
REŠITVE ZA NALOGE 2. TEDNA (23. – 27. 3. 2020) 

 

RAVNINE OBPANONSKEGA SVETA 

Odgovori na vprašanja (ne prepisuj vsega, samo če ti manjka dopolniš) lahko napišeš s 

svojimi besedami:  

1. Obpanonski svet obsega SV in V Slovenijo. 

2. Izmenjujejo se ravnine in gričevja. 

3. Ravnine so navadno ob velikih rekah kot so: Mura, Drava, Krka, Sava, Ledava, Pesnica, 

Ščavnica, Dravinja, Sotla. Ravnine so del velike Panonske nižine. 

4. Gričevja so med ravninami: Goričko, Slovenske gorice, Haloze, .. 

5. To je reka Krka. Pri Brežicah se izliva v reko Savo.  

6. Prevladujeta poljedelstvo (žita, krmne industrijske rastline, travniki) in živinoreja 

(govedoreja, prašičereja, perutninarstvo); pomembne panoge so tudi turizem 

(zdraviliški), industrija  in storitvene dejavnosti (trgovine, banke, frizerji, pošta, …) 

7. Zaradi intenzivnega kmetijstva: uporaba umetnih gnojil, škropiv, živinorejskih farm 

(gnojnica)… 

8. V preteklosti so bile te pokrajine pod Madžari in danes v Prekmurju živi madžarska 

narodna manjšina, v Porabju na Madžarskem pa slovenska narodna manjšina. Na obeh 

straneh meje so zato napisi v obeh jezikih. 

9. Maribor je drugo največje mesto v Sloveniji. Je prestolnica pokrajine Štajerske. Je tudi 

gospodarsko, prometno, kulturno .. središče SV Slovenije. Na Lentu ob Dravi raste 

najstarejša trta na svetu (stara 400 let!). Na Pohorju blizu Maribora pozimi poteka 

tekmovanje za Zlato lisico. Poleti na reki Dravi poteka Festival Lent. 

10. Pomembno naravno bogastvo obpanonskega sveta so izviri tople in mineralne vode. 

11. Večja naselja-mesta so nastala na ravnini (npr. Maribor), prav tako dolge obcestne vasi; 

na gričevju so naselja na slemenih.  

 

DOMAČA NALOGA 

V zvezek zapiši 4 značilnosti rek, ki tečejo v ravninskem svetu. V pomoč so ti spodnje 

fotografije in besedilo v učbeniku str. 40. Fotografij ne rabiš natisniti! 

Poišči razlago za pojem: MRTVICA, MRTVI ROKAV. S svojimi besedami jo zapiši v zvezek. 
 

       



Katere živali in rastline so značilne za mrtvice? Pomagaj si s priloženim besedilom. V zvezek 

zapiši 5 živali in 4 značilne rastline. Besedila ne rabiš natisniti! 

 

MRTVICE REKE MURE: PTICE, NARAVA IN DRUGE ZANIMIVOSTI 

Na območju reke Mure gnezdi približno 110 vrst ptic, od katerih skoraj polovico uvrščamo 

med ogrožene vrste. Zaradi izredne pestrosti ptic, kot tudi drugih vrst živali, rastlin in 

habitatnih tipov je območje vključeno v omrežje območji Natura2000. V naravno 

izdolbljenih rečnih bregovih in večjih rokavih gnezdi vodomec, še večje peščene stene pa 

naseljuje breguljka. Značilna vrsta ohranjene rečne krajine je črna štorklja, ki gnezdi v 

poplavnih gozdovih vzdolž Mure, prehranjuje pa se v vodotokih ter drugih stoječih in 

tekočih vodah, pogosto prav v mrtvicah. V poplavnih gozdovih najdemo tudi srednjega detla 

in belovratega muharja, v mrtvicah, poraščenih s trstičjem in drugim vodnim rastlinjem pa 

lahko srečamo čapljico in malo tukalico. 

Poleg ptic bomo na območju srečali številne žabe in kačje pastirje, z nekaj sreče pa lahko 

naletimo celo na vidro ali bobra. Oba naseljujeta čiste in ohranjene vodotoke, ki jima 

zagotavljajo ustrezen življenjski prostor in premorejo dovolj hrane. Mrtvice pa na gostijo le 

zanimivih in redkih vrst živali, temveč tudi številne vrste rastlin. V spomladanskih in poletnih 

mesecih vodno površino okrasijo beli lokvanji, rumeni blatnik in žabji šejek ter številne 

druge vodne rastline. Med njimi najdemo tudi redke in ogrožene vrste, kot so na primer 

vodna leča, streluša, mešinka in plavajoči plavček. 

Vir: https://www.ptice.si/ptice-in-ljudje/opazovanje-ptic/mobilni-kot-ptice/mrtvice-reke-mure/, pridobljeno 25. 3. 

2020 

 

Ostani zdrav! Ostani doma!  

Renata LH    😊😊😊 

 

Dolga obcestna vas                                                        Gručasto naselje  

               

https://www.ptice.si/ptice-in-ljudje/opazovanje-ptic/mobilni-kot-ptice/mrtvice-reke-mure/

