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I 
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III 

 

POVZETEK 

 

Poznavanje ekologije gozdnih živali in njihovih prehranjevalnih navad je bistvenega pomena 

za razumevanje širših ekoloških vprašanj. To vodi do razvoja ekološko pismenega 

posameznika, ki se zaveda pomena trajnostnega razvoja in skuša s svojimi dejanji skrbeti za 

dobrobit naše in prihodnjih generacij. Pomembno je, da začnemo otroke že v zgodnjem otroštvu 

opremljati s takšnim z znanjem, da se bodo razvili v odrasle okoljevarstvenike, kar je zapisano 

tudi v Agendi 21, ki je bila sprejeta leta 1992. 

 

Pri magistrskem delu sem s pomočjo delno strukturiranega intervjuja raziskovala, kakšno je 

védenje oziroma znanje predšolskih otrok o ekologiji gozdnih živali (medved, jazbec, lisica, 

jež, močerad, sova, jelen, veverica, zajec in volk), kakšne so njihove predstave o 

prehranjevalnih navadah omenjenih gozdnih živali in odnosih med posameznimi gozdnimi 

organizmi. Hkrati pa sem tudi raziskovala, kje in na kakšen način so predšolski otroci prišli do 

odgovorov, ki so mi jih podali – zanimali so me namreč primarni informatorji. 

 

V raziskavi, ki sem jo opravila, je sodelovalo 50 otrok, starih 4–5 let. Ugotovila sem, da imajo 

otroci nekaj znanja o gozdnih živali, vendar pa je njihovo znanje splošno in v večini ni 

poglobljeno. Dobro so opremljeni z znanjem, kje te živali živijo, prav tako imajo tudi dokaj 

dobro izoblikovano predstavo o medvrstnem odnosu plen – plenilec. Pomanjkljivo pa je njihovo 

znanje o prehranjevalnih navadah gozdnih živali. Tudi pri opisovanju telesne zgradbe gozdnih 

živali in njihovih lastnosti so otroci podajali zelo skope opise. Glede primarnih informatorjev 

otrok sem na podlagi rezultatov ugotovila, da so to starši. Z večjim deležem pri tem prevladuje 

mama.  

 

 

Ključne besede: 

ekologija, gozdne živali, odnosi med organizmi, zgodnje naravoslovje, primarni informatorji, 

predšolski otroci 
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ABSTRACT 

 

Knowledge of the ecology of forest animals and their eating habits is essential for understanding 

broader ecological issues. This leads to the development of an ecologically literate individual 

who is aware of the importance of sustainable development and who, through their actions, tries 

to tend to the welfare of our and the future generation. It is important that we begin to equip 

children with such knowledge in early childhood so that they will develop into adult 

environmentalists, a notion documented in Agenda 21 adopted in 1992. 

 

Using a semi-structured interview my master's thesis studies the knowledge of pre-school 

children about the ecology of forest animals (bear, badger, fox, hedgehog, salamander, owl, 

deer, squirrel, rabbit and wolf), their notions about these forest animals’ eating habits and the 

relationships between individual forest organisms. At the same time, I also explored how and 

in what way the pre-school children came up with the answers provided – I was interested in 

their primary informants. 

 

A group of 50 children, aged 4-5 years, participated in the survey I carried out. I have found 

that children have some knowledge of forest animals, however, their knowledge is general and 

in most cases not in-depth. They are well equipped with knowledge of where these animals live, 

and they also have a fairly well-formed idea of the interspecific prey - predator interaction. 

Nevertheless, their knowledge of eating habits of forest animals is insufficient. Even when 

describing forest animals’ body structure and their properties, the children presented very 

sparing descriptions. In regards with the children's primary informants the results point to the 

children’s parents, with the mother playing the predominant role. 

 

 

Key words: 

ecology, forest animals, interactions between organisms, basic natural sciences, primary 

informants, pre-school children 
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I. UVOD 

 

V Sloveniji se na področju predšolske vzgoje uporablja Kurikulum za vrtce, ki zajema šest 

področij dejavnosti. Eno od teh področij je naravoslovje oziroma narava, v okviru katerega 

razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno 

okolje. Skozi različne dejavnosti, ki se izvajajo v sklopu tega področja, se pri otroku postopoma 

razvijajo naravoslovni pojmi, naravoslovno mišljenje, zmožnosti za uvidevanje in reševanje 

problemov, klasificiranje, iskanje in povzemanje bistva ter oblikovanje konceptov. Vse to so 

osnovne znanstvene metode, ki potekajo na nezavedni ravni (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

Prav tako je v Kurikulumu za vrtce predvideno, da otrok skozi naravoslovne dejavnosti spoznava 

živali in rastline ter se zanima za njihove življenjske pogoje, spoznava naravno okolje in se 

usmerja v aktivno delovanje za njegovo ohranitev (prav tam). Tudi Allen (2015) pravi, da je 

pomembno poznavanje živali oziroma živih organizmov nasploh, saj je to predpogoj za 

nadaljnje učenje o evoluciji, ekosistemih in drugih naravoslovnih vsebinah.  

 

V teoretičnem delu je predstavljen pomen zgodnjega učenja naravoslovja predšolskih otrok,  

posamezni pojmi o ekologiji kot biološki vedi, odnosi med organizmi s poudarkom na njihovih 

prehranjevalnih navadah in na medvrstnem odnosu plen – plenilec. Predstavljena pa je tudi 

ekologija vsake posamezne živali, ki sem jo obravnavana v empiričnem delu. 

 

V empiričnem delu je najprej opredeljena osnovna metodologija. Osrednji cilj raziskovanja je 

bil s pomočjo delno strukturiranega intervjuja raziskati, kakšno je védenje oziroma znanje 

predšolskih otrok o ekologiji gozdnih živali. Pri tem sem si pomagala s plastičnimi igračami, ki 

realistično upodabljajo gozdne živali. Ugotavljala sem, ali znajo predšolski otroci prepoznati 

vse ponujene živali (medved, jazbec, lisica, jež, močerad, sova, jelen, veverica, zajec in volk), 

kaj znajo o njih povedati, natančneje pa sem ugotavljala, kakšno védenje oziroma znanje imajo 

predšolski otroci o prehranjevalnih navadah omenjenih gozdnih živali in odnosih med 

posameznimi gozdnimi organizmi. Hkrati sem skušala ugotoviti, kje in na kakšen način so 

predšolski otroci prišli do odgovorov, ki so mi jih podali – zanimali so me primarni informatorji. 

V intervjuju, ki je obsegal štiri področja in je iz teh izhajalo še osem podvprašanj, je sodelovalo 

50 otrok, starih 4–5 let. Rezultati oziroma glavne ugotovitve, ki sem jih dobila, so pokazali, na 

kateri ravni je znanje naših otrok o osnovah ekologije gozdnih živali in kdo so njihovi primarni 

informatorji. 
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II. TEORETIČNA IZHODIŠČA  

 

1 ZAČETNO NARAVOSLOVJE 

 

Začetno naravoslovje predstavlja otroku prvo srečanje z znanostjo in njenimi metodami dela. 

Pouk naravoslovja pomeni zanj prvo vódeno spoznavanje narave – sveta, ki ga obkroža, s tem 

začne sistematično spoznavati in usvajati pojme ter razumevati nekatere naravne pojave in 

procese. Otroci se znotraj procesa naučijo oblikovati stališča, ki temeljijo na kritičnosti in 

objektivnosti, ki sta značilni sestavini znanstvenega raziskovanja (Novak idr., 2003).  

 

Med drugim tudi K. Trontelj (2015) piše o tem, da se vzgoja za naravo začne že v zgodnjem 

otroštvu, ko se začne razvijati izkustvena in čustvena podlaga za otrokov poznejši odnos do 

narave. 

 

 

1.1 NARAVOSLOVJE V VRTCU 

 

Zgodnje učenje naravoslovja v vrtcu skuša iz zmede in navidezne nepovezanosti ustvariti red in 

smisel ter postavlja temelje kasnejšemu naravoslovju v šoli, katerega cilj je naravoslovno pismen 

posameznik, s spoznavanjem naravnega in grajenega okolja pa tudi okoljsko pismen 

posameznik, ki bi poleg znanja o okolju postopoma razvil zavedanje o prepletenosti odnosov v 

njem, hkrati pa bi si ob razvijanju okoljske pismenosti oblikoval tudi stališča in vrednote (Krnel, 

2008). 

 

Na pomen zgodnjega učenja naravoslovja v vrtcu opozarjajo tudi angleški raziskovalci. Menijo, 

da bi zgodnje učenje pomagalo pri izpodbijanju napačnih predstav, ki si jih otroci ustvarijo še 

pred poučevanjem, hkrati pa opozarjajo tudi na vlogo pedagogov (Allen, 2015). 

 

Da je otrokova pot v naravo in družbo lažja in krajša, jim pomagamo odrasli, saj bi sicer brez 

pravočasne pomoči lahko ostali pri lastnih intuitivnih in napačnih pojmih, ki se lahko ohranijo 

tudi v odrasli dobi (Krnel, 1993). Pri tem se je treba zavedati pomena vzgojiteljev. Ti imajo 

pomembno vlogo usmerjevalcev in preusmerjevalcev napačnih naivno-laičnih predstav v 

strokovno ustrezne, ki pa morajo biti prirejene otrokovi ravni zmožnosti dojemanja in 

razumevanja (Novak idr., 2003).  

 

 

1.2 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 

 

Ljudje smo z razvojem, ki je izboljšal kakovost našega življenja, povzročili izredno velike 

spremembe v okolju, zato je Svetovni vrh o okolju in razvoju, ki je potekal v Riu de Janeiru, leta 

1992 pred človeštvo postavil pomembno nalogo zmanjšanja vpliva človeštva na okolje. Takrat 

je bila sprejeta Agenda 21 za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, ki obravnava ključne 

okoljske in razvojne probleme ter predstavlja načrt, kako doseči trajnostno družbo. V Agendi 21  
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v 36. poglavju sta omenjeni tudi »vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj« (Torkar, 2014), 

katerih cilj je opremiti posameznike s takšnim znanjem, veščinami in vedenjem, da bodo 

sposobni kritično razmišljati in sprejemati odgovornost do prihodnjih generacij in da bodo tako 

pripravljeni spreminjati družbo na temelju trajnosti (Bahor, 2009).  

 

Glavni cilji, ki so si jih zadali v Agendi 21 na področju izobraževanja so usmerjeni v cilj, da 

postane okoljska vzgoja del rednega programa v šolah  in, da se okoljsko vzgojo izvaja tudi v 

obliki izvenšolskih aktivnosti ter preko različnih oblik neformalnega izobraževanja (Agenda za 

Slovenijo, 1995). 

 

V Agendi za Slovenijo (1995) so zapisane naloge, ki naj bi pripomogle k razvoju trajnostne 

družbe. Zapisano je, da je treba pripraviti nacionalni program okoljske vzgoje in izobraziti 

učitelje za njeno izvajanje. Potrebno pa je tudi sodelovanje med šolami in nevladnimi 

organizacijami ter spodbujanje različnih oblik neformalnega izobraževanja, kot so seminarji, 

predavanja, tečaji, tabori idr. V Agendi je poudarjen pomen dejstva, da bomo morali korenito 

spremeniti smer razvoja in aktivno sodelovati pri ponovnem vzpostavljanju ravnovesja, ki smo 

ga porušili v naravi zaradi vseh izkoriščanj naravnih virov. Z okoljsko vzgojo bi tako izobrazili 

posameznika, da postane samostojen, aktiven in iniciativen.  

 

Skladno z Agendo 21 je leta 2007 Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije izdalo 

Smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj od predšolske vzgoje do univerzitetnega 

izobraževanja (Torkar, 2014). V smernicah so zapisali, da je vzgoja in izobraževanje za 

trajnostni razvoj obsežen, celovit in skladen pedagoški proces, ki vključuje odnos med človekom 

in naravo ter odnose med ljudmi, hkrati pa vodi do razumevanja vsestranske zveze med 

naravnim, gospodarskim, družbenim in političnim sistemom ter soodvisnosti ljudi, ki živijo v 

različnih delih sveta. Dejavno in tvorno pa skuša reševati tudi sedanja in prihodnja okoljska in 

družbena vprašanja človeštva (Smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj od 

predšolske vzgoje do univerzitetnega izobraževanja, 2007). 

 

Kot pravi Torkar (2014), pomen vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj opredeljujeta pojma 

»ekološka pismenost« in »trajnost«, ki sta opisana v nadaljevanju. 

 

 

1.2.1 EKOLOŠKA PISMENOST 

 

Ekološka pismenost je sposobnost razumeti naravne sisteme, ki omogočajo življenje na Zemlji, 

in pomeni razumeti načela ekosistemov in njihovo uporabo za ustvarjanje trajnostne družbe 

(Bahor, 2009). Pojem »ekološka pismenost« sta v 90. letih prejšnjega stoletja oblikovala 

ameriški pedagog David W. Orr in fizik Fritjof Capra z namenom, da bi vzgojno-izobraževalna 

praksa bolj cenila dobrobit Zemlje in njenih ekosistemov (Torkar, 2014). Po njunem prepričanju 

je ekološko pismena družba trajnostna družba, ki ne uničuje naravnega okolja, od katerega je 

odvisna (Bahor, 2009). Pri tem gre za način razmišljanja o svetu v smislu nujne odvisnosti 

človeških sistemov od naravnih (Torkar, 2014). 
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Ekološka pismenost je ena izmed izobraževalnih paradigem za življenje v trajnostni družbi in 

temelji na sistemskem načinu mišljenja, ki združuje holizem, sistemsko mišljenje, trajnost in 

kompleksnost. Prizadeva si za globljo transformacijo snovi in procesov ter izhaja iz prepričanja, 

da je sestavne dele v sistemu najbolje razumeti v kontekstu razmerij med seboj in z drugimi 

sistemi ter nam s tem pomaga razumeti, kako zgraditi trajnostno družbo. Tako naj bi ekološko 

pismen posameznik imel znanje in prizadevanje, ki sta nujno potrebni za razumevanje 

medsebojnih povezanosti (Bahor, 2009), s tem pa ga opremlja z zmožnostjo, da odgovarja na 

neizbežna okoljska vprašanja na celosten in vse vključujoč način, saj učečemu pomaga iskati 

odgovore, ki ne bodo škodovali ekosistemu, od katerega je odvisen (Torkar, 2014). Ekološko 

ozaveščen posameznik tudi verjame, da je naša moralna obveznost trajnosten način življenja, s 

čimer bomo tudi prihodnjim generacijam omogočili, da bodo lahko zadovoljevale svoje potrebe 

(Callenbach, po Bahor, 2009). 

 

Za razvoj ekološke pismenosti so temeljne štiri kompetence, in sicer: 

1. Spoznavne kompetence 

Skozi spoznavne kompetence posamezniki do situacij in vprašanj pristopajo celostno, 

razumejo temeljne ekološke principe, kritično razmišljajo, ustvarjalno rešujejo probleme 

in uporabljajo znanje v novih situacijah. Ocenjujejo pa tudi vplive in etične posledice 

človeških dejanj in tehnologije ter predpostavljajo dolgoročne učinke človeških dejanj 

(Ecological Literacy, po Torkar, 2014). 

 

2. Čustvene kompetence 

Posamezniki skozi čustvene kompetence čutijo skrb, sočutje in spoštovanje do soljudi in 

drugih živih bitij ter na situacije gledajo z več različnih perspektiv, a hkrati spoštujejo in 

sodelujejo tudi s tistimi, ki imajo drugačne poglede, izhodišča, motivacije in namene 

(prav tam). 

 

3. Akcijske kompetence 

Posamezniki skozi akcijske kompetence ustvarjajo in uporabljajo orodja, predmete in 

postopke, ki so potrebni za trajnostno delovanje družbe, in uporabljajo ekološko znanje 

pri preoblikovanju organizacij, skupnosti in celotne družbe (prav tam). 

 

4. Povezovalne kompetence 

Posamezniki skozi povezovalne kompetence razvijejo močno čustveno vez in globoko 

spoštovanje do okolja, razvijejo občutek povezanosti z naravo in ta občutek prebujajo 

tudi v drugih (prav tam). 

 

 

1.2.2 TRAJNOST 

 

Trajnost na splošno pomeni, da se neki proces ali stanje ohranja brez konca, vendar prav zaradi 

časovne razsežnosti pojem trajnost ni lahko opredeljiv. Razvija in spreminja se namreč z 
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boljšim poznavanjem in večjim vedenjem o procesih, ki jih opredeljuje. Trajnost je opredeljena 

na temelju trenutnega vedenja in ker ostajajo mnogi dejavniki neznani in nepredvidljivi, 

dolgoročne garancije za trajnost ne more biti (Bahor, 2009). Za definicijo trajnosti se 

najpogosteje uporablja definicija, ki jo je leta 1987 sprejela Brundtlandska komisija Združenih 

narodov, ki je trajnostni razvoj definirala kot razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti, ne da bi 

s tem ogrozila zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij. To pomeni, da je trajnost sposobnost 

dolgoročnega vzdrževanja raznolikosti in produktivnosti biosistemov v prostoru in času 

(Torkar, 2014). Reid (1996, po Bahor, 2009) pa je mnenja, da je trajnost etična zahteva in ne le 

gospodarski, ekološki ali znanstveni koncept, saj naj prihodnje generacije ne bi imele bistveno 

slabših pogojev za življenje kot sedanje. Sicer pa koncept trajnosti izvira iz diskusije o 

gospodarjenju in upravljanju obnovljivih virov. Koncept trajnosti je tako vezan na ohranitev 

obstoječih ekoloških zalog oziroma razmer, potrebnih za vzdrževanje človeškega življenja na 

neki ravni blaginje tudi za prihodnje generacije (Bahor, 2009).  

 

V Agendi 21 za Slovenijo (1995) je zapisanih devet med seboj povezanih načel trajnostne 

družbe.  

 

1. načelo: Spoštovanje občestva življenja in skrb zanj 

Načelo se nanaša na našo dolžnost, da skrbimo za druge ljudi in živa bitja ter da si 

prizadevamo za pošteno razdeljene koristi in stroške rabe naravnih virov. Načelo se 

nanaša na sedanji in prihodnji čas, saj razvoja ne sme biti na račun drugih ljudi ali 

prihodnjih generacij (Torkar, 2014).  

 

2. načelo: Izboljševanje kakovosti človekovega življenja 

Namen načela je izboljšati kakovost človekovega življenja. Omogoča, da se ljudje 

zavemo možnosti, ki jih imamo, da razvijemo samozavest ter da živimo polno in 

dostojanstveno življenje. V razvoju imamo ljudje različne cilje, vendar pa je nekaj tudi 

takšnih, ki so univerzalni in so izraz naših vrednot. Takšni cilji so: dolgo in zdravo 

življenje, dostop do osnovnih virov, izobrazba, svoboda pred nasiljem in človekove 

pravice. Vendar se je treba zavedati, da je razvoj resničen le takrat, kadar izboljšuje naše 

življenje v vseh teh ozirih (prav tam). 

 

3. načelo: Ohranjanje vitalnosti in pestrosti Zemlje 

Načelo temelji na načrtnih ukrepih za zaščito strukture, delovanja in pestrosti naravnih 

sistemov, od katerih smo ljudje odvisni. Pomen daje temu, da moramo ohranjati 

ekološke procese, ki vzdržujejo življenje na planetu, da ohranjamo biotsko pestrost na 

genski, vrstni in ekološki ravni ter da zagotovimo trajnostno rabo obnovljivih virov 

energije, saj raba ni trajnostna, če preseže obnovitvene sposobnosti vira (prav tam).  

 

4. načelo: Kar največje zmanjšanje izčrpavanja neobnovljivih virov 

Načelo izhaja iz tega, da neobnovljivih virov ne bo mogoče trajnostno izkoriščati, 

vendar pa lahko njihovo uporabo z določenimi ukrepi podaljšamo in s tem omogočimo 

tudi prihodnjim generacijam spodobno življenje. Primer takšnih ukrepov je recikliranje 
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oziroma kjer je to mogoče, da neobnovljive vire nadomestimo z obnovljivimi (prav 

tam). 

 

5. načelo: Spoštovanje nosilne zmogljivosti Zemlje 

Načelo govori o tem, da imajo zemeljski ekosistemi neko določeno »nosilno 

zmogljivost«, ki jo še lahko prenesejo, in da so zato potrebne strategije, ki bodo 

uravnavale številčnost in načine življenja skladno z zmogljivostjo narave. Spreminjanje 

biosfere se namreč nevarno povečuje, čeprav je zaradi daljnosežnosti in dolgoročnosti 

učinke težko definirati. Od regije do regije so meje zmogljivosti različne in tudi učinki 

so odvisni od števila prebivalcev ter količine vode, hrane, energije in drugih virov, ki jo 

porabi vsak posameznik (prav tam). 

  

6. načelo: Spremembe osebnega odnosa in ravnanja 

Načelo družbo spodbuja k vrednotam, ki so skladne s trajnostno etiko in poziva k 

prenovi človekove moralno-etične drže. Govori o tem, da morajo ljudje preveriti svoje 

vrednote in spremeniti svoje vedenje do okolja ter predstavi pomen formalnega in 

neformalnega sistema izobraževanja. Skozi sistem izobraževanja je namreč treba 

razširjati informacije za razlago in razumevanje politike in ukrepov, ki so potrebni, da 

zagotovimo trajnostno družbo (prav tam).   

 

7. načelo: Usposabljanje skupnosti, da same skrbe za svoje okolje 

Načelo spodbuja k ustvarjalnim dejavnostim posameznikov in skupin v skupnosti, saj 

te predstavljajo najlaže dostopne načine za izražanje interesov ali udeležbo v družbeno 

koristnih akcijah. Če so skupnosti ustrezno obveščene in pooblaščene, lahko pomembno 

vplivajo na sprejemanje družbeno pomembnih odločitev in imajo pri ustvarjanju varne 

trajnostne družbe nepogrešljivo vlogo (prav tam).  

 

8. načelo: Oblikovanje nacionalnega okvira za povezovanje razvoja in ohranitve 

Načelo govori o tem, da mora nacionalni program za doseganje trajnosti vključevati vse 

interese ter da mora probleme identificirati in preprečiti, še preden se ti sploh pojavijo, 

vendar mora biti program prilagodljiv in mora upoštevati različne sisteme, predvsem pa 

ohraniti razvoj znotraj nosilne zmogljivosti okolja (prav tam).  

 

9. načelo: Ustvarjanje svetovnega zavezništva 

Načelo govori o tem, da je za globalno trajnost potrebno trdno zavezništvo med vsemi 

državami in da je treba razvojne neenakosti med različnimi deli sveta zmanjševati ter 

globalne vire upravljati s skupnimi odločitvami. Za trajnostno etiko je ključno, da jo 

upoštevamo tako na osebni kot tudi na mednarodni in državni ravni (prav tam). 

 

Na trajnost moramo gledati kot na pojem s tremi glavnimi dimenzijami in sicer: 

 biološka trajnost: Zanjo je značilno, da analizirana dejavnost ne ogroža dolgoročne 

celovitosti bioloških sistemov. 
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 finančna trajnost: Zanjo je značilno, da dajemo prednost ekonomskim dejavnostim, ki 

nadomeščajo neobnovljive alternative. 

 socialna trajnost: Zanjo je značilno, da daje družbi dolgoročno socialno in 

institucionalno podporo.  

Razvoj je namreč lahko trajnosten le, če ekonomski in socialni sistemi delujejo znotraj meja 

ekoloških sistemov (prav tam). 

 

 

1.2.3 TRANSFORMATIVNI PRISTOP POUČEVANJA  

 

Transformativni/aktivni pristop poučevanja je način poučevanja, pri katerem otroci z lastno 

mentalno aktivnostjo razvijajo spretnosti kritičnega mišljenja in iščejo ustvarjalne rešitve v 

danih okoliščinah (Torkar, 2014). Takšen način poučevanja otroka celostno, miselno in 

čustveno aktivira, poučevanje je zanj osebno pomembno in vpeto v resnične življenjske 

okoliščine. Temelji na tem, da otroci samostojno iščejo in razmišljajo, sodelujejo v dialogu v 

skupini ter postavljajo in preizkušajo hipoteze. Prav zaradi aktivnosti otrok je njihovo znanje 

trajnejše in uporabno v novih situacijah, hkrati pa jim pomaga bolje razumeti sebe in svet okoli 

nas (Marentič Požarnik, 2000).   

 

Da bi otrokom omogočili obstoj v določenem okolju, jim moramo najprej omogočiti, da 

razvijejo odnos do okolja in oblikujejo svet, ki bo imel več smisla in trajnosti, kot ga ima 

današnji (Torkar, 2014). Otrokom je treba dati moč, da sami vodijo svoje učenje, zato je pri tem 

izredno pomembna vloga odraslega, ki naj bi proces učenja le usmerjal. Pomembno je, da 

odrasli podpira in spodbuja aktivno učenje ter da je pozoren na to, kaj se otroci učijo in kako se 

to naučijo. Namreč le s poznavanjem otrokovih interesov in njegovih sposobnosti lahko odrasli 

otroku ponudi primerno spodbudo. To lahko naredi tako, da z otroki stopa v interakcijo in jih 

opazuje, medtem ko otroci stopajo v interakcije z materiali, ljudmi, zamislimi in dogodki ter 

konstruirajo svoje razumevanje realnosti (Hohmann in Weikart, 2005). Le smiselne interakcije 

med odraslimi in otroki lahko pripeljejo do tega, da začnejo otroci spreminjati pojmovanje sveta 

in spreminjati osebnost (Marentič Požarnik, 2000). 

 

Pri transformativnem pristopu k učenju je pomembno, da odrasli organizira okolje za aktivno 

učenje, da vzpostavlja pozitivno ozračje za socialne interakcije, da spodbuja otrokova 

namenska dejanja, reševanje problemov in verbalno razmišljanje in da načrtuje izkušnje, ki 

gradijo na otrokovih dejanjih in interesih (Hohmann in Weikart, 2005). 

 

Za uspešen trajnostni razvoj družbe je tako potreben vzgojno-izobraževalni sistem, ki mora 

otroke ozaveščati o odgovornosti do prihodnjih generacij in jih pripravljati na iniciativo 

transformacije družbe (Unseco, 1997, po Torkar, 2014). 
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1.2.3.1 PRIMER TRANSFORMATIVNEGA NAČINA POUČEVANJA OTROK O 

NARAVI 

 

Otrokovo učenje o naravi se začne z njegovim radovednim raziskovanjem in manipuliranjem z 

različnimi naravni materiali, kot so kamni, lubje, trava, male žuželke in podobno. Pomembno 

je, da otroku omogočimo, da naravo izkusi in doživi sam, zato ga ne smemo prezgodaj zasipati 

z različnimi podatki. Poudarek naj ne bo na poučevanju, temveč na tem, da otroku omogočimo 

čim več izkušenj, raziskovanj in možnost, da svoja spoznanja deli z nami. Naloga odraslih je, 

da sledijo otrokovi radovednosti in jo nevsiljivo spodbujajo. Otrokom je treba pojasniti stvari, 

ki ga zanimajo, in njegovo opazovanje in raziskovanje spodbuditi s postavljanjem 

konstruktivnih vprašanj. Kasneje vodimo otroka k odkrivanju povezav med različnimi 

organizmi, k odkrivanju medvrstnih odnosov in prehranjevalnih verig. Otrok le-te lahko 

opazuje v naravi, prav tako pa lahko v ta preplet vključi tudi sebe. Otrokovi starosti primerno 

izberemo takšne dejavnosti, skozi katere bo otrok spoznal, kako različni organizmi vplivajo 

drug na drugega. Otrok spozna, da smo vsi na svetu povezani med seboj in da so pomembna 

vsa bitja (Trontelj, 2015). 

 

 

2 EKOLOGIJA 

 

Obstaja več različnih definicij ekologije in sicer: Andrewartha jo je leta 1961 opredelil kot 

znanstveno preučevanje razporeditve in številčnosti živali oziroma vseh organizmov nasploh. 

Pozneje, leta 1971, jo je Odum definiral kot preučevanje zgradbe in delovanja narave, vezanih  

na določen ekosistem. Leta 2001 pa jo je Krebs opredelil kot znanstveno preučevanje odnosov, 

ki določajo razporeditev in številčnost organizmov (Zelnik, 2015). V eni največjih in hkrati 

najpogosteje obiskanih prostih spletnih enciklopedij – Wikipediji – je ekologija opredeljena kot 

znanstvena veda, ki jo danes pojmujemo kot biološko disciplino, ki preučuje odnose med 

organizmi in njihovim okoljem ter razlaga, kako ti odnosi vplivajo na razporeditev in številčnost 

organizmov. Ker preučuje prilagoditve življenjskim razmeram, kjer organizmi živijo, je 

interdisciplinarna veda, ki povezuje biologijo in vede o Zemlji 

(https://sl.wikipedia.org/wiki/Ekologija). 

 

Definicij je še veliko več, vendar se kljub številčnosti definicij še zmeraj najpogosteje uporablja 

definicija, ki jo je leta 1866 podal nemški biolog Ernest Haeckel (Tome, 2006). Ekologijo je 

opredelil kot vedo, ki preučuje odnose med organizmi in njihovim okoljem (Tarman, 1992). Ta 

definicija v najširšem pomenu vključuje vse razmere, ki so pomembne za obstoj, in to so 

različni živi ali neživi dejavniki. Naloga ekologije kot  samostojne znanstvene vede pa je, da 

dogodke v okolju zazna in dokumentira ter jih zna razložiti in poiskati vzroke za nastale razmere 

(Scholze in sod. 2005, po Zelnik, 2015). 

 

Po stopnji organiziranosti sistemov delimo ekologijo na tri posamezne integracijske ravni: 

1. raven: Avtekologija se ukvarja z odnosi med posameznimi organizmi ali vrstami 

organizmov in okoljem.  
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2. raven: Ekologija populacije se ukvarja z dinamiko populacij vrst in vplivom teh 

populacij na okolje. 

3. raven: Sinekologija se ukvarja z ekologijo življenjskih združb – preučuje med seboj 

odvisne skupine osebkov, ki ustvarjajo določeno celoto (Kolar, 1999). 

 

V definiciji ekologije se pogosto uporabljata izraza organizem in okolje. Kot organizmi so 

mišljena vsa živa bitja, od enoceličnih brezjedrnih celic do vretenčarjev in dreves. V 

taksonomskem sistemu jih razvrščamo v pet kraljestev: monera, protisti, glive, rastline in živali. 

Razlike, ki se pojavljajo med posameznimi vrstami organizmov, so posledica različnih vplivov 

iz živega ali neživega okolja in odgovorov nanje (Tome, 2006). Okolje pa je v ekološkem smislu 

rezultat nenehnega medsebojnega prepletanja živih in neživih dejavnikov, ki vplivajo na živo 

naravo (Kolar, 1999). Še podrobneje je okolje v ekologiji opredelil Tarman (1992), ki se je pri 

definiciji okolja oprl na teorijo nemškega fiziologa J. J. Uexkülla. Ta v svoji teoriji uporablja 

pojma notranje in zunanje okolje. Zunanje okolje je opredelil kot tisti del obdajajočega sveta, ki 

ga organizem neposredno zaznava s čutili in vpliva na njegovo preživetje ter ga oblikujejo živi 

in neživi dejavniki. Vsak organizem pa ima tudi notranje okolje, ki je, kot ga opisuje Tome 

(2006), relativno stabilno in ločeno od zunanjosti s celično membrano, celično steno, kožo ipd. 

 

 

2.1 ODNOSI MED ORGANIZMI  

 

Odnosi so v naravi zelo pomemben dejavnik, ki vrstam omogočajo preživetje in določajo, kje 

bo kakšna preživela in kje ne. Za delovanje življenjske združbe je potrebna množica odnosov, 

ki potekajo med vrstami. Te odnose imenujemo medvrstni in interspecifični odnosi oziroma 

razmerja. E. F. Haskell je leta 1949 medvrstne odnose razdelil po sistemu dobiš – izgubiš in jih 

opredelil po koristi, ki jih lahko imata od razmerja dve vrsti. V današnjem času medvrstnih 

odnosov ne obravnavamo več glede na korist ali škodo, vendar je Haskellova razdelitev še 

vedno v uporabi zaradi preglednosti in lažjega razumevanja. Odnose je razdelil tako:  

 po tem, da imata obe vrsti korist od razmerja: sožitje in protokooperacija; 

 po tem, da ima ena vrsta korist od razmerja, druga pa škodo: plenilstvo, zajedalstvo; 

 po tem, da ima ena vrsta od razmerja korist, druga pa je v odnosu nevtralna: 

priskledništvo; 

 po tem, da imata obe vrsti škodo od razmerja: tekmovanje (Kolar, 1999). 

Vseeno je pri navedenih razmerjih treba biti kritičen, saj se v naravi z razvojem odnosov in 

zaradi spremenljivosti dejavnikov okolja lahko oblikujejo tudi prehodi, zato je treba medsebojna 

razmerja oceniti celostno – glede na ekološke posledice za vso populacijo, biocenozo in 

ekosistem (Tarman, 1992). 

 

Organizmi pridejo občasno v stik z drugimi oziroma posežejo v del življenja drugih organizmov. 

V okviru iste populacije ali življenjske združbe so organizmi v interakcijah, ki se kažejo kot: 

kompeticija, plenilstvo, mutualizem, detritivornost in parazitizem (Zelnik, 2015).  
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Vsi organizmi dobijo v osnovi energijo za življenje neposredno iz svetlobe ali z razgradnjo 

anorganske ali organske snovi. Procesi v organizmih temeljijo na različnih biokemijskih 

reakcijah. Notranje okolje organizmov je prostor znotraj organizmov, v katerih potekajo te 

reakcije. Zunanje okolje pa je okolje, v katerem organizmi živijo; v njem se razmere neprestano 

spreminjajo in je neugodno za potek biokemijskih reakcij. Težnja organizmov pa je prilagajanje 

na okolje. Osnovne življenjske razmere za organizme določajo neživi dejavniki okolja in to 

večplastno (Tome in Vrezec, 2010). 

 

Organizmi vsake vrste živijo v svoji populaciji. Različne vrste populacij se med seboj  

povezujejo v življenjsko združbo ali biocenozo. Organizmi so postavljeni v okolje, ki ga oblikuje 

neživi del narave ali biotop in organizem je razpet med biocenozo in biotopom. Odnose med 

vrstami krojijo življenjske združbe in pri tem prek medvrstnih odnosov vplivajo  druga na drugo. 

Ti vplivi gredo lahko v pozitivno ali negativno smer. Plenilstvo sodi med najbolj preučevane 

negativne odnose (prav tam).  

 

 

2.1.1 PLENILSTVO 

 

Plenilstvo ali predatorstvo je odnos med plenilcem in plenom. Pri plenjenju gre za zapleteno 

dejanje, ki je sestavljeno iz lakote, iskanja plena, srečanja s plenom, napada in ubijanja, 

požiranja, prebavljanja, iztrebljanja in izločanja, ponovne lakote. Krog se ponovi (Tarman, 

1992). Plen ima od tega odnosa škodo, plenilec pa korist, saj mu kot hrana predstavlja izvor 

energije. Plenilci lovijo plen, ki je v njihovem okolju najlaže ulovljiv, saj mu mora lov prinesti 

korist – za zasledovanje, lov, ubijanje in požiranje mora porabiti manj energije, kot je dobi s 

plenom. Vlogo plenilca divjadi imajo tudi lovci. Pri veliki divjadi ima odstrel selektivno in 

uravnalno vlogo (Kolar, 1999).  

 

Na nivoju populacij je odnos med plenilcem in plenom precej enostaven, ko ga spremljamo na 

dvovrstni ravni. Če je v okolju veliko plena, za plenilca pa ugodne razmere, lahko pričakujemo 

povečanje njegove populacije. Vzporedno se tako povečuje plenilski pritisk na plen, kar slej ko 

prej pripelje do zmanjšanja njegove abundance. Posledično se v okolju poslabšajo 

prehranjevalne razmere za plenilca in to povzroči zmanjšanje njegove populacije. V ciklično 

nihanje velikosti populacij plena in plenilca je ujet odnos med plenilcem in plenom. Tem 

ugotovitvam pritrjujejo preprosti modeli, med katerimi je najbolj znan  matematični model, ki 

izhaja iz ugotovitev Lotke (1932) in Volterre (1926) (po Tome, 2006) o dinamiki populacij. 

 

V naravi so takšni primeri redki. Pogosto sta populaciji plena in plenilca stabilni skozi daljše 

obdobje. Neodvisno druga od druge se lahko spreminjata in sta dejansko odvisni od drugih vrst 

in abiotskih dejavnikov (Tome, 2006). Raziskava je med drugim dokazala, da lahko plenilec, 

generalist v okolju, v katerem ni naravnih plenilcev, ob zadostni ponudbi druge hrane celo 

povsem iztrebi eno vrsto plena (Thirgood in sod., 2000, po Tome, 2006). 
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Raziskave nekaterih plenilskih vrst kažejo, da imajo plenilci pomembno vlogo pri regulaciji 

plena, druge kažejo, da imajo plenilci le omejen vpliv na plenilske vrste. V mnogovrstnih 

odnosih je ta odnos zelo kompleksen, ker na preživetje plenilca in plena pomembno vpliva izbor 

plena. Dolgoživost plena oziroma plenilca pomembno vpliva tudi na rezultat plenjenja (Černe, 

2010). S kompleksnimi modeli dobimo natančnejši vpogled v dinamiko plenilstva (Tome, 

2006).  

 

Številni od plenjenja neodvisni dejavniki po svoje oblikujejo dinamiko vpletenih populacij. 

Zunanji dejavniki so običajno razlog, da se dinamika odnosa med plenilcem in plenom odvija 

drugače, kot to napovedujejo preprosti modeli. Zakonitosti modelov niso napačne, njihov 

učinek pa ne pride do izraza zaradi vpliva močnejših dejavnikov. Med močnejše dejavnike 

uvrščamo: 

 vpliv znotrajvrstne kompeticije na plenilca in plen, 

 vpliv abiotskih dejavnikov in 

 vpliv heterogenosti okolja (prav tam). 

 

V procesu koevolucije se je postopoma izoblikoval odnos plenilec – plen, v katerem oba iščeta 

vedno nove možnosti za ohranitev ekološke prednosti drug pred drugim. Pri tem poteka razvoj 

plena v smeri čim bolj učinkovitega izogibanja plenilcu in stalno iskanje novih poti plenilca do 

nove pridobitve plena, ne da bi prizadel svoje plenilske učinkovitosti. Z naravno selekcijo sta 

podprti obe razvojni poti. Plen postaja vedno bolj različen, plenilec pa vedno bolj specializiran 

in ne more slediti razvoju vseh vrst plena. Specializacija se je do danes razvila do te mere, da 

se noben plenilec ne prehranjuje s katerokoli vrsto plena na planetu. Predvsem med paraziti 

najdemo velike primere specializiranosti, saj so številni tako specializirani, da preživijo le v 

povezavi z določeno vrsto gostitelja (prav tam). 

 

Pod stalnim vplivom dveh nasprotujočih si sil se nadaljuje razvoj plenilskega odnosa, ki 

usmerja razvoj v generalizaciji, od katerih ena vodi po poti monogafije, druga zagovarja 

prednosti poligafije. Plenilec bo izbral pot glede na svojo življenjsko strategijo. Od številnih 

drugih dejavnikov je odvisno, katero strategijo bo potrdila naravna selekcija. Načelo pestrosti 

sodi med pomembne dejavnike, saj v okolju vzdržuje ravnovesje med številom prehranjevalnih 

specialistov in generalistov (prav tam). 

 

Na strani plenilca kot na strani plena ločimo dve fazi plenilskega odnosa.  

 

Pri plenilcih: 

 Prva faza: iskanje. Plenilec se orientira v prostoru in išče plen, s samim plenom nima 

neposredne povezave. 

 Druga faza: obvladovanje. Plenilec se približa plenu, ga ulovi, ujame, pokonča in 

konzumira. Sem sodi tudi prebavljanje plena, sama hitrost prebave pa je eden od 

dejavnikov, od katerih je odvisno, kako pogosto se bo plenilec podal na lov (prav tam). 
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Pri plenu: 

 Prva faza: izogibanje. Plen se giblje po prostoru in uporablja pasivne oblike obrambe, s 

samim plenilcem nima neposredne povezave. 

 Druga faza: branjenje. Plen postane pozoren na plenilca in pred njim beži ter se mu 

upira. V to fazo sodi tudi obnova telesa po napadu, če za to obstaja možnost. Za naslednji 

plenilčev napad je še bolj ranljiv (prav tam). 

 

V populaciji plena plenilec med vsemi osebki najlaže ujame bolne, mlade, stare in druge slabo 

prilagojene organizme. Vse to vpliva na spolno, starostno, zdravstveno strukturo plena, 

preprečuje prenos pomanjkljivosti genoma v naslednjo generacijo, omeji prenos nalezljivih 

bolezni na druge organizme v populaciji itd. Marsikatero plenjenje lahko označimo v luči 

sanitarne selekcije za pozitivno tudi z vidika plena. Plenjenje je pomembno za vzdrževanje  

naravnega ravnovesja. Zelo velik vpliv ima plenjenje ključnih vrst v združbi. Te imajo v 

delovanju ekosistemov izredno pomembno vlogo. Če plenilci vplivajo na tako vrsto, 

avtomatično vplivajo na delovanje celotnega ekosistema in ne le na vrste, s katerimi se hranijo 

(prav tam). 

 

Za plenilca je optimalna velikost populacije plena tista, ki omogoča, da za svoje potrebe trajno 

pleni največ osebkov. Trajno pomeni, da se velikost populacije plena v letih zaradi plenilskega 

pritiska ne spreminja, pri čemer se upošteva številne dejavnike. Pri generalistih kot specialistih 

so strategije plenjenja bistveno različne (prav tam). 

 

Delitve plenilcev so pogosto subjektivne. Delimo jih lahko: 

 

1. glede na prehranjevalno raven: 

 mesojede vrste, 

 rastlinojede vrste in  

 vsejede vrste (prav tam). 

 

Mesojede vrste (močerad, sova in volk ) se prehranjujejo pretežno z mesom živali, ki jih 

ujamejo (Tome in Vrezec, 2010). Nekateri jedo rastlinojede živali, drugi pa živali, ki se same 

hranijo z živalmi. Hrana so sveže meso vseh vrst in mrhovina, sveža jajca, sezonske žuželke in 

različni črvi. Zelo očitna razlika v primerjavi s človekom so njihovi zobje. Močni podočniki, 

da zgrabijo plen, ušpičeni sekalci, da odtrgajo meso od kosti, nazobčeni kočniki, da pregriznejo 

mišična vlakna.  

 

Rastlinojede vrste (jelen in zajec) se prehranjujejo pretežno s hrano rastlinskega izvora. Hrana 

je večinoma sveža trava, listi, sladka medičina, sočni plodovi in semena. Plenilci postopoma 

izkoriščajo svoj plen. Nekateri obgrizujejo travo ali liste, drugi se hranijo s plodovi, semeni ali 

sadjem (prav tam).  
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Vsejede živali (medved, jazbec, lisica, jež in veverica) niso izbirčne in se v enakovredni meri 

lotijo tako živalske kot rastlinske hrane. V to skupino plenilcev sodi tudi človek. Hrana vsejedih 

živali je večinoma različno meso, črvi, semena, plodovi (prav tam). 

 

2. glede na raznovrstnost plena: 

 monofage, ki se prehranjujejo z eno vrsto plena, 

 oligofage, ki se prehranjujejo z nekaj vrstami plena in 

 polifage, ki se prehranjujejo z veliko vrstami plena (Tome, 2006). 

 

 

3. glede na funkcijo plenilcev v ekosistemu: 

 prave plenilce (plen ubijejo in izkoristijo naenkrat), 

 plenilce (postopoma izkoriščajo plen), 

 parazite in 

 parazitoide (prav tam). 

 

Plenilec v večini primerov pleni več vrst plena v okolju in izbira med njimi. Za plenilca so 

nekatere vrste prednostne ali glavne lovne vrste, druge nadomestne ali pufrske lovne vrste. Ko 

je v okolju prednostnih lovnih vrst malo, uplenijo več vrst drugih. To zamenjavo pri plenilcu 

imenujemo preklop. Pri plenilcu se tako spremeni funkcija v ekosistemu, kar imenujemo 

funkcionalni odziv plenilca (prav tam). 

 

Plenilec je uspešen, kadar upleni toliko, da lahko del energije, ki jo je s tem pridobil, vloži tudi 

v uspešno reprodukcijo. Količina hrane in njena kakovost pa vplivata na količino energije (prav 

tam). 

 

Plenjenje neposredno in posredno vpliva na plen. Ob napadu plenilca se plen brani na različne 

načine. Zelo pogost je pasivni način obrambe, to je prikrit način življenja. Da se plen izogne 

pozornosti plenilca, miruje ali uporablja denimo mimikrijo. Brani se tudi na klasičen način 

obrambe, to je z begom, ko ob napadu plenilca steče v smeri rešitve. Številne  vrste se branijo 

z množičnostjo. Eden od načinov obrambe je omejen čas aktivnosti osebkov v populaciji. Med 

drugim je učinkovita obramba plena velikost telesa. Kompenzacija pa je eden od načinov 

obrambe pri sestavljenih organizmih (prav tam).  

 

 

3 EKOLOGIJA GOZDNIH ŽIVALI 

 

V nadaljevanju je predstavljena ekologija posamezne gozdne živali obravnavane v 

raziskovalnem delu. 
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3.1 RJAVI MEDVED (Ursus arctos) 

 

Rjavi medved je sesalec in spada med zveri v družini medvedov (Sket, 2003). Prepoznaven je 

po čokatem in močnem telesu, drobnih očeh, kratkih in zaokroženih uhljih in kratkem repu, 

skritem v kožuhu. Kožuh je rjave barve, lahko tudi svetel z rumenkastimi toni, v drugi skrajnosti 

pa temen, črnorjav (Kryštufek, 1991). Pri hoji stopa po celem podplatu, zato mu pravimo tudi 

podplatar (Sket, 2003).  

 

Pri nas živi v gozdovih in gorah, najpogosteje v bukovo-jelovih gozdovih dinarskega 

visokogorskega krasa. Dobre pogoje za bivanje najde v višinah med 400 in 1200 m. Medved je 

nočna žival, a ga pogosto vidimo tudi podnevi. V hodu ali drncu se giblje na videz neokretno 

in počasno. Lahko pa zelo hitro teče in je dober plavalec. Razvit ima odličen voh, dobro sliši, a 

slabše vidi. Je samotarska žival in ni izbirčen glede brloga, ki ga pogosto zapusti. Za svoj brlog 

uporablja podzemske votline in zimo prespi, a to ni pravo zimsko spanje (Kryštufek, 1991).  

 

Medved je vsejed. Prehranjuje se z glodavci, mrhovino, nevretenčarji, glivami, gozdnimi 

plodovi, podzemskimi organi rastlin in njihovimi zelenimi deli ter priložnostno tudi z domačo 

živino. Samci so močnejši in večji od samic. Parijo se med aprilom in junijem. Samica skoti 

pozimi, lahko tudi  med zimskim spanjem, od enega do štirih mladičev, ki so ob rojstvu zelo 

majhni, ker se medvedka v tem času ne hrani in ne pije. Medved skorajda nima naravnih 

sovražnikov. Njegova življenjska doba traja od trideset do štirideset let (prav tam).  

 

 
Slika 1: Rjavi medved 

(http://www.czaswlas.pl/2012-04-12/W_Bieszczadach_niedzwiedz_zaatakowal_czlowieka)  

 

 

3.2 JAZBEC (Meles meles) 

 

Jazbec je sesalec in največja kuna pri nas. Prepoznaven je po značilni beli klinasti glavi, na 

kateri izstopata črni progi, ki se vlečeta prek oči in uhljev kakšen centimeter za smrčkom. 

Njegov trup je močan in zajeten, rep pa kratek in košat. Noge so močne in kratke z dolgimi 

kremplji, stopa pa po celih podplatih (Sket idr., 2003). Po hrbtu je siv, po trebuhu in nogah črn. 

Teža se med letom spreminja, odvisna je od količine shranjene tolšče (Kryštufek, 1991). 

 

http://www.czaswlas.pl/2012-04-12/W_Bieszczadach_niedzwiedz_zaatakowal_czlowieka
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Aktiven je v mraku in ponoči. Giblje se previdno in počasi, dobro pleza in v sili tudi plava. 

Dobro razvita ima voh in sluh, vid pa je razmeroma šibak. Prebiva najpogosteje v mešanih 

gozdovih, ker potrebuje odcedna, suha tla, da si izkoplje podzemsko domovanje. Pogosto živi 

v družinskih skupnostih. Pozimi večinoma miruje v jazbini, vendar to ni pravo zimsko spanje. 

Zaradi obilja podkožne tolšče dolgo zdrži brez hrane. Pozimi zapušča brlog tudi v globokem 

snegu in hudem mrazu. Njegovo podzemsko domovanje je labirint hodnikov in čumnat. Latrina, 

kjer se iztreblja, je v bližini jazbine, lahko tudi v podzemskem domovanju (prav tam). 

 

Je vsejed. Prehranjuje se z malimi sesalci, še posebno z njihovimi mladiči, hrošči, dvoživkami 

in drugimi žuželkami, deževniki, polži in mrhovino, ter pleni tudi gnezda in legla. Od rastlinske 

hrane se hrani s koreninami in gomolji, raznimi žiti, jagodičevjem, sadjem, žirom in želodom. 

Največji delež v njegovi prehrani zavzemajo deževniki. Razmnoževanje jazbeca je zapleteno. 

Parijo se od februarja do maja. Mlade samice, ki so šele spolno dozorele, in samice, ki v tem 

obdobju niso bile oplojene, se parijo še do septembra. Oplojeno jajčece miruje od tri do devet 

mesecev in se kasneje ugnezdi v maternično steno. Mladiči, ki jih je v leglu od enega do pet, se 

skotijo pod zemljo, kjer ostanejo približno dva meseca. Življenjska doba jazbeca traja do 

petnajst let, približno ena tretjina pa jih ne preživi tretjega leta. Njegova naravna sovražnika sta 

ris in volk, znani pa so tudi smrtni izidi teritorialnih bojev (http://www.lovska-

zveza.si/lzs/prostozivece_zivali/sesalci/jazbec). 

 

 
Slika 2: Jazbec 

(http://www.nhsn.ncl.ac.uk/interests/mammals/mammals-north-east/badger/) 

 

 

3.3 LISICA (Vulpes vulpes) 

 

Lisica je sesalec in spada med zveri iz družine psov. Značilno za lisico je vitko telo, 

rdečkastorjav ali sivorjav hrbet, trebuh je umazano bel, prav tako spodnji del vratu in notranja 

stran nog. Ima mehak in gost kožuh, tanke noge in košat rep. Pri lovu ji zelo pomagajo dobro 

razvit sluh, voh in vid (https://www.gozd-les.com/slovenski-gozdovi/gozdne-zivali/lisica).  

 

http://www.lovska-zveza.si/lzs/prostozivece_zivali/sesalci/jazbec
http://www.lovska-zveza.si/lzs/prostozivece_zivali/sesalci/jazbec
http://www.nhsn.ncl.ac.uk/interests/mammals/mammals-north-east/badger/
https://www.gozd-les.com/slovenski-gozdovi/gozdne-zivali/lisica
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Je plaha samotarka in aktivna v mraku in ponoči (D. Singer, 1990). Jeseni in pozimi jo pogosto 

lahko vidimo tudi podnevi. Živi v gozdovih, parkih, v grmovju med polji in prihaja k človeškim 

bivališčem. Pri nas je razširjena od morske obale do Prekmurja in je zelo prilagodljiva. Počiva 

v brlogu (lisičini), ki si ga sama izkoplje. Zelo rada se naseli tudi v opuščene votline in jazbine. 

Teče hitro in dela dolge skoke, čeprav je na nizkih nogah, pleza po položnejših deblih in je 

dokaj dobra plavalka (Kryštufek, 1991). 

 

Lisica je vsejeda žival. Prehranjuje se z glodavci, uživa pa tudi ribe, ptiče, zajce, rake, žabe, 

žuželke in njihove ličinke, mrhovino, polže in sadje. Pari se navadno pozimi od januarja do 

marca. Navadno skoti od štiri do sedem golih in slepih mladičev, ki pričnejo zapuščati brlog pri 

štirih tednih starosti. Pri vzreji mladičev pomaga tudi lisjak. Življenjska doba lisice traja do 

dvanajst let. Njeni naravni sovražniki so volkovi, risi, podivjani psi in planinski orel,  mladičem 

pa sta nevarna velika uharica in kragulj. Pogosto prenaša steklino in lahko okuži druge sesalce, 

tudi  človeka (prav tam). 

 

 
Slika 3: Lisica 

(http://ld-videz-kozina.si/lisica.html)  

 

3.4  JEŽ (Erinaceidae) 

 

Jež je placentalni sesalec (Placentalia) in spada med žužkojede  

(http://projekti.gimvic.org/2003/2d/strunarji/ana%20in%20sandra/placentalni.htm). Značilno 

za ježa je čokato in kratko telo, pokrito z bodicami, ima koničast smrček, okrogla kratka ušesa, 

majhne oči, rjave prsi, štrcljast in kratek rep. Redka ščetinasta dlaka porašča spodnje dele telesa. 

Dobro razvit ima voh in slabše razvit vid. Ko se znajde v nevarnosti, se zvije v bodečo kroglo 

(https://www.gozd-les.com/slovenski-gozdovi/gozdne-zivali/jez). 

 

Pri nas je najbolj razširjen beloprsi jež (Erinaceus concolor), ki je po videzu zelo podoben 

rjavoprsemu ježu. Glede na temno obarvan trebuh ima vidno svetlejše prsi. Dobro plava in 

pleza. Živi predvsem v gozdnatih področjih z nizko vegetacijo, parkih, vrtovih in tudi v bližini 

naselij (Kryštufek, 1991). Gnezdo si naredi v grmovju, v kompostu, živi meji ali pod kupom 

dračja. Če ni primernega prostora, si izkoplje 30 cm globoko luknjo z izhodoma sever-jug. 

http://ld-videz-kozina.si/lisica.html
http://projekti.gimvic.org/2003/2d/strunarji/ana%20in%20sandra/placentalni.htm
https://www.gozd-les.com/slovenski-gozdovi/gozdne-zivali/jez
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Gnezdo izdela iz trave, slame, sena ali listja. Zimo preživi v gnezdu. Zimsko spanje prekine 

občasno za iskanje hrane (https://www.gozd-les.com/slovenski-gozdovi/gozdne-zivali/jez).   

 

Je ponočnjak in na noč prehodi 0,5–1,5 km. Med počasno hojo se pogosto ustavlja, dviga glavo 

in ovohava zrak. V prehrani je žužkojed in hrane ne skladišči, temveč s površine tal pobira 

nevretenčarje, najpogosteje deževnike, gole polže, pajke, hrošče, stonoge (Sket idr., 2003). 

 

Marca se prične parjenje in traja do julija ali avgusta. Samica navadno skoti enkrat ali dvakrat 

na leto. V leglu je navadno od tri do štiri mladičev. Življenjska doba ježa traja do sedem let. 

Naravni sovražnik odraslih ježev je velika uharica, sovražniki mladih in oslabelih ježev pa so   

jazbeci, lisice in psi. Več kot polovica mladih ježev iz različnih razlogov ne preživi prvega leta 

življenja (Kryštufek, 1991).   

 

 
Slika 4: Jež 

 (http://www.chovzvirat.cz/zvire/2791-jezek-vychodni/) 

 

 

3.5 NAVADNI MOČERAD (Salamandra salamandra)  

 

Navadni močerad je repata dvoživka (https://sl.wikipedia.org/wiki/Navadni_močerad), ki 

spada v družino pupkov in močeradov (Salamandridae) in med vretenčarje z nestalno 

temperaturo (http://www.dijaski.net/gradivo/bio_ref_mocerad_01?r=1). Posebnost močerada 

je široka in sploščena glava ter sluzasta črna koža z rumenimi lisami. Čokato telo nosita dva 

para kratkih in krepkih nog z debelimi kratkimi prsti. Trebušna stran je obarvana v sivkastih 

odtenkih brez rumenih lis. Za predelom ušes so vedno obarvane zaušesne žleze. Z repom vred 

meri od enajst do dvajset centimetrov (https://www.bodieko.si/mocerad). Značilno za močerada 

je, da lahko regenerira vse svoje organe in se brani pred plenilci z  izločanjem strupenih snovi 

iz kože (https://sl.wikipedia.org/wiki/Navadni_močerad). 

 

Razširjen je po vsej Sloveniji. Zadržuje se v bližini izvirov ali čistih potokov v mešanih in 

listnatih gozdovih. Prilagojen je na življenje tako v vodi kot na kopnem in je varovalno obarvan. 

https://www.gozd-les.com/slovenski-gozdovi/gozdne-zivali/jez
http://www.chovzvirat.cz/zvire/2791-jezek-vychodni/
https://sl.wikipedia.org/wiki/Navadni_močerad
http://www.dijaski.net/gradivo/bio_ref_mocerad_01?r=1
https://www.bodieko.si/mocerad
https://sl.wikipedia.org/wiki/Navadni_močerad
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Za preživetje potrebuje vlago, zato se pred izsušitvijo zavaruje z gosto lepljivo tekočino. Za 

razliko od ostalih dvoživk je živorodna vrsta, ki odlaga dobro razvite ličinke  

(https://www.bodieko.si/mocerad).  

 

Odrasli močerad večinoma živi na kopnem in se v suhem vremenu skriva pod odmrlimi debli 

dreves, pod štori ali kamni. Dobro zatočišče zanj pa so tudi luknje pri koreninah dreves ali 

podobne špranje in razpoke. Večinoma se giblje v mraku in ponoči, ob dežju pa tudi podnevi. 

Proti večeru se odpravi po gozdnih poteh iskat partnerja ali hrano (https://www.notranjski-

park.si/izobrazevalne-vsebine/zivalski-svet/dvozivke/pupki-moceradi/navadni-mocerad). Voh 

je njegovo najpomembnejše čutilo za iskanje hrane. Močerad je mesojeda žival, ki se pogosto 

prehranjuje z živalmi manjšimi od sebe, na primer z deževniki, žuželkami in s polži. Ko je hrane 

preveč, si močerad ustvari maščobne zaloge za hladna ali suha obdobja. Samica je malo bolj 

čokata in večja od samca. Parijo se spomladi in jeseni na kopnem. Najlaže jih ločimo v času 

parjenja, ko imajo samci nekoliko bolj poudarjeno kloako (https://www.bodieko.si/mocerad).V 

telesu samice se po oploditvi razvijejo zarodki do stopnje ličinke, ki jih kasneje odložijo v vodo. 

Ob rojstvu imajo že razvite okončine in nekaj mesecev živijo v vodi ter dihajo s škrgami. 

Paglavci se hranijo z manjšimi vodnimi živalmi. Njihovi največji sovražniki so ribe. Preobrazba 

v odraslega navadnega močerada poteka v vodi in ko se razvije v kopensko žival, diha s pljuči 

in kožo.  Zimo preživi v svojem skrivališču ali pa v bolj zavarovanem območju, to je v jamah, 

v katerih je temperatura višja od zunanje. Življenjska doba navadnega močerada je do dvajset 

let (https://sl.wikipedia.org/wiki/Navadni_močerad).  

 

 
Slika 5: Močerad 

(https://www.lineapress.it/referendum-michael-moore-elbridge-gerry-le-salamandre/)  

 

 

3.6 VELIKA UHARICA (Bubo bubo) 

 

Velika uharica je sova iz družine pravih sov. Spada med nočne ujede (Lausser, 2016) in je 

dvakrat večja kot mala uharica. Prepoznavna je po zelo veliki glavi, obušesnih čopkih, velikih 

oranžnih očeh in močnem ukrivljenem kljunu (Singer, 2005). Telo prekriva perje, ki je pegasto 

https://www.bodieko.si/mocerad
https://www.notranjski-park.si/izobrazevalne-vsebine/zivalski-svet/dvozivke/pupki-moceradi/navadni-mocerad
https://www.notranjski-park.si/izobrazevalne-vsebine/zivalski-svet/dvozivke/pupki-moceradi/navadni-mocerad
https://www.bodieko.si/mocerad
https://sl.wikipedia.org/wiki/Navadni_močerad
https://www.lineapress.it/referendum-michael-moore-elbridge-gerry-le-salamandre/
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črno rjave barve, na nogah pa so močni črni kremplji. Samica je večja od samca in lahko meri 

čez krila tudi več kot 150 cm (http://www.sikaluzoo.si/sova.html).  

 

Pri nas je velika uharica razširjena na Krasu (Lausser, 2016). Za bivališče si najpogosteje izbira 

visoke, suhe in razčlenjene strme stene. Prek celega leta je navezana na dnevno počivališče in 

gnezdišče. Podnevi je skrita in miruje. Pogosto živi tudi v povsem kulturni krajini in je plaha 

ter izjemno občutljiva za človeško prisotnost v bližini gnezdišč,  vsako že najmanjše 

vznemirjenje lahko povzroči propad gnezda. Zapusti lahko tako gnezdo, kot mladiče 

(http://www.sikaluzoo.si/sova.html). 

 

Velika uharica je mesojedec in izrazita plenilka, ki lovi plen, primeren svoji velikosti. 

Največkrat čaka na plen v zasedi na dvignjenem mestu, s katerega ima dober razgled na okolico 

(https://www.notranjski-park.si/izobrazevalne-vsebine/zivalski-svet/ptici/sove/velika-

uharica). Prehranjuje se z majhnimi vretenčarji, kot so kune, kunci in miši, s pticami vseh vrst 

do velikosti orla, z ježi, priložnostno tudi s plazilci, žabami, raki in ribami (Lausser, 2016). 

Velike uharice živijo v sobivanju samca in samice. Gnezdenje pri nas traja od februarja do 

junija. Običajno si par napravi gnezdo na pečini, v gostih gozdnatih območjih pa gnezdi tudi na 

tleh. Gnezdo je neurejeno in je brez podlage. V njem sta povprečno dve jajci. Samica vali jajca 

in po izvalitvi ostane v gnezdu z mladički še dva tedna. Hrano v tem času prinaša v gnezdo 

samec. Za zarod skrbi samica in zagotavlja mladičem hrano do njihove samostojnosti, to je 

približno šest mesecev. V iskanju svojega ozemlja se mladi ptiči odselijo, odrasli pa ostanejo 

čez zimo. Življenjska doba velike uharice je okoli dvajset let 

(http://www.sikaluzoo.si/sova.html). Na območju gnezdišč  ji predstavlja nevarnost človek, ki 

s svojimi aktivnostmi povzroča nemir.  

 

 
Slika 6: Velika uharica 

(https://www.pinterest.com/pin/452119250065518716/) 

 

http://www.sikaluzoo.si/sova.html
http://www.sikaluzoo.si/sova.html
https://www.notranjski-park.si/izobrazevalne-vsebine/zivalski-svet/ptici/sove/velika-uharica
https://www.notranjski-park.si/izobrazevalne-vsebine/zivalski-svet/ptici/sove/velika-uharica
http://www.sikaluzoo.si/sova.html
https://www.pinterest.com/pin/452119250065518716/
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3.7 NAVADNI JELEN (Cervus elaphus) 

 

Navadni jelen ali rdeči jelen je sesalec in naš največji sodoprsti kopitar. Uvrščamo ga v veliko 

sistematsko družino jelenov (Cervidae) (http://www.zoo.si/zival/31/Navadni-jelen/biologija). 

Prepoznaven je po dolgi glavi, velikih koničastih uhljih, beli zadnjici, repu, ki je daljši kot pri 

srnjadi, krhki in dolgi dlaki, ki je sivorjava pozimi in rdečerjava poleti. Samci imajo daljšo in 

temnejšo dlako (grivo) na vratu. Prepoznavni so po bogatem in velikem rogovju, samice 

(košute) ga nimajo. Pri osmih mesecih se pri mladem samcu pojavijo na čelnici prvi nastavki 

za bodoče rogovje, ki prične rasti pri starosti med dvanajstimi in štirinajstimi meseci. Rogovje 

pri mladem samcu prične odpadati v mesecu aprilu in na njegovem mestu prične rasti novo, 

vsako leto večje in bolj razvejano. Pri desetih letih ima jelen največje rogovje, ki sestoji iz dveh 

vej z odrastki. Marca ali aprila prične odpadati staro rogovje odraslega jelena. Od julija do 

decembra traja čiščenje novega. Kasneje pa čistijo rogovje mladi jeleni. Odrasli jelen ima 

rogovje sestavljeno iz dveh vej, ki merita 120 cm. Na vrhu veje odrastki tvorijo t. i. krono. Obe 

veji s parožki sta si bolj ali manj zrcalno simetrični (Kryštufek, 1991).  

 

Pri nas živi v dinarsko-bukovo-jelovih gozdovih, v mešanih in smrekovih gozdovih v alpskem 

gorskem svetu in tudi v poplavnih gozdovih v nižinskem delu. Navadni jelen je družabna žival, 

ki podnevi počiva v zavetju dreves, v mraku in ponoči pa je aktiven. Življenjski pogoji v okolju 

vplivajo na njegovo telesno velikost in moč rogovja. Je rastlinojed prežvekovalec. Prehranjuje 

se s plodovi, semeni, travo, poganjki, zelišči, pozimi lahko lupi lubje in objeda iglavce. Samci 

so samotarji ali pa tvorijo svoje trope, medtem ko se košute z mladiči družijo med sabo. V 

začetku parjenja tropi jelenov razpadejo, ker si v medsebojnih bojih poskušajo pridobiti čim 

več košut. Paritveno sezono jelenov imenujemo ruk in traja od septembra do januarja. Košuta 

navadno skoti le enega mladiča, ki ga doji približno tri mesece. Povprečna življenjska doba 

navadnega jelena v naravi traja od pet do šest let. Njegov naravni sovražnik je volk, v današnjem 

času pa mu je nevaren tudi človek (prav tam).  

 

 
Slika 7: Navadni jelen 

(https://onekindplanet.org/animal/deer/deer-istock-matt_gibson-821/) 

 

http://www.zoo.si/zival/31/Navadni-jelen/biologija
https://onekindplanet.org/animal/deer/deer-istock-matt_gibson-821/
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3.8 NAVADNA VEVERICA (Sciurus vulgaris) 

 

Navadna veverica je sesalec in eden naših večjih glodalcev. Za veverico so značilne drobne 

kosti in nesorazmerno dolge zadnje noge. Prsti z ostrimi kremplji so z izjemo prednjega palca 

dolgi. V poletnem času ima hrbet rjavordeč, rdečkaste boke, bel trebuh in košat rep, ki je 

navadno temnejši od hrbta. V zimskem času ima podobno obarvan kožuh, le boki so neredko 

srebrno sivi. Veverici pozimi zraste na uhljih čop okoli 3 cm dolgih temnih dlak. Mlade 

veverice so temnejše od odraslih (Kryštufek, 1991).  

 

Veverica je prilagojena življenju na drevju. Pri nas živi v vseh tipih gozdov, od iglastih in 

mešanih do listnatih. Zelo ji ustrezajo večje sklenjene gozdne površine, ki merijo najmanj 50 

ha. Občasno se naseli tudi v pasu ruševja (prav tam). 

 

Na tleh se ne počuti varno in se giblje z dolgimi skoki. Zelo dobro pleza, skače in zna tudi 

plavati. Z repom si pomaga pri lovljenju ravnotežja. Podnevi je aktivna. Zime ne prespi in tudi 

brez hrane ne vzdrži dlje kot le nekaj dni. Iz vej si zgradi gnezdo v premeru približno 30 cm in 

si ga obloži z mahom, travami in drugimi mehkimi materiali. V gnezdu počiva v hudem mrazu. 

Veverica je vsejeda. Večinoma se sicer prehranjuje z rastlinsko hrano, kot so zelišča, semena, 

glive, sadje, orehi, lešniki, vendar pa se prehranjuje tudi z žuželkami, mladimi ptiči in ptičjimi 

jajci. Hrano skriva in si pripravlja zaloge. Samci so spolno aktivni vse leto. Samice se v 

februarju pričnejo pariti in skotijo dvakrat na leto od enega do šest mladičev, ki so ob rojstvu 

goli in slepi. Življenjska doba veverice v naravi je od pet do šest let. Naravni plenilci odrasle 

veverice so kune, divja mačka, mlade veverice pa pogosto plenijo sove, ujede in lisice (prav 

tam). 

 

 
Slika 8: Navadna veverica 

 (http://ld-videz-kozina.si/veverica.html)  

 

 

3.9 POLJSKI ZAJEC (Lepus europaeus) 

 

Poljski zajec je sesalec in sodi v samostojen red zajcev. V preteklosti so ga prištevali med 

glodavce in jih tudi združevali v skupen red. Kasneje pa je postalo jasno, da so se razvijali 

vzporedno z  glodavci, vendar z njimi nimajo skupnih prednikov (Kryštufek, 1991).  

http://ld-videz-kozina.si/veverica.html
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 V srednjem delu ima rjav hrbet, na katerem pa prihaja do izraza tudi črna barva, ker so 

posamezne dlake tribarvne (zgoraj rjava, v sredini črna in spodaj svetlo siva). Sivi toni so 

izraženi bolj na zadnjem delu hrbta. Trebuh je bel, prsi in boki pa so rdečkasto rjavi. Rep je 

spodaj bel, zgoraj pa črn. Uhlji so na hrbtni strani beli, v notranjosti pa svetli, bledo rumeno 

oker barve. Kratke temne dlačice poraščajo uvihan rob uhlja (prav tam). 

 

Po telesni zgradbi se precej razlikuje od drugih sesalcev podobne velikosti. Zadnje noge ima 

precej daljše od prednjih in je dober tekač. Večinoma se giblje s skoki. Aktiven je podnevi in 

ponoči in je velik samotar. Dan preleži v svojem ložu in večkrat na dan zaspi za kratek čas. 

Prehranjuje se v jutranjih in večernih urah z vso rastlinsko hrano, ki pa je zelo odvisna od 

sezone. Vedno išče hrano po istih poteh in tako nastajajo zajčje stečine, ki so predvsem v snegu 

zelo dobro vidne (http://www.ld-trnovski-gozd.si/poljski_zajec.html).  

 

Pri nas je razširjen povsod z izjemo visokogorskih območij alpskega sveta. Zadržuje se na 

odprtih predelih, kot so travniki, polja, pašniki, najdemo pa ga tudi v gozdnati krajini. Uvrščamo 

ga med rastlinojedce. Prehranjuje se z zelenimi deli rastlin, pozimi pa z lubjem. Njegova 

prehrana je zelo odvisna od sezone. Ker ima drugačno zgradbo prebavil, ponovno zaužije 

mehke in črne iztrebke, ki jih izloča podnevi. Pozimi se prične parjenje. Samica koti do štirikrat 

na leto od enega do šest mladičev. Ob rojstvu so mladiči odlakani. Zajklja ne živi z mladiči in 

jih tudi ne vodi, ampak jih hodi hranit do dvakrat na dan v jutranjih in večernih urah. Življenjska 

doba poljskega zajca v naravi traja do pet let, smrtnost pri mladih živalih pa je največja v prvem 

letu. Njegov najpogostejši plenilec je lisica, mladiče pa plenijo tudi klateške mačke, kanje in 

hermelini (Kryštufek, 1991). 

 

 
Slika 9: Poljski zajec 

(http://www.naturephoto-tone.com/index.php/2012/04/poljski-zajec-4/) 

 

3.10 VOLK (Canis lupus) 

 

Volk je sesalec in sodi med zveri v družini psov (Sket idr., 2003). Prepoznaven je po tipični 

pasji glavi s koničastim gobcem, v katerem skriva dvainštirideset stalnih zob, ki so prilagojeni 

prehranjevanju z mesom. Volk je dober, vztrajen tekač. Ima dolge noge, pet prstov na prvih 

stopalih in štiri na zadnjih. Močnih krempljev na prstih pa ne more potegniti v šapo 

http://www.ld-trnovski-gozd.si/poljski_zajec.html
http://www.naturephoto-tone.com/index.php/2012/04/poljski-zajec-4/
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(http://www.volkovi.si/?lang=sl). Zelo močan je v vrat in prsi, ima  poševne oči, velike in 

pokončne uhlje. Rep nosi povešen in je krajši od polovice trupa. Kožuh ima rumenorjav s sivim 

nadihom, ki pa je bolj izražen v zimski dlaki (Kryštufek, 1991).  

 

Živi v tropih s strogo določeno hierarhično lestvico. Najmanjši teritorij, ki ga potrebuje za 

preživetje, naj bi meril 25 km2. Pri nas so njegove sledi pogosto na gozdnih poteh, ki so vezane 

na gozdove bukve in jelke. Njegova sezonska razširjenost je pogojena z migracijami plena. Pri 

iskanju hrane lahko naenkrat prepotuje od 40 do 70 km. Volk je mesojedec in v glavnem pleni 

jelenjad in srnjad ter priložnostno napada vse vrste domačih živali. Hrani se tudi z mrhovino. 

Lahko poje veliko hrane naenkrat, a tudi dolgo zdrži brez nje (prav tam). 

 

Samci so večji od samic in se parijo enkrat na leto od sredine januarja do sredine marca. V tropu 

se pari samo vodilni par. Trop najpogosteje šteje od pet do osem živali. Samica skoti v brlogu 

od pet do osem mladičev, ki so ob rojstvu slepi in porasli s temno kratko dlako. Pri volku je 

prisoten značilen družinski čut, ki je v času kotenja še bolj prisoten. Samici in mladičem v 

začetku prinaša hrano samec, ki jo izbljuva v bližini brloga, kasneje pa hrano prinaša tudi 

samica. V času kotitve mladičev se zadržujejo v okolici brloga, na lov pa se trop z mladiči 

odpravi v pozni jeseni. Mladiči odrastejo v enem letu, spolno in socialno pa dozorijo pri dveh 

letih (http://www.volkovi.si/?page_id=33). Volk nima naravnih sovražnikov, znani pa so 

primeri kanibalizma. Življenjska doba volka v naravi traja od dvanajst do šestnajst let, smrtnost 

pri mladih živalih pa je največja v prvem letu (Kryštufek, 1991). 

 

 
Slika 10: Volk 

(http://animal-jam-clans.wikia.com/wiki/File:Wolf-Ausguck_Dietmar-Nill.jpg) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.volkovi.si/?lang=sl
http://www.volkovi.si/?page_id=33
http://animal-jam-clans.wikia.com/wiki/File:Wolf-Ausguck_Dietmar-Nill.jpg
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III. EMPIRIČNI DEL  

 

1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Vse več vrtcev se vključuje v različne projekte, kot sta Ekovrtec in Gozdna pedagogika. S tem 

se po eni strani kaže zavest o pomenu zgodnjega učenja naravoslovja, čeprav je po mojih 

izkušnjah vse bolj usmerjeno k nekemu splošnemu podajanju znanja, k temu, kako ohranjati 

čisto okolje (projekt Ekovrtec) in kako bi vse pedagoške vsebine skušali izpeljati izven igralnic 

(projekt Gozdna pedagogika) – v gozdu, ki naj bi bil dodatni motivator, s tem pa se pozablja na 

dejanski oziroma globlji pomen zgodnjega učenja naravoslovja v vrtcu – na znanstveno 

raziskovanje in na poglabljanje ter povezovanje znanja. Da vključenost v projekt 

Ekovrtec/Ekošola ne prinaša želenih rezultatov – okoljsko pismenega posameznika – sta v svoji 

raziskavi ugotovila tudi Naglič in Krnel (2009). Na podlagi zbranih rezultatov sta namreč 

ugotovila, da okoljsko znanje ne vpliva na večjo ozaveščenost in bolj odgovorno ravnanje do 

okolja, saj so dejavnosti organizirane od zgoraj navzdol in tako pri otrocih ne razvijajo 

kritičnega razmišljanje in delovanja (prav tam).  

 

Z izsledki želim prispevati k temu, da se bodo tako pedagoški delavci kot tudi starši začeli 

zavedati pomena zgodnjega naravoslovja, saj je poznavanje osnovnih ekoloških vsebin bistveno 

za razumevanje širših ekoloških vprašanj. Le zavedanje pomena tega znanja bi v prihodnje 

omogočilo večjo naravoslovno in ekološko pismenost otrok in omogočilo, da se bodo otroci 

razvili v odrasle zagovornike varstva narave in okolja. Vpogled v to, kdo so primarni 

informatorji oziroma v primernost virov informacij, pa nam bo omogočil nadaljnje sprejemanje 

odločitev, na kakšen način učinkovito pristopati do otrok, da bi jim na njim čim bolj zanimiv 

način podajali naravoslovna znanja. Tudi pedagoškim delavcem želimo dvigniti zavest, kako 

preprečiti ustvarjanje napačnih predstav otrok in jim podajati strokovno ustrezno znanje. 

 

 

1.1 RAZISKOVALNI CILJI IN HIPOTEZE 

 

Cilji: 

1. Ugotoviti, kako dobro otroci poznajo gozdne živali. 

2. Ugotoviti, ali imajo otroci že izoblikovano predstavo o prehranjevalnih navadah 

gozdnih živali. 

3. Ugotoviti, ali imajo otroci že izoblikovano predstavo o medvrstnem odnosu plen – 

plenilec. 

4. Ugotoviti, kdo so otrokovi primarni informatorji. 

 

Hipoteze:  

1. Predpostavljam, da bodo otroci pravilno poimenovali vsaj devet od desetih ponujenih 

gozdnih živali. 

2. Predpostavljam, da otroci še nimajo povsem izoblikovane predstave o prehranjevalnih 

navadah predstavljenih gozdnih živali. 
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3. Predpostavljam, da imajo otroci že izoblikovano pravilno predstavo o medvrstnem 

odnosu plen – plenilec. 

4. Predpostavljam, da so otrokovi primarni informatorji starši. 

 

 

2 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

V raziskavi sem uporabila kvantitativni raziskovalni pristop, in sicer deskriptivno in 

kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

 

 

2.1 VZOREC 

 

Vzorec je bil neslučajnostni in priložnostni. Vanj je  bilo vključenih 50 otrok, od tega 25 deklic 

in 25 dečkov. Otroci so bili stari od 4 do 5 let in so obiskovali Vrtec Škofljica v času raziskave. 

Od staršev sodelujočih otrok sem predhodno pridobila privolitev za sodelovanje v raziskavi. 

 

Predstavitev vrtca Škofljica 

 

Vrtec Škofljica je vrtec s petimi enotami, ki se nahajajo v mirnem naselju nedaleč od Ljubljane. 

Enote vrtca, z izjemo ene, obkrožajo travniki in njive, v neposredni bližini pa je tudi gozd, v 

katerem vzgojitelji organizirajo različne dejavnosti – od likovnih in gibalnih do povsem 

naravoslovno obarvanih. Ker okolica vrtca ponuja veliko priložnosti za raziskovanje in 

pridobivanje naravoslovnih znanj, je eno temeljnih izhodišč vzgojiteljev pri delu z otroki  

okoljska vzgoja, s katero želijo pri otrocih razviti občutek za skrb za okolje in jim privzgojiti 

spoštljiv odnos do narave. Prav zaradi tega je vrtec od leta 2016 vključen v projekt Gozdna 

pedagogika. 

 

 

2.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Po predhodnem dogovoru z ravnateljico vrtca, ki je odobrila izvajanje raziskave, in  pridobljenih 

pisnih soglasij staršev sodelujočih otrok, sem se z vzgojiteljicami dogovorila za terminski plan 

izvedbe raziskave. Z izvedbo individualnih intervjujev z otroki sem začela 22. 2. 2018 in končala 

12. 3. 2018.  

 

Individualne intervjuje z otroki sem izvajala v zbornici in knjižnici vrtca. Otrokom je bilo 

zagotovljeno spontano in brez motečih dejavnikov odgovarjati na moja vprašanja. Intervjuji so 

potekali tako, da sem pred otroke postavila plastične igrače, ki so realistično upodabljale gozdne 

živali (medved, jazbec, lisica, jež, močerad, sova, jelen, veverica, zajec in volk) in jim nato 

zastavila vprašanja, ki so se nanašala na omenjene živali. Njihove odgovore sem posnela s 

snemalnikom zvoka na osebnem mobilnem telefonu.  
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Slika 11: Igrače, ki realistično predstavljajo gozdne živali 

 

2.3 OPIS INSTRUMENTA 

 

Za namene raziskave sem uporabila delno strukturiran intervju, katerega je oblikoval izr. prof. 

dr. Gregor Torkar na osnovi dela Michaela Allena.  Izhodiščna ideja za razvoj instrumenta izhaja 

iz dveh Allenovih raziskav in sicer: Taksonomsko znanje predšolskih otrok o živalskih vrstah 

(2015) in Zgodnje razumevanje preprostih prehranjevalnih verig (2017). Intervju je obsegal štiri 

področja in iz teh je izhajalo še osem podvprašanj. Strukturiran intervju je priloga magistrskemu 

delu (Priloga 1).  

 

2.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Po opravljenih intervjujih sem po zvočnem zapisu pridobljene podatke vnesla v računalnik in 

jih statistično obdelala s pomočjo programa Microsoft Office Excel. Pridobljene odgovore sem 

kodirala v različne kategorije in jih kvantitativno obdelala. Izračunala sem absolutne frekvence 

in strukturne odstotke. Pridobljene podatke sem predstavila opisno, tabelarično in grafično.  

 

 

3 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

 

Razgovor z vsakim posameznim otrokom sem začela s pozdravom in krajšo razlago o namenu 

najinega snidenja. Vsakemu otroku sem pojasnila, da sem s seboj prinesla deset plastičnih igrač, 

ki realistično upodabljajo živali. Da so to gozdne živali, sem zaradi interesa raziskave 

zamolčala. Opazila sem, da so se vsi otroci igrač razveselili. Tudi ko sem jim obrazložila, da se 

s temi igračami ne bomo igrali, ampak se bomo o njih pogovarjali, niso bili zato nič manj veseli, 

ampak so postali le še bolj radovedni. Otroke sem seznanila, da bom naš pogovor posnela z 

mobilnim telefonom.   
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3.1 IDENTIFIKACIJA ŽIVALI 

 

Pri prvi nalogi sem želela preveriti, koliko gozdnih živali poznajo 4–5 let  stari otroci oziroma 

koliko jih znajo pravilno poimenovati. To sem preverila tako, da sem pred vsakega 

posameznega otroka postavila vseh deset plastičnih igrač, ki so realistično upodabljale gozdne 

živali, in ga prosila, naj jih poimenuje. S tem pa sem tudi preverila, katere so tiste živali, pri 

katerih imajo otroci največ težav pri poimenovanju in kakšna so napačna poimenovanja gozdnih 

živali.  

 

  
Graf 1: Število pravilnih in napačnih poimenovanj gozdnih živali 

 

Graf 1 prikazuje število pravilnih in napačnih poimenovanj gozdnih živali. Kot lahko 

razberemo iz grafa, je le 8 % otrok pravilno poimenovalo vseh deset živali. Po eno napako pri 

poimenovanju živali pa je imelo 32 % otrok. Kar 60 % otrok pa ni znalo ali pa so napačno 

poimenovali od dve do štiri živali. Največ otrok (44%) je pravilno poimenovalo osem živali, 

kar pomeni, da so narobe poimenovali dve živali. 10 % otrok je pri poimenovanju naredilo tri 

napake, še ostalih 6 % otrok pa je naredilo štiri napake.  

 

 
Graf 2: Pravilno poimenovanje gozdnih živali 
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Graf 2 prikazuje odstotek pravilnih poimenovanj otrok za vsako posamezno gozdno žival. 

Ugotovimo lahko, da so prav vsi otroci pravilno poimenovali le polovico vseh živali. Pravilno 

so poimenovali: medveda, lisico, ježa, zajca in volka. Največ težav pri poimenovanju živali so 

imeli pri močeradu in jazbecu. Močerada je pravilno poimenovalo le 16 % otrok, jazbeca pa 36 

%. Nekaj otrok pa je nepravilno poimenovalo jelena, sovo in veverico. Jelena je tako pravilno 

poimenovalo 86 % otrok, sovo 92 % otrok in veverico 96 % otrok. 

 

Tabela 1: Poimenovanja napačno poimenovanih gozdnih živali 

Močerad f (%) Jazbec f (%) Jelen f (%) Sova f (%) Veverica f (%) 

Kuščar 50 % Ne vem 34 % Srna 6 % Žaba 2 % Lisica 4 % 

Strupeni kuščar 2 % Dihur 6 % Ne vem 6 % Vrana 2 %   

Ognjeni kuščar 2 % Krt 6 % Kamela 2 % Orel 2 %   

Ne vem 18 % Kuža 4 %   Ne vem 2 %   

Kača 2 % Bober 4 %       

Močerin 2 % Hrček 2 %       

Plazilec 2 % Medved 2 %       

Čemerak 2 % Muca 2 %       

Martinček 2 % Lisica 2 %       

Piton 2 % Rakun 2 %       

  

V tabeli 1 so za vsako napačno poimenovano gozdno žival, prikazana poimenovanja, ki so jih 

podali otroci. Kot smo že ugotovili, je bilo največ napačnih poimenovanj za močerada in 

jazbeca, kar lahko razberemo tudi iz grafa 2, kjer so predstavljena pravilna poimenovanja 

gozdnih živali. Pri analizi napačnih poimenovanj za močerada v oči najbolj bode podatek, da 

je kar 54 % otrok močerada poimenovalo kuščar. Od tega pa sta bila dva otroka še bolj 

specifična in sta odgovorila, da je to ognjeni oziroma strupeni kuščar. 18 % otrok pa močerada 

sploh ni poimenovalo oziroma so odgovorili, da ne vedo, katera žival je to. Ostalih 12 % otrok 

pa je podalo različna poimenovanja, kot so: kača, plazilec, močerin, čemerak, martinček in 

piton. Pri analizi napačnih poimenovanj za jazbeca lahko ugotovimo, da kar 34 % otrok ni imelo 

predstave o tem, katera žival je to. Ostalih 30 % otrok je podalo različna poimenovanja. 6 % 

otrok je jazbeca poimenovalo dihur, prav toliko pa jih je menilo, da je to krt. Da je jazbec bober, 

je menilo 4 % otrok in prav toliko jih je tudi menilo, da je to kuža. Ostala poimenovanja so bila 

manj številčna in so se pojavila le posamično. Ta poimenovanja so bila: hrček, medved, muca, 

lisica in rakun. Pri ostalih živalih so bili odstotki napačnih poimenovanj bistveno manjši. Jelena 

je napačno poimenovalo 14 % otrok, sovo 8 % otrok in veverico 4 % otrok. Za jelena je 6 % 

otrok odgovorilo, da je to srna, 2 % otrok pa je odgovorilo, da je to kamela. 6 % otrok je 

odgovorilo, da ne vedo, katera žival je to. Pri sovi so bili odstotki napačnih poimenovanj še 

manjši in iz odgovorov otrok lahko ugotovimo, da je 96 % otrok sovo pravilno uvrstilo v razred 

– razred ptiči, vendar pa so podali napačen odgovor glede vrste ptiča, saj so odgovorili, da je to 

vrana (2 %) oziroma orel (2 %). Da je sova žaba pa je odgovorilo 2 % otrok. Še 2 % otrok pa 

ni podalo odgovora, oziroma so odgovorili, da ne vedo, katera žival je to. Veverico je napačno 

poimenovalo 4 % otrok. Ti so na vprašanje, katera žival je to, odgovorili, da je lisica.  
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3.2 POZNAVANJE GOZDNIH ŽIVALI 

 

Pri drugem sklopu vprašanj sem želela ugotoviti, kako dobro 4–5 let stari otroci  poznajo gozdne 

živali. To sem preverila tako, da sem vsakega posameznega otroka prosila, naj si izbere eno 

žival. Ko si jo je izbral, sem ga vprašala, kaj je bil razlog njegove izbire. Nato sem ga prosila, 

da o tej živali pove vse, kar zna. Pri tem je velika večina otrok potrebovala spodbude z moje 

strani v obliki podvprašanj (kje žival živi, s čim se prehranjuje, kakšna je njena telesna zgradba 

itd).  

 

 
Graf 3: Delež otrok za vsako posamezno gozdno žival 

 

Graf 3 za vsako posamezno gozdno žival prikazuje delež otrok, ki so si jo izbrali, da mi jo 

predstavijo. Kot lahko razberemo iz grafa, se je največ otrok 28 % odločilo, da predstavijo 

medveda. Med bolj priljubljenimi živalmi za predstavitev pa so bili tudi sova in zajec s 14 %, 

jelen z 12 % in močerad z 10 %. Sledila sta jim volk in veverica z 8 %, jež s 4 % in lisica z 2 

%. Prav nihče izmed otrok pa se ni odločil, da bi predstavil jazbeca.  

 

 
Graf 4: Razlog izbora 
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Graf 4 v odstotkih prikazuje odgovore otrok o razlogu za izbor določene gozdne živali. Kot je 

razvidno iz grafa, se je kar 48 % otrok odločilo, da predstavijo neko določeno gozdno žival 

zato, ker jim je ta všeč oziroma jim je lepa. 10 % otrok se je odločilo, da predstavijo neko 

določeno gozdno žival zato, ker je ta strašna, zlobna oziroma so ji pripisali neko negativno 

lastnost, 10 % otrok pa ni znalo odgovoriti, zakaj so se odločili za to žival. Ostali otroci (32 %) 

pa so podali različne odgovore, zakaj so si izbrali neko določeno žival – večina je podala 

zunanje opise živali (ker ima roge, ker ima krila, ker je sluzast, ker je lepe barve, ker ima pike, 

ker ima košat rep itd).  

 

 

3.2.1 MEDVED 

 

Za pogovor o medvedu se je odločilo 14 otrok, kar predstavlja 28 % vseh intervjuvanih otrok. 

Otroci so imeli ves čas pogovora pred seboj plastično igračo, ki je realistično predstavljala 

medveda. Če so želeli, sem jim omogočila, da so omenjeno igračo prijeli v roke in si jo tako 

zares dobro ogledali.  

 

Tabela 2: Prosto pripovedovanje otrok o medvedu 

Kategorija f Kategorija f 

Življenjski prostor 12 Fizični opis 11 

Živi v gozdu. 12 Ima usta. 4 

Živi v brlogu oz. jami. 5 Ima močne zobe. 3 

  Ima močne noge. 3 

Kategorija f Ima nos. 1 

Prehranjevalne navade 12 Ima oči. 1 

Je rastlinojed. 2 Ima ušesa. 1 

Je mesojed. 6 Ima rep. 1 

Je vsejed. 4 Ima močne kremplje. 1 

  Ima mišice. 1 

  Ima mehek kožuh. 1 

Kategorija f Je kosmat. 1 

Lastnosti 6   

Pleza po drevesu. 3 Kategorija f 

Pozimi spi. 2 Fizični opis - barva 7 

Ima močan glas. 1 Je sive barve. 3 

Je močan. 1 Je rjave barve. 2 

Veliko raste. 1 Je črne barve. 2 

Je nevaren. 1   

Za seboj pušča stopinje. 1   

Zvečer spi. 1   

Je zaščitniški do mladičev. 1   
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Po pogovoru z otroki sem njihove odgovore kodirala v 4 kategorije: življenjski prostor, 

prehranjevalne navade, fizični opis in lastnosti. Ugotovimo lahko, da se je dvanajst otrok 

opredelilo tako glede življenjskega prostora kot tudi glede prehranjevalnih navad medveda. Kot 

lahko razberemo iz tabele 2, so bili prav vsi otroci, ki so se opredelili glede življenjskega 

prostora medveda, mnenja, da le-ta živi v gozdu. Od tega pa je bilo pet otrok še bolj specifičnih, 

saj so odgovorili, da medved živi v gozdu v jami oziroma brlogu. Glede prehranjevalnih navad 

medveda lahko iz odgovorov otrok ugotovimo, da kar polovica (6) otrok meni, da je medved 

mesojeda žival, dva otroka menita, da je rastlinojeda žival in le štirje otroci pravilno domnevajo, 

da je medved vsejeda žival. Kot primere, s čim se prehranjuje medved, so otroci navedli: meso, 

liste, ribe, med, marmelado, drobtine, srne, veverice, zajce, čebele, miši, volka, želod, travo in 

ljudi. Na opis telesne zgradbe oziroma na fizični opis medveda se je osredotočilo enajst otrok. 

V tabeli lahko opazimo, da so otroci največkrat opisovali barvo medveda (7). Trije otroci, ki so 

se opredelili glede barve medveda, so menili, da je medved sive barve, dva otroka sta menila, 

da je črne barve, in prav tako sta dva otroka menila, da je rjave barve. Sicer pa so bili otroci pri 

opisovanju telesne zgradbe medveda osredotočeni predvsem na njegov gobec. Da ima medved 

močna usta, so namreč menili štirje otroci, da ima močne zobe pa trije otroci. Trije otroci so 

podali tudi odgovor, da ima medved noge. Ostali fizični opisi medveda so bili, da ima medved 

nos, oči, ušesa, rep, kremplje, kožuh in mišice, vendar so se ti pojavili le posamično. Na lastnosti 

medveda se je osredotočilo šest otrok. Med najbolj zastopanimi lastnostmi medveda je bil 

odgovor, da medved pleza po drevesu, kar je menila kar polovica (3) otrok. Da medved zimo 

prespi, pa sta menila dva otroka. Ostali odgovori, kot so, da ima medved močan glas, da je 

zaščitniški do mladičev, da je nevaren, da za seboj pušča stopinje, da veliko zraste in da veliko 

je, so se pojavili le posamično.  

 

 

3.2.2 JAZBEC 

 

Za pogovor o jazbecu se ni odločil noben izmed sodelujočih otrok.  

 

 

3.2.3 LISICA 

 

Za pogovor o lisici se je odločil le 1 otrok, kar predstavlja 2 % vseh intervjuvanih otrok. Otrok 

je imel ves čas pogovora pred seboj plastično igračo, ki je realistično predstavljala lisico. Če je 

želel, sem mu omogočila, da je omenjeno igračo prijel v roke in si jo tako zares dobro ogledal.  

 

Tudi te podatke sem po končanem pogovoru zaradi končne analize kodirala v kategorije, a 

tokrat le v 3: življenjski prostor, prehranjevalne navade in fizični opis, vendar pa teh podatkov 

nisem statistično obdelala. Iz analize njegovih odgovorov sem ugotovila, da je otrok podal 

pravilen odgovor glede življenjskega prostora lisice, saj je dejal, da živi v gozdu. Glede 

prehranjevalnih navad je podal napačen odgovor, saj je lisico opredelil kot mesojedo žival, ki 

se prehranjuje z mišmi. Se je pa dobro opredelil glede fizičnega opisa oziroma njene telesne 

zgradbe. Omenil je, da ima noge, ušesa, oči, nos in rep ter da je rjave, črne in bele barve. 
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3.2.4 JEŽ 

 

Za pogovor o ježu sta se odločila le 2 otroka, kar predstavlja 4 % vseh intervjuvanih otrok. 

Otroka sta imela ves čas pogovora pred seboj plastično igračo, ki je realistično predstavljala 

ježa. Če sta želela, sem jima omogočila, da sta omenjeno igračo prijela v roke in si jo tako zares 

dobro ogledala.  

 

Tudi njune podatke sem po končanem pogovoru zaradi končne analize kodirala v kategorije in  

tudi tokrat le v 3: življenjski prostor, prehranjevalne navade in fizični opis. Prav tako tudi njunih 

odgovorov nisem statistično obdelala, saj je vzorec premajhen. 

 

Iz analize njunih odgovorov sem ugotovila, da sta se oba opredelila glede življenjskega prostora 

ježa, vendar je le en otrok podal pravilen odgovor in sicer, da jež živi v gozdu. Drug otrok je 

namreč odgovoril, da živi v travi. Opredelila sta se tudi glede prehranjevalnih navad ježa. Oba 

sta napačno odgovorila in navedla, da je jež rastlinojeda žival, ki se prehranjuje z listi. Fizičen 

opis ježa je podal le en otrok, pa še ta se je opredelil le glede barve in odgovoril, da je jež črne 

in bele barve. 

 

 

3.2.5 MOČERAD 

 

Za pogovor o močeradu se je odločilo 5 otrok, kar predstavlja 10 % vseh intervjuvanih otrok. 

Otroci so imeli ves čas pogovora pred seboj plastično igračo, ki je realistično predstavljala 

močerada. Če so želeli, sem jim omogočila, da so omenjeno igračo prijeli v roke in si jo tako 

zares dobro ogledali.  

 

Tabela 3: Prosto pripovedovanje otrok o močeradu 

Kategorija f Kategorija f 

Življenjski prostor 5 Lastnosti 4 

Živi v gozdu. 5 Je strupen. 4 

  Skače in pleza po drevesu. 1 

Kategorija f Zakoplje se v luknjo. 1 

Prehranjevalne navade 4   

Je mesojed. 3 Kategorija f 

Je rastlinojed. 1 Lastnost – Je strupen. 4 

  Zaradi njega lahko ljudje umremo. 2 

Kategorija f Če nas polula, lahko ljudje dobimo mehurje. 1 

Fizični opis 4   

Ima črno telo z rumenimi pikami. 2   

Ima dolg jezik in rep. 1   

Je sluzast. 1   
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Po pogovoru z otroki sem njihove odgovore kodirala v 4 kategorije: življenjski prostor, 

prehranjevalne navade, fizični opis in lastnosti. Ugotovimo lahko, da so prav vsi otroci, ki so si 

izbrali močerada, pravilno odgovorili, da živi v gozdu. Štirje otroci so se tudi osredotočili na 

prehranjevalne navade močerada. Od tega so trije otroci pravilno odgovorili, da je močerad 

mesojeda žival, ki se hrani z malimi živalmi in hrošči, en otrok pa je napačno menil, da je 

rastlinojeda žival, ki se prehranjuje s travo. Štirje otroci so močerada označili za strupeno žival. 

Kar polovica teh otrok je menila, da ljudje zaradi močerada lahko tudi umrejo, če ga primejo v 

roke, ali pa dobijo mehurje, kar je menil en otrok. Prav tako so se štirje otroci osredotočili tudi 

na opis telesne zgradbe oziroma na fizični opis močerada. Od tega sta dva otroka odgovorila, 

da ima močerad črno telo z rumenimi pikami, en otrok pa je odgovoril, da ima močerad rep in 

dolg jezik, s katerim lovi muhe. Prav tako je en otrok odgovoril, da je močerad sluzast.  

 

 

3.2.6 SOVA 

 

Za pogovor o sovi se je odločilo 7 otrok, kar predstavlja 14 % vseh intervjuvanih otrok. Otroci 

so imeli ves čas pogovora pred seboj plastično igračo, ki je realistično predstavljala sovo. Če 

so želeli, sem jim omogočila, da so omenjeno igračo prijeli v roke in si jo tako zares dobro 

ogledali. 

 

Tabela 4: Prosto pripovedovanje otrok o sovi 

Kategorija f Kategorija f 

Življenjski prostor 7 Fizični opis 7 

Živi v gozdu. 3 Ima krila. 6 

Živi v luknji na drevesu. 2 Ima oči. 4 

Živi v gozdu na drevesu. 2 Ima kljun. 3 

  Ima ušesa. 3 

Kategorija f Ima rep. 2 

Prehranjevalne navade 2 Ima kremplje. 2 

Je rastlinojeda. 1 Ima noge. 1 

Je mesojeda. 1 Ima glavo. 1 

  Ima nos. 1 

Kategorija f Je črne in sive barve. 3 

Lastnosti 4   

Aktivna je podnevi, ponoči spi. 3   

Dobro sliši. 1   

 

Po pogovoru z otroki sem njihove odgovore kodirala v 4 kategorije: življenjski prostor, 

prehranjevalne navade, fizični opis in lastnosti. Ugotovimo lahko, da so se prav vsi otroci 

pravilno opredelili glede življenjskega prostora sove, s tem da so bili nekateri otroci še bolj 

specifični glede opredelitve sovinega bivališča. Trije otroci so tako odgovorili, da sova živi v 

gozdu, dva otroka sta odgovorila, da živi v luknji na drevesu, še dva otroka pa sta odgovorila, 

da sova živi v gozdu na drevesu. Prav tako so vsi otroci podali fizični opis sove. Kar šest otrok 
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je odgovorilo, da ima sova krila, da ima oči pa so menili štirje otroci. Pogosti pa so bili tudi 

odgovori, da ima sova kljun (3), ušesa (3), kremplje (2) in rep (2). Ostali odgovori, da ima sova 

noge, glavo in nos, pa so se pojavili le posamično. Trije otroci so se opredelili tudi glede barve 

sove in sicer, da je črne in sive barve. Glede prehrane sove pa sta se opredelila le dva otroka. 

Od tega je en otrok odgovoril, da je sova rastlinojeda žival, ki se prehranjuje s travo, drug otrok 

pa je sovo pravilno opredelil in sicer, da je mesojeda žival, ki lovi in se hrani z mišmi in kuščarji. 

Med lastnostmi sove, glede katerih so se opredelili štirje otroci, je bil najbolj zastopan odgovor, 

da je sova aktivna ponoči, podnevi pa počiva. To so menili trije otroci. En otrok pa je odgovoril, 

da sova dobro sliši.   

  

 

3.2.7 JELEN 

 

Za pogovor o jelenu se je odločilo 6 otrok, kar predstavlja 12 % vseh intervjuvanih otrok. Otroci 

so imeli ves čas pogovora pred seboj plastično igračo, ki je realistično predstavljala jelena. Če 

so želeli, sem jim omogočila, da so omenjeno igračo prijeli v roke in si jo tako zares dobro 

ogledali. 

 

Tabela 5: Prosto pripovedovanje otrok o jelenu 

Kategorija f Kategorija f Kategorija f 

Življenjski prostor 6 Fizični opis 5 Lastnosti 1 

Živi v gozdu. 4 Ima rogovje. 5 Dobro voha. 1 

Živi na travniku. 1 Ima smrček. 3 Njegova samica je košuta. 1 

Živi pri Božičku. 1 Ima rep. 2   

  Ima noge. 2   

Kategorija  f Ima ušesa. 2   

Prehranjevalne navade 5 Ima oči. 2   

Je rastlinojed. 4 Ima trebuh. 1   

Je vsejed. 1 Ima možgane. 1   

  Ima kosti. 1   

 

Po pogovoru z otroki sem njihove odgovore kodirala v 4 kategorije: življenjski prostor, 

prehranjevalne navade, fizični opis in lastnosti. Ugotovimo lahko, da so se vsi otroci opredelili 

glede življenjskega prostora jelena. Štirje otroci so pravilno odgovorili, da jelen živi v gozdu, 

en otrok je odgovoril, da jelen živi na travniku in prav tako je en otrok odgovoril, da jelen živi 

pri Božičku. Na opis telesne zgradbe oziroma na fizični opis jelena se je osredotočilo pet otrok. 

Od tega so prav vsi ti otroci odgovorili, da ima jelen rogovje, trije otroci pa so odgovorili, da 

ima jelen usta oziroma smrček. Temu so nato sledili še odgovori, da ima jelen rep (2), noge (2), 

ušesa (2), oči (2), trebuh (1), možgane (1) in kosti (1). Tudi glede prehranjevalnih navad jelena 

je odgovore podalo pet otrok. Od tega so štirje otroci pravilno definirali, da je jelen 

rastlinojedec, ki se prehranjuje s travo in koruzo. En otrok pa je napačno menil, da je jelen 

vsejed, ki se prehranjuje z rastlinsko hrano (korenjem) in malimi živalmi. Glede lastnosti jelena 

se je opredelil le en otrok, ki je odgovoril, da jelen dobro voha in da je njegova samica košuta. 
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3.2.8 VEVERICA 

 

Za pogovor o veverici so se odločili 4 otroci, kar predstavlja 8 % vseh intervjuvanih otrok. 

Otroci so imeli ves čas pogovora pred seboj plastično igračo, ki je realistično predstavljala 

veverico. Če so želeli, sem jim omogočila, da so omenjeno igračo prijeli v roke in si jo tako 

zares dobro ogledali. 

 

Tabela 6: Prosto pripovedovanje otrok o veverici 

Kategorija f Kategorija  f 

Življenjski prostor 4 Prehranjevalne navade 4 

Živi v gozdu. 1 Je rastlinojeda – je lešnike. 4 

Živi na drevesu. 1   

Živi v gozdu na drevesu. 2 Kategorija  f 

  Fizični opis 2 

Kategorija  f Ima ostre zobe. 1 

Lastnosti 2 Ima špičasta ušesa. 1 

Pleza na drevo. 2 Ima ostre kremplje. 1 

Ima shrambo. 1 Ima dolg rep. 1 

Skriva se pred ljudmi.  1   

 

Po pogovoru z otroki sem njihove odgovore kodirala v 4 kategorije: življenjski prostor, 

prehranjevalne navade, fizični opis in lastnosti. Kot lahko razberemo iz tabele, so se vsi otroci 

opredelili glede življenjskega prostora in prehranjevalnih navad veverice. Glede življenjskega 

prostora so vsi otroci podali pravilne odgovore, čeprav niso bili vsi odgovori povsem enaki. En 

otrok je odgovoril, da veverica živi v gozdu, drug otrok je odgovoril, da živi na drevesu, ostala 

dva otroka pa sta odgovorila, da živi v gozdu na drevesu. Vsi otroci so podali pravilen odgovor 

tudi glede prehrane veverice in zanimiv je podatek, da so prav vsi otroci podali enak odgovor 

in sicer, da se veverica prehranjuje z lešniki. Na moje vprašanje, ali se veverica prehranjuje tudi 

z živalmi, so vsi otroci odgovorili, da ne, tako da lahko ugotovimo, da so vsi otroci veverico 

napačno opredelili kot rastlinojedo žival. Na opis telesne zgradbe veverice se je osredotočila le 

polovica intervjuvanih otrok, pa še ti so bili pri opisovanju zelo skopi, predvsem en otrok, saj 

je pri opisu navedel le, da ima veverica dolg rep. Drug otrok pa je podal sicer že bolj podroben 

opis, vendar še zmeraj ne celostnega, čeprav lahko iz njegovega opisa opazimo, da se je 

osredotočil na podrobnosti, saj je navedel, da ima veverica ostre zobe, špičasta ušesa in ostre 

kremplje. Ostale odgovore otrok sem kodirala v kategorijo lastnosti, kjer je bil najbolj zastopan 

odgovor, da veverica pleza na drevo, kar sta menila dva otroka. Ostali odgovori otrok pa so bili 

še, da se veverica skriva pred ljudmi ter da ima shrambo. 

 

 

3.2.9 ZAJEC 

 

Za pogovor o zajcu se je odločilo 7 otrok, kar predstavlja 14 % vseh intervjuvanih otrok. Otroci 

so imeli ves čas pogovora pred seboj plastično igračo, ki je realistično predstavljala zajca. Če 
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so želeli, sem jim omogočila, da so omenjeno igračo prijeli v roke in si jo tako zares dobro 

ogledali. 

 

Tabela 7: Prosto pripovedovanje otrok o zajcu 

Kategorija f Kategorija F 

Življenjski prostor 6 Fizični opis 6 

Živi v gozdu. 5 Ima ušesa. 5 

Živi v živalskem vrtu. 1 Ima oči. 3 

  Ima noge. 3 

Kategorija f Ima rep. 3 

Prehranjevalne navade - rastlinojedec 6 Ima smrček. 2 

Je korenje. 5 Ima glavo. 1 

Je travo. 2 Ima srce. 1 

Je kolerabo. 1 Ima hrbet. 1 

Je zelje. 1 Ima brke. 1 

Je deteljico. 1 Ima kremplje. 1 

    

Kategorija f Kategorija F 

Lastnosti 4 Fizični opis - barva 3 

Skače. 4 Je bele in sive barve. 1 

Dobro sliši. 2 Je bele in rjave barve. 1 

Dobro voha. 1 Je bele in črne barve. 1 

Skriva se pred ljudmi. 1   

Skriva se pred velikimi živalmi. 1   

 

Po pogovoru z otroki sem njihove odgovore kodirala v 4 kategorije: življenjski prostor, 

prehranjevalne navade, fizični opis in lastnosti. Kot lahko razberemo iz tabele,  se je šest otrok 

opredelilo tako glede življenjskega prostora, telesne zgradbe oziroma fizičnega opisa kot tudi 

glede prehranjevalnih navad zajca. Ugotovimo lahko, da so vsi otroci podali pravilen odgovor 

glede življenjskega prostora zajca, vendar niso vsi otroci navedli naravnega življenjskega 

prostora. En otrok je namreč navedel, da zajec živi v živalskem vrtu, kar je sicer pravilen 

odgovor, vendar pa to ni njegovo naravno okolje. Ostali otroci so navedli njegov pravi 

življenjski prostor in sicer gozd. En otrok pa je bil še bolj natančen in je odgovoril, da zajci 

živijo v gozdu v brlogu. Glede prehranjevalnih navad zajca lahko iz odgovorov otrok 

ugotovimo, da imajo prav vsi otroci pravilno predstavo o tem, da so zajci rastlinojedci. Največ 

otrok (5) je odgovorilo, da zajci jedo korenje. Da se prehranjujejo s travo pa sta menila dva 

otroka. Med hrano, ki jo jedo zajci, pa so uvrstili tudi deteljico, kolerabo in zelje. Prav tako se 

je šest otrok osredotočilo na opis telesne zgradbe oziroma na fizični opis zajca. V tabeli lahko 

opazimo, da je največ otrok (5) odgovorilo, da imajo zajci ušesa, dokaj pogosti pa so bili tudi 

odgovori, da ima zajec oči (3), noge (3) in rep (3). Temu so nato sledili še odgovori, da ima 

zajec smrček, glavo, srce, hrbet, brke in kremplje. Polovica otrok, ki se je osredotočila na fizični 

opis zajca, pa se je opredelila tudi glede barve. Vsi otroci so bili enotni, da je zajec bel, različna 

pa so bila mnenja v kombinaciji z drugo barvo (črna, rjava, siva). Štirje otroci so se osredotočili 
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tudi na same lastnosti zajca, med katerimi je bil najbolj zastopan odgovor, da zajec skače, kar 

so menili prav vsi otroci. Polovica otrok je bila mnenja, da zajec dobro sliši. En otrok je 

odgovoril tudi, da zajec dobro voha, prav tako je en otrok menil, da se zajec skriva pred ljudmi 

in velikimi živalmi.   

 

3.2.10 VOLK 

 

Za pogovor o volku so se odločili 4 otroci, kar predstavlja 8 % vseh intervjuvanih otrok. Otroci 

so imeli ves čas pogovora pred seboj plastično igračo, ki je realistično predstavljala volka. Če 

so želeli, sem jim omogočila, da so omenjeno igračo prijeli v roke in si jo tako zares dobro 

ogledali. 

 

Tabela 8: Prosto pripovedovanje otrok o volku 

Kategorija  f Kategorija f 

Življenjski prostor 3 Prehranjevalne navade - mesojedec 4 

Živi v gozdu. 2 Je piščanca. 1 

Živi v živalskem vrtu. 1 Je sovo. 1 

  Je miši. 1 

Kategorija f Je vse živali. 1 

Lastnosti 3   

Je jezen. 2 Kategorija f 

Je grd. 1 Fizični opis 2 

Je strašen. 1 Ima velike kremplje. 2 

Dobro sliši. 1 Ima strašne oči. 1 

Zavija: »Uuuu!« 1 Ima velike in ostre zobe. 1 

  Ima kožuh. 1 

  Ima rep. 1 

 

Po pogovoru z otroki sem njihove odgovore kodirala v 4 kategorije: življenjski prostor, 

prehranjevalne navade, fizični opis in lastnosti. Ugotovimo lahko, da so se trije otroci opredelili 

glede življenjskega prostora volka. Dva otroka sta podala odgovor, da volk živi v gozdu, en 

otrok pa je odgovoril, da živi v živalskem vrtu. Ponovno lahko ugotovimo, da so sicer vsi otroci  

podali pravilen odgovor, vendar pa niso vsi otroci navedli njegovega naravnega življenjskega 

prostora. Glede prehranjevalnih navad volka so se opredelili vsi otroci in prav vsi so odgovorili, 

da je volk mesojeda žival, ki se prehranjuje s piščanci, sovami, mišmi oziroma z vsemi 

gozdnimi živalmi. Na telesno zgradbo oziroma fizični opis volka se je osredotočila polovica 

otrok in vsi ti otroci so odgovorili, da ima volk velike kremplje. Ostali opisi, da ima volk strašne 

oči, velike in ostre zobe, kožuh in rep, so se pojavili samo posamično. Trije otroci pa so se 

osredotočili tudi na lastnosti volka. Od tega sta kar dva otroka odgovorila, da je volk jezen. 

Ostali odgovori kot so, da je volk grd in strašen ter da dobro sliši in zavija, so se pojavili le 

posamično. 
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3.2.11 SKUPNA ANALIZA POZNAVANJA GOZDNIH ŽIVALI 

 

Za boljši vpogled v to, koliko znanja o gozdnih živalih imajo otroci stari od 4 do 5 let, sem 

pripravila skupno analizo njihovih odgovorov, ki so mi jih podali pri drugem sklopu vprašanj, 

ko so mi prosto pripovedovali o izbrani gozdni živali. Tudi tokrat sem njihove odgovore 

kodirala v 4 kategorije: življenjski prostor, prehranjevalne navade, fizični opis in lastnosti.  

 

Tabela 9: Skupna analiza poznavanja gozdnih živali 

Kategorija Življenjski 

prostor 

Prehranjevalne 

navade 

Fizične 

značilnosti 

Lastnosti 

F 46 40 39 25 

f (%) 92 % 80 % 78 % 50 % 

Pravilna opredelitev f 43 22 39 19 

Pravila opredelitev f (%) 93 % 55 % 100 % 76 % 

Napačna opredelitev f 3 18 0 6 

Napačna opredelitev f (%) 7 % 45 % 0 % 24 % 

 

 

3.2.11.1 Življenjski prostor predstavljenih živali 

 

Tabela 9 prikazuje delež otrok, ki so se pri prostem pripovedovanju o izbrani gozdni živali 

opredelili glede njenega življenjskega prostora, in kakšen je bil pri tem delež pravilnih in 

napačnih opredelitev. Ugotovimo lahko, da se je glede življenjskega prostora predstavljenih 

živali opredelilo 92 % sodelujočih otrok. Ostalih 8 % otrok ni podalo opredelitve. Delež otrok, 

ki so pri opredelitvi življenjskega prostora predstavljene živali podali pravilen odgovor,  je bil 

kar 93 %.  Od tega je 95 % otrok odgovorilo, da predstavljene živali živijo v gozdu, ostalih  5 

% otrok pa je odgovorilo, da omenjene živali živijo v živalskem vrtu. Napačne odgovore je 

podalo 7 % otrok.  

 

 

3.2.11.2 Prehranjevalne navade predstavljenih gozdnih živali 

 

Tabela 9 med drugim prikazuje tudi delež otrok, ki so se pri prostem pripovedovanju o izbrani 

gozdni živali opredelili glede njenih prehranjevalnih navad in kakšen je bil pri tem delež 

pravilnih in napačnih opredelitev. Ugotovimo lahko, da se je glede prehranjevalnih navad 

predstavljenih gozdnih živali opredelilo 80 % sodelujočih otrok. Ostalih 20 % otrok ni podalo 

opredelitve. Delež otrok, ki so pri opredelitvi prehranjevalnih navad predstavljenih gozdnih 

živali podali pravilen odgovor, je bil 55 %.  Ostalih 45 % otrok je podalo napačne odgovore.  
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3.2.11.3 Fizične značilnosti predstavljenih gozdnih živali 

 

Iz table 9, ki med drugim prikazuje tudi delež otrok, ki so se pri prostem pripovedovanju o 

izbrani gozdni živali opredelili glede njenih fizičnih značilnosti in ki prikazuje, kakšen je bil 

pri tem delež pravilnih in napačnih opredelitev, lahko ugotovimo, da se je glede fizičnega opisa 

gozdnih živali opredelilo 78 % sodelujočih otrok in prav vsi so pri tem podali pravilne 

odgovore. Ostalih 22 % otrok ni podalo opredelitve.  

 

 
Graf 5: Delež otrok po številu podanih fizičnih opisov gozdnih živali 

 

V grafu 5 je prikazan delež otrok, ki so podali različno število fizičnih opisov. Vsi otroci so 

namreč podali pravilne odgovore glede fizičnega opisa gozdnih živali, vendar je bila večina 

otrok izredno skopa pri podajanju teh informacij. Ugotovimo lahko, da je kar 38 % otrok podalo 

samo en fizični opis živali. Po dva fizična opisa živali je podalo 15 % otrok, prav toliko jih je 

podalo tudi po tri opise. Štiri fizične opise pa je podalo 8 % otrok. Le 23 % otrok je podalo bolj 

podrobne fizične opise gozdnih živali, ko so podali od 5 do največ 7 opisov.  

 

3.2.11.4 Lastnosti predstavljenih gozdnih živali 

 

Tabela 9 med drugim prikazuje tudi delež otrok, ki so se pri prostem pripovedovanju o izbrani 

gozdni živali opredelili glede njenih lastnosti in kakšen je bil pri tem delež pravilnih in napačnih 

opredelitev. Ugotovimo lahko, da se je glede lastnosti predstavljenih gozdnih živali opredelila 

polovica sodelujočih otrok. Ostali otroci niso podali opredelitve. Delež otrok, ki so pri 

opredelitvi lastnosti predstavljenih gozdnih živali podali pravilen odgovor, je bil 76 %.  Ostalih 

24 % otrok je podalo napačne odgovore.  
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3.3 PRIMARNI INFORMATORJI OTROK  

 

Po končanem pripovedovanju otrok o izbrani gozdni živali sem želela ugotoviti, kdo so otrokovi 

primarni informatorji. To sem preverila tako, da sem otroke vprašala, kje so pridobili 

informacije o živali, o kateri so mi pripovedovali. Njihove odgovore sem nato kodirala v 6 

kategorij: starši, sorodniki in znanci, mediji, knjige in pesmi, vzgoja in izobraževanje ter drugo. 

 

Tabela 10: Primarni informatorji otrok 

Kategorija f f (%) Podkategorija f f (%) 

Starši 33 66 % Mama 30 60 % 

   Oče 22 44 % 

Mediji 20 40 % TV oddaje 10 20 % 

   Risanka 12 24 % 

Knjige in pesmi 19 38 % Knjiga 16 32 % 

   Pravljica 2 4 % 

   Pesem 3 6 % 

Sorodniki in znanci 14 28 % Babica 7 14 % 

   Sestra 3 6 % 

   Brat 2 4 % 

   Ded  1 2 % 

   Stric 1 2 % 

   Prijatelj 1 2 % 

   Sošolka 1 2 % 

Vzgoja in izobraževanje 6 12 % Vrtec 5 10 % 

   Vzgojiteljica 1 2 % 

   Učiteljica plesa 1 2 % 

   Učiteljica angleščine 1 2 % 

   Živalski vrt 2 4 % 

Drugo 5 10 % Ne vem 3 6 % 

   Slika v gostilni 1 2 % 

   Lastna izkušnja 1 2 % 

 

Tabela 10 prikazuje odgovore otrok o tem, kje so pridobili informacije o gozdnih živalih, ki so 

mi jih posredovali. Kot lahko ugotovimo iz tabele, je najpogostejši vir informacij mama. To je 

menilo kar 60 % otrok. Drugi najpogostejši vir informacij je oče, kar je menilo 44 % otrok. 

Dokaj pogosti pa so bili tudi odgovori, da so informacije o živalih otroci pridobili iz knjig (32 

%) ter medijev (40 %). Do informacij o predstavljenih gozdnih živalih je prek TV oddaj prišlo 

20 % otrok, prek risank pa 24 %. Nekateri otroci so bili pri navedbi risank tudi bolj specifični 

in so navedli primere risank: Divja brata Kratt (6 %), Pixi in čarobni zid (4 %) in Gosenica 

Tinka (2 %). Da so informacije otroci pridobili od sorodnikov, je odgovorilo 28 % otrok, pri 

čemer je s 14 % prevladovala babica, le 12 % otrok pa je odgovorilo, da so informacije o živalih 
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pridobili v vrtcu. 4 % otrok je odgovorilo, da so informacije pridobili v živalskem vrtu. Da so 

pridobili informacije iz pesmi, je navedlo 6 % otrok, od tega je 4 % otrok navedlo pesem Zajček 

dolgoušček, avtorja Janeza Bitenca. 6 % otrok na to vprašanje kljub mojim spodbudam ni imelo 

odgovora. 2 % otrok pa je odgovorilo, da so te informacije pridobili prek lastne izkušnje.  

 

 

3.4 ŽIVAL, KI SI JO ŽELIJO ZAPOMNITI 

 

Pri tokratni nalogi me je zanimalo, katero žival bi si otroci radi zapomnili. To sem ugotovila 

tako, da sem otroke prosila, naj si predstavljajo, da je na mizi fotoaparat, katerega naj primejo 

v roke in z njim fotografirajo tisto žival, ki bi si jo želeli zapomniti. 

 

 
Graf 6: Fotografiranje gozdnih živali – žival, ki si jo želi zapomniti 

 

Graf 6 prikazuje delež otrok za vsako posamezno gozdno žival, ki jo je otrok namišljeno 

fotografiral in s tem pokazal na to, katero žival bi si želel zapomniti. Kot lahko razberemo iz 

grafa, si je največ otrok želelo zapomniti volka. Fotografiralo ga je namreč 20 % otrok. Volku 

je sledil jelen, katerega je fotografiralo 18 % otrok, in medved, katerega je fotografiralo 16 % 

otrok. Z namišljeno fotografijo si je 12 % otrok želelo zapomniti zajca. Sovo je fotografiralo 8 

% otrok, prav tako tudi ježa. S 6 % jim je sledila veverica. Najmanjkrat pa so otroci fotografirali 

jazbeca (4 %), lisico (4 %) in močerada (4 %). 

 

 

3.5 PRISILNA IZBIRA 

 

Pri naslednjem sklopu vprašanj sem želela ugotoviti, ali imajo 4–5 letni otroci že izoblikovano 

predstavo o prehranjevalnih navadah gozdnih živali in kakšna je njihova predstava o 

medvrstnem odnosu plen – plenilec. To sem ugotovila tako, da sem otrokom zastavila različna 

vprašanja, oni pa so mi nanje odgovorili tako, da so izbrali eno izmed dveh ponujenih živalih.   
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3.5.1 MEDVRSTNI ODNOS PLEN – PLENILEC 

 

Da sem ugotovila, ali imajo otroci izoblikovano predstavo o medvrstnem odnosu plen – 

plenilec, sem pred otroke postavila tri pare živali in sicer: lisico in zajca, veverico in sovo ter 

medveda in jelena. Vsakega posameznega otroka sem prosila, da pri vsakem paru izbere tisto 

žival, ki bi lovila in pojedla drugo žival. 

 

 
Graf 7: Predstava otrok o medvrstnem odnosu plen – plenilec 

 

Graf 7 prikazuje uspešnost otrok pri vseh treh parih živali. Kakšna je njihova predstava o 

medvrstnem odnosu plen – plenilec lahko razberemo iz grafa. Ugotovimo lahko, da ima 78 % 

otrok izoblikovano predstavo o medvrstnem odnosu plen – plenilec, saj so pri vseh treh parih 

za plenilca izbrali pravo žival. Ostali otroci so podali po en ali dva napačna odgovora. Po en 

napačen odgovor je tako podalo 18 % otrok, po dva napačna odgovora pa je podalo 4 % otrok. 

Po tri napačne odgovore ni podal nihče izmed otrok, iz česar lahko zaključimo, da nihče izmed 

otrok nima povsem neizoblikovane predstave o medvrstnem odnosu plen – plenilec. 

 

 

3.4.1.1 PRVI PAR: Lisica in zajec 

 

Lisica in zajec sta bila prvi par živali, ki sem ga postavila pred otroke, da bi ugotovila, kakšna 

je njihova predstava o medvrstnem odnosu plen – plenilec. Otrokom sem ob tem zastavila 

vprašanje: »Kdo bo koga lovil in pojedel?«.   
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Graf 8: Medvrstni odnos med lisico in zajcem 

 

Graf 8 prikazuje uspešnost otrok pri njihovi predstavi o medvrstnem odnosu med lisico in 

zajcem. Kot lahko ugotovimo, je bilo uspešnih 88 % otrok, saj so za plenilca izbrali lisico. 

Ostalih 12 % otrok je podalo napačen odgovor, saj so menili, da bo zajec ulovil in pojedel lisico.  

 

 

3.4.1.2 DRUGI PAR: Veverica in sova 

 

Veverica in sova sta bili drugi par živali, ki sem ga postavila pred otroke, da bi ugotovila, kakšna 

je njihova predstava o medvrstnem odnosu plen – plenilec. Otrokom sem ob tem zastavila 

vprašanje: »Kdo bo koga lovil in pojedel?«.   

 

 
Graf 9: Medvrstni odnos med veverico in sovo 

 

Graf 9 prikazuje uspešnost otrok pri njihovi predstavi o medvrstnem odnosu med veverico in 

sovo. Ugotovimo lahko, da so bili pri tokratni izbiri živali uspešni skoraj vsi otroci. Kar 98 % 

otrok je namreč pravilno odgovorilo, da je plenilec sova, ki bo uplenila veverico. Le 2 % otrok 

je menilo drugače in sicer, da bo veverica uplenila sovo, kar je napačen odgovor.  
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3.4.1.3 TRETJI PAR: Medved in jelen 

 

Medved in jelen sta bili tretji par živali, ki sem ga postavila pred otroke, da bi ugotovila, kakšna 

je njihova predstava o medvrstnem odnosu plen – plenilec. Otrokom sem ob tem zastavila 

vprašanje: »Kdo bo koga lovil in pojedel?«.   

 

 
Graf 10: Medvrstni odnos med medvedom in jelenom 

 

Graf 10 prikazuje uspešnost otrok pri njihovi predstavi o medvrstnem odnosu med medvedom 

in jelenom. Kot lahko ugotovimo, je bila večina otrok uspešna pri izbiri živali, saj je za plenilca 

izbrala medveda. To je menilo 88 % otrok. Ostalih 12 % otrok je za plenilca izbralo jelena, kar 

je bil napačen odgovor. 

 

 

3.5.2 PREHRANJEVALNE NAVADE GOZDNIH ŽIVALI 

 

Da sem ugotovila, ali imajo otroci že izoblikovano predstavo o prehranjevalnih navadah 

gozdnih živali, sem pred otroke postavila pet parov živali in sicer: jelena in ježa, veverico in 

lisico, zajca in sovo, močerada in volka ter jazbeca in jelena. Vsakega posameznega otroka sem 

prosila, da pri vsakem paru izbere tisto žival, ki se prehranjuje z neko določeno hrano. 

 

 
Graf 11: Predstava otrok o prehranjevalnih navadah gozdnih živali 
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Graf 11 prikazuje uspešnost otrok pri vseh petih parih živali. Kakšna je njihova predstava o 

prehranjevalnih navadah gozdnih živali lahko razberemo iz grafa. Ugotovimo lahko, da ima le 

8 % otrok izoblikovano predstavo o prehranjevalnih navadah zgoraj omenjenih gozdnih živali, 

saj so pri vseh petih vprašanjih izbrali pravo žival. Ostali otroci so pri tem naredili eno ali več 

napak. Po eno napako pri izbiri živali je naredilo 52 % otrok, po dve napaki 22 % otrok, po tri 

napake 14 % otrok in po štiri napake 4 % otrok. Po pet napačnih odgovorov ni podal nihče 

izmed otrok, iz česar lahko zaključimo, da nihče izmed otrok nima povsem neizoblikovane 

predstave o prehranjevalnih navadah gozdnih živali. 

 

 

3.4.2.1 PRVI PAR:  Jelen in jež 

 

Jelen in jež sta bila prvi par živali, ki sem ga postavila pred otroke, da bi ugotovila, kakšna je 

njihova predstava o prehranjevalnih navadah gozdnih živali. Otrokom sem ob tem zastavila 

vprašanje: »Kdo izmed njiju se prehranjuje z listi grmičevja?«.   

 

 
Graf 12: Izbira živali, ki se prehranjuje z listi grmičevja 

 

Graf 12 prikazuje uspešnost otrok pri njihovi predstavi o tem, katera izmed ponujenih živali se 

prehranjuje z listi grmičevja. Kot lahko razberemo iz grafa, je bilo pri izbiri živali, ki se 

prehranjuje z listi grmičevja, neuspešnih kar 76 % otrok, saj so le-ti menili, da se z listi 

grmičevja hrani jež. Uspešnih je bilo tako le 24 % otrok, ki so za žival, ki se prehranjuje z listi 

grmičevja, izbrali jelena.  

 

 

3.4.2.2 DRUGI PAR: Veverica in lisica 

 

Veverica in lisica sta bila drugi par živali, ki sem ga postavila pred otroke, da bi ugotovila, 

kakšna je njihova predstava o prehranjevalnih navadah gozdnih živali. Otrokom sem ob tem 

zastavila vprašanje: »Kdo izmed njiju se prehranjuje s storži dreves?«.   
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Graf 13: Izbira živali, ki se prehranjuje s storži dreves 

 

Graf 13 prikazuje uspešnost otrok pri njihovi predstavi o tem, katera izmed ponujenih živali se 

prehranjuje s storži dreves. Ugotovimo lahko, da je bilo pri izbiri živali, ki se hrani s storži 

dreves, uspešnih 86 % otrok, saj so odgovorili, da se s storži dreves prehranjuje veverica. 

Ostalih 14 % otrok je za žival, ki se prehranjuje s storži dreves, izbralo lisico, kar je napačen 

odgovor.  

 

 

3.4.2.3 TRETJI PAR: Zajec in sova 

 

Zajec in sova sta bila tretji par živali, ki sem ga postavila pred otroke, da bi ugotovila, kakšna 

je njihova predstava o prehranjevalnih navadah gozdnih živali. Otrokom sem ob tem zastavila 

vprašanje: »Kdo izmed njiju se prehranjuje s travo?«   

 

 
Graf 14: Izbira živali, ki se prehranjuje s travo 

 

Graf 14 prikazuje uspešnost otrok pri njihovi predstavi o tem, katera izmed ponujenih živali se 

prehranjuje s travo. Kot lahko ugotovimo je bilo pri izbiri živali, ki se prehranjuje s travo, 

uspešnih 88 % otrok. Ti so pravilno odgovorili, da se s travo hrani zajec. Ostalih 12 % otrok je 

na vprašanje odgovorilo napačno, saj so odgovorili, da se s travo hrani sova. 
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3.4.2.4 ČETRTI PAR: Močerad in volk 

 

Močerad in volk sta bila četrti par živali, ki sem ga postavila pred otroke, da bi ugotovila, kakšna 

je njihova predstava o prehranjevalnih navadah gozdnih živali. Otrokom sem ob tem zastavila 

vprašanje: »Kdo izmed njiju se prehranjuje s hrošči?«.   

 

 
Graf 15: Izbira živali, ki se prehranjuje s hrošči 

 

Graf 15 prikazuje uspešnost otrok pri njihovi predstavi o tem, katera izmed ponujenih živali se 

prehranjuje s hrošči. Ugotovimo lahko, da je bilo pri izbiri živali, ki se prehranjuje s hrošči, 

uspešnih 74 % otrok, saj so pravilno odgovorili, da se s hrošči hrani močerad. Neuspešnih je 

bilo 26 % otrok, ki so odgovorili, da se s hrošči prehranjuje volk.  

 

 

3.4.2.5 PETI PAR: Jazbec in jelen 

 

Jazbec in jelen sta bila peti par živali, ki sem ga postavila pred otroke, da bi ugotovila, kakšna 

je njihova predstava o prehranjevalnih navadah gozdnih živali. Otrokom sem ob tem zastavila 

vprašanje: »Kdo izmed njiju se prehranjuje s hrošči?«.   

 

 
Graf 16: Izbira živali, ki se prehranjuje s hrošči 
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Graf 16 prikazuje uspešnost otrok pri njihovi predstavi o tem, katera izmed ponujenih živali se 

prehranjuje s hrošči. Kot lahko razberemo iz grafa, je bilo pri izbiri živali, ki se prehranjuje s 

hrošči, uspešnih 74 % otrok, saj so za žival, ki se hrani s hrošči, izbrali jazbeca. Ostalih 26 % 

otrok je na vprašanje odgovorilo napačno, saj so odgovorili, da se s hrošči hrani jelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

4 RAZPRAVA 

 

Poznavanje gozdnih živali oziroma živih organizmov nasploh je predpogoj za nadaljnje učenje 

o evoluciji, ekosistemih in drugih naravoslovnih vsebinah (Allen, 2015), poznavanje teh  vsebin 

pa je nujno za razvoj posameznika, ki bo ekološko ozaveščen in se bo zavzemal za trajnosten 

način življenja (Callenbach, po Bahor, 2009). Prav zaradi tega me je v magistrskem delu 

zanimalo znanje predšolskih otrok, starih od 4 do 5 let, o ekologiji gozdnih živali in njihovih 

medvrstnih odnosih ter prehranjevalnih navadah. Ugotavljala sem, ali znajo predšolski otroci 

prepoznati vse ponujene gozdne živali (medveda, jazbeca, lisico, ježa, močerada, sovo, jelena, 

veverico, zajca in volka), kaj znajo o njih povedati, bolj natančno pa sem ugotavljala, kakšno 

védenje/znanje imajo predšolski otroci o prehranjevalnih navadah omenjenih gozdnih živali in 

odnosih med posameznimi gozdnimi organizmi. Med drugim sem skušala ugotoviti, kje in na 

kakšen način so predšolski otroci prišli do odgovorov, ki so mi jih podali – zanimali so me 

namreč primarni informatorji. 

 

Z raziskavo sem ugotovila, da je poznavanje gozdnih živali slabše od pričakovanega. Namreč 

kar 60 % vseh sodelujočih otrok je pri identifikaciji gozdnih živali napačno poimenovalo od 

dve do štiri živali. Presenetljiv je podatek, da je le 8 % otrok pravilno poimenovalo vseh deset 

gozdnih živali. Ostalih 32 % otrok pa je pri identifikaciji gozdnih živali napačno poimenovalo 

eno žival. Glede na rezultate tako prvo hipotezo, pri kateri sem predpostavljala, da bodo otroci 

pravilno poimenovali vsaj devet od desetih ponujenih gozdnih živali, zavračam. Hipotezo 

zavračam na podlagi rezultata, da je samo 40 % otrok pravilno poimenovalo vsaj devet od 

desetih ponujenih gozdnih živali.   

 

V nadaljevanju raziskave so imeli otroci možnost, da si izmed desetih ponujenih gozdnih živali 

izberejo tisto žival, ki jo najbolje poznajo in bodo o njej zagotovo lahko kaj povedali. Največ 

otrok, in to kar štirinajst, si je za pogovor izbralo medveda. Najpogostejše značilnosti, ki so jih 

povedali o medvedu, so bile, da živi v gozdu, da je velik in močan ter da ima močne noge in 

zobe. Podobna opažanja je pri svojem delu opazila tudi J. R. Bullock (1994), ki pravi, da so 

otroci najbolj navdušeni nad veliki živalmi, ki živijo v bližnjem gozdu. Omenila je, da so otroci 

najbolj navdušeni prav nad medvedom in jelenom zaradi njune veličine. Tudi v naši raziskavi 

je bil jelen med bolj zastopanimi živalmi, saj se je za pogovor o njem odločilo šest otrok in od 

tega je kar pet otrok pri jelenu opazilo njegovo veliko rogovje. Sicer pa so bili otroci pri 

fizičnem opisu oziroma pri podajanju informacij o telesni zgradbi gozdnih živali večinoma zelo 

skopi, saj je kar 38 % otrok podalo samo en fizični opis živali, po dva fizična opisa je podalo 

15 % otrok in prav toliko jih je podalo po tri opise. Tudi Wellman in Gelman (1988, po Allen, 

2015) pišeta o tem, da se otroci, mlajši od sedmih let, nagibajo k opisu samo ene lastnosti živali, 

čeprav so jih sposobni poimenovati več. Pišeta tudi, da je velik delež otrok osredotočenih na 

opisovanje barv živali, kar se je izkazalo tudi v naši raziskavi, saj je kar 44 % otrok navedlo 

barvo živali. Sicer pa so v naši raziskavi najbolj podrobne opise živali podali tisti otroci, ki so 

se odločili za pogovor o sovi in zajcu. Pri zajcu je bil eden izmed najbolj zastopanih odgovor 

ta, da ima zajec dolga ušesa ter da se hrani s korenjem. Do podobnih ugotovitev pa sta v svoji 

študiji prišla tudi Geiman in Coley (1990), ki sta opravljala raziskavo pri dveletnikih. Otroci, 
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ki so si za pogovor o eni izmed ponujenih gozdnih živali izbrali sovo, pa so najpogosteje opazili 

njena krila (86 %), oči (57 %), kljun (43 %), ušesa (43 %), noge (14 %) in glavo (14 %). Več 

kot polovica teh otrok je sovo opisala tudi kot nočno ptico, ki živi v gozdu v luknji drevesa. 

Podobno so v svoji študiji, ki so jo sicer izvajali pri 10–15 letnikih, ugotovili tudi Torkar, 

Gnidovec, Tunnicliffe in Tomažič (2018). Ugotovili so, da imajo otroci nekaj znanja o videzu 

živali, njenem vedenju, prehrani in življenjskem prostoru. Podobno kot otroci v naši raziskavi 

so bili otroci, ki so bili zajeti v njihovi raziskavi, mnenja, da sove živijo v drevesih in gozdovih 

ter pri sovi najpogosteje opazili njene oči (99 %), krila (98 %), kljun (97,9 %), noge (95 %), 

glavo (94 %), ušesa (79 %) in perje (65 %). Prav tako so bili tudi ti otroci mnenja, da je sova 

nočna ptica (68 %).  Še eno podobnost z ugotovitvami iz naše raziskave pa lahko primerjam z 

ugotovitvami Prokop in Tunnicliffe (2010), ki sta v svoji raziskavi ugotovila enako, kot se je to 

izkazalo v moji raziskavi, in sicer, da otroci vedo, da veverice živijo v luknjah dreves, kjer 

imajo svoja gnezda.  

 

Presenetilo me je dejstvo, da so se otroci pri prostem pripovedovanju o izbrani gozdni živali 

večinoma (92 %) opredelili glede življenjskega prostora ponujenih živali in da so bili pri tem 

večinoma uspešni (89 %). Iz tega lahko zaključim, da večina otrok pozna naravni življenjski 

prostor omenjenih gozdnih živali. Dokaj visok je bil tudi delež tistih otrok, ki so se opredelili 

glede prehranjevalnih navad ponujenih gozdnih živali, vendar pa so bili pri pravilni opredelitvi 

prehrane le polovično uspešni. Iz tega lahko zaključim, da skoraj vsak drugi otrok nima razvite 

prave predstave o prehranjevalnih navadah gozdnih živali. Na visoke frekvence napačnih 

predstav o prehranjevalnih navadah živali so opozarjali že tudi Sander, Jelemenska in Kattmann 

(2006, po Allen, 2017). Ti so raziskavo sicer opravljali pri šolskih otrocih, vendar vseeno lahko 

povlečemo smernice tudi na predšolske otroke. Le-ti tudi opozarjajo na to, da predstave o 

prehranjevalnih navadah živali ostajajo in se pogosto nespremenjene nadaljujejo v odraslo 

dobo. Prav zato Allen (2017) opozarja na to, da je nujno potrebno zgodnje odkrivanje napačnih 

predstav otrok o prehranjevalnih navadah živali. Iz tega lahko sama nadaljujem, da je nujno 

potrebno zgodnje odkrivanjem napačnih predstav otrok o celotni ekologiji živali in da jim 

odrasli ponujamo možnosti, da si sami oblikujejo pravilno in predvsem realno predstavo o 

živalih. Glede na odgovore otrok pri prvem sklopu vprašanj lahko zaključim, da imajo otroci 

načeloma dobro predstavo o življenjskem prostoru gozdnih živali, pomanjkljivo pa je njihovo 

znanje glede njihovih prehranjevalnih navad, telesne zgradbe in drugih lastnosti.  

 

Zanimiv pa je tudi podatek, da so se otroci v naši raziskavi najpogosteje opredeljevali glede 

življenjskega prostora živali (92 %), temu pa so nato sledile še opredelitve glede 

prehranjevalnih navad gozdnih živali (89 %) in telesnih značilnosti (78 %). V nasprotju z  

našimi rezultati raziskave pa je raziskava, ki sta jo opravila Tunnicliffe in Reiss pri otrocih, 

starih od 4 do 14 let (1999), kjer so bile najpogosteje navedene telesne značilnosti živali, šele 

nato pa tudi vedenjske značilnosti in življenjski prostor živali. 

 

Po končanem pogovoru o izbrani gozdni živali so otroci dobili nalogo, da z namišljenim 

fotoaparatom fotografirajo tisto žival, ki bi si jo želeli zapomniti. S to dejavnostjo smo želeli 

ugotoviti, katere od predstavljenih gozdnih živali so tiste, ki so interesantne otrokom oziroma 
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v njih vzbujajo večje zanimanje. Odgovore, ki sem jih pridobila, so me izredno presenetili, saj 

sem bila prepričana, da bodo otroci fotografirali jazbeca ali močerada, ki sta jim bila manj 

poznana. Le dva otroka sta fotografirala jazbeca in s tem nakazala zanimanje zanj. S to 

dejavnostjo sem tako prišla do ugotovitev, da se otroci zanimajo za živali, ki so jim že poznane, 

vendar pa sem hkrati prišla do spoznanja, da otroci vseeno kažejo več zanimanja za tiste živali, 

ki se tretirajo kot bolj nevarne živali in ki v ljudeh vzbujajo strah. Pri tem mislim predvsem na 

izbiro otrok, da si želijo zapomniti medveda (16 %), volka (20 %) in jelena (18 %). O tem v 

svoji študiji pišejo tudi Öhman, Flykt in Esteves (2001, po Allan, 2017), ki so podobno 

ugotovili, da otroci več pozornosti namenjajo tistim živalim, ki v njih vzbujajo strah. 

 

V magistrskem delu me je zanimalo tudi kakšno je védenje/znanje otrok starih od 4 do 5 let o  

prehranjevalnih navadah gozdnih živali in odnosih med posameznimi gozdnimi organizmi. 

Allen (2015) v svojem delu piše, da so predšolski otroci sposobni razumeti preproste vidike 

povezovalnih parov – tako znotraj prehranjevalnih verig kot tudi znotraj odnosov med 

organizmi, kar pa se v naši raziskavi ni povsem potrdilo. Iz analize odgovorov otrok lahko 

ugotovimo, da ima le 8 % otrok že izoblikovano predstavo o prehranjevalnih navadah gozdnih 

živali, ki smo jih obravnavali v magistrskem delu. Ostali otroci so bili pri »prisilni« izbiri manj 

uspešni, čeprav me je vseeno pozitivno presenetil delež otrok, ki so pri »prisilni« izbiri naredili 

le eno napako. Teh otrok je bilo namreč 52 %. Na podlagi  rezultatov lahko potrdim postavljeno 

hipotezo, da otroci še nimajo povsem izoblikovane predstave o prehranjevalnih navadah 

predstavljenih gozdnih živali. Glede na rezultate lahko ugotovimo, da ima največ otrok napačne 

predstave o prehranjevalnih navadah močerada, jazbeca, volka, jelena in predvsem ježa. 

Presenetil me je izredno velik delež otrok, ki so se napačno opredelili glede prehranjevalnih 

navad ježa. Predpostavljam, da so imeli otroci napačne predstave o prehranjevalnih navadah 

ježa predvsem zato, ker so bili listi grmičevja del plastične igrače, ki je realistično upodabljala 

ježa. Prav zaradi tega menim, da je večina otrok odgovorila, da se z listi grmičevja hrani jež in 

ne jelen. Prav tako pa je jež tudi v pravljicah, slikanicah in otroških pesmih opevan kot žival, 

ki nabada in se hrani z listi, jabolki in hruškami.  

 

Kot je pričakovano, pa imajo otroci boljšo predstavo o medvrstnem odnosu plen – plenilec. V 

raziskavi sem namreč ugotovila, da ima 78 % otrok že izoblikovano predstavo o medvrstnem 

odnosu plen – plenilec. Ti otroci so znali ugotoviti, katera izmed ponujenih živali je plenilec, 

ki z različnimi plenilskimi strategijami opazuje plen, ga zalezuje, lovi in ulovi ter ga nato tudi 

poje. Hkrati pa je otrok izmed ponujenih živali znal prepoznati tisto žival, ki je plen – žival, ki 

plenilcu predstavlja vir hrane. Na podlagi rezultatov lahko postavljeno hipotezo, da imajo otroci 

že izoblikovano pravilno predstavo o medvrstnem odnosu plen – plenilec, le delno potrdim. 

Hipoteze ne morem povsem potrditi, saj je le 18 % otrok pri »prisilni« izbiri izbralo eno napačno 

žival, po dve napačni živali pa je izbralo 4 % otrok. Ti otroci tako še nimajo povsem 

izoblikovane predstave o sami strategiji plenilstva, in sicer, kako in na kakšen način živali lovijo 

ter se hranijo z drugimi živalmi.  

 

Poleg poznavanja gozdnih živali in otrokovih predstavah o njihovih prehranjevalnih navadah 

ter medvrstnih odnosih plen – plenilec me je zanimalo, kje so otroci pridobili informacije o 
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gozdnih živalih, ki so mi jih posredovali. Iz analize podatkov lahko potrdim hipotezo, da so 

otrokovi primarni informatorji starši. Najpogosteje so otroci navajali, da informacije pridobijo 

od mame, kar je menilo 60 % otrok. Kot drugi najpogostejši vir informacije pa so navedli očeta. 

To je menilo 44 % otrok. Da so starši najpogosteje omenjeni vir informacij sta v svoji raziskavi 

ugotovila tudi Tunnicliffe in Reiss (1999). Poleg staršev pa so se kot pomemben vir informacij 

izkazali tudi sorodniki, predvsem babica s 14 %. Na velik pomen družinskih članov pri 

podajanju znanja je v svojem delu opozoril tudi Torkar (2014). V kasnejši raziskavi, ki je bila 

opravljena z osnovnošolci, sta Torkar in Mavrič (2016) ugotovila, da pridobijo slovenski otroci 

največ informacij o živalih z gledanjem televizije, z branjem knjig in revij. Tudi otroci v naši 

raziskavi so omenjali, da informacije pridobijo z branjem knjig (32 %) in gledanjem televizije, 

kar je bil s 44 % tretji najpogostejši odgovor. 20 % otrok je odgovorilo, da informacije pridobijo 

z gledanjem različnih televizijskih oddaj, 24 % otrok pa je odgovorilo, da informacije pridobijo 

z gledanjem risank. Nekateri otroci so bili pri navedbi risank tudi bolj specifični in so navedli 

primere risank: Divja brata Kratt (6 %), Pixi in čarobni zid (4 %) in Gosenica Tinka (2 %).  Če 

je bila šola tretji najpogostejši odgovor učencev pri raziskavi, ki sta jo izvedla Torkar in Mavrič 

(2016), pa je bil vrtec z 10 % šele šesti najpogostejši odgovor pri naši raziskovalni skupini 

otrok.  

 

Kljub temu da v mojem raziskovalnem delu ni bilo izrecnega poudarka na ugotavljanju razlik 

med spoloma ter da je vzorec premajhen, da bi bil hi-kvadrat test veljaven, pa sem vseeno 

opazila, da so se pojavljale razlike med spoloma pri njihovi izbiri živali, o kateri so se želeli 

pogovoriti. Ugotovila sem, da si je več deklic izbralo za pogovor tiste živali, ki se jih načeloma 

tretira kot bolj ljubke in nežne. Tu mislim predvsem na njihovo izbiro pogovora o veverici in 

zajcu. To v svoji študiji potrjujeta tudi Prokop in Tunnicliffe (2010), ki sta ugotovila, da imajo 

dekleta več pozitivnega odnosa do zajca in veverice, ki ju slednje štejejo za ljubke živali. Dečki 

pa so prevladovali pri izbiri živali, ki so veliki plenilci in se večinoma prehranjujejo z  mesom. 

Tu mislim predvsem na njihovo izbiro pogovora o sovi in volku. Prav tako se to potrjuje tudi v 

študiji, ki sta jo izvedla Prokop in Tunnicliffe (2010), saj sta ugotovila, da fantje kažejo več 

zanimanja za spoznavanje volka. Pri dečkih lahko povlečem smernice tudi z raziskavo, ki jo je 

opravil Allen (2015). Ugotovil je namreč, da so otrokom bolj kot rastlinojede živali zanimive 

mesojede. Tudi tukaj lahko povlečem vzporednice z ugotovitvami študije, ki so jih izvedli 

Öhman, Flykt in Esteves (2001, po Allan, 2017), saj so otroci prav za sovo in volka menili, da 

sta hudobna, strašna in jezna in tako v otrocih vzbujajo strah.  
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5 ZAKLJUČEK 

 

Prek intervjujev, ki sem jih izvedla s otroki starimi od 4 do 5 let, sem v svojem magistrskem 

delu ugotavljala znanje otrok o ekologiji gozdnih živali, njihove predstave o prehranjevalnih 

navadah in medvrstnem odnosu plen – plenilec.  

 

Z raziskavo sem ugotovila, da imajo otroci težave pri prepoznavanju in poimenovanju gozdnih 

živali. Predvsem se je to pokazalo pri identifikaciji jazbeca in močerada. Tudi pri splošnem – 

fizičnem opisu živali, so otroci večinoma podajali zelo skope odgovore. Pomanjkljivo je tudi 

njihovo znanje o prehranjevalnih navadah gozdnih živali. Bolje pa imajo izoblikovano 

predstavo o medvrstnem odnosu plen – plenilec. Prav tako je boljše njihovo poznavanje 

življenjskega prostora gozdnih živali. Če gledamo celostno, lahko ugotovimo, da imajo otroci 

nekaj znanja o gozdnih živalih, vendar pa je njihovo znanje splošno in v večini ni poglobljeno.  

 

Pomembno je, da se vzgojitelji, učitelji in na splošno odrasli začnemo zavedati pomena 

poglabljanja znanja otrok o ekologiji gozdnih živalih in predvsem o njihovih prehranjevalnih 

navadah, saj je to znanje, kot pravi Slarp (2014, po Allen, 2017), bistvenega pomena za 

razumevanje širših ekoloških vprašanj. Meni namreč, da če so predšolski otroci opremljeni s 

tem znanjem, to omogoča prihodnjo naravoslovno pismenost in večjo verjetnost, da se bodo  

razvili v odrasle okoljevarstvenike. Razvoj ekološko pismenih posameznikov, ki se zavedajo 

pomena trajnostnega razvoja, vodi v razvoj trajnostne družbe, ki bo skrbela za dobrobit naše in 

prihodnje generacije, za kar se moramo vsi močno zavzemati. 

 

V magistrskem delu sem raziskovala tudi, kateri so otrokovi primarni informatorji o gozdnih 

živalih. Kot sem predvidevala, je največ otrok navedlo, da informacije pridobijo od staršev, 

zato je pomembno, da starše seznanimo s tem, kako zelo so za otroke pomembne informacije, 

ki jih pridobijo od njih. Ker imajo tudi odrasli velikokrat napačne predstave o živalih, je 

pomembno, da se le-ti pred podajanjem svojega znanja otrokom prepričajo, da so njihove 

informacije prave in ne popačene. Le tako si bodo otroci lažje lahko ustvarili pravo in realno 

sliko, če pa je to mogoče, jim moramo omogočiti, da informacije pridobijo z lastno aktivnostjo 

in izkušnjami. Pri analizi pa me je izredno presenetilo dejstvo, da je vrtec, kot vir informacij, 

zasedel šele šesto mesto. Iz tega lahko sklepam, da se vzgojitelji v vrtcih premalo poslužujemo 

raziskovanja gozdnih živali – njihove ekologije in prehranjevalnih navad. Predvsem imam tu v 

mislih, da imajo otroci premalo ponujenih možnosti, da bi z lastnim raziskovanjem skozi 

dejavnosti prihajali do poglobljenih znanj o ekologiji gozdnih živali.  

 

Iz analize otrokovih odgovorov lahko tudi ugotovimo, da so med bolj poznanimi gozdnimi 

živalmi medved, lisica, jež, zajec in volk. To lahko pripišemo tudi raznim otroškim pesmim in 

pravljicam, kjer so te živali pogosto zastopane. Pri tem je treba biti pozoren, saj v vseh 

pravljicah in pesmih živali niso realno predstavljene. Na to v svojem delu opozarja tudi K. 

Trontelj, (2015), ki pravi, da moramo otrokom o naravi dati realno predstavo in je ne smemo 

poskušati olepševati. Meni, da otroci ne potrebujejo sentimentalnih zgodb o živalih, saj se vsa 

paleta življenja in čustev lahko razvije in pokaže le ob spoznanju narave takšne, kakršna je. 
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Navedla je dva primera, in sicer, da naj medved tako ostane medved in naj ga ne spreminjamo 

v ljubkega medveda, ter naj bo volčja samica volkulja z vsemi svojimi lastnosti – neusmiljena 

plenilka in hkrati skrbna mati. Predvsem volk ima velikokrat negativno vlogo, kar se je izkazalo 

tudi v naši raziskavi, ko so ga otroci opisali kot grdega, jeznega in strašnega. Obstaja namreč 

izredno veliko pravljic in knjig, kjer je volčja književna oseba zlobna in strašna. Zato je 

predvsem od nas odraslih odvisno, katero pravljico bomo povedali otrokom in katero knjigo 

jim bomo ponudili. Strinjam se s K. Trontelj (2015), ki pravi, da o živalih obstajajo kakovostne 

zgodbe, ki povezujejo mitološki in domišljijski svet z naravo in pri tem ne zavajajo in ne 

potvarjajo resnice o živalih oziroma naravi nasploh. Pomembno je, da začnemo tako vzgojitelji 

in učitelji kot tudi starši kritično gledati na različne medije, skozi katere otroci vede ali nevede 

prihajajo do nekih spoznanj. Ne samo prek knjig in pesmi, temveč tudi prek ustreznih 

televizijskih oddaj in risank.  

 

Za konec citiram K. Trontelj (2015), ki pravi: »Naivna romantika in iluzije odpirajo prostor 

številnim zavajanjem in manipulacijam. Človek, ki že od malih nog pozna, sprejema in spoštuje 

naravo, temu ne bo nasedal in se bo znal odločati v skladu s svojo ekološko zavestjo, ki temelji 

na realnem pogledu na naravo in človeka. Resnična ljubezen je vedno povezana z resničnim 

življenjem, ki pa seveda dopušča prostor tudi sanjam in domišljiji.« 
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7 PRILOGE 

 

Priloga 1:  Strukturiran intervju o gozdnih živalih  

 

1. POIMENUJTE ŽIVALI, KI ŽIVIJO V GOZDU. 

 

MEDVED, JAZBEC, LISICA, JEŽ, MOČERAD, SOVA, JELEN, VEVERICA, 

ZAJEC, VOLK. 

ČE KATERE OD ŽIVALI NE ZNA POIMENOVATI MU POMAGAJTE Z 

ODGOVOROM. 

 

(Zabeležite si živali, ki jih otroci pravilno poimenovali, nepravilno poimenovali ali so 

jih nepravilno poimenovali (zapišite si tudi napačna poimenovanja).) 

 

2. IZBERI ENO GOZDNO ŽIVAL … 

 

…KAJ VEŠ POVEDATI O IZBRANI ŽIVALI, KJE SI IZVEDEL INFORMACIJE O 

ŽIVALI/KDO TI JE TO POVEDAL, ZAKAJ SI IZBRAL TO ŽIVAL? 

 

(Zabeležite si žival, ki jo otrok izbere, povzemite na kratko, o čem je govoril.) 

 

3. FOTOGRAFIRAJ ENO IZMED ŽIVALI, KI BI SI JO ŽELEL ZAPOMNITI 

 

… OTROK NAJ SIMULIRA FOTOGRAFIRANJE KATEREKOLI OD 10 VRST 

GOZDNIH ŽIVALI. 

 

(Zabeležite si žival, ki jo otrok fotografiral.) 

 

4. IZSILJENE IZBIRE (PARI) 

 

4.1 KDO BO KOGA LOVIL IN POJEDEL? 

4.1.1. … (LISICA, ZAJEC) 

4.1.2. … (VEVERICA, SOVA) 

4.1.3. … (MEDVED, JELEN) 

(Zabeležite si odgovore.) 

 

4.2 KDO IZMED NIJU SE HRANI Z/S… 

4.2.1. …LISTI GRMIČEVJEM? (JELEN, JEŽ) 

4.2.2. …STORŽI DREVES? (VEVERICA, LISICA) 

4.2.3. …TRAVO? (ZAJEC, SOVA) 

4.2.4. …HROŠČI? (MOČERAD, VOLK) 

4.2.5. …HROŠČI? (JAZBEC, JELEN) 

(Zabeležite si odgovore.) 

 

 

 

 

 

 


