dolžina glave 0,472 2 0,790 

53 Prisekanost gobčka 0,146 2 0,929 

6 Škrge 1,526 2 0,466 

7 Oči 0,350 2 0,840 
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4.6 STATISTIČNA POMEMBNOST RAZLIK MED ODGOVORI OSNOVNOŠOLSKIH 
DEKLET IN FANTOV  
 
Statistično pomembnost razlik med odgovori osnovnošolskih deklet in fantov smo preverjali 
s preizkusom Mann-Whitney U. Med učenci petega, šestega in sedmega razreda osnovne šole 
nismo našli nobene statistično pomembne razlike, saj so bile vse vrednosti p večje od 0,05 
(Preglednica 6). 
 
Preglednica 6: Statistična pomembnost razlik med odgovori osnovnošolskih deklet in fantov.  

  Preizkus Mann-Whitney U 

 Lastnost U Z p (0,05) 

1 Oblika telesa 11072,000 -0,935 0,350 

2 Dolžina trupa 11462,000 -0,374 0,708 

31 Zastopanost repa  11661,000 -0,067 0,947 

32 Dolžina repa 8942,000 -0,846 0,397 

33 Repna plavut 9289,000 -0,656 0,512 

41 Število nog  11305,000 -0,714 0,475 

42 Dolžina nog 9315,000 -1,462 0,144 

43 Debelina nog 10087,500 -0,085 0,932 

44 Število prstov 10133,000 -0,008 0,993 

51 Širina glave 11415,000 -0,417 0,677 

52 Dolžina glave 11669,000 -0,046 0,964 

53 Prisekanost gobčka 11337,000 -0,531 0,595 

6 Škrge 11340,500 -0,609 0,543 

7 Oči 10600,000 -1,686 0,092 
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4.7 STATISTIČNA POMEMBNOST RAZLIK MED ODGOVORI SREDNJEŠOLSKIH 
DEKLET IN FANTOV  
 
Statistično pomembnost razlik med odgovori srednješolskih deklet in fantov smo ugotavljali s 
preizkusom Mann–Whitney U. Med dijaki prvega, drugega in tretjega letnika srednje šole 
nismo zasledili nobene statistično pomembne razlike, saj so bile vse vrednosti p večje od 0,05 
(Preglednica 7). 
 
Preglednica 7: Statistična pomembnost razlik med odgovori srednješolskih deklet in fantov.  

  Preizkus Mann-Whitney U 

 Lastnost U Z p (0,05) 

1.  Oblika telesa 349,000 -1,356 0,175 

2.  Dolžina trupa 416,500 -0,251 0,802 

3.  Zastopanost repa  388,500 -1,468 0,142 

4.  Dolžina repa 292,500 -1,954 0,051 

5.  Repna plavut 388,500 -0,743 0,457 

6.  Število nog  366,500 -1,391 0,164 

7.  Dolžina nog 393,500 -0,103 0,918 

8.  Debelina nog 391,500 -0,138 0,890 

9.  Število prstov 340,000 -1,068 0,285 

10.  Širina glave 363,000 -1,162 0,245 

11.  Dolžina glave 407,500 -0,472 0,637 

12.  Prisekanost gobčka 383,000 -0,831 0,406 

13.  Škrge 386,000 -0,997 0,319 

14.  Oči 386,000 -0,829 0,407 
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5 RAZPRAVA 
 
V raziskavi smo preverjali, kakšne so predstave osnovnošolcev in srednješolcev o zunanji 
telesni zgradbi človeške ribice. Zanimalo nas je tudi, ali se predstave med različnimi 
starostnimi skupinami in hkrati različnim predznanjem razlikujejo.  
Udeleženci so svojo risbo narisali po spominu, učiteljevi predhodni razlagi pri pouku, slikah 
iz knjig, televizije ali medijev pred obiskom Postojnske jame. 
V raziskavi je bilo udeleženih 355 učencev 5., 6. in 7. razreda osnovne šole ter 83 dijakov 1., 
2. in 3. letnika srednje šole. Rezultati so pokazali, da je 53 % udeležencev zbralo natanko 
polovico ali več možnih točk. Nihče ni narisal vseh lastnosti. Le dva osnovnošolca sta zbrala 
13 točk, kar je bilo največ tako med osnovnošolci kot srednješolci. Če pogledamo rezultat 
procentualno, je  zadovoljiv, vendar je z risb razvidno, da niti osnovnošolci niti srednješolci 
nimajo celostne predstave o zunanji zgradbi človeške ribice. Lahko rečemo, da je njihovo 
znanje zadovoljivo, vendar ima še vedno določene pomanjkljivosti.  
Raziskava učencev 8. in 9. razreda osnovne šole o predstavah o človeški ribici je prav tako 
pokazala, da je njihovo znanje zadovoljivo. Dosegli so nekoliko slabši rezultat, namreč 57 % 
učencev je zbralo polovico ali več točk, medtem ko nihče od sodelujočih ni zbral vseh 
možnih točk (Jordan, 2015). 
Nad rezultati, ki jih je pokazala raziskava, smo nekoliko negativno presenečeni. Znanje 
srednješolcev se namreč skoraj ne razlikuje od znanja osnovnošolcev. Torej srednješolci med 
svojim šolanjem niso usvojili nobenega dodatnega znanja o človeški ribici v primerjavi z 
osnovnošolci. Rezultati pa so nas negativno presenetili tudi zato, ker je raziskava Uršičeve 
(2011) pokazala, da so učenci sedmega, osmega in devetega razreda osnovne šole narisali 
boljše risbe človeške ribice. Na vsaki je bilo namreč možno prepoznati človeško ribico, česar 
za naše rezultate ne moremo trditi. 
Če pogledamo, kakšni so bili rezultati pri posameznih lastnostih človeške ribice, ugotovimo, 
da tako osnovnošolci kot srednješolci dokaj dobro poznajo zunanjo zgradbo telesa človeške 
ribice.  
Dobra petina, tako osnovnošolcev (21,9 %) kot srednješolcev (22,4%), je narisala dolgo, 
kačasto oblikovano telo. Vsi ostali udeleženci so narisali srednje dolgo ali kratko telo. 
Učenci zadnjih dveh razredov osnovne šole so pokazali veliko slabše znanje o tej lastnosti, 
saj je kar 70 % učencev telo človeške ribice narisalo napačno. Le 30 % sodelujočih je telo 
človeške ribice narisalo podolgovato (Jordan, 2015). Kot vemo, ima človeška ribica 
podolgovato ter kačasto oblikovano telo (Bulog, 1999). Veliko risb je bilo po obliki telesa 
podobnih močeradu ali večjim žuželkam. 
Pri drugi lastnosti, kjer smo ocenjevali videz trupa, so bili odgovori zadovoljivi. Človeška 
ribica ima enakomerno debel trup (Bulog, 1999), kar je narisalo 69,4 % osnovnošolcev in 
64,2 % srednješolcev. Da nima enakomerno debelega trupa, ampak sodčasto oblikovanega, je 
menila slaba tretjina osnovnošolcev (30,6 %) in 35,8 % srednješolcev. Tudi pri tem odgovoru 
so si bili odgovori osnovnošolcev in srednješolcev dokaj podobni, le nekaj več 
osnovnošolcev je vedelo, da je trup človeške ribice enakomerno debel. Bolje pa so se izkazali 
učenci osmega in deveta razreda, saj je kar 72,3 % učencev narisalo pravilno enakomerno 
debel trup (Jordan, 2015). 
Človeška ribica ima rep, ki je sorazmerno kratek, sploščen in ga obdaja repna plavut. Zelo 
dobro znanje so pokazali srednješolci. Kar 94 % jih je pravilno vedelo, da ima človeška ribica 
rep, medtem ko je tako menilo 86,2 % osnovnošolcev. V raziskavi K. Jordan (2015) so se 
prav tako zelo dobro pri tej lastnosti odrezali tudi osmošolci in devetošolci (93,1 %).  
Pri dolžini repa so boljšo predstavo pokazali osnovnošolci (73,7 %). Med srednješolci jih je 
samo 43,8 % vedelo, da je pri človeški ribici rep kratek. Podoben rezultat so pokazali tudi 
učenci 8. in 9. razreda (Jordan, 2015), ki so dosegli 78,5 % pravilnih odgovorov.  
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Zelo slabo pa so se oboji izkazali pri poznavanju repne plavuti. Le skromnih 1,1 % 
osnovnošolcev in 1,6 % srednješolcev je narisalo, da rep človeške ribice obdaja repna plavut. 
Zelo podobno predstavo imajo tudi učenci osmega in devetega razreda, med katerimi jih je 
repno plavut narisalo le 1,7 % (Jordan, 2015). Tako lahko pri poznavanju lastnosti repa 
proteusa zaključimo, da osnovnošolci vseeno bolje poznajo njegove lastnosti kot srednješolci. 
Človeška ribica ima dva para okončin, ki so tanke in kratke ter imajo po tri prste spredaj in po 
dva zadaj (Bulog, 1999). Pri poznavanju števila okončin so si bili oboji dokaj enotni, 
nekoliko bolje so odgovorili srednješolci. Da ima človeška ribica dva para nog, je vedelo 82,1 
% srednješolcev in 79,7 % osnovnošolcev (torej učencev 5., 6. in 7. razreda) ter po rezultatih 
K. Jordan (2015) 84,3 % učencev 8. in 9. razreda.  
Glede dolžine nog pa so pokazali malo boljše znanje osnovnošolci, med katerimi jih je kratke 
noge narisalo 67,5 %. Tako je menilo tudi 60,9 % srednješolcev. 82 % osmošolcev in 
devetošolcev je prav tako narisalo kratke noge (Jordan, 2015). Ostali, katerih odgovor je bil 
napačen, so narisali dolge noge. Znanje o debelini nog pa je bilo nekoliko slabše. Bolje so se 
odrezali srednješolci s 45,3 % pravilnih odgovorov, medtem ko je tako narisalo 42,9 % 
osnovnošolcev.  
Slaba polovica (41,0 %) učencev osmega in devetega razreda je noge narisala pravilno. 
(Jordan, 2015). V sedanji raziskavi pa je več kot polovica osnovnošolcev in srednješolcev 
noge narisala debelejše, zato smo njihov odgovor šteli kot nepravilen.  
Ko smo analizirali prste na risbah človeške ribice, smo kot delno pravilen odgovor šteli, če so 
bili prsti narisani, ter kot popolnoma pravilen odgovor, če je bilo narisano tudi pravilno 
število prstov spredaj in zadaj. Pri delno pravilnem odgovoru so prednjačili osnovnošolci z 
58,1% pred srednješolci, ki so dosegli 53,1%. Prav tako je dobra polovica (53,5 %) osmega in 
devetega razreda imela delno pravilen odgovor (Jordan, 2015). Pri popolnoma pravilnem 
odgovoru pa so bili boljši srednješolci (3,1%) kot osnovnošolci (1,7 %). To nas je zelo 
presenetilo, in to v negativnem smislu, saj je predhodna raziskava (Jordan 2015) že pokazala, 
da so prav vsi učenci osmega razreda na noge človeške ribice narisali prste, vendar ne v 
pravilnem številu. Med učenci 8. in 9. razreda jih je pravilno število prstov narisalo 4,9 % 
(Jordan, 2015).  
Glede poznavanja nog človeške ribice lahko rečemo, da je znanje osnovnošolcev in 
srednješolcev dokaj enako, zato ne moremo izpostaviti nobene skupine, kar je presenetljivo. 
Lahko izpostavimo le učence osmega in devetega razreda iz predhodne raziskave (Jordan, 
2015), ki so se odrezali nekoliko bolje, pa še vedno ne zadovoljivo.  
Tri lastnosti so se nanašale na poznavanje zgradbe glave proteusa. Najprej smo ocenjevali 
širino glave, kjer smo kot pravilen šteli odgovor, da je glava širša od trupa. To je vedela 
skoraj polovica (49,3 %) srednješolcev in nekaj manj (44,2 %) osnovnošolcev. Vsi ostali, 
torej dobra polovica tako osnovnošolcev kot srednješolcev, so glavo človeške ribice narisali 
ožjo od trupa. Ta rezultat nas je nekoliko presenetil, saj smo pričakovali, da bodo učenci in 
dijaki to lastnost bolje poznali, saj so že učenci 8. in 9. razreda v predhodni raziskavi (Jordan, 
2015) pokazali nekoliko boljše (53,1 %) poznavanje te lastnosti.  
Glava človeške ribice je nesorazmerno podaljšana, torej je podolgovata. To je vedelo nekaj 
več osnovnošolcev (82,9 %) kot srednješolcev (79,1 %). Ta rezultat je zadovoljiv.  
Veliko slabši rezultat se je pokazal pri poznavanju prisekanosti gobčka. Le 46,1 % 
osnovnošolcev in 43,3 % srednješolcev je narisalo prisekan gobček. Vsi ostali, torej več kot 
polovica vseh udeležencev, tega znanja ni imela. V celoti lahko rečemo, da je predstava 
udeležencev o zgradbi glave srednje dobra.  
Človeška ribica diha tudi z zunanjimi škrgami, ki so nameščene tik za glavo (Bulog, 1999). 
Rezultati o tej lastnosti so bili zelo slabi. Le 5,5 % osnovnošolcev in 3,0 % srednješolcev je 
škrge narisalo delno pravilno, kar pomeni, da so vedeli, da ima človeška ribica zunanje škrge, 
vendar niso vedeli, kje točno so nameščene. Popolnoma pravilni odgovor, da ima škrge, ki so 
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tik za glavo, je narisalo samo 18,4 % osnovnošolcev ter 16,4 % srednješolcev. Ta rezultat nas 
je negativno presenetil, saj so učenci osmega in devetega razreda v predhodni raziskavi 
(Jordan 2015) že pokazali, da jih večji delež (32,3 %) ve, da ima človeška ribica zunanje 
škrge. Lahko rečemo, da je njihova predstava zelo slaba, saj velika večina udeležencev ni 
narisala, da ima človeška ribica škrge, kaj šele, da bi bile te pravilno nameščene. 
Nekoliko bolje so se oboji odrezali pri zadnji lastnosti, ki smo jo analizirali. Ugotavljali smo 
prisotnost oziroma odsotnost oči. Vemo, da ima človeška ribica (Proteus anguinus anguinus) 
zakrnele oči, ki jih prerašča koža (Bulog, 1999), zato je kot pravilni odgovor veljala risba 
brez oči. Malo bolje so se odrezali srednješolci, med katerimi jih je človeško ribico brez oči 
narisalo 68,7 %, medtem ko je to vedelo 62,9 % osnovnošolcev. Do tega, da so bile oči 
narisane, je možno, da je prihajalo tudi zato, ker predvidevamo, da je možnost, da učenci 
poznajo tudi črnega parklja (Proteus anguinus parkelj), ki ima vidne oči, ki niso zakrnele in 
so še vedno občutljive na svetlobo. Vendar smo, glede na to, da je Proteus anguinus anguinus 
bolj znan, pričakovali, da večina udeležencev ne bo narisala oči.  
Nezadovoljivo znanje oziroma napačne predstave, ki smo jih našli v naši analizi, je mogoče 
pripisati različnim dejavnikom. Med tistimi, ki najverjetneje najbolj vplivajo na pomanjkljivo 
znanje o človeški ribici, so učni načrt, učitelji in sam potek pouka ter risarske sposobnosti 
učencev. Menimo, da bi bilo treba pri pouku dati večji poudarek organizmom, ki naseljujejo 
naše ozemlje. To bi učitelji lahko storili po svoji presoji, saj jim učni načrt to dopušča. Cilj je 
namreč, da se učenci zavedajo pomena naših habitatov, saj bomo le tako lahko ohranjali 
bisere naše narave.  
Hkrati pa bi bilo treba tako učence kot dijake motivirati za sodelovanje pri pouku ter njihovo 
znanje in napačne predstave sproti preverjati in jih poskušati tudi odpraviti. Kajti vidimo, da 
če se napačne predstave pojavljajo že v osnovnošolskih klopeh, se pogosto ohranijo tudi 
skozi srednješolsko izobraževanje in verjetno v odraslo življenje. Ne smemo pa zanemariti 
niti odnosa tako osnovnošolcev kot srednješolcev do obravnavane snovi. Vemo, da se 
velikokrat učitelji zelo trudijo narediti učencem svoje ure zanimive in poučne, vendar če 
učenci niso pripravljeni sodelovati, na koncu tudi doseženo znanje ni takšno, kot bi moralo 
biti oziroma kot bi pričakovali. Vsi, tako osnovnošolci in srednješolci kot učitelji, bi morali 
vložiti več truda, da bi usvojili znanje, ki je še kako pomembno v našem življenju. Zavedati 
se moramo, da nam znanja ne more nihče vzeti. Treba se je le potruditi, da ga usvojimo. 
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6 SKLEPI 
 

Zastavili smo si tri hipoteze. Na temelju rezultatov smo eno hipotezo sprejeli v celoti, dve pa 
delno: 

1. Prva hipoteza: Učenci osnovne in srednje šole imajo pomanjkljivo predstavo o 
človeški ribici. 
Prvo hipotezo smo delno sprejeli. Kljub temu, da je 53 % osnovnošolcev in 
srednješolcev doseglo polovico ali več možnih točk, kar je zadovoljiv rezultat, 
njihove risbe še vedno kažejo na pomanjkljivo znanje. Na podlagi njihovih risb smo 
ugotovili, da nimajo celostne predstave o zunanji telesni zgradbi človeške ribice. 
 

2. Druga hipoteza: Med učenci različne starosti so razlike v predstavi o človeški ribici.  
To smo predpostavljali zato, ker so imeli srednješolci za seboj več let šolanja, in na 
temelju učnih načrtov so imeli možnost izboljšati svoje znanje in predstavo o človeški 
ribici v primerjavi z osnovnošolci. Hipotezo smo delno sprejeli, saj se predstava 
osnovnošolcev in srednješolcev o telesni zgradbi človeške ribice v eni lastnosti 
(dolžini repa) statistično pomembno razlikuje. Pri vseh drugih lastnostih je bila 
predstava osnovnošolcev podobna predstavi srednješolcev. 
 

3. Tretja hipoteza: Med dekleti in fanti ni razlike v predstavi o človeški ribici. 
Tretjo hipotezo smo sprejeli. Rezultati so pokazali, da med risbami deklet in fantov ni 
bilo statistično pomembnih razlik niti pri osnovnošolcih niti pri srednješolcih. 
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še bolj plemenito  

je učiti druge.” 
(Mark Twain) 

 
 
 
 
 

 
Prva velika zahvala gre moji mentorici, ki mi je ves ta čas stala ob strani in mi priskočila na 
pomoč, ko sem jo potrebovala. Druga velika zahvala pa gre mojim najdražjim, ki so bili ob 

meni v dobrih in slabih trenutkih. Oni so moja skala v morju obupov, na njih se lahko vedno 
oprem. Brez njih mi sigurno ne bi uspelo. Hvala vam! 


