Učna tema: ALPSKE POKRAJINE: VARSTVO NARAVE
Datum: petek, 27. 11. 2020
Cilji:

-

Učenec opiše primere prizadevanj in ukrepov za ohranjanja naravne in kulturne

dediščine,
-

učenec na zemljevidu pokaže narodni in regijske parke v Sloveniji,

-

učenec razume sonaravni razvoj ter odgovornost za ohranjanje ugodnih
življenjskih razmer za prihodnje generacije.

Navodila:
1. V SDZ pregledaš in po potrebi popraviš naloge v SDZ (str. 92, 2. naloga in str. 94, 5.
naloga). Nalogi sta bili podani pri prešnji uri, v torek, 24. 11. pri 5. uri: (glej Rešitve
naloge).
2. Napišeš podnaslov: Varstvo narave.
3. Prebereš besedilo v SDZ (str. 96 - 97)
4. Rešiš naloge v SDZ (str. 98, A. in B. naloga in str. 99, A. in B. naloga).
5. Prepišeš učno snov (glej zapis).
6. Pogledaš filma o Triglavskem narodnem parku :
https://www.youtube.com/watch?v=2XyttCVIdWo

REŠITEV NALOG
str. 92:
2.
A) Temperaturni obrat
B) Alpske in predalpske pokrajine (kotline), v hladni polovici leta
C) Hladni zrak se izteka na dno doline in izrine toplejšega. Zaradi slabe prevetrenosti ostane v
dolini. Temperaturni obrat stopnjuje tudi onesnaženost zraka.

Str. 94:
5.
A) Prelaz je nižji del gorskega slemena, čez katerega vodi pot.
B) Prelaz pomeni krajšo pot iz ene doline v drugo.
C) Prehod je pozimi zaradi snega zaprt.
Č) Ljubelj: danes predor. Predel: povezuje Kanalsko dolino in Gornje Posočje. Korensko
sedlo: povezava med Zgornjo Savsko dolino in Spodnjo Ziljsko dolino.
D) Promet je velik onesnaževalec okolja. Narava se v Alpah zaradi krajše vegetacijske dobe
počasneje obnavlja.

ZAPIS UČNE SNOVI

Varstvo narave
-

Prvi pozivi k varovanju narave konec 19. in v začetku 20. stoletja,

-

1999 Zakon o ohranjanju narave in ustanovitev Zavoda za varstvo narave: skrbita
za ohranjanje redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, naravnih in
kulturnih vrednot in kulturne pokrajine.

Zavarovana območja
-

Širša zavarovana območja: Triglavski narodni park, Notranjski in Kozjanski regijska
parka in 11 krajinskih parkov,

-

Ožja zavarovana območja: naravni rezervati in naravne znamenitosti,

-

Skupaj zavarovane območje ≥10% ozemlja države.

Triglavski narodni park (TNP)

-

Med najstarejšimi evropskimi parki (1921),

-

1961: Dolina Triglavski jezer razglašena za narodni park,

-

TNP zavzema večji del Julijskih Alp,

-

glavna naloga je varovanje narave in kulturne pokrajine, TNP dopušča tudi turizem in
rekreacijo.

