
Destinacija Bela krajina slovi po odlični kulinariki in 
vrhunskih vinih, ki se prepletajo z butičnimi in avtentičnimi 
doživetji v objemu narave in tradicije. Košček te zgodbe je 
tudi izvir Jelševnik z življenjskim prostorom črne človeške 
ribice, ki se nahaja v občini Črnomelj ob vznožju 
Poljanske gore in ponuja obiskovalcem 
avtentično doživetje ob 
raziskovanju naravne 
dediščine Bele krajine. 

Zloženko smo izdali v okviru projekta:
Črna človeška ribica »Predstavitev in varstvo človeške ribice na 
primeru črne človeške ribice v Beli krajini«.
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Za vsebino je odgovoren RIC Bela krajina. Organ upravljanja, določen 
za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, 
je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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Društvo PROTEUS
gibanje za naravo in 
okolje Bela krajina

Izvir Jelševnik je edina lokacija, kjer črnega močerila 
lahko opazujemo v naravi.
Habitat močerila v plitvem kraškem ravniku ostaja 
človeku nedostopen. Za spoznavanje skrivnostne 
dvoživke so ključni bruhalniki ob izviru Jelševnika, 
v katerih se redno pojavlja v času nočnega 
prehranjevanja. Največji bruhalnik je bil za potrebe 
opazovanja in raziskovanja pokrit s šotorom in urejen 
kot umetna vodna jama. 

ČRNA ČLOVEŠKA RIBICA IZ BELE KRAJINE 

Črna človeška ribica, znana tudi kot 
črni močeril (Proteus anguinus 
parkelj), je podvrsta človeške ribice. 
Odkrita je bila  šele leta 1986 v izviru 
Dobličice pri Črnomlju. Je endemit, ki 
živi samo v podzemskem zaledju 
zgornjega toka Dobličice in pritoka 
Jelševnik, na največ 10 km² veliki 
zaplati kraškega ravnika.
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NARAVOSLOVNI DAN
V INFO CENTRU ČRNE 
ČLOVEŠKE RIBICE

Je voda, v 
kateri živi 

črna človeška 
ribica, čista?



Potek naravoslovnega dne
Učenci se razdelijo v tri skupine, saj je delo v manjših 
skupinah bolj enostavno in temeljito.  Vse tri skupine 
obiščejo vse tri delavnice in tako opravijo kemijsko in 
biološko raziskovanje potoka Jelševnik ter si ogledajo 
interaktivno razstavo.

AKTIVNO RAZISKOVANJE OKOLJA

Naravoslovni dnevi so oblikovani za tri starostne 
nivoje. Različnim nivojem so prilagojene učne priprave 
in delovni listi. 

1. nivo 
OŠ druga triada
in prilagojeni 
izobraževalni 
program

Časovnica

NARAVOSLOVNI DAN S ČRNIM MOČERILOM 
NA JELŠEVNIKU JE SESTAVLJEN IZ TREH 
DIDAKTIČNIH DELAVNIC

NARAVOSLOVNI DNEVI SO OBLIKOVANI 
ZA TRI STAROSTNE NIVOJE

S pomočjo treh različnih delavnic udeleženci spoznajo 
biologijo črne človeške ribice in njene prilagoditve na 
življenje v temnem jamskem okolju. Njen habitat je na 
plitvem belokranjskem krasu, kjer se podzemna voda 
pretaka plitvo pod površjem. Udeleženci kritično 
presodijo, v kakšnem okolju živi črna človeška ribica, in 
razmišljajo, na kakšne načine lahko obvarujemo naše 
okolje in podtalnico.

Že pripravljene učne priprave in učni listi
Pedagoški tim je za vas pripravil učno 
pripravo in učne liste s pestro sestavo 
terenskih in laboratorijskih nalog. 
Kemijska in biološka delavnica pravi-
loma potekata s pomočjo učitelja/ice 
kemije in biologije gostujoče šole. 
Ogled interaktivne razstave vodi 
usposobljen vodič.

Gradivo je dostopno na:  
http://crni-moceril.si/

Naravoslovne dni lahko
oblikujete tudi po svoji
želji. Pokličite nas in
dogovorili se bomo za
vam prilagojen program!

čas, predviden za uvodni pozdrav, 
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malico 
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2. nivo 
OŠ tretja triada

3. nivo 
srednja šola

1 Ogled 
interaktivne 

razstave
Raziskovanje in  

spoznavanje Bele krajine, 
habitata črne človeške 

ribice in okoljskih 
groženj, ki pretijo 
njenemu obstoju. 

2
Kemijska delavnica

Preverjanje kakovosti 
vode v izviru Jelševnik s 
pomočjo opazovanja in 

kemijskih analiz nitratov, 
nitritov in fosfatov.

Izvedba kemijske in 
biološke delavnice je 
v pokritem prostoru. 
Okolica je varna in 
urejena.

Med ogledom interaktivne 
razstave obiščemo tudi 
opazovalni šotor, kjer se v 
bruhalniku pojavljajo črne 
človeške ribice.

3
Biološka delavnica

Analiza stopnje 
onesnaženosti Jelševnika 

s pomočjo različnih 
bioindikatorjev in 
senzorične ocene 

vzorcev.  


