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Zavod Republike Slovenije
za varstvo narave
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Samo Jenčič
Birografika Bori d.o.o., Ljubljana

Kosi lesa, veje, alge in druge rastline niso
smeti. Morska trava, ki jo morje odloži na obalo, je
kot odpadlo listje v gozdu. V njej se skrivajo številni
rakci in žuželke. Dokler bodo na obali kupi morske
trave, bomo vedeli, da je morje polno življenja.
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Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

Besedilo:

Ne puščaj stvari na obali in ne meči jih v
morje. Morje vse prinese nazaj. Če boš odnesel tudi
smeti, ki jih je odvrgel neznanec, boš dober zgled
drugim obiskovalcem.

Kjer je

Izdal:

S E

Se vidimo!

Ogenj lahko pomori živali in rastline, ki se
skrivajo med kamni in v mulju. Zato na obali ne
kurimo ognja.
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Leščurji, meduze, morski ježki in polži so
doma v vodi, zato jih pusti tam. Ob oseki se rakovice
skrijejo pod kamne, alge in vetrnice pa čakajo, da
jih ponovno zalije voda. Pazi, da jih ne pohodiš. Ne
premikaj kamnov, da ne uničiš njihovih skrivališč.
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Prisluhni, morda slišiš padanje kamnov s
klifa. Krušenje klifa je naravni proces, ki ga s hojo
po njem še pospešimo. Če bomo hodili po obstoječih
poteh, se bodo ohranile rastline, ki varujejo klif.

je razgaljena.
J E morje.

Hrup, kričanje, glasba in hrumenje motornih
čolnov motijo živali pri prehranjevanju,
razmnoževanju in počitku. Če bomo povzročali manj
hrupa, se bodo laže bojevali za preživetje.

Ob
Ob plimi jo P
Ob izlivih rek so

OB MORJU

Reši križanko in videl boš, o čem govori!

Morje doživljaj z vsemi čuti! Spoznavaj
njegove skrivnosti. Tako ga boš lahko bolje razumel
in želel ohraniti.

NA OBISKU

J U

Morje je, tako kot gore ali gozdovi, del
narave. V naravi smo gostje, zato
bodimo obzirni do nje in njenih
prebivalcev.

Je ob

Zdaj pa že vem!
Ob morju je kot drugod
v naravi. Vsakič drugače
in vedno zanimivo.
Komaj čakam,
da se vrnem!

Morje ni bazen.
Je naš dom.
Poglej, morda
nas opaziš !

Vesela bom,
če boš smeti odnesel
s seboj. A pozor,
niso vse smeti,
kar leži na
obali!
Prisluhni in
zaslišal boš ptice,
šumenje valov
in druge glasove
morske obale!

Vidiš, kako smo
lepe? Tudi drugi bi
radi uživali v
naši lepoti.
Zato nas pusti
rasti!

