
Vrt



Vrt je zemljišče v bližini hiše, na 
katerem rastejo trava, drevje, in 

okrasne rastline. Prvotno je bil vrt  
namenjen predvsem pridelovanju hrane , 

kasneje pa je postal tudi prostor, 
namenjen počitku, zabavi in sprostitvi. 

Opis vrta



Zelenjavni vrt je 
namenjen pridelavi 

vrtnin za prehrano. Za 
pripravo jedi lahko 

uporabimo nadzemne 
dele rastlin, predvsem 
liste in plodove, pa tudi 
podzemne dele rastlin, 
kot so čebulice, gomolji 

in koreni. Vrtnine, katerih 
liste uživamo predvsem 

sveže, so solata, 
endivija, radič in 

motovilec. Liste špinače 
in blitve običajno jemo 
kuhane. Zelje, ohrovt in 

cvetačo gojimo 
predvsem na polju, v 

manjših količinah pa tudi 
na vrtu.

CVETLIČNI VRT



Živali na vrtu

Ob besedi vrt najprej pomislimo na rastline. Seveda pa na vrtu živijo tudi živali. Metulji in 
čebele letajo s cveta na cvet, kjer srkajo medičino. Pri tem cvetove tudi oprašijo, kar 
omogoča nastanek semen in plodov, deževnik pa jé zemljo in pušča iztrebke, ki pa 
predstavljajo zrahljano zemljo. Nezaželene so za vrtnarja tiste živali, ki se prehranjujejo z 
vrtninami in mu zato povzroćajo škodo. Polži in gosenice obžirajo liste, listne uši srkajo 
rastlinske sokove. Bramor, voluhar in ličinke nekaterih hroščev, ki živijo v zemlji, objedajo 
korenine in odebeljene podzemne dele rastlin. Z živalmi se prehranjujejo mesojede 
živali, kot so na primer krastača, striga, krt, pikapolonica in ptice.

Poleg človeka se z vrtninami hranijo tudi rastlinojede živali. Te živali so lahko hrana 
mesojedimživalim. Rastline, živali in človek so povezani v prehranjevali splet. Poglejte si 
nasledno stran, da vidite tipičen prehranjevalni splet.
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Deževnik
   Deževnik je skupna oznaka za večcelične živali z mehkim, valjastim telesom 

brez okončin, ki se premikajo s plazenjem. V vsakdanji rabi z besedo 
deževnik označujemo predstavnike zelo raznolikih in nesorodnih skupin 
živali, pa tudi tiste, ki so črvaste oblike samo del svojega življenja (npr. 
ličinke žuželk). Zato oznaka nima taksonomske vrednosti.

Ta oblika telesa se je izkazala za evolucijsko zelo uspešno in deževniki 
poseljujejo skoraj vse dele sveta, od morskih in sladkovodnih do kopenskih 
habitatov. Kopenski črvi so večinoma razkrojevalci, ki pomembno prispevajo 
k kroženju snovi v ekosistemu. Pomembni so tudi zajedavski črvi, ki 
naseljujejo notranjost drugih organizmov in se prehranjujejo z njihovimi tkivi. 
V medicinski terminologiji človeške zajedavce črvaste oblike (predvsem 
gliste in trakulje) označujemo z izrazom helminti, preučuje jih 
helmintologija, ki je specializirana panoga parazitologije.

Nekatere skupine, katerih predstavniki vse življenje ohranijo črvasto obliko, so:
gliste (Nematoda) 
kolobarniki (Annelida) 
nitkarji (Nemertea) 
ploski črvi (Platyhelminthes) 
žive niti (Nematomorpha) 



Viri in informacije:

http://sl.wikipedia.org/wiki/Črv Učbenik za naravoslovje

Ter učiteljica Cunk

http://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Crv


HVALA ZA POZORNOST IN 
UPAM, DA VAM JE BILO VŠEČ!

Sestavil: Žan Gerden
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