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Knjigo Gremo na morsko obalo je leta 2020 pri Založbi 
Hart izdala izr. prof. dr. Barbara Bajd. Gre za preno-
vljeno knjigo, namenjeno spoznavanju morja in mor-
ske obale, ki je prvič izšla pri Založbi Modrijan leta 
1997. Knjiga prinaša bralcu celovit pogled na živi svet 
obalnega pasu morja. Zlasti jo priporočam tistim, ki 
ob morju preživljajo svoje počitnice ali šolo v naravi. 
Knjiga je tudi zelo primerno učno gradivo za osnov-
nošolske ekskurzije na morsko obalo.
Avtorica že v uvodnem nagovoru izpostavi, da knjiga 
ponuja »nekaj predlogov, kaj in kako lahko raziskujete 
ob morski obali.« Prav to je po mojem prepričanju 
glavna kvaliteta knjige, saj ne želi samo predstaviti 
raznolikosti rastlinstva in živalstva v obalnem pasu 
Jadranskega morja, ampak predvsem bralca učiti, kaj 
kje poiskati in kako raziskati. Avtorica bralcu najprej 
predstavi makroskopski pogled na morje, življenje v 
morju, morsko obalo in obalni pas morja. Pri tem 
spoznamo različne predele morske obale: pršni pas, 
pas bibavice in pravi obalni pas (obalni pas morja, ki 
je vedno pod morjem). Za vsak pas predstavi razmere 
in značilne predstavnike živali in rastlin. Temu sledijo 
dejavnosti, ki se začnejo na obali. Z dejavnostjo Za-
čutimo morsko obalo bralec z vprašanji, kot so, za-
pri oči za nekaj minut in prisluhni; slišiš kake glaso-
ve; katere; zaznaš kak vonj; na kaj te spominja; čutiš 
toploto sonca, spoznava osnovne značilnosti nežive 
(npr. veter, sonce, toplota, barve morja) in žive narave 
(npr. zvoki ptic, vonjave zelišč) na morski obali. Tej 
dejavnosti sledita opazovanje in nabiranje organizmov 
ob morski obali, predvsem v pršnem pasu in pasu bi-
bavice. Predstavljeni so napotki za izvajanje dejavnosti 
in pripomočki za nabiranje in opazovanje. V knjigi se 
lahko naučite natančnega opazovanja različnih sku-
pin rastlin in živali, izdelovanja algarija in določanja 

s preprostimi določevalnimi ključi za morske živali. 
Dejavnosti so namenjene razvijanju naravoslovnih 
postopkov: natančnemu opazovanju (npr. opazovanje 
barve in oblike alg, premikanje raka), razvrščanju in 
urejanju (npr. določevani ključi), štetju (npr. število 
nog rakovice, lovk meduze), merjenju (npr. velikost 
morskih vetrnic) in eksperimentiranju (npr. rjava alga 
v vroči vodi).  Starši in pedagogi pogosto pozabljamo, 
kako preprosto je lahko raziskovanje in koliko različ-
nih stvari lahko z otroki opazujemo in raziskujemo 
z vsemi dostopnimi pripomočki, kot so žlice, cedila, 
pincete, kozarci in ročna lupa. Na vse to nas avtorica 
opominja od prve do zadnje strani knjige. 
V knjigi so predstavljene glavne skupine morskih or-
ganizmov. Spoznamo alge, plankton, semenke, spuž-
ve, ožigalkarje, mehkužce, rake, iglokožce, plaščarje in 
ribe. Nekoliko nerazumljivo je, zakaj so glavonožci, 
ki sodijo med mehkužce, predstavljeni šele za plaščar-
ji.  Knjiga ni namenjena določanju posameznih vrst 
morskih organizmov, čeprav boste lahko številne med 
njimi prepoznali s pomočjo fotografij in risb. V knjigi 
ponekod pogrešam podnapise k fotografijam živali in 
rastlin, ki bi bralcem omogočile prepoznati prikazane 
vrste. Upam, da bo to v ponatisu knjige dopolnjeno. 
V knjigi avtorica tudi poudari, da je morska obala več 
kot le prostor za zabavo, kopanje in sončenje. To je 
raznolik in ranljiv morski ekosistem, ki nam ga knjiga 
predstavi v drugačni, a prav tako prijetni luči.

dr. Gregor Torkar,
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani
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GREMO NA 
MORSKO OBALO

Barbara Bajd

Morje … vonj po soli, pesku, ki žgečka v podplate, sonce, ki žge … počitnice. 
Povabilo na morsko obalo nas vedno razveseli in spravi v dobro voljo. Morje 
pa ni le velika modrina, v kateri se tako radi kopamo,  v vodi in ob njej je 
bogato življenje, ki ga lahko opazujemo, raziskujemo in spoznavamo. Pri 
tem naravo začutimo ter lepoto morske obale še bolj vzljubimo. 

Knjižica je namenjena vsem bralcem, ki jih zanimajo morski organizmi. 
Zlasti dobrodošla bo tistim, ki boste preživeli počitnice ali šolo v naravi 
ob morju. Zbranih je kar nekaj predlogov, kaj in kako lahko samostojno 
raziskujete ob morski obali. 

V knjigi je veliko vprašanj, na katera lahko odgovorite, ko se pobliže 
seznanite z organizmi.
Ali je spužva žival ali rastlina?
Zakaj so nekateri kamni drobno luknjičavi?
Kakšni kamenčki so to? (raki vitičnjaki)

Zato pojdimo na morsko obalo, ne samo, da bi se kopali v morju in se 
sončili ter zabavali na obali, ampak da bomo tudi opazovali raznolikost  
tamkajšnjega  življenja.

www.hartpublishing.si
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