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I. RAZLAGA 
V učbeniku, str. 105, 106 si preberi snov ter v zvezek prepiši povzetek snovi in 
se nauči. 

                      Če pri učenju naletiš na težave, mi lahko pošlješ vprašanje na spletni naslov 

                      gordana.farazin@sola.velike-lasce.si  
 

RAZNOLIKOST ŽIVIH BITIJ 

1. BIOTSKA PESTROST NI POVSOD ENAKA 
a. VRSTNA PESTROST je večja tam, kjer so okolja in življenske združbe 

raznolike in so razmere za organizem boljše. 
b. VROČE TOČKE BIOTSKE PESTROSTI so tam, kjer živi bistveno več vrst kot v 

širši okolici (glej sliko, učbenik str. 105). 
2. BIOTSKA PESTROST NA OZEMLJU SLOVENIJE 

a. Naša država zaradi lege spada med najbogatejša območja biotske pestrosti. 
b. Na upad biotske pestrosti vpliva človek. 
 

 
 

II. UTRJEVANJE 
Reši nalogo, jo slikaj ali skeniraj in jo najkasneje do petka, 10. 4. 2020 pošlji na 
meil: gordana.farazin@sola.velike-lasce.si 
1. Zakaj se biotska pestrost zmanjšuje od ekvatorja proti poloma, na morju z globino 

in na kopnem z nadmorsko višino? 
2. Kaj so endemiti? 
3. Koliko različnih vrst naj bi po oceni strokovnjakov živelo na Zemlji? 
4. Kateri dejavniki vplivajo na biotsko pestrost v Sloveniji? 
5. Katere kamnine še posebej prispevajo k bogati biotski pestrosti Slovenije? Pojasni, 

zakaj. 
6. Kako človek vpliva na upad biotske pestrosti? 
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VAJE 
Natančno si preberi navodila za vajo. V bližini svojega doma poišči gojeni in negojeni 
travnik in izpelji poskus. 

                      Če pri učenju naletiš na težave, mi lahko pošlješ vprašanje na spletni naslov 

                      gordana.farazin@sola.velike-lasce.si .  
                      Rezultate vaje mi pošlji najkasneje do 20. 4. 2020 
 
POTREBUJEŠ: 

- 4 PALICE, dolge 1m ali VRVICO dolgo 4m 
- SVINČNIK 
- ŽEPNI RAČUNALNIK 
- ŠKATLO ali PLADENJ 
- ŠKARJE 

 
NAVODILA:  
1. Na gojenem travniku izberi prostor za delo. S palico ali vrvico sestavi kvadrat. Položi ga na tla in 
preštej rastline v notranjosti kvadrata. To storš tako, da iz kvadrata odrežeš eno rastlino in jo 
shraniš v škatlo ali na pladenj, nato pa vse ostale rastline iste vrste le prešteješ. 
2. Enako ponovi za vse vrste rastlin v kvadratu. Rastline ti ni treba določiti do vrste natančno. 
3. Opazuj barvo in obliko cvetov, če jih rastline imajo, obliko listov in podobno. Pri prepoznavanju 
rastlin si lahko pomagaš s kakšno knjigo (slikovni ali opisni ključ za določevanje rastlin). Podatke 
vpiši v preglednico. 
4. Ko prešteješ vse rastline iz kvadrata, izračunaj Simpsonov indeks. 
5. Postopek ponovi na negojenem travniku. 
 

OPIS RASTLINE ŠTEVILO RASTLIN NA 
GOJENEM TRAVNIKU 

ŠTEVILO RASTLIN NA 
NEGOJENEM TRAVNIKU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

IZRAČUN BIOTSKE PESTROSTI:  
 

 

 

Na katerem travniku je biotska pestrost večja? Kako si to razlagaš? 
 




