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LIFE NATURAVIVA (2017–2022)
Slovenija se ponaša z eno najvišjih biotskih pestrosti v Evropi, ki pa ni dovolj prepoznana in zato
ne dovolj cenjena. Zato se je Nacionalni inštitut za biologijo z devetimi partnerji odločil za prijavo
5-letnega komunikacijskega LIFE projekta na Evropsko komisijo.
Javni zavod Krajinski park Goričko je eden izmed desetih projektnih partnerjev, ki del svojega
dela namenja ozaveščanju o pomenu ohranjanja življenjske pestrosti v Sloveniji.
Splošni cilj projekta LIFE NATURAVIVA je razkriti izjemne naravne dragocenosti Slovenije in njihov
pomen ter osvetliti nevarnosti, ki jim pretijo. Največ pozornosti potrebujejo endemične in
ogrožene vrste. Kakšne posledice ima izguba ene vrste? Kakšne koristi nam prinaša bogata
biodiverziteta in kakšne bi lahko imeli, če bi jo bolje poznali in pametno izkoristili, a ne prizadeli?
Odgovore na zastavljena vprašanja najdete na spletni strani www.naturaviva.si.

Risba: J. Mikuletič

Rdeča lisa na glavi,
črna ptica v travi.
Izdelajo si luknjo v drevo,
kjer vedno gnezdijo.

Tolče po drevju,
V njem tudi spi.
Če jo srečajo mravljice,
jih lahko pošteno skrbi.

Ana Gregorec, 6. r.

Ela Humbel, 4. r.

Sama si domek naredi,
glasek njen odmeva v daljavi.
Tolče po drevesih,
slišiš jo tudi v nebesih.

Trdoglava ptica ni sinica,
dva prsta nazaj, dva prsta naprej.
Tam leti, poglej!
Nik Kranjec, 4. r.

Lan Gjergjek 4. r.

Poznate to gospo,
ki rdeča lisa krona jo.
Kljun pa svetel ima,
iz njega se dolg lepljiv jezik poda.
Neža Kranjec, 6. r.

Ni le ptica,
je pravi muzikant,
saj njeno bobnanje po lesu
poseben odmev ima.
Neža Kranjec, 6. r.

Je mojster ta pravi,
ki se mu tudi duplar pravi,
saj si svoj dom sama
s svojim kljunom napravi.
Jakob Fras, 6. r.

Tok, tok, tok,
je kdo doma?
Črna elegantna gospa
rdeč klobuk ima.
Zala Kreft, 4. r.

Svetel kljunček, prsta dva po dva,
v gozdu z glavico ropota.
Sama si domek naredi,
z dolgimi črnimi krili odleti.
Izabela Kosednar, 4. r.

Tok, tok, tok
se sliši vse okrog.
Bela jajca, rdeča glavca.
Kdo je to?
Nik Kranjec, 4. r.

Lisa je rdeče barve,
kljunček pa svetleč.
Črna je cela,
po drevesu s kljunom je zapela.
Nik Kranjec, 4. r.

Tok, tok, tok.
Ti že pesem gre v glavo?
To je črn ptiček, ki pa ni siniček.
Timo Rogan, 4. r.

Katere ptice rdečo kapo nosijo
ter kljukajo drevo,
da si hišico naredo?
Angelina Lepoša, 4. r.

Je ptica z rdečo liso na glavi,
trka po drevesu,
da si duplo sama naredi
in se hrani z mravljami.
Timotej Recek, 4. r.

Kdo je ta,
ki rdečo liso na glavi ima,
hitro leteti zna
in po drevesih glasno trklja?
Kiara Toplak, 7. r.

Z rdečo kapico na glavi izgleda kot škof.
Črno perje jo obdaja,
na drevesih pa kar naprej
kraval za kravalom izvaja.
Miša Ošlaj, 7. r.

Na črni ji glavi
rdeča lisa leži.
V gozdu živi in zmeraj potrka,
ko na obisk prihiti.
Veronika Terek-Kovač, 7. r.

Na glavi rdeča lisa,
pod krili velika peresa.
Gnezdišče drugim dam,
A sama jajca imam.
Denisa Lajnšček, 7. r.

Rdeča lisa na glavi,
se hitro opazi v naravi.
Imam tog rep,
v bližini si v ušesa dajte čep.

Lepa črna krila,
zarad' udarcev ne umira,
ko koplje dupline čvrste,
za druge živalske vrste.

Tijan Rogač 7. r.

Staš Tivadar, 7. r.

Lisa rdeča na glavi,
dolg jezik v kljunu sedi,
njeno bobnanje je glasno
in daleč se sliši.

Sem črna, a nisem vrana
Imam močne kremplje, a nisem orel
Letno imam eno lego s 3-6 jajc
Sem stalnica in gnezdim v duplih

Juta Grof, 7. r.

Timotej Lesjak, 7. r.

Ima rdečo liso na glavi,
njen kljun v drevju izdolbino napravi.
Bobna po lesu, da se daleč sliši,
raje je hrošče kot pa miši.

Rdečo liso na glavi ima
In ves čas po deblu trkati zna.
V družini največja se med vsemi baha,
mravelj in hroščev od sebe ne da.

Naja Serec, 7. r.

Urška Kavaš, 7. r.

Ta žival lahko leti,
v deblo vrta in na veji sedi,
rdeča lisa na glavi jo krasi,
za hrano pa drevesne mravlje lovi.
Lara Bertalanič, 7. r.

Sem črn, imam velik kljun,
imam rdečo pego na glavi,
delam luknje v drevesih.
Anej Škraban, 7. r.

Imam rdečo liso na glavi,
ko letam po naravi.
Če bobnam po drevesih
se cel gozd trese v potresih.
Gregor Serec, 7. r.

Je črna z rdečo liso na glavi,
ni sebična, ko drugim živalim svojo
duplino razstavi,
z dolgim in svetlim kljunom v deblo trka,
zaradi poškodb nikoli ne smrka.
Rok Horvat, 7. r.

Rdečo liso imam na glavi,
sem bobnač in to ta pravi,
jem mravljince za kosilo,
in ličinke za sladilo.
Marko Horvat, 7. r.

Risba: J. Mikuletič

Več o dvoživkah

Zenice srčaste oblike,
na trebuščku pa črne pike.
Poleti osvajam samice,
na hrbtu mi pa rastejo bradavice.

Z barvami se skrije,
velikokrat umije,
skače z močnimi nogami,
in se skriva med vodami.

Hana Hari, 4. r.

Staš Tivadar, 7. r.

Črno rumene lise ima,
skače sem ter tja.
V gozdu živi
ter tam zase skrbi.

Po trebuhu rumene lise ima,
da v naravi vsak ga prepozna.
Voda, potok, reka so njegov dom,
»uh … uh … uh …« pa pravi njegov bonton.

Tiara Šeruga, 4. r.

Ivana Ferenčak, 7. r.

Bradavic milijone na hrbtu ima,
s svojim trebuhom prestrašiti zna.
Poleti samice z u-u-u osvaja,
jeseni ves len pod kamni ostaja.

Zenici sta mu kot prelepo srce, ki zapeljivo migeta.
Jezik iztegniti ne more, žužke zato pobirati more.
Trebuh je kakor svarilo s črno-rumeno barvo obdan.
Zasliši, zasliši poleti se zapeljiv uuu-uuu krasan.

Zala Kreft, 4. r.

Jakob Vuk, 8. r.

Bradavice so po hrbtu,
ne najdeš ga na vrtu.
Rumen trebušček, izginuli kožušček.
Kdo je to?

Samice z zvenečim uuu ne osvaja zaman.
Zenica je srčaste oblike,
na trebuhu ima črno-rumene pike,
pri vsakem drugačne oblike.

Izabela Kosednar, 4. r.

Petra Fras, 8. r.

Njegove bradavice so kot borovnice.
Spodaj je kot močerad,
odpravi se v mlako, ki je njegov grad.
Nik Kranjec, 4. r.

Te rjave bradavice,
so na hrbtu kot bodice.
Drugo stran pokaže ti,
ko se prestraši ali jo kdo lovi.
Timo Rogan, 4. r.

Prsti rumeni in trupi zeleni,
skače sem in tja,
poleti pa z uuu-uuu samice osvaja.
Lana Kranjec, 4. r.

Pravi šarmer je,
to ve vsak,
ko s svojo poezijo uuu, uuu
samičke osvaja sredi mlak.
Miša Ošlaj, 7. r.

Risbe: J. Mikuletič

Več o netopirjih

Prehranjujejo se s pajki in strigami,
ne spuščajo pa se v boje z verigami.
V Sloveniji jih obstaja 30 vrst,
veliki so pa za en večji prst.
Amadej Cör, 6. r.

Leti, a ni ptička,
saj jama je njegova hiška.
Veliki in mali,
na stropu so stali.
Kdo je to?
Izabela Kosednar, 4. r.

Na stenah z glavo dol visijo,
ljudi se pa še kar bojijo.
Ker so navihani ti telebani,
so v Sloveniji zavarovani.
Amadej Cör, 6. r.

Tukaj nekaj ropota,
čudna miš priprhuta.
Siva je njegova glava,
samo noč je zanj taprava.
Nik Kranjec 4. r.

Spušča se z neba,
pajke za kosilo ima.
Podnevi spi, ponoči lovi
in skriti v temi navzdol visi.
Ana Gregorec, 6. r.

V jami prebiva,
na glavo visi.
Ko se prebudi,
svojo hrano lovi.
Lana Kranjec, 4. r.

Kosmato telesce,
široka krila,
svetloba mu nagaja,
žuželke pa osvaja.
Jakob Fras, 6. r.

Zjutraj rad spi
in ima velika krila
in velika ušesa.
Ponoči rad leta.
Rene Baranja, 4. r.

Podnevi navzdol visi,
ponoči pa po nebu leti
in žuželke lovi
in ljudi straši.
Zarja Cerovšek, 6. r.

Ta mali gospod,
miški podoben na las.
Podnevi smrči,
ko se znoči, se prebudi.
Iva Fartek, 4. r.

Njegovi uhlji so dolgi in široki,
ponoči žuželke vse ima na muhi.
Dlaka je gosta in kratka,
za prespati dobrodošla jama je vsaka.
Zoja Ulen, 4 r.

Je nočni samotar,
od veliko bolezni vladar,
za lovljenje žuželk
nikoli ni prestar.
Miša Ošlaj, 8. r.

V jami prebiva
na glavo visi,
ko noč se približa,
se prebudi.
Zoja Ulen, 4 r.

Imam velike uhlje,
lovim velike muhe.
Hrbtna stran je rjava,
kakor moja glava.
Denisa Lajnšček, 7. r.

Leteča kot miška majhna in siva,
pod stropom rada se skriva.
Dolgi uhlji, trebuh bel,
ponoči je najbolj vesel.
Zala Kreft, 4 r.

V jami prebivam,
na glavo visim.
Ko noč se približa,
se hitro zbudim.
Lara Kavaš, 8. r.

Sem črn in letam ponoči,
podnevi pa se skrivam v temni jami.
Sem navihan in trdoživ,
znan po tem, da pijem kri.
Nejša Huber, 9. r.

Ne gledam, a vendar vidim,
ponoči dobro slišim.
Letim, ko ti spiš,
a sem tih kot miš.
Ana Zver, 8. r.

Sem majhen ponočnjak,
nihče mi ni enak.
Sovražim ljudi in
tudi žareče luči.
Ana Zver, 8. r.

Ko v gozdu se stemni,
iz bivališča prileti.
Pravljice pravijo, da srka kri,
a on le vešče rad lovi.
Kristina Menhart, 9. r.

Dober vid ima,
Ampak raje uporablja svoja uhlja dva.
Podnevi se v jamo skrije,
ponoči pa s hrano pride.
Timo Rogan, 4. r.

Gosta dlaka, hrbet rjav,
obnaša se kot kak »bav bav«.
Med zimo najraje v kolonijah živi,
ko pa je truden, z glavo navzdol zaspi.
Urška Kavaš, 8. r.

Živi do pet let,
glava je majhna kot smet.
Samica lahko drsti,
boki so živo obarvani.

V vodi živi,
čofota in se veseli.
Tista, ki pa v pravljici živi,
uresniči ti želje tri.

Hana Hari, 6. r.

Tamara Babič, 4. r.

Lesketa se kot kovina,
v sladkovodnih delih Goričkega se skriva.
Razvoj ob potočnem škržku poskrbi,
da potomce lahko dobi.

Zelo se zabava,
ko v vodi plava.
Kovinsko obarvane luske ima,
najbolj pa se z modro progo na telesu baha.

Bor Rajtar, 6. r.

Lana Kranjec, 4. r.

Luske na sebi ima
in s pljuči dihati ne zna.
Hitro lahko ugotovi,
kdo dojenčka dobi.

Sladkovodna riba je,
sive ima plavuti vse.
Pazi se je,
saj hitro ugrizne te!

Vitan Okorn, 6. r.

Zala Gomiunik, 4. r.

Po sredini telesa mu poteka modra proga,
po jezeru včasih preplava dva kroga.
Za razmnoževanje potrebuje školjko,
da z njo na jezerskem dnu zapleše polko.
Nato se mlade ribice rodijo
in kar 5 let v vodi živijo.

Je v vodi,
hrani se z raki in rastlinami,
je zelo hiter,
na njem je modra proga.

An Šnepf, 4. r.

Tiho smuka se po vodi.
Ona ne hodi.
Ima plavuti ne pa peruti.

Majhna živalca rada se z rakci ubada,
ampak tudi školjke ima rada.
Samica se rima na radirka,
skupaj s samcem sta zanimiva zbirka.
Zala Kreft, 4. r.

To je pisana riba,
ki se za vsako skalo skriva.
Ime ima čudno,
oglaša se budno.
Živi v jezerih in potokih,
kovinsko barvo ima na bokih.
Nik Kranjec, 4. r.

Živim v vodi
plavam in sem hiter.
Hranim se z rastlinami in raki,
potrebujem pa potočnega škržka.
Mito Janko, 4. r.

Modra proga,
majhna glava.
Po vodi plava.
Timo Rogan, 4. r.

Mark Škerlak, 4. r.

Zoja Horvat, 7. r.

Krasi me modra proga, boke kovinske imam,
ogrožajo me smeti v vodah,
rabim školjke, da preživim in otročke dobim,
lahko pa tudi ugotovim, če ženska jih dobi.
Maja Trajber, 8. r.

Sem pisana in živim v vodi,
kjer me vsakdo lahko opazi.
Moje meso je zdravo
in dobro za tvojo ﬁt postavo.
Nejša Huber, 9. r.

Ima luske, glava je majhna,
modra proga na živali je prepoznavna.
Ima visoko in močno stisnjeno telo.
Samica pa drsti 5-krat na leto.
Aljaž Kranjec, 7. r.

Majhna glava, hrbet dolg,
modra črta čez njegov krov.
S školjkami se razmnoži,
umazanije in onesnaževanja se boji.
Ivana Ferenčak, 7. r.

Risba: J. Mikuletič

Je majhen, je črn.
Rogove ima kot bik,
škoduje nam pa nič.
Kaj je to?
Zala Raus, 6. r.

S čeljustmi rad se bojuje,
ko samička se približuje.
Njegove čeljusti so kot rogovi,
hrani se z rastlinskimi sokovi.
Zala Kreft, 4. r.

Čeljusti se bojujejo,
ko se samičke približujejo.
Živi pod listi starih dreves.
Rima se z nogač, ime mu je ______________.
Timo Rogan, 4. r.

Po njem se imenujejo Rogašovci,
nima rogov, kot pravijo v pravljici.
Večji je kot majski hrošč,
pogosto ga vidiš, kadar je noč.
Zala Gomiunik, 4. r.

Sem samec in sem črn.
Zrastem do 8, 5 cm.
Hranim se z rastlinskimi sokovi.
Sem zavarovan in ogrožen.
Anej Škraban, 7. r.

Je velik črno-rjavi mož,
ki v mraku z brenčanjem vsem je kos.
Najraje sokove rastlinske vase srka,
najbolj pa je srečen, ko samico ima.
Urška Kuzmič, 7. r.

Je majhen in ogrožen.
Kot ličinka dolgo živi,k
ko pa odraste,
le nekaj tednov živi.
Ema Unger, 7. r.

Evropejec ponosen sem
a majhne vrste sem.
Čeljusti samice so močnejše,
moje so šibkejše.
Denisa Lajnšček, 7. r.

Z repkom migam, tudi plavam,
v družbi rada se zabavam.
Hrustam ribe za kosilo,
z dlako rjavo si naredim zimo milo.
Kdo sem?

Je rjava nagajivka
gostih dlak in kratkih nog,
ponoči hodi naokrog,
na Goričkem vsepovsod.
Ema Unger, 7. r.

Črt Hozjan, 9. r.

Plava v vodi,
je nerodna na kopnem,
zadrži dih za 8 minut,
na zdravje, na kih!

Dlaka rjava, kratke noge, majhna glava,
a ponoči se vseeno rada zabava.
Igriva je zelo in to tako,
da opazi jo le malokdo.
Zoja Lovrečec, 9. r.

Larisa Baranja, 3. r.

Živim v vodi
in nimam škrg.
Imam pa dolg rep.

Te igrive kepe v vodah
res ne vidi kar vsak.
Na jedilniku rada ribo ima,
a potočnega raka se ne bi branila.

Julijan Svetec, 3. r.

Miša Ošlaj, 7. r.

Ribice, ribice slastne so,
voda in kopno moj dom so.
Dlaka rjava in gosta je,
sem nočna žival, zato redka sem.

Imam dolg rep,
živim v vodi,
sem igriva
in vidiš me ponoči.

Anabela Gregorec, 6. r.

Daša Mašič, 7. r.

110 centimetrov velika
in vedno v temi skrita.
Drsijo po snegu in
živijo v jezeru.

Imam dolg rep, ušesa pa majhna
ko plavam ponoči mi nič ne manjka.

Ana Gregorec, 6. r.

Zaprte nosnice pod vodo
a dolg rep nad vodo.
Ponoči vidna sem
in hitro rastem.
Ana Hari, 6. r.

Prehranjuje z ribami se,
na našem občinskem grbu je.
Majhne brčice ima,
v bližnjem potoku je doma.

Blaž Car, 7. r.

Rep je pomemben,
dlaka je gosta,
živi v jezerih,
kjer zraven je hosta.
Staš Tivadar, 7. r.

Je sesalec, dlako ima,
ogrožena je, mleko sesa.
Živi ob vodotokih in jezerih,
predvsem pa tam, kjer hrano ima.
Nejc Debelak, 7. r.

Vitka lepotica, ki je nočna ptica.
Je zelo velika, okrog vode se rada potika.

Rjave barve dlaka je,
rake, ribe rada je,
je igriva nočna žival
na kopnem nerodna videti je.

Zala Kreft, 4. r.

Veronika Gjergjek, 7. r.

Tiara Šeruga, 6. r.

Ta žival ponoči ne spi,
zato samo do dvaindvajset let živi.
Ko po vodi drsi,
svojo kožo suho pusti.
Timo Rogan, 4. r.

Je zelo dober potapljač,
v vodi je kot pravi razgrajač.
Po telesu prekriva jo dlaka,
rada v vodi se namaka.
Maj Bačič, 7. r.

Med prsti ima plavalno kožico,
pod vodo zapre nosnico.
Dlaka je izredno gosta,
ampak ona je zavarovana živalska vrsta.
Luka Tremel, 7. r.

Podnevi se skriva v podzemnih brlogih,
ponoči pa v rekah ribe lovi.
Njen dom je znan po sami čistoči,
najraje pa sita po dobrih ribah zaspi.
Urška Kuzmič, 7. r.

Risba: J. Mikuletič

V zraku mu plapolajo oranžno-rjava krila.
Z njimi od cveta do cveta leta junak,
pije medico iz čaš in pleše z vetrom vsak dan,
a vendar ni nikoli pijan.
Maruša Mertik, 3. r.

Na robu kril črne imam pike
in vitke sem oblike.
V maju in juniju se razživim,
s kontrastnimi barvami te oslepim.
Zala Kreft, 4. r.

Gosenice jejo izjevko, ki je zelo redka roža,
List pa to žival po krilih boža.
Nik Kranjec, 4. r.

Ni čebela, ni ne ptič.
Travniški ﬁčﬁrič.
Velika krila,
nas bodo spomladi razveselila.
Timo Rogan, 4. r.

Najprej gosenica,
potem lepa krila,
barviti so vzorci,
njih prestrašijo se norci.
Staš Tivadar, 7. r.

Od cveta do cveta me žene,
kadar je sončen dan.
Kdo je srečnejši od mene,
ko jadram preko poljan.
Lara Kavaš, 8. r.

Sem žival, ki v zraku leti
ali pa na cvetu sedi.
Ko ljubezen se začne
v trebuhu me najdete.
Zoja Gjegjek, 7. r.

