


Ptice selivke so že 
odletele v toplejše kraje, 

nekatere pa bodo na 
Ljubljanskem barju 

prezimile.

Na barjanski ravnici 
lahko opazujemo tudi 

druge živali, kot so 
srne in zajci.  

Nivo podzemne vode 
se zaradi jesenskega 
deževja zviša, zato 
je tudi v tem času 
Ljubljansko barje 

pogosto poplavljeno.

Ilustracija: Marijan Pečar

JESEN





V zgodnjih poletnih 
dneh lahko na 

Ljubljanskem barju 
prisluhnemo petju 
kosca - krek-krek, 

krek-krek, krek-krek - 
ki gnezdi na 
barjanskih 

mokrotnih travnikih. 

Pisana paleta metuljev 
se ob lepih sončnih 

dneh spreletava med 
cvetočimi rastlinami. 

 Nivo podzemne vode 
na Barju se zniža, saj 

je padavin malo.

Ilustracija: Marijan Pečar

POLETJE





Barjanske mokrotne 
travnike zgodaj 

spomladi prekrijejo 
vijoličasti cvetovi 

močvirskih logaric. 
Ker cvetijo okoli 

velike noči in 
spominjajo na pirhe, 
jim domačini pravijo 

tudi pirški.

 Ptice selivke, med 
njimi tudi priba, se 

vrnejo na svoja 
gnezdišča.

To je čas poplav in 
visoke podzemne vode.

Ilustracija: Marijan Pečar

POMLAD





Med pticami, ki 
prezimijo na 

Ljubljanskem barju, so 
tudi velike bele čaplje, 

ki lepo popestrijo 
zimsko sivino. 

Ko pokrajino prekrije 
sneg, pa jih najlažje 

opazujemo ob 
barjanskih vodotokih, 

jarkih in kanalih.

Podzemna voda je 
nižja kot jeseni ali 

spomladi, še posebej, 
če barjansko ravnico 

pobeli sneg.
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ZIMA





Nekateri mi zaradi 
oblike cvetov rečejo 

kar močvirski tulipan. 

Zgodaj spomladi 
zacvetim na 

mokrotnih travnikih, 
prepoznaš pa me 

po vijoličnih cvetovih 
z vzorcem šahovnice. 

Tu in tam lahko med 
preprogo vijoličnih 
cvetov opaziš tudi 

kakšnega bele barve.

Ilustracija: Dušan Kastelic





Sem drobna zelena 
žabica in moje 

regljanje lahko slišiš 
tudi nekaj 

kilometrov daleč. 

Včasih zlezem na veje 
grmov ali dreves. 
To mi omogočajo 

oprijemalne blazinice 
na koncu prstov. 

Ali veš, da lahko 
spremenim barvo 

kože, če se spremeni 
barva okolice?

Ilustracija: Dušan Kastelic





Ti je všeč moje 
»vesoljsko« oglašanje, 

ko vrtoglavo letam 
nad travniki in njivami?

 Med letom me z 
lahkoto prepoznaš po 

zaobljenih perutih, 
ko sem na tleh, pa 

po črni čopki na glavi. 

Gnezdo si naredim na 
njivah ali travnikih 

z nizko travo, 
jeseni pa se odselim v 

toplejše kraje.

Ilustracija: Dušan Kastelic





Se tudi tebi zdi, da 
sem eden najlepših 

ptičev pri nas? 

Zelo rad posedam 
na veji nad vodno 
gladino, s katere 

lahko šinem v vodo 
in tam ujamem 

svoj plen. Najrajši 
imam male ribice. 

Gnezdo pa si naredim 
na koncu dolgega 

rova, ki ga izkopljem 
v breg reke ali 

potoka.
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Pravijo mi tudi kralj 
voda. V dolžino 

zrastem kar do metra 
in pol. Hrbet in boke 

mi pokrivajo 
črne pike. 

Rad imam bolj 
globoko dno in 

senčno vodo pod 
obrežnim rastlinjem. 

Ko sem bil manjši, 
sem se hranil 

z ličinkami vodnih 
žuželk, zdaj pa 
plenim druge 

vrste rib.

Ilustracija: Dušan Kastelic





Živim nočno življenje. 
Ponoči ujamem 
marsikaterega 

komarja ali nočnega 
metulja. Uhlje imam 

zašiljene, telo pa 
mi pokriva rjav kožuh. 

Prezimujem v jamah, 
kjer se popolnoma 

ovijem v letalno opno. 

Netopirke pa konec 
spomladi ali v začetku 
poletja na podstrehah 

stavb skotijo mlade 
netopirčke.
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