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Aljin kotiček

Kaj vse se skriva pod morsko gladino?
Pod vodo in ob morju živijo živali, ki se včasih precej 
razlikujejo od kopenskih. Glavna razlika med njimi je v tem, 
da morske živali brez morja ne preživijo. 

Narava je dom divjih živali. Poskrbi, da bo čista! Na 
plaži ne puščaj smeti, ampak jih vedno vrzi v koš. 
Če koša ni, pa smeti odnesi s seboj. Tako pomagaš 
ohranjati naravo čisto.

Rakovice živijo 
na morskem dnu, 
a zahajajo tudi na 
kopno. Pogosto jih 
vidimo, kako se 
skrivajo v skalah 
na morskem bregu. 
Njihova posebnost 
je, da se premikajo 
postrani. Alja Willenpart

Društvo za zaščito živali Ljubljana,  
www.dzzz.si 

morjumorju

Za prijetne

na
počitnice

Pod morsko gladino pa živi tudi veliko živali, ki brez vode ne 
morejo preživeti. To so različne ribe, morski ježki, školjke, 
meduze, morske kumare in druge živali. Čeprav so na 
pogled zelo zanimive, jih iz vode ne smemo vzeti niti za 
trenutek, saj na kopnem umrejo. Opazujemo pa jih lahko v 
njihovem naravnem okolju. Na morje zato ne pozabi vzeti 
maske in plavutk, da boš lahko opazoval pisani živalski svet 
pod vodno gladino.

Kaj pa obisk akvarija?
V akvariju lahko veliko vodnih živali vidiš kar s kopnega, 
brez maske in plavutk. Vendar so te živali zaprte v majhnih 
akvarijih, kjer nimajo veliko prostora in se ne počutijo 
dobro. Ribe in nekatere druge vodne živali vsak dan 
preplavajo velike razdalje, v akvariju pa te možnosti nimajo. 
Tako, kot se kopenske živali ne počutijo dobro v kletki, se 
vodne živali ne počutijo dobro v akvariju.

Namesto tega vodne živali raje opazuj v njihovem 
naravnem okolju. Nekatere lahko vidiš kar s kopnega, na 
primer rakovice, delfine, nekatere školjke in polže ...  
Druge pa lahko pod vodo opazuješ z masko.

Nekatere živali so prilagojene 
tako, da del časa preživijo v vodi, 
del časa pa zunaj nje. Njihovo 
življenjsko okolje je odvisno od 
plimovanja. Tako na primer 
živijo nekateri polži in školjke. 
Živali in rastline, ki živijo tik ob 
robu morja, so na tako okolje 
dobro prilagojene. Pred sušo se 
zaščitijo na različne načine. Polži se 
na primer skrijejo v hišico, ki jih zaščiti pred izsušitvijo.  
Čeprav lahko preživijo tudi zunaj vode, je pomembno, da jih 
pustimo čisto pri miru in jih ne premikamo.

S psom na plaži
Psi so naši družinski člani. 
Če se odpravljamo na 
počitnice, je zato prav, 
da psa vzamemo 
s seboj. Vedeti pa 
moramo, da je psom 
še hitreje vroče kot 
nam. Psi se ne potijo, 
ampak se ohlajajo skozi 
jezik. Zato v vročini glasno 
dihajo in pri tem molijo jezik 
iz ust. Če se s psom odpravljaš 
na plažo, poišči miren prostor v 
senci, kjer bo pes varen pred vročino. Ne pozabi tudi na 
pitno vodo, ki naj jo ima pes na voljo ves čas.
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Poskrbimo za čisto okolje
Si vedel, da v naše morje zahajajo tudi morske želve? 
Vrsta, ki včasih zaide k nam, se imenuje morska kareta. 
Je zelo ogrožena, eden od razlogov pa tiči tudi v 
onesnaženosti morja. Ogrožajo jo smeti, še posebej 
plastični odpadki, v katere se lahko zaplete. Pogosto se 
ujame tudi v ribiške mreže. Ker želva pod vodo ne more 
dihati, se zaradi tega lahko utopi. 

V našem morju pa lahko srečaš še eno žival, ki živi pod 
vodo, a po zrak prihaja na površje. To je delfin. V naših 
vodah se jih redno zadržuje med 70 in 100! 

Nekateri psi zelo radi plavajo, drugi pa vode ne marajo 

ali se je celo bojijo. Če tvoj kuža noče v vodo, ga ne sili. 

Naj te raje opazuje s kopnega.

Ali veš?Ali veš?

Pod morsko gladino se skriva pisan 
živalski svet. To so živali, ki jih mnogi 
med nami ne vidimo zelo pogosto, 
zato se nam zdijo še posebej zanimive. 
Vendar se moramo tudi na morju držati 
pravila, da divje živali pustimo pri miru.

Pod vodo živijo živali, ki se razlikujejo od kopenskih – brez 
vode ne morejo preživeti. Kljub temu jih lahko opazujemo z 
masko in plavutkami, pomembno pa je, da jih ne jemljemo 
iz vode.

FO
TO

G
R

A
FI

JE
: S

H
U

TT
E

R
S

TO
C

K
, I

LU
S

TR
A

C
IJ

I: 
D

A
M

IJ
A

N
 S

TE
PA

N
Č

IČ


