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1 UVOD 

	  

Speleobiologija je relativno mlada biološka disciplina, ki proučuje organizme, živeče 

v podzemeljskih okoljih, jamah in vodah. Ponekod ji pravijo tudi biospeologija. 

Ta veja biološke znanosti se je pričela v Postojnski jami, ki je del slovenskega 

dinarskega krasa (http://sl.wikipedia.org/wiki/Speleobiologija). 

Dinarski kras je morfološko največji tip pokrajine, ki se razteza na več kot 60.000 

km2  od zahodne in jugozahodne Slovenije preko Istre, Dalmacije, Bosne in 

Hercegovine do Makedonije in formira največjo kontinuirano pokrajino v Evropi. To 

je pokrajina, kjer sta znanosti karsologija in speleobiologija dobili svoje korenine 

(Mihevc, 2010). 

Čeprav je Slovenija kraška dežela, se učenci v osnovni šoli malo učijo o krasu. 

Spoznavajo ga le pri določenih predmetih v zelo kratkih temah, ki so z malo cilji  

zapisani v učnih načrtih (Vidmar, 2011). To je svet s posebnimi pokrajinskimi, 

površinskimi in podzemnimi oblikami, ki je zelo občutljiv in ga moramo še posebej 

varovati. Zato bi bilo treba pouk dopolniti z dodatnimi vsebinami, ki bi izboljšale 

splošno znanje o podzemeljskem svetu in organizmih, ki v njem živijo, ter osvestile  

učence o nevarnostih, ki jih za podzemlje predstavljajo določene človekove dejavnosti 

in posegi (Vidmar, 2011). 
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1.1	  Namen	  in	  cilj	  raziskave	  
 

Ugotoviti smo želeli, kako dobro mlajši osnovnošolci poznajo podzemno okolje, 

organizme, ki živijo v njem in kakšen odnos imajo do njega. O podzemnem svetu je v 

učnih načrtih za biologijo in naravoslovje iz leta 1998 malo govora. Pomemben del 

spoznavanja kraškega sveta ima predmet družba v petem razredu in geografija v 

šestem razredu (Kolnik, 2011). Pri georafiji v šestem razredu učenci ne spoznavajo 

podzemlja in jam pri pouku, ampak na ekskurzijah, čeprav je to bolj odvisno od 

učitelja in tega, katere vsebine se mu zdijo pomembnejše (Kolnik, 2011). 

Pričakovanja glede znanja mlajših osnovnošolcev o podzemnem svetu zato niso bila  

velika, vendar smo upali, da bodo rezultati raziskave dobro izhodišče za pripravo 

vsebin, ki bi učencem dale temeljna znanja o tem svetu. 

 

1.2 Raziskovalno vprašanje in hipoteze 

 

Zastavili smo si naslednje raziskovalno vprašanje: 

• Kaj si osnovnošolci predstavljajo pod pojmom podzemeljski svet? 

Postavili smo naslednje delovne hipoteze: 

1. Osnovnošolci slabo poznajo podzemeljske organizme. 

2. Osnovnošolci slabo poznajo življenjske pogoje v podzemeljskih habitatih. 

3. Osnovnošolci slabo poznajo prilagoditve podzemeljskih organizmov na 

njihovo okolje. 

4. Osnovnošolci se ne zavedajo nevarnosti, ki ogrožajo podzemeljski svet in ne 

poznajo načinov varovanja le-tega. 

5. Osnovnošolci imajo pozitiven odnos do podzemeljskega sveta. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 Kras 

 

Beseda kras ima dvojni pomen. Kras zapisan z malo začetnico pomeni splošno ime za 

geološko apnenčasto ozemlje, ki ga razjeda voda. Kras z veliko začetnico pa je lastno 

ime mednarodnega geografskega področja v jugozahodni Sloveniji in severnovzhodni 

Italiji (http://sl.wikipedia.org/wiki/Kras_v_Sloveniji). 

V Sloveniji kras delimo na: 

• Popolni kras, ki ga predstavljajo debeli skladi apnenca in kjer najdemo vse 

kraške pojave. Nahaja se na Notranjskem (Kras, Pivška kotlina, Kraška 

planota) in v visokogorju (Kamniško savinske Alpe in Julijske Alpe). 

• Nepopolni kras, to so plitvi skladi apnenca, kjer najdemo le površinske kraške 

pojave in ga najdemo na Dolenjskem in v Beli krajini (Gams, 2009). 

Na krasu ločimo različne oblike terena in sicer površinske kraške oblike (vrtače, 

uvale, polja, slepe doline, udorne vrtače ali koliševke, ponikalnice) in podzemeljske 

kraške oblike (podzemeljske jame in brezna) (Gams, 2009). 

 

2.2 Nastanek krasa in kraških pojavov 

 

Kraški pojavi so najpogostejši v karbonatnih kamninah, kot sta apnenec in dolomit. V 

Sloveniji prevladujeta kredni in triasni apnenec, pogosta sta tudi triasni dolomit in 

dolomitizirani apnenec (Gams, 1974). V apnencih prevladuje mineral kalcit. Naši 

apnenci so sorazmerno čisti, saj vsebujejo  manj kot 1 % ostankov (Vidmar, 2011). 

Apnenec, kot najpomembnejša kamnina za zakrasovanje, ima zelo zapleteno kemijsko 

sestavo. Poleg kalcijevega karbonata (CaCO3), vsebuje še celo vrsto primesi. Sama 

voda apnenca ne raztaplja. Največji „krivec“ za raztapljenje apnenca je ogljikov 

dioksid (CO2) iz zraka ali prsti,  ki z vodo tvori šibko ogljikovo kislino (H2CO3). 
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Gams (1974) pravi, da v naših temperaturnih razmerah lahko en liter vode na krasu 

raztopi od 70−80 mg kalcijevega karbonata (CaCO3), zato so naše vode tudi 

sorazmerno trde. 

Na krasu voda ne izpira samo matične kamnine, ampak preide v notranjost, kjer 

raztopljeni kalcijev karbonat tvori različne kraške pojave in kraške tvorbe (Vidmar, 

2011). 

 

2.3 Vrste podzemnih bivališč 

 

Culver in Pipan (2009) sta podzemna bivališča razdelila na tri kategorije:  

• večje votline (jame), 

• habitati tik pod zemeljskim površjem, 

• intersticialni habitati, to so majhni prostori pod zemeljskim površjem. 

 

Definirala sta tudi pojem jame, in sicer pravita, da so jame naravne odprtine v živi 

skali, s področji popolne teme in so večje od nekaj milimetrov v premeru.  

Habitati tik pod zemeljskim površjem so mokre lise v gozdu, špranje in razpoke v 

gorah in jamah (Uršič, 2011). 

Intersticialni habitati so sestavljeni iz majhnih prostorčkov med peščenimi delci, 

napolnjeni z vodo. Nahajajo se na morskem dnu in rečnih strugah (Culver in Pipan, 

2009). 

Vsem tem habitatom je skupno pomanjkanje svetlobe, bližina površja in prisotnost  

organizmov, ki so dobro prilagojeni na podzemno življenje. 

 

2.4 Podzemlje kot življenski prostor 

 

V zemeljski skorji se nahaja veliko prostorov in jamskih sistemov. Ti prostori so 

lahko zelo majhni, kot so na primer prostori med zrni peska na obali, lahko pa so to 

veliki prostori, ki merijo več kubičnih kilometrov. Napolnjeni so lahko z vodo, 

zrakom in celo z nafto (Culver in Pipan, 2009). 
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Za podzemne habitate je značilen omejen vnos hrane, kar privede do nizke biološke 

raznolikosti (malo vrst) in šibke medvrstne kompeticije. Odsotnost svetlobe v  

podzemnih habitatih povzroči tudi odsotnost fotosinteze in s tem primarnih 

proizvajalcev. 

Tako se v podzemne habitate vselijo vrste, ki prehransko niso zahtevne in izbirčne. 

Poleg temperature in teme, ki sta stalni, pa v podzemnih habitatih nihajo zračni 

tokovi, pretok vode in količina hrane, ki jo voda prinese v podzemlje.  

Počasni življenjski procesi povzročajo pri živalih počasen spolni razvoj, počasno 

sosledje generacij in s tem počasne genetske spremembe.  

 

Posledice odsotnosti svetlobe se na organizmih kažejo kot: 

• pomanjkanje vedenjskih vzorcev, 

• endokrino neravnovesje, 

• odsotnost vida in nerazvit vidni lobul v možganih, 

• krajši dnevno nočni ritmi, 

• zahteva po prilagoditvi na konstantno okolje, 

• počasnejši metabolizem zaradi pomanjkanja hrane (Culver in Pipan, 2009). 

2.5 Ekološke razmere  

 

Temperaturna nihanja pri vhodu jam so zaradi sončega segrevanja, ki sega tudi do 

določene globine, zelo velika. Poleg sonca, ki vpliva na tempereturo, je pomembna še 

lega jame ter zračni tokovi, ki se spreminjajo glede na letni čas. 

Pozimi prodira zrak v notranjost jam, se tam segreje, postane lažji in se dviga. V 

poletnem času se stanje obrne, saj hladen zrak izstopa iz jame (Šabela in Turk, 2008). 

Razmerje ogljikovega dioksida in kisika je ponavadi 0,03 % proti 21 %. Lahko pa se 

koncentracija ogljikovega dioksida poveča zaradi: 

• porabe kisika v prsti, zaradi bakterij, ki organsko snov uporabljajo kot vir 

hrane,  

• zaradi odsotnosti zelenih rastlin in fotosinteze,  

 

• sproščanja ogljikovega dioksida ob tvorbi sige,  
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• tvorbe ogljikovega dioksida ob gnitju organskega opada,  

• sproščanja ogljikovega dioksida iz vulkanskih tal (Culver in Pipan, 2009). 

 

2.6 Dotok hrane v podzemlje 

 

Hrana v podzemlje lahko zaide na dva načina. Prvi je spiranje živali in rastlin, ki 

živijo v tleh (edafon), skozi razpoke. Drugi način je, da živali iz okolice z dnevnimi 

ali sezonskimi migracijami prehajajo skozi vhod v jamo (Culver in Pipan, 2009). 

 

2.7 Ekološka razvrstitev jamskih živali 

 

Sket (2008) pravi, da lahko glede na prilagojenost jamskemu okolju, razdelimo živali 

na štiri skupine: 

1. Troglokseni ali slučajneži so tiste vrste, ki se v podzemnih habitatih pojavljajo 

le občasno in se tam ne morejo obdržati. So naključni obiskovalci jam, ki se v 

njih zadržujejo zaradi vlage, hrane ali zaščite in jih najdemo predvsem v 

vhodnih delih jame. Primer trogloksenov so populacije komarjev, ki jih 

najdemo v jamah. 

 

2. Subtroglofili so vrste, ki se dokaj redno zadržujejo v podzemlju, vendar pa za 

eno od življenjskih funkcij nujno potrebujejo površje. Na primer na površju 

opravljajo nekatere biološke funkcije, kot so hranjenje ali razmnoževanje. 

Subtroglofilski so na primer netopirji (Chrioptera), jamski ptiči (Aerodromus 

spp.) in nekatere jamske ribe.  

 

3. Evtroglofili so sicer površinske vrste, ki pa lahko podobno dobro uspevajo v 

podzemlju. To so vrste, ki lahko oblikujejo jamske populacije, te pa se na 

podzemlje tudi povsem prilagodijo. Med evtroglofile uvrščamo na primer 

vrsto Asellus aquaticus. 
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4. Troglobionti so vrste, ki praviloma preživijo le v podzemlju. Med troglobionte 

prištevamo na primer človeško ribico ali močerila (Proteus anguinus). 

Troglobionti so praviloma tudi troglomorfni, vendar ne vsi. 

 

Med morfološke spremembe, povezane z jamskim življenjem štejemo: 

• zakrnevanje oči in odsotnost tvorbe kožnih barvil, 

• izrazitejšo razvitost nekaterih telesnih delov, na primer daljši trup, podalšane 

okončine in nekaterih čutilnih organov. 

 

2.8 Jame  

	  

Culver in Pipan (2009) navajata dve definiciji jam: 

◦ Jama je naravna odprtina, ki je dovolj velika, da sprejme človeka. Ta 

definicija nima nobene biološke vrednosti. 

◦ Jama je naravna odprtina v skali, ki ima tudi dele s popolno temo v 

velikosti več kot nekaj milimetrov. Ta definicija izključuje prostore v 

pesku in v kamnih, saj “jame” niso izoblikovane v trdni kamnini. Poleg 

tega izključuje tudi naravne tunele in skalne vdolbine, saj v teh ni popolne 

teme. 

 

Gams (1974) piše, da v Sloveniji jamarji raziskujejo tudi umetne jame in v vojni 

nastale kaverne, drugje pa tudi vulkanske, ledene in rudniške rove. Ford in Williams 

(1989) pa pravita, da je jama korozijsko nastala naravna podzemeljska odprtina v 

skali, ki je širša od 5 do 15mm. Take neprehodne prostore imenujemo špranje. 

Poznamo jame, ki so nastale z raztapljanjem kamnine in jame, ki so nastale ob 

vulkanskih izbruhih. Prve nastajajo na krasu zaradi reakcije kisle vode na karbonatih 

ali dolomitih v kombinaciji z izhlapevanjem. Jame, ki nastajajo v lavi, pa nastajajo 

med strjevanjem kamnine, tako da se bolj tekoči stržen izvije iz trdnejšega omota in 

za sabo pusti votlino (Gams, 2009). 
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2.9  Uničevanje in onesnaženje 

	  

Človeški vpliv na občutljivo kraško okolje je raznolik. V jamah rastejo kapniki tam, 

kjer temperatura ne pade pod ledišče. Tam pa, kjer so umetno razširili vhod v jamo in 

s tem pospešili vdor mrzlega zraka, se začnejo sigove plasti luščiti. V Postojnski jami 

je z odkopom vhoda v Veliki dvorani odpadlo s stropa kar precej kapnikov (Gams, 

2009). 

Zaradi razsvetljevanja z baklami, svečami, trskami in slamo je veliko stalagmitov v 

turističnih jamah sajastih. Poleg tega je v turističnih jamah zelo veliko neskladje med 

stalaktiti in stalagmiti. To je posledica odstranjevanja kapnikov pri urejanju poti. 

Tudi obiskovalci jam, ki so odnašali kapnike za spomin, so zelo pripomogli k 

uničevanj.  

V velikih rovih, takih kot so v naših turističnih jamah, množice še ne onesnažujejo 

jamskega zraka. V Postojnski jami je bilo še pred parimi leti moteče povečanje 

prašnih delcev, to pa zato, ker je turistični vlakec po tleh sveže nasutih s peskom.  

Radona je v jamah več kot v prostem ozračju, kjer je koncentracija 4−40Bq/m3. V 

Postojnski jami vzdolž turistične poti so ga namerili 780−2410Bq/m3. Precej ga je v 

nekaterih breznih. Koncentracije radona niso nevarne za obiskovalce, so pa za 

profesionalne vodnike (Gams, 2009). 

Voda na nekraškem svetu se najbolj kemično očisti pri pretakanju skozi prst. Na krasu 

pa je pod tanko plastjo prsti takoj prevotljena skala in tako voda priteče neposredno v 

podzemeljske kanale, kjer je samoočiščenje zavrto in nevarnost kemičnega in 

biološkega onesnaženja večja (Gams, 2009). 

Samočiščenje vode med pretokom skozi jamo, kjer so možni aerobni procesi, je 

odvisno od pretoka in vrste onesnaženja. V sifonih je samočiščenja manj. Tudi poleti 

in ob nizkih vodostajih je samočiščenje slabše. Nekatere kraške potoke onesnažujejo 

drugi pritoki, ki jih onesnažujejo tudi izlita škropiva. Poleg kmetijstva, kraške vode 

onesnažujejo tudi izlitja fosilnih goriv (Gams, 2009). 
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2.10 Jamski turizem 

 

Med kraškimi turističnimi znamenitostimi so bile jame vedno na prvem mestu. Slave 

so bile deležne tiste, mimo katerih so vodile pomembne prometne poti. Med take jame 

sodijo na primer Vileniška jama, Postojnska jama, Otoška jama in Jama pod Babjim 

zobom. 

Jama, najbližja nekdanji tovorni, poštni in železniški poti, danes pa avtocestni 

povezavi med Srednjo Evropo in Sredozemljem, je Postojnska jama. Današnji 

turistični in ekonomski razcvet te jame je velik. Do konca 19. Stoletja pa je bil obisk 

Postojnske jame tako majhen, da je komaj pokrival stroške vzdrževanja (Gams, 

2009). 

Po drugi svetovni vojni je slava Postojnske jame privabljala vedno več obiskovalcev. 

V osemdesetih letih 20. stoletja jih je bilo že več kot 900.000 na leto, medtem ko je 

obisk v drugih jamah stagniral. Čeprav so bile Škocjanske jame, Vilenica in Planinska 

jama pod isto upravo, v tistem času ni prišlo do njihovega turističnega razcveta 

(Gams, 2009).  

Bilanca dvestoletnega turističnega razvoja na slovenskem krasu je naslednja: turistični 

razcvet je dosegla samo ena jama na Slovenskem, in sicer Postojnska jama. Postala je 

ena najbolj turističnih jam na svetu in ena od znamenitosti, po katerih svet najbolj 

pozna Slovenijo (Gams, 2009).  

Poleg Postojnske jame prihaja med 40.000 in 60.000 obiskovalcev letno tudi v 

Škocjanske jame, kar je malo glede na njihovo slavo. Večina drugih jam na 

Slovenskem je na meji poslovne rentabilnosti (Gams, 2009).  

Poleg teh jam je še vrsta drugih, ki so jih v preteklosti razglasili za turistične, a so 

vodniško službo zaradi nerentabilnosti opustili. Te jame so ostale odprte in 

nezavarovane, kar je tatovom omogočilo odbijanje in prodajanje kapnikov. Tako 

lahko zaključimo, da ja za turistični uspeh jam potrebna v prvi vrsti bližina prometne 

poti. Jamska lepota je na drugem mestu. Jamski turizem je namreč le eden izmed 

členov modernega celostnega turizma. Le malo je turistov, ki bi se odpravili na dolgo 

pot samo zaradi jame. Obiščejo jo ponavadi spotoma (Gams, 2003). 
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2.11 Pomen in varovanje kraških vod 

	  

V Sloveniji se skoraj polovica prebivalcev oskrbuje s pitno vodo iz kraških 

vodonosnikov, ki so zaradi posebnih značilnosti izjemno ranljivi na posledice 

različnih virov onesnaževanja. Dobra prepustnost kraških kamnin omogoča hitro 

infiltracijo vode v podzemlje, znotraj tega pa zelo hitro pretakanje na velikih razdaljah 

in po običajno nepoznanih poteh. Z vodo se hitro širi tudi onesnaženje, ki ogroža 

kraške izvire. Ti se običajno napajajo iz obsežnega zaledja, kar še povečuje njihovo 

ogroženost in otežuje njihovo varovanje.  

 

Slabšanje kakovosti kraških vodnih virov je posledica različnih virov onesnaževanja, 

te predstavljajo prevsem  negativni vplivi avtocest in odlagališč odpadkov. Prve 

meteorne vode, ki po padavinah odtekajo s cestišča, so lahko dokaj onesnažene. V 

primeru avtocest na kraškem svetu koncentrirano odtekajo prek zadrževalnih objektov 

in ogrožajo bližnje kraške izvire. (Kogovšek in sod., 2012)   

(http://www.razvojkrasa.si/si/voda/115/article.html ) 

	  

2.12 Poznavanje podzemnih habitatov pri višjih onovnošolcih 

	  

Literature, o tem, koliko ljudje poznajo podzemne habitate, ni veliko. V  Sloveniji je 

bila opravljena raziskava, v katero so bili zajeti učenci 7., 8. in 9. razreda osnovne 

šole, ki je pokazala, da je znanje o podzemnih habitatih med starejšimi osnovnošolci 

zadovoljivo (Uršič, 2011). Učenci dobro poznajo videz človeške ribice in njen način 

življenja v kraških jamah, slabše pa njena čutila. Učenci se dobro zavedajo posledic 

onesnaževanja in ogrožanja podzemnega okolja. Spodbudno je, da jih podzemna 

okolja tudi zanimajo in da večinoma razumejo, zakaj morajo podzemno okolje 

ohranjati (Uršič, 2011).  
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3 MATERIJAL IN METODE 

3.1 Vprašalnik 

 

Vprašalnik je sestavljen iz tridesetih vprašanj (priloga A). Zaprtih vprašanj, pri katerih 

so morali učenci izbirati med ponujenimi odgovori je bilo 18. Pri dveh vprašanjih so 

morali učenci pojasniti še, zakaj so si izbrali tak odgovor. Pri vprašanjih zaprtega tipa 

so nekatera vprašanja zahtevala en odgovor, pri drugih pa je bilo možnih več 

odgovorov. Učence smo pri teh vprašanjih na to posebej opozorili. Dvajset vprašanj je 

bilo odprtih, pri teh so učenci sami napisali odgovor ali pa narisali sliko po spominu. 

S prvima dvema vprašanjema smo preverili spol in razred anketirancev. Sledila so 

vprašanja o obisku jame pred anketiranjem. Jedro vprašalnika je bilo namenjeno 

preverjanju splošnega znanja o podzemnih habitatih. Zadnji dve vprašanji pa sta 

spraševali po mnenju glede razumljivosti vprašanj in sodelovanja v anketi. 

1)  Prvo vprašanje je zbiralo asociacije ob besednih zvezah kraški svet in 

kraške jame. 

2) Nato so učenci morali povedati, ali so že kdaj obiskali kraško jamo in 

če so jo, ali je ogled potekal v spremstvu vodiča. Obkrožiti so morali tri 

navedbe o izvoru njihovega znanja o kraških jamah.  

3) Sledila so vprašanja o splošnem poznavanju kraških jam. Spraševali 

smo jih, koliko jam je v Soveniji, kakšne so temperature v jamah, katera 

druga podzemna bivališča še poznajo in katere kraške jame poznajo. 

4) V sklopu vprašanj o podzemnih živalih so učenci morali pojasniti, 

zakaj so pozemni organizmi odvisni od organizmov izven jam in kaj je 

endemit. Našteti so morali podzemne živali, ki jih poznajo, narisati človeško 

ribico in napisati, kje živi. Zanimalo nas je tudi, ali učenci poznajo drugo ime 

za človeško ribico. 

5) Pri 17. vprašanju so morali učenci obkrožiti živali, ki živijo v 

podzemlju, pri 18. vprašanju pa povedati, kje v podzemnem okolju najdemo 

te živali. 

6) Nadaljnja vprašanja so preverjala znanje o človeški ribici ter o splošnih 

lastnostih in prehranjevanju organizmov v podzemlju. 
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7)  Vprašanja od 22 do 25 so bila povezana z ogrožanjem in 

onesnaževanjem podzemnih habitatov. 

8) Vprašanji  26 in 27 sta preverjali, kolikšno je zanimanje učencev za 

podzemni svet.   

	  

3.2 Učenci 

	  

Vprašalnik so maja in junija 2010 izpolnjevali učenci 4., 5. in 6. razreda različnih 

osnovnih šol po Sloveniji. Osnovne šole niso bile izbrane naključno. V raziskavo  so 

bile zajete tiste šole, ki so načrtovale obisk Postojnske jame. Vsi učenci v našem 

vzorcu so imeli pouk po enakem, takrat veljavnem učnem načrtu (Vrčkovnik in sod., 

2002;  Ferbar in sod., 2003), kar pomeni, da v njihovem formalno pridobljenem 

predznanju ni bilo pomembnih razlik.  

 

Vprašalnik je izpolnilo 223 učencev, vendar v nadaljnji obdelavi 14 vprašalnikov  

nismo upoštevali, ker niso bili ustrezno izpolnjeni. Za obdelavo je bilo torej primernih 

209 vprašalnikov.   

Vprašalnik je izpolnilo 16 četrtošolcev, 105 petošolcev in 88 šestošolcev (graf 1). V 

celotnem vzorcu je bilo 112 (53,6 %) deklet in 97 (46,4 %) fantov. 

Podzemno jamo je že pred anketiranjem obiskalo veliko učencev. Najpogosteje so jo 

obiskali  četrtošolci (93,8 %), sledijo šestošolci (84,1 %) zatem petošolci (55,2 %) 

(graf 2).  

Pri vprašanju, ki se je nanašalo na obisk jame z vodičem, je velik delež vprašanih 

odgovoril, da so si jamo ogledali z vodičem. Največji delež je bil zopet pri 

četrtošolcih (81,3 %), sledili so šestošolci (75,0 %)  in zatem petošolci (63,9 %) (graf 

3). 

 

 

 

 

 

 

 



Sulič T. Poznavanje podzemnih habitatov in organizmov med mlajšimi osnovnošolci v Sloveniji. 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo, 2012 

	  

13	  
	  

 

 
Graf	  1:  Deleži osnovnošolcev v naši raziskavi, po razredih in spolu 
	  
	  

 
Graf	  2: Razporeditev učencev glede na to, ali so pred anketiranjem že obiskali 
podzemno jamo 
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Graf	  3: Razporeditev učencev glede na to, ali so pred anketiranjem že obiskali 
podzemno jamo z vodičem 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 

 

1. Naštej tri stvari, na katere pomisliš ob izrazih KRAŠKI SVET, KRAŠKE JAME? 

Namen vprašanja je bil ugotoviti, katere asociacije imajo učenci ob izrazih kraški svet 

in kraške jame. To vprašanje je bilo namenoma postavljeno na prvo mesto, saj smo z 

njim usmerili pozornost učencev na vsebino vprašalnika. 

 

	  
Graf	  4: Razporeditev odgovorov učencev o njihovih asociacijah na izraza kraški svet 
in kraške jame 
 
Na to vprašanje so učenci večinoma imeli štiri asociacije: apnenec, Postojnska jama, 

človeška ribica in kapniki (graf 4). Najpogostejši asociaciji sta bili človeška ribica in 

kapniki. Opazili smo tudi, da so se učenci s Krasa zelo pogosto spomnili na teran in 

kraški pršut. Kot druge asociacije so se pojavljale na primer kraška pica, vrtače, 

razgiban svet, kamen, stalaktiti, itd. Vse te asociacije so povezane tako s kraškim 

svetom, kraškimi jamami, kot s Postojnsko jamo. 

Največ učencev je napisalo po eno asocijacijo (13,9−6,1 %), nekaj manj jih je 

napisalo po dve (13,1−6,3 %), še manj pa po tri asociacije (6,8−1,4 %).  
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4. Kje si največ izvedel o jamah? (obkroži tri navedbe) 

a. pouk v šoli 
b. TV izobraževalne oddaje 
c. TV filmi 
d. internet 
e. knjige 
f. starši 
g. obisk jame 
h. drugo:………………… 

 
 
Z vprašanjem smo želeli izvedeti, kje so se učenci naučili, to kar vejo o 
podzemnem svetu. 

 

	  
Graf	  5:	  Razporeditev odgovorov učencev na vprašanje, kje so največ izvedeli o jamah 
 

Učenci so navedli, da so informacije o podzemnih jamah najpogosteje dobili ob 

obisku jame (73,3−93,8 %), sledili so šola (38,8-83,8 %), knjige (14,8–50,0 %), 

internet (19,3−31,3 %) in starši (19,3−32,4 %), izobraževalne oddaje (12,5−28,4 %) 

ter televizijski filmi (0−12,5 % ). Med drugimi viri informacij so navedli ožje 

sorodnike, kot na primer staro mamo in sestro. 

Večinoma je bil vsak vir informacij enako pomemben za učence vseh treh razredov 

(Kruskal–Wallisov test; P > 0,05). Statistično pomembne razlike smo našli samo pri 

šoli (Kruskal–Wallisov test: x2 = 41,788; P < 0.000; df = 2), kjer so najpogosteje 
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odgovarjali petošolci (83,8 %), in knjigah (Kruskal–Wallisov test: x2 = 10.76; P < 

0.005 ; df = 2), kjer so najpogosteje odgovarjali četrtošolci (50,0 %) (graf 5). Med 

spoloma smo našli samo eno statistično pomembno razliko, in sicer se je pokazalo, da 

so dekleta v primerjavi s fanti dobila več informacij o jamah pri gledanju televizijskih 

filmov (Kruskal–Wallisov test: x2 =10,763.; P < 0,005;df = 2). 

Tako lahko še enkrat poudarimo, da imata za spoznavanje kraškega sveta zelo 

pomembno vlogo predmeta družba v petem razredu in geografija v šestem razredu. V 

četrtem razredu imajo pri naravoslovju in tehniki temo Živali na kopnem, kamor 

spadajo tudi dvoživke. Učitelj tako lahko temo razširi tudi na obravnavo podzemlja. 

Zato je razumljivo, da so učenci četrtega in petega razreda o podzemnem svetu največ 

izvedeli v šoli. 

Dokaj nizek delež izobraževalnih oddaj pri informiranju učencev o jamah je verjetno 

posledica majhnega zanimanja učencev za tovrstne oddaje. 

Zanimivo je, da je velik delež učencev kot vir informacij izbralo knjige pred 

internetom. Očitno so mlajši osnovnošolci še bolj vezani na knjige, morda tudi zato, 

ker jim starši še omejujejo dostop do interneta. Poleg tega je verjetno malo takih, ki bi 

svoj prosti čas namenili za iskanje takšnih informacij.  

Znanje staršev je pomembno, saj ga prenašajo na otroka. Ko otroci odraščajo pa 

postane znanje staršev premalo, zato se učenci vse bolj zatekajo tudi k drugim virom 

informacij. 
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5. Jame so podzemna bivališča. Katera podzemna bivališča še poznaš? 

S tem vprašanjem smo želeli preveriti, katera podzemna bivališča učenci še poznajo 

poleg jam. 

 

	  
Graf	  6:	  Razporeditev odgovorov učencev na vprašanje, katera podzemna bivališča še 
poznajo poleg jam 
 

Pri podzemnih bivališčih so se učenci največkrat spomnili na rudnik (7,1−39,1 %), 

rove (9,4−16 %), brloge (2−7,8 %) in brezna (0−9,4 %). Vprašanje je bilo odprto, kar 

pomeni, da so učenci odgovore pisali sami. Po definiciji, ki sta jo zapisala Culver in 

Pipan (2009), je lahko vsaka votlina s stalno temo, naravnega ali umetnega izvora, 

podzemno bivališče.  Predvidevam, da so z besedo rov učenci mislili na jamski rov. 

Pri možnosti “drugo” so učenci navajali votline, jame, kleti, krtine itd. Med temi je 

veliko odgovorov nepravilnih: gozd, skala, samotne kmetije, mravljišče. 

Iz teh navedb lahko sklepamo, da nekateri učenci enačijo pojem podzemeljsko 

bivališče s katerimkoli bivališčem. 

Učenci treh starostnih skupin so različno pogosto navajali posamezne odgovore 

(Kruskal–Wallisov test: x2 =12,872; P <0,002 ; df = 2). 
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6. Kakšna je temperatura v Postonjski jami? 

a. poleti okoli 10°C in pozimi okoli 10°C 
b. poleti okoli 0°C in pozimi okoli 0°C° 
c. poleti okloli 10°C in pozimi okoli 0°C 
d. poleti okoli 0°C in pozimi okoli 10°C 

 
Namen tega vprašanje je bil ugotoviti, ali učenci vedo, kolikšna je temperatura v 

jamah prek leta, in ali letni časi vplivajo na temperaturo v jamah. 

 

 
Graf	  7: Razporeditev odgovorov učencev na vprašanje, kakšna je temperatura zraka v 
jamah 
 

Pravilen odgovor je a (poleti okoli 10°C in pozimi okoli 10°C). Največ pravilnih 

odgovorov je bilo v petem razredu (48 %). Četrtošolci in petošolci so odgovarjali 

bolje (31,1% in 48,0 %) od šestošolcev (22,5 %). Zanimivo je, da v četrtem in šestem 

razredu  prevladuje splošno prepričanje, da je temperatura v jami višja poleti in nižja 

pozimi (odgovor c: poleti okoli 10°C in pozimi okoli 0°C). V četrtem razredu sta tako 

odgovorili skoraj dve tretjini (62,5 %), v šestem razredu pa dobra polovica učencev 

(52,5 %). 

Razlika med odgovori učencev različne starosti je bila statistično pomembna 

(Kruskal–Wallisov test: x2 = 8,412; P < 0,015 ;df = 2). Najmanj pravilnih odgovorov 

so dali šestošolci. 
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7. Koliko podzemnih jam je odkritih v Sloveniji? 

a. manj kot 10 
b. približno 50 
c. približno 100 
d.   približno 1000 
e. več kot 5000 

 
 

S tem vprašanjem smo želeli preveriti, kakšno predstavo imajo učenci o številu jam v 

Sloveniji. V Sloveniji je bilo leta 2005 registriranih okoli 8523 jam, kamor štejemo 

tako jame kot brezna. Vsako leto odkrijejo več kot 150 novih (3). 

 

 
Graf	   8:	   Razporeditev odgovorov učencev na vprašanje, koliko podzemnih jam je 
odkritih v Sloveniji 
 

Iz rezultatov je razvidno, da učenci nimajo občutka, koliko jam je pri nas (graf 8). 

Tako so najpogosteje (20−53 %) obkrožali odgovor b, ki pravi, da je v Sloveniji 

odkritih 50 jam. Pravilen odgovor (e. več kot 5000 jam) je izbralo zelo malo učencev 

(1−8,6 %). Odgovori učencev različnih starostnih skupin se med seboj ne razlikujejo 

statistično pomembno  (Kruskal–Wallisov test; P > 0,05). 

 

 

 

13.3	   10	   14.8	  

20	  

53	   43.2	  

33.3	  

21	   24.7	  
26.7	  

15	  
8.6	  

6.7	   1	   8.6	  

0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

120	  

4	   5	   6	  

D
el
ež
	  o
dg
ov
or
ov
	  (%

)	  

Razred	  

e	  

d	  

c	  

b	  

a	  



Sulič T. Poznavanje podzemnih habitatov in organizmov med mlajšimi osnovnošolci v Sloveniji. 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo, 2012 

	  

21	  
	  

 

8. Katere kraške jame poznaš? 

Namen tega vprašanja je bil ugotoviti, katere kraške jame poznajo učenci. Lahko so 

navedli več odgovorov. 

 

 
Graf	   9:	   Razporeditev  deležev odgovorov učencev o poznavanju kraških jam po 
pogostosti pojavljanja in po razredih 
 

Med odgovori se je največkrat pojavila Postonjska jama (31,3–67,7 %), sledi ji 

Vilenica (12,1−25 %), Škocjanske jame (4,5– 8,8 %) , Pekel (6,3−10,8 %). Pod 

možnostjo “drugo”, so učenci navedli Divje Babe, Divaško jamo, Predjamsko jamo, 

Krompirjevo jamo in še nekatere druge. Zanimivo je, da so učenci poleg znanih jam 

napisali tudi tiste, ki so v bližini njihovega doma oziroma so bolj regijsko znane.  

Nekateri učenci so napisali samo eno ali dve jami, drugi pa več. Najbolj so se 

odgovori statistično razlikovali pri prvem navajanju jame (Kruskal–Wallisov test:     

x2 =6,564; P<0,038 ;df = 2). Pri drugih odgovorih, ni bilo statistično pomembnih 

razlik. 

 

 

 

 

 

 



Sulič T. Poznavanje podzemnih habitatov in organizmov med mlajšimi osnovnošolci v Sloveniji. 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo, 2012 

	  

22	  
	  

 

9. Naredi križec pri odgovoru, s katerim se strinjaš: 

 

 Zelo se ne 
strinjam 

Se ne 
strinjam 

Neodločen Strinjam se Zelo se 
strinjam 

Zrak  v 
podzemeljskem okolju 
je večinoma zelo 
vlažen. 

     

Temperatura v 
podzemeljskem okolju 
se zelo malo 
spreminja. 

     

V podzemnem okolju 
ni svetlobe. 

     

Poplave so za 
podzemeljske živali 
vir hrane. 

     

  

Namen tega vprašanja je bil ugotoviti, kako dobro učenci poznajo življenjske pogoje 

v podzemlju. Preverili smo njihovo osnovno znanje o vlažnosti, temperaturi, svetlobi 

in dotoku hrane v podzemlju. Učenci so svoje strinjanje oziroma nestrinjanje s 

trditvami izrazili z ocenami od ena do pet, pri čemer je ocena 1 pomenila zelo se ne 

strinjam, ocena 5 pa zelo se strinjam.  
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D 

	  
Slika	   1:	  Razporeditev odgovorov učencev na štiri trditve o pogojih v podzemlju. A – 
vlažnost v podzemeljskem okolju, B – temperatura v podzemeljskem okolju, C – 
prisotnost svetlobe v podzemljskem okolju, D – poplave so vir hrane za podzemljske 
živali 
 

Večina vseh učencev (M = 4,12; SD = 1,074) se je strinjala s trditvijo, da je zrak v 

podzemeljskem okolju zelo vlažen (slika 1-A). Najbolj so o tem prepričani četrtošolci 

(M = 4,25; SD = 1,342), sledijo petošolci (M = 4,18; SD = 0,864) in tem šestošolci 

(M = 4,01; SD = 1,252). Razlike med odgovori učencev različnih starosti in spolov se 

statistično ne razlikujejo med seboj (Kruskal–Wallisov test: P > 0,05). 

Pri trditvi, da se temperatura v podzemeljskem okolju zelo malo spreminja (slika 1-

B), je splošno strinjanje manjše, vendar še vedno visoko (M = 3,89; SD = 1,078). 

Najbolj so se strinjali petošolci (M = 4,15; SD = 1,017), sledijo četrtošolci (M = 3,75; 

SD = 0,775) in šestošolci (M = 3,59; SD = 1,126). Razlike med učenci različnih 

starosti so statistično pomembne (Kruskal–Wallisov test: x2=15,831; P <0.000 ;df = 

2). 

Učenci so se zelo strinjali s trditvijo (M = 4,12; SD = 1,255), da v podzemeljskem 

okolju ni svetlobe (slika 1-C). Najbolj so se strinjali četrtošolci (M = 4,56; SD = 

1,031), nekoliko manj petošolci (M = 4,23; SD = 1,146), sledijo pa šestošolci (M = 

3,90; SD = 1,393).  

 

0	  
14.3	   15.5	  

31.3	  
21.9	   15.5	  

31.3	  

49.5	  
47.6	  

25	  

13.3	  
14.3	  

12.5	  
1	   7.1	  

0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

120	  

4	   5	   6	  

D
el
ež
	  o
dg
ov
or
ov
	  (%

)	  

Razred	  



Sulič T. Poznavanje podzemnih habitatov in organizmov med mlajšimi osnovnošolci v Sloveniji. 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo, 2012 

	  

25	  
	  

 

Razlike med odgovori učencev različnih starosti in spolov se statistično ne razlikujejo 

med seboj (Kruskal–Wallisov test: P > 0,05). 

 

Pri zadnji trditvi, ki pravi, da so poplave pomemben vir hrane v podzemlju (slika 1-

D), je bila večina učencev neodločena oziroma se je bolj nagibala k trditvi, da poplave  

niso pomemben vir hrane (M = 2,76; SD = 1,008). S to trditvijo so se najmanj strinjali 

šestošolci (M = 2,28; SD = 1,088), nekoliko manj nestrinjanja je bilo pri petošolcih 

(M = 2.65; SD = 0,920), medtem ko se četrtošolci niso znali odločiti (M = 3,19; SD = 

1,047).  Razlike med odgovori učencev različnih starosti in spolov se statistično ne 

razlikujejo med seboj (Kruskal–Wallisov test:P > 0,05). 

Rezultati so pokazali, da učenci četrtih razredov dobro vejo, kakšne so razmere v 

jamah. Z naraščanjem starosti se je v našem vzorcu to znanje slabšalo, vendar 

sklepam, da je tak rezultat posledica dejstva, da je bilo število anketiranih četrtošolcev 

zelo majhno v primerjavi s številom petošolcev in šestošolcev. Poleg tega se zdi, da je 

bila skupina četrtošolcev dobro poučena o podzemlju. To vprašanje bi bilo smiselno 

preučiti v nadaljnji raziskavi na večjem vzorcu učencev iz različnih šol. 

 

10. Kaj misliš, zakaj so organizmi, ki živijo pod zemljo odvisni od organizmov, ki 

živijo na površju? 

Namen tega vprašanja je bil preveriti, ali učenci vedo, da so organizmi v podzemlju 

odvisni od organizmov na površju in kaj je temu vzrok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sulič T. Poznavanje podzemnih habitatov in organizmov med mlajšimi osnovnošolci v Sloveniji. 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo, 2012 

	  

26	  
	  

 

 
Graf	   10:	   Razporeditev odgovorov učencev na vprašanje, zakaj so podzemeljskih 
organizmi odvisni od organizmov na površju 
 
Najbolj pogosti odgovori so bili, da  so podzemni organizmi odvisni od zunanjih 

organizmov predvsem zaradi hrane. Zunanji organizmi zaidejo v podzemlje in so 

potem hrana podzemnim organizmom ali pa s propadom organizmov na površju 

hranilne snovi preidejo v podzemlje. Tak odgovor je navedlo 42,9 % četrtošolcev, 

31,1 % petošolcev in kar 68,2 % šestošolcev (graf 10). Pod drugo (9,1−57,1 %) so 

mlajši osnovnošolci  odgovarjali, da so podzemeljski organizmi odvisni od 

organizmov na površju zato, ker je bolj mrzlo, ker je drugačen način življenja, ker 

zgoraj ni zraka itd. 

Presenetljivo je, da je procent učencev, ki niso odgovorili zelo majhen. Le približno 

22% petošolcev in šestošolcev ni dalo odgovora. Tu je možna interpretacija rezultatov 

pri odgovorih “drugo” in “brez odgovora” ta, da so učenci raje zapisali napačen 

odgovor, kot da na vprašanje ne bi odgovorili.  

Odgovori se po spolu ne razlikujejo statistično pomembno. Pa tudi rezultati po 

razredih ne. 

Te teme ni v učnem načrtu učencev, ki so sodelovali v naši raziskavi, zato lahko 

rečemo, da je za mlajše osnovnošolce to kar dober rezultat. 
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11. Kaj je endemit? 

Namen tega vprašanje je bil preveriti, ali učenci poznajo pojem endemit. 

 

	  
Graf	  11:	  Razporeditev odgovorov učencev na vprašanje, kaj je endemit 
 
Pravilni odgovor na vprašanje endemit se glasi: endemit je živalska ali rastlinska 

vrsta, ki živi samo na določenem področju. Na vprašanje je pravilno odgovorilo 57,1 

% četrtošolcev, 19,2 % petošolcev in 42,9 % šestošolcev (graf 11). Zelo velik delež 

nepravilnih odgovorov je bil med petošolci. To, da veliko učencev na vprašanje ni 

odgovorilo, ne preseneča (42,9−53,8 %), saj se s pojmom endemit učenci pri pouku 

srečajo šele v sedmem razredu (Uršič, 2011), do takrat pa lahko spoznajo ta pojem 

samo iz drugih virov. 
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12. Naštej podzemljske živali, ki si jih že videl! 

Namen tega vprašanja je bil ugotoviti, katere podzemeljske živali so učenci že videli 

v živo. 

 

	  
Graf	  12:	  Razporeditev odgovorov učencev na vprašanje, katere podzemeljske živali so 
že videli 
 
Učenci so na to vprašanje napisali veliko odgovorov, nekateri so napisali po pet ali 

več živali. Zelo malo učencev na to vprašanje ni odgovorilo. Največkrat so učenci 

videli človeško ribico (53,4−80 %), sledi pa ji črv (9,6−20 %; graf 12). Med 

preostalimi odgovori so bili tudi: mravlje, krti, pajek itd. Najbolj nenaveden odgovor 

je bil jamski medved. 

Razlike med odgovori učencev različnih starosti niso statistično pomembne (Kruskal–

Wallisov test: P > 0,05), tudi razlike med odgovori deklet in fantov niso statistično 

pomembne (Kruskal–Wallisov test: P > 0,05). 

 

13. Ali najdemo v podzemeljskih jamah tudi rastline? DA  NE 

Zakaj tako misliš? 

Namen tega vprašanja je bil ugotoviti, ali učenci vedo, kaj rastline potrebujejo za 

življenje, oziroma ali so jame primerno okolje zanje. Poleg tega smo želeli ugotoviti, 

ali si učenci v resnici predstavljajo, da v jamah ni naravne svetlobe. 
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Graf	  13:	  Razporeditev odgovorov učencev na vprašanje, ali najdemo v podzemeljskih 
jamah tudi rastline in zakaj tako mislijo 
 
V vsakem od razredov je približno polovica učencev (46,2−54,1 %) pravilno 

odgovorila na zastavljeno vprašanje. Verjetno je na tak rezultat vplivalo dejstvo, da se 

učenci že v v četrtem razredu učijo, da rastline potrebujejo svetlobo za rast in razvoj. 

Zanimivo pa je, da je od  17,2 %–23,1 % učencev v vsakem od razredov menilo, da v 

jamah rastejo alge. Menimo, da so na to vplivali prehodni obiski umetno osvetljenih 

jam, na katerih so videli alge.  

Razlike med odgovori učencev različnih starosti niso statistično pomembne (Kruskal–

Wallisov test:P >0,05), tudi razlike med odgovori deklet in fantov niso statistično 

pomembne (Kruskal–Wallisov test: P > 0,05). 

 

V jamah lahko opazimo prilagojeno floro in favno. Flora okoli svetil ima številne 

negativne učinke na jamsko okolje. Ta problem je zlasti pereč v jamah s pomembno 

kulturno in naravno dediščino. Rast rastlin  najenostavneje omejimo s časovno 

omejenim razpršenim osvetljevanjem s hladnimi svetili z minimalno intenziteto 

svetlobe. Jama naj ne bi bila osvetljena več kot 100 ur letno. V nekaterih urejenih 

jamah že uporabljajo osvetljevanje jame s svetili, ki oddajajo rumeno svetlobo, ki 

onemogoča maksimalno absorbcijo fotosintetskih pigmentov, vendar istočasno 

ohranja »naraven« videz jame. Vsekakor se je treba izogibati osvetljevanju mest s 

kapljajočo ali mezečo vodo, prekritih s sedimentom ali mest z močnim prepihom. 

Poleg tega je treba omejiti dotikanje jamskega inventarja z rokami, čevlji in oblasčli. 

Kemične snovi, ki bi bile primerne za kontrolo rasti vegetacije, morajo imeti 
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minimalne stranske učinke na jamsko okolje in ljudi ter biti visoko učinkovite pri 

zatiranju vegetacije. V preteklosti so uporabljali številne kemikalije, ki so za jamsko 

okolje neprimerne ali celo nevarne, npr. alkoholi, formalin, bakrovi pripravki, natrijev 

ali kalcijev hipoklorid ali diuron (DCMU) (Mulec, 2005). Na temeljih dosedanjih 

poskusov se je uporaba vodikovega peroksida v 15 % vodni raztopini izkazala za 

učinkovito in jamskemu okolju najmanj škodljivo (Faimon in sod., 2003). 

(http://www.razvojkrasa.si/si/turizem/92/article.html) 

 

14. Nariši človeško ribico. 

Namen te naloge je bil preveriti, kako si učenci predstavljajo človeško ribico. Učenci 

so človeško ribico risali po spominu, kot so jo videli po televiziji, v knjigah in drugih 

virih ali v živo. Iz vseh izpolnjenih vprašalnikov smo za vsak razred naključno izbrali 

po deset risb človeške ribice. Risbe učencev smo preslikali z optičnim čitalcem.  

Nad risbami smo bili presenečeni. Pri nekaterih učencih je opaziti, da natanko vedo, 

kakšna je človeška ribica. Lepo so narisali vse podrobnosti, po katerih jo prepoznamo 

(odsekan gobček, zunanje škrge, podaljšan trup in dva para kratkih nog). Poleg tega 

pa je v vseh razredih tudi po nekaj takih risb, iz katerih sklepamo, da učenci še niso 

videli človeške ribice. 

Tako lahko zaključim, da najbolje poznajo človeško ribico četrtošolci, saj so za 

osnovnošolski nivo skicirali človeško ribico najboljše (upodobljene škrge, dva para 

nog, podolgovato telo). 

Najslabše so se odrezali šestošolci. Pri njih se namreč v največji meri pojavljajo risbe, 

ki  človeški ribici sploh niso podobne (risba: 22, 23, 25, 28, 30). Mogoče so bila naša 

pričakovanja zaradi njihove starosti previsoka.  
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Risba1: Slikica učenca/ke z oznako 204 

 
 

Risba2: Slikica učenca/ke z oznako195 

 
 

 

Risba 3: Slikica učenca/ke z oznako 197 

 
 

Risba 4: Slikica učenca/ke z oznako 207 

 
 

Risba 5: Slikica učenca/ke z oznako 208 

 
 

Risba 6: Slikica učenca/ke z oznako 199 

 
 

Risba 7: Slikica učenca/ke z oznako 206 

 
 

Risba 8: Slikica učenca/ke z oznako 198 

 
 

Risba 9: Slikica učenca/ke z oznako 209 

 
 

Risba 10: Slikica učenca/ke z oznako 205 

Slika 2: Risbe človeške ribice učencev 4. razreda 
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Risba11: Slikica učenca/ke z oznako 61 

 
Risba 12: Slikica učenca/ke z oznako 56 

 
Risba 13: Slikica učenca/ke z oznako 96 

 
 

Risba 14: Slikica učenca/ke z oznako 97 

 
 

Risba 15: Slikica učenca/ke z oznako 78 

 
 

Risba 16: Slikica učenca/ke z oznako 77 

 
 

Risba 17: Slikica učenca/ke z oznako 76 
 

Risba 18: Slikica učenca/ke z oznako 74 

 
 

Risba 19: Slikica učenca/ke z oznako 65 

 
 

Risba 20: Slikica učenca/ke z oznako 66 

Slika 3: Risbe človeške ribice učencev 5. razreda 
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Risba 21: Slikica učenca/ke z oznako 166 

 
 

Risba 22: Slikica učenca/ke z oznako 190 

 
 

Risba 23: Slikica učenca/ke z oznako191 

 
 

Risba 24: Slikica učenca/ke z oznako 154 

 
Risba 25: Slikica učenca/ke z oznako 187 

 
 

Risba 26: Slikica učenca/ke z oznako 157 

 
 

Risba 27: Slikica učenca/ke z oznako 167 

 
 

Risba 28: Slikica učenca/ke z oznako 188 

 
 

Risba 29: Slikica učenca/ke z oznako 186 

 
 

Risba 30: Slikica učenca/ke z oznako193 

Slika 4: Risbe človeške ribice učencev 6. razreda 
	   	  



Sulič T. Poznavanje podzemnih habitatov in organizmov med mlajšimi osnovnošolci v Sloveniji. 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo, 2012 

	  

34	  
	  

 

15. Človeška ribica živi: 

a.  v Postonjski jami in nikjer drugje 
b.  samo v jamah Slovenije 
c.  tudi v jamah zunaj Slovenije 
 

 
Graf	  14:	  Razporeditev odgovorov učencev na vprašanje, kje živi človeška ribica 
	  
Človeška ribica, tudi močeríl ali proteus (znanstveno ime Proteus anguinus) je 

dvoživka, ki živi v podzemnih vodah Dinarskega krasa od porečja reke Soče pri Trstu 

v Italiji, preko južne Slovenije in jugozahodne Hrvaške do reke Trebišnice v 

Hercegovini. Je edini evropski predstavnik družine močerilarjev (Proteidae), edini 

predstavnik rodu Proteus in edini jamski vretenčar v Evropi. Preostalih šest 

predstavnikov družine uvrščamo v rod Necturus. Živijo na vzhodu ZDA, kjer 

naseljujejo površinske vode (Bulog in Sket, 2004). 

Močeril je dinarski endemit, njegova razširjenost je torej omejena na Dinarski kras. 

Črni močeril pa je še ožji, verjetno belokranjski endemit. Obenem je močeril relikt, 

torej ostanek favne, ki je naseljevala širše območje v davni preteklosti (Bulog in Sket, 

2004). Tako je pravilni odgovor na vprašanje odgovor c, da je človeška ribica 

razširjena tudi v jamah izven Slovenije. 

Učenci vseh treh razredov so se zelo podobno odločali za vsakega od treh odgovorov. 

Tako se je v četrtem in šestem  razredu za pravilni odgovor odločila dobra četrtina 

učencev (25,7−28,6 %). Le v petem razredu se jih je za pravilni odgovor odločilo več 

(44,1 %). Učenci vseh treh razredov so se zelo podobno odločali za vsakega od treh 

odgovorov. Tako se je v četrtem in šestem  razredu za pravilni odgovor odločilo  

(25,7−28.6%) učencev. Le v petem razredu se jih je za pravilni odgovor odločilo več  
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(44,1%). Ostali odgovori so bili ravno tako enakomerno razporejeni. Tako je 16−35,7 

% učencev menilo, da človeška ribica živi samo v jamah Slovenije,  35,7−40,5 % pa, 

da živi samo v Postojnski jami in nikjer drugje. Razlike med odgovori po razredu in 

starosti se ne razlikujejo statistično pomembno med seboj (Kruskal–Wallisov test: P > 

0,05). 

Rezultati so pokazali, da je še vedno največji delež učencev, ki so prepričani, da 

človeška ribica živi samo v Postojnski jami. Do tega največkrat prihaja zaradi tega, 

ker je človeška ribica tudi reklamirana skupaj s Postojnsko jamo in jo predstavljajo 

obiskovalcem Postonjske jame, učitelji pa ne poudarijo posebej, da je človeška ribica 

endemit Dinarskega krasa. 

 

16. Kako še drugače imenujemo človeško ribico? 

Namen tega vprašanja je bil preveriti, ali učenci poznajo še kakšno drugo ime za 

človeško ribico. 

 

	  
Graf	  15:	  Razporeditev odgovorov učencev na vprašanje, kako še drugače imenujemo  
človeško ribico po razredih 
 

Vprašanje je bilo odprto, tako da so učenci sami navajali imena za človeško ribico. 

Najpogosteje so navedli imena proteus, močeril in endemit. Učenci četrtega in šestega 

razreda so najpogosteje navedli ime proteus (55,6−60 %). Proteus je strokovno ime 

rodu, v katerega uvrščamo človeško ribico, se pa v medijh in tudi sicer v pogovornem 

jeziku pogosto uporablja za poimenovanje človeške ribice. Pravilnega odgovora –  
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močeril v četrtem razredu ni napisal nihče, v petem razredu ga je napisalo 33,9 % 

učencev, v šestem pa 15 %.  

Nekateri učenci petega in šestega razreda so napisali, da je drugo ime za človeško 

ribico endemit (5−20,3 %). Menimo, da je to asociacija na vprašanje 11 v vprašalniku, 

pri katerem smo spraševali, kaj je endemit. Mnogo učencev je pri vprašanju 11 

odgovorilo, da je endemit človeška ribica. 

Razlike med odgovori učencev različnih starosti niso statistično pomembne (Kruskal–

Wallisov test: P > 0,05), tudi razlike med odgovori deklet in fantov niso statistično 

pomembne (Kruskal–Wallisov test: P > 0,05). 

 

17. Katera živa bitja živijo v podzemlju? (možnih je več odgovorov) 

a. bakterije 
b. dvoživke 
c. glive 
d. hrošči 
e. mokrice 
f. pajki 
g. polži 
h. pršice 
i. raki 
j. ribe 
k. strige 
l. školjke 
 
Namen tega vprašanja je bil, da preverimo, ali učenci poznajo še katero drugo žival v 
podzemlju. Med navedenimi organizmi so lahko izbrali več odgovorov. 
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Graf	   16:	   Razporeditev odgovorov učencev na vprašanje, katera živa bitja živijo v 
podzemlju 
 

Graf 16 prikazuje, kako so se učenci odločali, katere živali živijo v jamah. Za odgovor 

da v jamah živijo bakterije, se je odločilo le 6,3 % četrtošolcev, 57,1% petošolcev in 

71,6 % šestošolcev. 

Jame gostijo različne mikroorganizme, od katerih so nekateri zelo ozko specializirani. 

Bakterije, arheje, glive in protozoji so splošno razširjeni v podzemnih habitatih in 

naseljujejo večino različnih jam. Četudi večina mikroorganizmov zaide iz površja, 

gostijo jame še veliko neopisanih vrst (Culver in Pipan, 2009). 

Tudi za odgovor hrošči se je odločil visok delež učencev. Med četrtošolci je ta 

odgovor izbralo 62,5 % učencev, med petošolci in šestošolci pa približno enak delež 

učencev (51,4 % in 51,1 %).  

Učenci so presenetljivo redko obkrožali dvoživke. Tako samo 6,3 % četrtošolcev 

meni, da v jamah živijo dvoživke. Pogosteje pa so dvoživke izbrali petošolci  (26,7 

%) in šestošolci (33 %). Tako nizek odstotek učencev, ki so menili, da so v jamah 

dvoživke, nas je presenetil. Kaže namreč na to, da učenci ne vedo, da je človeška 

ribica dvoživka.  

Da v jamah živijo mokrice meni 75 % četrtošolcev, 42,9 % petošolcev in 45,5 % 

šestošolcev (graf 16). 

Da v jamah živijo pajki, je odgovorilo 56,3 % četrtošolcev, 52,4 % petošolcev in 48,9 

% šestošolcev (graf 16). 
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Da v jamah živijo ribe, je obkrožilo 56,3 % četrtošolcev, 63,8 % petošolcev in 59,1 % 

šestošolcev.  

Da glive živijo v podzemlju, je obkrožilo 62,5 % čertošolcev, 21 % petošolcev in 29,5 

% šestošolcev (graf 16). 

Da raki živijo v jamah je odgovorilo 6,3 % četrtošolcev, 34,3 % petošolcev in 29,5 % 

šestošolcev (graf 16). Zanimivo je, da se znanje o rakih z višanjem starosti povečuje.  

Da v jamah živijo pršice, je obkrožilo 43,8 % četrtošolcev, 10,5 % petošolcev in 21,6 

% šestošolcev (graf 16). 

S prisotnostjo strig v jamah se je strinjalo kar 68,8 % četrtošolcev, delež pri ostalih 

dveh razredih pa je bistveno nižji 32,4 % pri petošolcih in 39,8 % pri šestošolcih  

Tudi polži in školjke so jamski prebivalci. Za polže se je odločilo 25 % četrtošolcev, 

29,5 % petošolcev in 26,1% šestošolcev (graf 16). 

Da školjke živijo v podzemlju, se strinja 43,8 % četrtošolcev, 5,7 % petošolcev in 

15,9 % šestošolcev. 

Razlike med odgovori učencev različnih starosti pri večini organizmov pri tem 

vprašanju  niso statistično pomembne (Kruskal–Wallisov test: vse vrednosti P > 

0,05). Tudi razlike učencev med spoloma niso statistično pomembne (Kruskal–

Wallisov test: vse vrednosti P > 0,05). 

So pa se statistično pomembne razlike pokazale pri bakterijah (Kruskal–Wallisov test: 

x2 =24,257; P<0.000; df = 2), polžih (Kruskal–Wallisov test: x2 =12,139; P<0.002 ; df 

= 2), rakih (Kruskal–Wallisov test: x2=12,070; P<0.002 ; df = 2), ribah (Kruskal–

Wallisov test: x2=7,879; P<0.019 ; df = 2) in školjkah (Kruskal–Wallisov test: 

x2=18,972; P<0.000; df = 2). Menimo, da so te razlike posledica dejstva, da se učenci 

pri pouku zelo malo učijo o teh podzemnih živalih. Obširneje obravnavajo samo 

skupino dvoživk. Zato menimo, da se ravno pri tem vprašanju lepo vidi, kako učenci 

sklepajo oziroma, kakšno je njihovo splošno znanje. 

 

18. Kje v podzemeljskem okolju živijo živa bitja?( Možnih je več odgovorov) 

a. v tekoči vodi 
b. v podtalnici 
c. na kopnem 
d . v špranjah in razpokah 
e.  v prostorih med peščenimi delci 
f.  v brlogih 
g.  v krtinah 
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Namen tega vprašanja je bil ugotoviti, kje poleg jam učenci še menijo, da bi lahko 

živela živa bitja. Med sedmimi navedenimi možnostimi so lahko izbrali več 

odgovorov. 

 

	  
Graf	   17:	  Razporeditev odgovorov učencev na vprašanje, kje v podzemeljskem okolju 
živijo živa bitja 
 

Da živali živijo v tekoči vodi, je odgovorilo 68,8 % četrtošolcev, 63,8 % petošolcev in 

69,3 % šestošolcev (Graf 17). Za podtalnico kot življenjski prostor se je odločilo 18,8 

% četrtošolcev, 37,1 % petošolcev in 30,7 % šestošolcev (graf 17). Za odgovor, da 

podzemljske živali živijo na kopnem se je odločilo 56,3 % četrtošolcev, 35,2 % 

petošolcev in 30,7 % šestošolcev (graf 17). 

Tudi za odgovor, da živali živijo v špranjah, se je odločil kar velik delež učencev, in 

sicer 56,3 % četrtošolcev, 72,4 % petošolcev in 63,6 % šestošolcev (graf 17). 

Živali lahko živijo tudi med peščenimi delci. Za tak odgovor se jih je med četrtošolci 

odločilo 37,5 %, med petošolci 38,1 % in med šestošolci 27,3 % (graf 17). 

Da živali lahko živijo v brlogu in da je to podzemno bivališče, se je strinjalo 18,8 % 

četrtošolcev, 27,6 % petošolcev in 25 % šestošolcev. 

Krtino naredi krt pri kopanju podzemnega sistema rovov. Da je krtina podzemni 

življenjski prostor, je odgovorilo 25 % četrtošolcev, 31,4 % petošolcev in 23,9 % 

šestošolcev.  

Razlike med odgovori učencev različnih starosti niso statistično pomembne (Kruskal–

Wallisov test: P > 0,05), tudi razlike med odgovori deklet in fantov niso statistično 

pomembne (Kruskal–Wallisov test: P > 0,05). 
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19. Označi lasnosti ki jih ima človeška ribica: 

Lastnosti    DA    NE Ne vem 
a. Koža je belkaste barve    
b. Koža je temne barve    
c. Koža je pokrita z drobnimi luskami    
d. Koža je pokrita z redko dlako    
e. Diha s škrgami    
f. Diha s pljuči    
g. Diha s kožo    
h. Ima 4 noge    
i. Ima 2 nogi    
j. Nima nog    
k. Ima oči    
l. Hrani se z jamskimi rastlinami    
m. Hrani se z jamskimi živalmi    
 

Namen tega vprašanja je bil preveriti splošno predstavo učencev o videzu človeške 

ribice. Na podvprašanja so učenci odgovarjali z da, ne ali ne vem. 

A 
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B

 
 

C 

	  
Slika 5: Razporeditev odgovorov učencev na vprašanje označi lastnosti, ki jih ima 
človeška ribica. A - četrti razred, B - peti razred, C - šesti razred 
 

Telo človeške ribice je kačaste oblike, dolgo 20 do 30 cm, izjemoma tudi 40 cm. Trup 

je valjast in po vsej dolžini enakomerno debel, v enakomernih razmikih so na njem 

bolj ali manj izrazite prečne brazde. Rep je razmeroma kratek, od strani sploščen, 

obroblja ga kožnata plavut. Okončine so tanke in reducirano število prstov − sprednje 

noge imajo tri, zadnje pa dva prsta. Koža je tanka, v njej v naravnih pogojih ni 

pigmenta melanina, ampak bolj ali manj izrazit rumeni "pigment" riboflavin, zato je 

rumenkasto-bela oziroma zaradi prekrvljenosti rožnata kot človeška koža, na trebušni 

strani skoznjo prosevajo notranji organi. Zaradi svoje barve je človeška ribica tudi  
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dobila pridevnik »človeška«. Vendar pa ima še vedno sposobnost tvorbe kožnega 

pigmenta melanina − ob dolgotrajnejšem osvetljevanju njena koža potemni, pigment 

pa se običajno pojavi tudi pri mladičih. Nesorazmerno podaljšana glava se konča s 

prisekanim in sploščenim gobčkom. Ustna odprtina je majhna.V ustih so drobni 

zobje, nameščeni kot rešeto, ki zadržuje večje delce. Nosnici sta zelo majhni in težko 

opazni, ležita nekoliko bočno blizu konice gobca. Zakrnele oči prerašča koža. Diha z 

zunanjimi škrgami (po trije razvejeni šopi na vsaki strani tik za glavo). Škrge so 

zaradi krvi, ki proseva skozi steno, živordeče. Ima tudi preprosta pljuča, vendar  je 

vloga kožnega in pljučnega dihanja drugotna. Samci se navzven ločijo od samic le po 

nekoliko debelejši kloaki, vendar ni povsem dokazljivih kloak (Bulog in Sket, 2004). 

Da je koža belkaste barve, se je strinjalo 93,8 % četrtošolcev, 73,1 % petošolcev in 

79,1 % šestošolcev (slika 2). Da človeška ribica nima temne kože, je odgovorilo 93,8 

% četrtošolcev, 86,4 % petošolcev in 76,7 % šestošolcev. Ker poznamo tudi črnega 

močerila, sta oba odgovora pravilna (da in ne).   

Da je koža močerila prekrita z luskami, se je strinjalo 37,5 % četrtošolcev, 41,9 % 

petošolcev in 49,4 % šestošolcev. V posameznih razredih je od 25,9 do 43,8 % 

učencev izbralo odgovor “ne vem”. 

Da človeška ribica ni prekrita z dlako, se je pravilno odločilo 68,8 % četrtošolcev, 

62,1 % petošolcev in 51,8 % šestošolcev.  

18,8 % četrtošolcev, 30,1 % petošolcev in 34,1 % šestošolcev je menilo, da človeška 

ribica ne diha s škrgami. Večji je delež tistih, ki so odgovorili, da človeška ribica diha 

s škrgami (49,4−81,3 %). 

Da človeška ribica diha s pljuči, je odgovorilo 56,3 % četrtošolcev, 20,2 % petošolcev 

in 29,1 % šestošolcev.  

12,5 % četrtošolcev, 42,2 % petošolcev in 37 % šestošolcev je odgovorilo, da 

človeška ribica diha s kožo. 

Odgovori četrtošolcev o številu nog pri človeški ribici so zelo zanimivi. Vsi so 

odgovorili, da je trditev “da nima nog” napačna. Hkrati pa jih je zelo malo odgovorilo 

(po 6,3 %), da ima štiri ali dve nogi.  

Petošolci so bili pri trditvi, da ima človeška ribica štiri noge, bolj prepričani, saj jih je 

tako odgovorilo kar 76,2 %. Nekaj je bilo tudi takih, ki so menili, da ima človeška 

ribica dve nogi (10,5 %) ali da nima nog (12,5 %). 
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Šestošolci so glede števila nog odgovarjali precej podobno kot petošolci. 74,1 % jih je 

menilo, da ima močeril štiri noge, 14,3 % jih je menilo, da ima samo dve nogi in 6 %, 

da nima nog. 

Oči pri človeški ribici so pokrnele, vendar še vedno občutljive za svetlobo. Ležijo 

globoko v podkožju in so le včasih, posebej pri mladih osebkih, vidne skozi kožo. Pri 

ličinkah so oči sorazmerno normalno razvite, pri štirih mesecih starosti pa se 

začenjajo umikati globljev tkiva ter nazadnje pokrnijo (Bulog in Sket, 2004). 

Trditev, da človeška ribica nima oči, je pravilno izbralo 33,3 % četrtošolcev, 46,6 % 

petošolcev in 31 % šestošolcev. 

Da se človeška ribica ne prehranjuje z rastlinami, je pravilno odgovorilo 73,3 % 

četrtošolcev, 44,7 % petošolcev in 33,3 % šestošolcev. Hkrati je 73,3 % četrtošolcev, 

43,1 % petošolcev in 42,9 % šestošolcev pravilno odgovorilo, da se prehranjuje z 

živalmi.  

Pri 19. vprašanju je zanimivo, koliko bolje odgovarjajo četrtošolci glede na petošolce 

in šestošolce. Njihovo znanje je dobro. Glede na učni načrt, lahko sklepam, da je 

njihovo znanje sveže. Saj pri predmetu naravoslovje in tehnika tudi obravnavajo 

dvoživke. 

Pri trditvah “koža je belkasta”, “diha s pljuči”, “diha s kožo”, “hrani se z rastlinami” 

in “hrani se z živalmi” so bile razlike med učenci različne starosti statistično 

pomembne (Kruskal–Wallisov test: x2 = 6,879; P < 0,032; df = 2,x2 = 6,170; P < 

0,046; df = 2,x2= 11,896; P < 0,003; df = 2,x 2= 10,829; P < 0,004; df = 2,x2 = 6,496; 

P < 0,039 ). Pri drugih trditvah pa statistično pomebnih razlik ni bilo (Kruskal–

Wallisov test: P > 0,05) 

Razlike med odgovori deklet in fantov niso bile statistično pomembne (Kruskal–

Wallisov test: P > 0,05) razen pri trditvi, da človeška ribica diha s pljuči (Kruskal– 

Wallisov test: x2 = 4,053; P < 0,044; df  = 1), kjer so bolj pravilno odgovarjala dekleta 

kot fantje.  
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20. Katere lastnosti so pomembne za življenje organizmov v podzemlju? 

Lastnosti Je pomembno Ni pomembno Ne vem 
a. Vid    
b. Voh    
c. Tip    
d. Sluh    
e. Okus    
f. Dolžina nog    
g. Velikost telesa    
h. Zaščita pred izgubo vode    
i. Zaščita pred izgubo toplote    
 

Namen tega vprašanja je bil, učence preveriti, ali se zavedajo, katere lastnosti so 

pomembne za preživetje v podzemlju. Na izbiro so imeli tri trditve: je pomembno, ni 

pomembno in ne vem. 

A 
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B 

 
 

C 

	  
Slika	  6:	  Razporeditev odgovorov učencev na vprašanje, katere lastnosti so pomembne 
za preživetje organizmov v podzemlju. A - četrti razred, B - peti razred, C - šesti 
razred. 
 
Večina učencev v vseh treh razredih je mnenja, da je vid v podzemlju pomemben. 

Tako meni 75 % četrtošolcev, 57,7 % petošolcev in 56,5 % šestošolcev. Odgovori 

učencev na to vprašanje so presenetljivi, saj je v podzemlju trda tema, zato vid nima 

nobenega pomena za preživetje.  

 



Sulič T. Poznavanje podzemnih habitatov in organizmov med mlajšimi osnovnošolci v Sloveniji. 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo, 2012 

	  

46	  
	  

 

81,3 % četrtošlcev, 80,4 % petošolcev in 81,2 % šestošolcev je menilo, da voh ni 

pomemben za preživetje v podzemlju (slika 3), kar nas je prav tako presenetilo. 

 

Nepomembna sta se večini zdela tudi tip in sluh. 75−78,8 % vseh učencev se je 

odločilo, da tip ni pomemben, 75−80 % pa da sluh ni pomemben (slika 3). 

Da je pomemben okus, meni 43,8 % četrtošolcev, 39 % petošolcev in 36,9 % 

šestošolcev. 

Podzemeljsko okolje je za življenje izziv, s katerim se je uspelo spopasti lepemu 

številu živalskih vrst. Pogosto imajo telesne prilagoditve, saj so tu potrebne drugačne 

strategije za preživetje, na primer pokrnelost oči in kožnih pigmentov ter pomnožena 

in izostrena čutila za tip, voh in okus (Zagmajster (2010): 7) 

43,8–74 % vseh treh razredov je menilo, da je dolžina nog pri podzemnih organizmih  

pomembna. Velikost telesa pa se zdi pomembna 50−62,7 % učencem. 

31,3 % četrtošolcev, 68,3 % petošolcev in 62,4 % šestošolcev je pravilno odgovorilo, 

da izguba vode ni pomembna lastnost v podzemeljskih habitatih. V podzemlju je zelo 

visok odstotek zračne vlege, zato organizmi ne potrebujejo posebne zaščite pred 

izgubo vlage. 

Ker je v podzemlju konstantna temperatura, se organizmom ni potrebno posebej 

zaščititi pred prevelikimi letnimi temperaturnimi spremembami. 50 % četrtošolcev, 

52,5 % petošolcev in 67,1 % šestošolcev (slika 3) je menilo, da zaščita pred izgubo 

toplote ni pomembna.   

Pri nobeni od trditev pri tem vprašanju ni bilo niti statistično pomembnih razlik med 

razredi niti med spoloma (Kruskal–Wallisov test: P > 0,05), razen pri trditvi, da je 

voh pomemben za preživetje v podzemlju, ki so jo dekleta izbrala pogosteje od fantov 

(Kruskal–Wallisov test: x2 = 4,201; P < 0,040; df = 1). 

Presenetilo nas je slabo znanje učencev pri tem vprašanju. Domnevamo, da je to 

posledica učnih načrtov, v katerih dvoživkam ni namenjenih veliko ciljev, zato je 

znanje učencev le površinsko. Poleg tega pa menimo, da si učenci slabo predstavljajo 

življenje v popolni temi. 

 

21. Tudi jamske živali morajo jesti.  

Namen tega vprašanja je bil, da ugotovimo, kaj učenci vedo o prehranjevanju jamskih 

živali in načinu, kako do te hrane pridejo. Vprašanje je bilo odprtega tipa, zato so  
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učenci napisali odgovor po svoji izbiri. Njihove odgovore smo združili po pomenu in 

med njimi izbrali nekaj najpogostejših. 

 

Vprašanje je bilo razdeljeno na dve podvprašanji: 

 

a. Kaj misliš, kaj bi lahko v jami jedle? 

Graf 18: Razporeditev odgovorov učencev na vprašanje, kaj bi podzemeljske živali 
lahko jedle v jami 
 

Največ učencev je napisalo, da se podzemne živali prehranjujejo z manjšimi 

organizmi (42,4−61,5 %). Od 7,7 % do 30,8 % učencev je menilo, da se te živali 

prehranjujejo z rastlinami, še manjši odstotek pa je takih, ki menijo da se podzemljske 

živali prehranjujejo z bakterijami (do 6,4%). 

Domnevamo, da so učenci, ki so pri vprašanju 13 odgovorili, da v podzemeljskih 

jamah najdemo rastline, tudi pri tem vprašanju odgovorili, da jamske živali jejo 

rastline. 
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b. Kako najdejo hrano? 

 

	  
Graf	   18:	   Razporeditev odgovorov učencev na vprašanje, kako podzemeljske živali    
najdejo hrano 
 
Na to vprašanje je veliko učencev vseh treh razredov odgovorilo, da si podzemeljske 

živali hrano poiščejo s čutili (37−63,6 %). Navedli so čutila za sluh, voh, okus in tip. 

Odgovori so posebej zanimivi, če upoštevamo, da so to ravno čutila, za katera so 

učenci pri vprašanju 20 odgovarjali, da so nepomembna. 

Med odgovori učencev različne starosti ni bilo statistično pomembnih razlik 

(Kruskal–Wallisov test: P > 0,05). Prav tako ni bilo statistično pomembnih razlik med 

odgovori deklet in fantov na prvo podvprašanje (Kruskal–Wallisov test: P > 0,05). 

Pokazala pa se je statistično pomembna razlika pri drugem podvprašanju, pri katerem 

so fantje navajali še kaj drugega poleg čutil (Kruskal–Wallisov test: x2 = 5,694; P < 

0,017; df = 1). 

 

22. V vrtače, brezna in kraške jame ljudje pogosto odlagajo odplake. Kaj meniš, 

zakaj to ni prav? 

Namen tega vprašanja je bil ugotoviti stopnjo ozaveščenosti učencev o onesnaževanju 

kraških jam, brazen in vrtač. Njihovi odgovori so bili različni, najpogostejše smo  

razvrstili v dve kategoriji. 
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Graf	   19:	  Razporeditev odgovorov učencev na vprašanje, zakaj ni prav, da v vrtače, 
brezna in kraške jame ljudje pogosto odlagajo odpadke 
	  
Od 42,7 do 53,8 % učencev je odgovorilo, da ni prav odlagati smeti v kraške jame, 

brezna in vrtače. Od 46,2 do 57,3 % učencev pa je navedlo tudi razlog, kot na primer 

škodovanje živalim in rastlinam, uničevanje življenjskega prostora. Iz odgovorov    

sklepamo, da se učenci zavedajo škodljivih vplivov človeka na kraški svet in da jih 

razumejo.  

Razlike med odgovori učencev različnih starosti niso statistično pomembne (Kruskal–

Wallisov test: P > 0,05). Tudi razlike med odgovori deklet in fantov niso statistično 

pomembne (Kruskal–Wallisov test: P > 0,05). 

 

23. Naštej tri dejavnike, ki ogrožajo življenje v podzemeljskem okolju. 

Namen tega vprašanja je bil preveriti, kateri dejavniki po mnenju učencev ogrožajo 

življenje v podzemeljskem svetu. Vprašanje je bilo odprtega tipa, tako da so učenci s 

svojimi besedami napisali dejavnike, ki ogrožajo okolje. Njihove odgovore smo  

razporedili v pet kategorij, in sicer: turizem, ljudje, onesnaževanje, odplake in drugo. 
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Graf	   20: Razporeditev odgovorov učencev na vprašanje, naštej tri dejavnike, ki 
ogrožajo življenje v podzemeljskem okolju 
 

Da turizem ogroža podzemeljsko okolje, se je odločil le majhen delež (1,2 %) 

šestošolcev. Bistveno večji je delež tistih, ki menijo, da je vzrok za ogrožanje 

življenja v podzemlju onesnaževanje (6−14 %). Še večji je delež učencev, ki so 

odgovorili, da so za ogrožanje krivi ljudje (14−18,2 %) . Največji pa je delež učencev, 

ki menijo, da so za to krive odplake (35,1−63,6 %). 

Poleg tega so učenci napisali še druge dejavnike, kot so na primer svetloba, teptanje, 

hrup, podiranje in industrija. Te dejavnike smo razporedili v kategorijo drugo 

(9,1−36,8 %). 

Med odgovori učencev različne starosti ni bilo statistično pomembnih razlik 

(Kruskal–Wallisov test: P > 0,05). Prav tako ni bilo statistično pomembnih razlik med 

odgovori deklet in fantov na prvo podvprašanje (Kruskal–Wallisov test: P > 0,05). 

 

24. Kako pomembno se ti zdi, da ohranimo kraške jame? 
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S tem vprašanjem smo želeli ugotoviti, kako pomembno se zdi učencem, da ohranimo 

kraške jame. Svoje mnenje so izrazili na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da ni 

pomembno, 5 pa pomeni, da je zelo pomembno. Poleg tega naj bi učenci oceno še 

pojasnili s svojimi besedami. 

 

Večini učencev se je zdelo pomembno, da ohranimo kraške jame (M = 4.73, SD = 

0.675). Odgovori učencev različnih starosti se niso statistično pomembno razlikovali 

med seboj (Kruskal–Wallisov test: P > 0,05). Rvno tako, se niso odgovori statistično 

razlikovali po spolu (Kruskal–Wallisov test: P > 0,05). 

 

	  
Graf	   21:	   Razporeditev odgovorov učencev na vprašanje, pojasni svojo oceno o 
pomembnosti ohranjanja kraških jam 
 
Iz grafa 21  je razvidno, da je za učence ohranjanje kraških jam pomembno predvsem 

zaradi naravne dediščine (15,4−29,3 %). Na drugem mestu je bila lepota kraških jam 

(7,7−17,2 %), tej pa je sledila trditev, da je ohranjanje kraških jam pomembno za 

naslednike (3,4−15,6 %). Poleg teh je bilo še veliko drugih navedb, kot na primer: ker 

so v njih redke živalske vrste in ker so redke. Te navedbe sem združila v skupino 

drugo (40,4−61,5 %). 

Med odgovori učencev različne starosti ni bilo statistično pomembnih razlik 

(Kruskal–Wallisov test: P > 0,05). Prav tako ni bilo statistično pomembnih razlik med 

odgovori deklet in fantov na prvo podvprašanje Kruskal–Wallisov test: P > 0,05). 

Večina odgovorov kaže, da se učenci zavedajo pomembnosti kraških jam, zato lahko 

rečemo, da nam za prihodnost jam ni treba skrbeti. 
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25. S križcem označi trditev: 

 Zelo se ne 
strinjam 

Se ne 
strinjam 

Neodločen Strinjam 
se 

Zelo se 
strinjam 

Naša podzemna okolja 
ogroža kmetijstvo. 

     

Naša podzemna okolja 
ogroža promet. 

     

Naša podzemna okolja 
ogroža industrija. 

     

Naša podzemna okolja 
ogroža turizem. 

     

Naša podzemna okolja 
ogroža regulacija rek. 

     

 

Namen tega vprašanja je bil preveriti, koliko učenci poznajo nevarnosti, ki ogrožajo 

podzemna okolja. Učenci so strinjanje oziroma nestrinjanje izrazili na lestvici od 1 

(zelo se ne strinjam) do 5 (zelo se strinjam). 

 

A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

56.3	  

18.3	   15.9	  

31.3	  

25	  
11	  

12.5	  

27.9	  

24.4	  

0	  

14.4	  

24.4	  

0	  
14.4	   24.4	  

0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

120	  

4	   5	   6	  

D
el
ež
	  o
dg
ov
or
ov
	  (%

)	  

Razred	  

zelo	  se	  strinjam	  
strinjam	  se	  
neodločen	  
se	  ne	  strinjam	  
zelo	  se	  ne	  strinjam	  



Sulič T. Poznavanje podzemnih habitatov in organizmov med mlajšimi osnovnošolci v Sloveniji. 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo, 2012 

	  

53	  
	  

 

B 

 
C

	  
D 

 
 

25	   14.4	   18.3	  

18.8	  
21.2	   20.7	  

12.5	   18.3	   14.6	  

25	   24	   19.5	  

18.8	   22.1	   26.8	  

0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

120	  

4	   5	   6	  

D
el
ež
	  o
dg
ov
or
ov
	  (%

)	  

Razred	  

zelo	  se	  strinjam	  

strinjam	  se	  

neodločen	  

se	  ne	  strinjam	  

zelo	  se	  ne	  strinjam	  

18.8	   11.9	   18.3	  

25	  

12.9	   9.8	  

18.8	  

19.8	   23.2	  

12.5	  
31.7	  

34.1	  

0	  
10	  
20	  
30	  
40	  
50	  
60	  
70	  
80	  
90	  

4	   5	   6	  

D
el
ež
	  o
dg
ov
or
ov
	  (%

)	  

Razred	  

zelo	  se	  strinjam	  

strinjam	  se	  

se	  ne	  strinjam	  

zelo	  se	  ne	  strinjam	  

6.3	  
22.3	   19.8	  12.5	  

16.5	   23.5	  
50	  

35.9	   21	  

25	   16.5	  
22.2	  

6.3	   8.7	   13.6	  

0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

120	  

4	   5	   6	  

D
el
ež
	  o
dg
ov
or
ov
	  (%

)	  

Razred	  

zelo	  se	  strinjam	  

strinjam	  se	  

neodločen	  

se	  ne	  strinjam	  

zelo	  se	  ne	  strinjam	  



Sulič T. Poznavanje podzemnih habitatov in organizmov med mlajšimi osnovnošolci v Sloveniji. 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo, 2012 

	  

54	  
	  

 

E 

	  
Slika 7: Razporeditev odgovorov učencev na vprašanje, kaj ogroža naša podzemna 
okolja. A - podzemlje ogroža kmetijstvo, B - podzemlje ogroža promet, C - podzemlje 
ogroža turizem, D - podzemlje ogroža industrija, E- podzemlje ogroža regulacija rek. 
 

Slika 4 prikazuje rezultate petih trditev o ogrožanju podzemlja. Tako so četrtošolci 

prepričani, da kmetijstvo ne ogroža podzemeljskega okolja (84,6 %). Sledijo petošolci 

(43,3 %). Pri šestošolcih pa naraste delež tistih, ki se s trditvijo strinjajo (48,8 %) 

(slika 4 – A). 

Da podzemlje ogroža promet, se strinja 43,8 % četrtošolcev, 46,1 % petošolcev in 

46,3 % šestošolcev (slika 4 - B). 

Za ogrožanje podzemlja z industrijo se je odločilo 31,3 % četrtošolcev, 25,2 % 

petošolcev in 35,6  % šestošolcev. Med četrtošolci je kar 50 % učencev, ki je 

neodločenih , da promet ogroža podzemlje. Neodločenost se s starostjo manjša in 

veča se strinjanje s trditvijo (slika 4- C). 

Da je turizem grozeč dejavnik okolju je največ prepričanih šestošolcev (57,3 %), 

sledijo mu petošolci (51,5 %) in četrtošolci, ki se bolj nagibajo k trditvi, turizem ne 

ogroža podzemljskega okolja (43,8 %) (slika 4 –D). 

Zadnja trditev je, da naša podzemna okolja ogroža regulacija rek. Polovica  

četrtošolcev je odgovorila na to vprašanje z ne vem (50 %). Tudi dobra tretjina 

petošolcev (35,9 %) se pri tej trditvi ni mogla odločiti. Pri šestih razredih je bilo 

neodločenih petina učencev (21 %). Tretjina šestošolcev (35,8 %) se je s trditvijo 

strinjala, 43,3 % pa se ni strinjala (slika 4- E). 
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Med odgovori učencev različne starosti ni bilo statistično pomembnih razlik 

(Kruskal–Wallisov test: P > 0,05), razen pri trditvi o vplivu kmetijstva, kjer so mlajši 

učenci pokazali najmanj znanja, šestošolci pa največ (Kruskal–Wallisov test: x2 = 

23,213; P< 0,000; df = 2).  Razlike med odgovori deklet in fantov niso bile statistično 

pomembne (Kruskal–Wallisov test: P > 0,05).  

Rezultati torej kažejo, da se posebej mlajši učenci, ne zavedajo dobro, da nepravilno 

kmetovanje vpliva na onesnaževanje podzemlja. Vendar se pri vseh ostalih trdivah 

zelo dobro zavedajo, da so promet, industrija in turizem dejavniki, ki ogrožajo 

podzemlje. Velik delež neodločenih odgovorov glede vpliva regulacije rek je verjetno 

posledica dejstva, da so učenci vseh treh razredov o tem zelo slabo poučeni. 

 

26. S križcem označi trditev: 

 Zelo se ne 
strinjam 

Se ne 
strinjam 

Neodločen Strinjam 
se 

Zelo se 
strinjam 

Podzemeljsko okolje me 
zanima. 

     

Razumem, zakaj moramo 
ohraniti podzemeljsko 
okolje. 

     

 

Namen tega vprašanja je bil dobiti dve samooceni učencev o tem, koliko jih 

podzemno okolje zanima in, ali razumejo pomen ohranitve podzemeljskega okolja. 

Učenci so svoje strinjanje ali ne strinjanje ocenili v petstopenjski lestvici od 1 (zelo se 

ne strinjam) do 5 (zelo se strinjam). 

Iz rezultatov sklepamo, da podzemljsko okolje učence na splošno zanima (M = 3,39; 

SD = 1,153). Najbolj zanima petošolce (M = 4,05; SD = 1,197), sledijo jim četrtošolci 

(M = 3,81; SD = 1,515) in zatem šestošolci (M = 3,80; SD = 1,266). 

Učenci na splošno mislijo, da razumejo, zakaj morajo ohraniti podzemeljsko okolje 

(M = 4,05; SD = 1,151).  

Med odgovori učencev različne starosti sicer ni bilo statistično pomembnih razlik 

(Kruskal–Wallisov test: P > 0,05). Prav tako ni bilo statistično pomembnih razlik med 

odgovori deklet in fantov (Kruskal–Wallisov test: P > 0,05). 

Glede na to, da se razumevanje pomembnosti ohranjanja podzemeljskega okolja krepi 

z višanjem starosti, lahko sklepamo, da učenci s starostjo pridobivajo zavest o 
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ohranjanju okolja. To je tudi posledica šolske vzgoje, ki gradi zavest v smer 

ohranjanja narave. 

 

27. Kaj si želiš izvedeti o podzemeljskem življenju? 

Ker je bila anketa izvedena v sodelovanju z Zavodom Postojnska jama, je bil naš 

namen tudi zbrati podatke, ki bi pripomogli k izboljšanju pedagoškega dela tega 

zavoda.  

Učenci so na vprašanje kaj želiš izvedeti o podzemeljskem življenju odgovarjali zelo 

različno, od tega da jih ni zanimalo nič, do tega, da so postavljali zelo smiselna 

vprašanja. Navajamo nekaj primerov njihovih vprašanj:  

 

• Približno koliko živali je v jamah. Ali si tudi v jamah označujejo ozemlje in se 

borijo zanj? 

• Koliko let so stare jame? 

• Kako so odkrili jame? 

• Koliko časa lahko človek preživi v jami? 

• O človeški ribici. 

• Zakaj nekatere živali živijo v jamah namesto zunaj jam? 

• Kako je ime človeški ribici v latinščini? 

• Kako se človeška ribica počuti na svetlobi? 

• Kakšne živali so v jami? 

• Kako so se živali navadile živeti v temi? 

• Izvedeti čim več o kapnikih, zavesah. 

 

Zastavljenih vprašanj, smo se zelo razveselili, saj kažejo visoko stopnjo zanimanja za 

podzemeljski svet in živali, ki v njem živijo in to zanimanje s starostjo ne upada.  

 

28. S križcem označi trditev: 

 Zelo se ne 
strinjam 

Se ne 
strinjam 

Neodločen Strinjam 
se 

Zelo se 
strinjam 

Rad sem sodeloval v tej 
raziskavi. 

     

Vprašanja v raziskavi so 
bila razumljiva. 
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Namen	   tega	   vprašanja	   je	   bil,	   da	   od	   učencev	   dobimo	   povratno	   informacijo	   o	  

razumljivosti raziskave in, o njihovi pripravljenosti za sodelovanje. 

 

Večinoma so učenci kar radi sodelovali v raziskavi (M = 3,75; SD = 1,359). Po 

razredih so najraje sodelovali v raziskavi petošolci (M = 3,93; SD = 1,290), sledijo 

jim četrtošolci (M = 3,81; SD = 1,377) in nato šestošolci (M = 3,52; SD = 1,417).  

Vprašanja so se jim v povprečju zdela razumljiva  (M = 3,61; SD = 1,186). 

Razlike med odgovori učencev različnih starosti niso bile statistično pomembne 

(Kruskal–Wallisov test: P > 0,05), tudi razlike med odgovori deklet in fantov niso bile 

statistično pomembne (Kruskal–Wallisov test: P > 0,05). 

 

Na koncu, lahko ugotovimo da je znanje nižjih osnovnošolcev o podzemeljskih 

habitatih in organizmih, ki živijo v njem pomankljivo. Čeprav so na nekaterih 

področjih rezultati boljši, so na drugih slabši.  

Razveseljivo je to, da se zavedajo, kako ljudje onesnažujejo in ogrožajo podzemlje. 

Poleg tega imajo učenci pozitiven odnos do podzemeljskega svet.  

 

Vendar menimo, da so kljub mladosti, pokazali zadovoljivo znanje, ki ga bodo s 

pomočjo učiteljev biologije in naravoslovja z leti dopolnjevali in nadgrajevali.  
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5 SKLEPI 

	  

1. Prvo hipotezo, da mlajši osnovnošolci slabo poznajo podzemne organizme, 

smo delno sprejeli. Pri vprašanjih 12, 14 in 17 vidimo, da učenci večinoma ne 

znajo navesti različnih jamskih živali. Še zlasti je to vidno pri vprašanjih 

odprtega tipa (12. vprašanje). Pri risanju človeške ribice (14. vprašanje) 

vidimo, da jo je pravilno narisal majhen delež učencev. Le pri vprašanju 

zaprtega tipa (npr. 17. vprašanje) je delež poznavanja različnih jamskih živali 

višji. 

2. Drugo hipotezo, ki pravi, da mlajši osnovnošolci slabo poznajo razmere v 

podzemeljskih habitatih, smo delno sprejeli. Učenci so pokazali slabo znanje o 

povprečni temperaturi v jamah, medtem ko so se z odgovori o vlagi, svetlobi 

in dotoku hrane zelo dobro odrezali. 

3. Tretjo hipotezo, ki pravi, da mlajši osnovnošolci slabo poznajo prilagoditve 

podzemeljskih organizmov na njihovo okolje, smo sprejeli. Pri vprašanjih, ki 

so povezana s prilagoditvami in čutili, so učenci pokazali zelo slabo znanje. 

4. Četrto hipotezo, ki pravi, da se mlajši osnovnošolci ne zavedajo nevarnosti, ki 

ogrožajo podzemeljski svet in ne poznajo načinov varovanja le-tega, smo  

zavrnili. Mlajši osnovnošolci, se namreč dobro zavedajo, kako kmetijstvo, 

industrija in turizem ogrožajo podzemni svet. Učenci so tudi navedli 

konkretne posledice odlaganja odpadkov v brezna, vrtače in kraške jame. 
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6 POVZETEK  

	  

Dinarski kras je morfološko največji tip pokrajine, ki se razteza preko 60,000 km2  od 

zahodne in jugozahodne Slovenije, v Istro, Dalmacijo, Bosno in Hercegovino do 

Makedonije in formira največjo kontinuirano pokrajino v Evropi. To je pokrajina, kjer 

sta vedi, imenovani karsologija in speleobiologije dobili svoje korenine (Mihevc, 

2010).	  

	  

Vprašalnik so maja in junija 2010 izpolnjevali učenci 4., 5. in 6. razreda različnih 

osnovnih šol po Sloveniji. Osnovne šole niso bile izbrane naključno, temveč so bile 

zajete šole, ki so načrtovale obisk Postojnske jame. Vsi učenci so imeli pouk po 

takratnem veljavnem učnem načrtu. Vprašalnik je rešilo 223 učencev, za nadaljnjo 

analizo pa smo jih uporabili samo 209.  

 

Ugotovili smo, da mlajši osnovnošolci slabo poznajo podzemne organizme, saj 

večinoma ne znajo navesti različnih jamskih živali. Prav tako je znanje slabo pri 

risanju človeške ribice, saj je velik delež učencev ni narisal pravilno.  

 

Prav tako lahko rečemo, da so učenci pokazali slabo znanje o povprečni temperaturi v 

jamah, medtem ko so se z odgovori o vlagi, svetlobi in dotoku hrane zelo dobro 

odrezali.  Kot zadnje pa lahko trdimo da se dobro zavedajo, kako ljudje s 

kmetijstvom, industrijo in turizmom ogrožamo podzemni svet. Učenci so tudi navedli 

konkretne posledice odlaganja odpadkov v brezna, vrtače in kraške jame. 

 

Vseeno pa lahko trdimo, da je znanje mlajših osnovnošolcev o podzemeljskih 

habitatih in organizmih, ki živijo v njem, pomankljivo. Čeprav so bili rezultati 

vprašalnika na nekaterih področjih dobri, pa smo pri nekaterih temah našli velike 

pomanjkljivosti.  

 

Razveseljivo je, da se učenci zavedajo, kako ljudje onesnažujemo in ogrožamo 

podzemlje. Poleg tega imajo učenci pozitiven odnos do podzemeljskega sveta.  
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Menimo, da so učenci v našem vzorcu, kljub mladosti, pokazali zadovoljivo znanje. 

Kasneje bodo s pomočjo učiteljev biologije in naravoslovja v višjih razredih znanje 

dopolnjevali in nadgrajevali. 
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PRILOGA A 
	  
Vprašalnik o življenju v podzemlju. 

 

Spol: Moški     Ženski 

Razred: 

Osnovna šola Srednja šola 

5 6 7 8 9 1 2 3 4 

 

1. Naštej tri stvari, na katere pomisliš ob izrazih KRAŠKI SVET, KRAŠKE? 

 

 

2. Si že kdaj obiskal kraško jamo?   DA     NE 

 

3. Če si jo obiskal, si si jo ogledal z vodičem?    DA    NE 

 

4. Kje si največ izvedel o jamah? (obkroži tri navedbe) 

a. pouk v šoli 
b. TV izobraževalne oddaje 
c. TV filmi 
d. Internet 
e. Knjige 
f. Starši 
g. Obisk jame 
h. Drugo:………………… 

 
5. Jame so podzemna bivališča. Katera podzemna bivališča še poznaš? 

 

 

6. Kakšna je temperatura v Postonjski jami? 

a. poleti okoli 10°C in pozim okoli 10°C 
b. poleti okoli 0°C in pozimi okoli 0°C° 
c. poleti okloli 10°C in pozimi okoli 0°C 
d. poleti okoli 0°C in pozimi okoli 10°C 
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7. Koliko podzemnih jam je odkritih v sloveniji? 

a. manj kot 10 
b. približno 50 
c. približno 100 
d.   približno 1000 
e. več kot 5000 

 
8. Katere kraške jame poznaš? 

 

 

9. Naredi križec pri odgovoru, s katerim se strinjaš: 

 

10. Kaj misliš, zakaj  so organizmi, ki živijo pod zemljo odvisni od organizmov, ki 

živijo na površju? 

 

 

11. Kaj je endemit? 
 

 

12. Naštej podzemeljske živali, ki si jih že videl! 
 

  

 Zelo se ne 
strinjam 

Se ne 
strinjam 

Neodločen Strinjam 
se 

Zelo se 
strinjam 

Zrak  v 
podzemeljskem 
okolju je večinoma 
zelo vlažen. 

     

Temperatura v 
podzemeljskem 
okolju se zelo malo 
spreminja. 

     

V podzemnem okolju 
ni svetlobe. 

     

Poplave so za 
podzemeljske živali 
vir hrane. 
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13. Ali najdemo v podzemeljskih jamah tudi rastline? DA  NE 
Zakaj tako misliš? 
 

 

14. Nariši človeško ribico. 

 

15. Človeška ribica živi: 

a.  v Postonjski jami in nikjer drugje 
b.  samo v jamah Slovenije 
c.  tudi v jamah zunaj slovenije  
 

16. Kako še drugače imenujemo človeško ribico? 

 

 

17. Katera živa bitja živijo v podzemlju? (možnih je več odgovorov) 

a.  bakterije 
b.  dvoživke 
c.   glive 
d.  hrošči 
e.  mokrice 
f.   pajki 
g.  polži 
h.  pršice 
i.   raki 
j.   ribe 
k.  strige 
l.   školjke 
 
18. Kje v podzemeljskem okolju živijo živa bitja?( Možnih je več odgovorov)  

a.  v tekoči vodi 
b.  v podtalnici 
c.  na kopnem 
d . v špranjah in razpokah 
e.  v prostorih med peščenimi delci 
f.  v brlogih 
g.  v krtina 
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19. Označi lasnosti ki jih ima človeška ribica: 

Lastnosti    DA    NE Ne vem 
a. Koža je belkaste barve    
b. Koža je temne barve    
c. Koža je pokrita z drobnimi luskami    
d. Koža je pokrita z redko dlako    
e. Diha s škrgami    
f. Diha s pljuči    
g. Diha s kožo    
h. Ima 4 noge    
i. Ima 2 nogi    
j. Nima nog    
k. Ima oči    
l. Hrani se z jamskimi rastlinami    
m. Hrani se z jamskimi živalmi    
 

20.  Katere lastnosti so pomembne za življene organizmov v podzemlju? 

Lastnosti Je pomembno Ni pomembno Ne vem 
a. Vid    
b. Voh    
c. Tip    
d. Sluh    
e. Okus    
f. Dolžina nog    
g. Velikost telesa    
h. Zaščita pred izgubo vode    
i. Zaščita pred izgubo toplote    

 

21. Tudi jamske živali morajo jesti. 

a. Kaj misliš, kaj bi v jami lahko jedle? 

 

 

b. Kako najdejo to hrano? 

 

 

22. V vrtače, brezna in kraške jame ljudje pogosto odlagajo odplake. Kaj meniš, 
zakaj ni to prav? 
 

 

23. Naštej tri dejavnike, ki ogrožajo življenje v podzemeljskem okolju. 
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24. Kako pomembno se ti zdi, da ohranimo kraške jeme?  

Zelo 
pomembno 

Pomembno Manj 
pomembno 

Ni pomembno Ne vem 

     

Pojasni zakaj tako misliš. 

 

 

25. S križcem označi trditev: 

 Zelo se ne 
strinjam 

Se ne 
strinjam 

Neodločen Strinjam 
se 

Zelo se 
strinjam 

Naša podzemna okolja 
ogroža kmetijstvo. 

     

Naša podzemna okolja 
ogroža promet. 

     

Naša podzemna okolja 
ogroža industrija. 

     

Naša podzemna okolja 
ogroža turizem. 

     

Naša podzemna okolja 
ogroža regulacija rek. 

     

 

26. S križcem označi trditev: 

 Zelo se ne 
strinjam 

Se ne 
strinjam 

Neodločen Strinjam 
se 

Zelo se 
strinjam 

Podzemeljsko okolje me 
zanima. 

     

Razumem, zakaj moramo 
ohraniti podzemeljsko 
okolje. 

     

 

27. Kaj si želiš izvedeti o podzemeljskem življenju? 

 

 
 
28. S križcem označi trditev: 
 

 Zelo se ne 
strinjm 

Se ne 
strinjam 

Neodločen Strinjam 
se 

Zelo se 
strinjam 

Rad sem sodeloval v tej 
raziskavi. 

     

Vprašanja v raziskavi so 
bila razumljiva. 
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PRILOGA B 
	  
Statistične razlike po starosti in spolu (Kruskal-Wallisov test). 

 

V vprašalniku, se je pokazalo 16 statističnih razlik po starosti in 4 statistične razlike 

med spoloma (preglednica1) 

 

 Statistično pomembne razlike (P vrednosti) 

Kruskal-Wallisov test 

Vprašanje Med razredi Med spolom 

1. 0.013  

2. 0.000  

4.a 0.000  

4.c  0.019 

4.e 0.005  

8. 0.038  

9. 0.000  

17.a 0.000  

17.g 0.002  

17.i 0.019  

17.l 0.000  

19.a 0.032  

19.f 0.046 0.044 

19.g 0.003  

19.l 0.004  

19.m 0.039  

20.b  0.040 

21.a  0.017 

25.a 0.000  

 
Preglednica 1: Statistično pomembne razlike med odgovori na vprašanja o življenju v 
podzemlju



	  



	  

 


