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Navodilo za izvedbo poskusa s plastenkami 
iz vaje Raziskujem 35 v delovnem zvezku Naravoslovje 7 Tehniške založbe Slovenije: 
 

 
 

■ Plastenke napolnite z vodo z enako temperaturo. 
Najbolje je, da uporabite vodo s temperaturo okoli 30 oC, ker bodo v primeru uporabe hladne vode razlike v 
temperaturi pred in po ohlajanju manj izrazite. Vodo je potrebno natočiti v veliko posodo, jo premešati in 
izmeriti temperaturo. Šele nato jo nalijemo v plastenke, da bo izhodiščna temperatura res enotna. 

■ Eno izmed pollitrskih plastenk ovijte v volnen šal ali volno, drugo v vato ali platneno vrečo 
s puhom, tretjo pa dajte v vrečo s suhim listjem. Preostale plastenke pustite nezaščitene. 

Uporabite lahko tudi druge oblike zaščite (kar imate na voljo). Dobro je, da so to naravni materiali, saj bo 
tako enostavneje potegniti vzporednice z živim svetom v zaključku vaje. Če želimo biti natančni, lahko vse 
plastenke, ne le tiste z vato ali volno, ovijemo s plastično vrečko, da ne bo razlik. 

■ Vse plastenke hkrati postavite v hladilnik, kjer naj ostanejo 1 uro. 
Pozorni moramo biti na temperaturo zraka v hladilniku. Ta odvisna od moči hlajenja, ki jo lahko nastavimo. 
Če je temperatura okoli 10 oC, učinek poskusa ne bo dovolj velik. V tem primeru je potrebno znižati 
temperaturo v hladilniku ali pa uporabiti prostor za zamrzovanje. V zamrzovalniku (v sklopu hladilnika) so 
temperature med -5 in -10 oC. S tem lahko skrajšamo čas trajanja poskusa, saj so razlike vidne že prej kot v 
1 uri. Paziti moramo, da se plastenke ne dotikajo. 

■ Vse plastenke hkrati vzemite iz hladilnika in izmerite temperaturo vode v posameznih 
plastenkah. Pred merjenjem temperature vodo v plastenki pretresite, da se premeša. 

Pred merjenjem temperature je nujno treba vodo v plastenkah premešati (plastenko pretresemo). Ker 
merjenje temperature traja nekaj časa, najprej izmerimo temperaturo vode v nezaščitenih plastenkah, nato pa 
v zaščitenih. 
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Primer rezultatov poskusa 

Plastenka Začetna  
temperatura vode 

Temperatura vode  
po 45 minutah 

Temperatura vode 
po 1 uri 

1,5 litra, brez zaščite 29,0 °C 18,5 °C 17,0 °C 

0,5 litra, brez zaščite 29,0 °C 17,0 °C 14,5 °C 

0,5 litra, ovita v volneno kapo 29,0 °C 23,0 °C 22,5 °C 

0,5 litra, ovita v bombažno vato 
in plastično vrečko 29,0 °C 24,0 °C 23,0 °C 

 
Življenje pri nizkih temperaturah 
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in plastično vrečko

Datoteka s tabelo za vpis podatkov in risanje grafa (MS Excel) je na spletni strani 
http://botanika.biologija.org/zeleni-skrat/ucitelji/seminar-naravoslovje-rs2006/plastenke-graf.xls
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Temperatura je lahko omejujoč dejavnik, ki določa meje, kje lahko posamezne vrste preživijo. To nam 
potrjujejo primeri, ko se zemljevidi razširjenosti posameznih vrst skladajo z zemljevidi, ki prikazujejo 
temperaturne razmere. Za interpretacijo so ekstremne vrednosti pomembnejše od povprečnih. 

Temperatura okolja je lahko omejujoč dejavnik zaradi direktnega vpliva na organizem ali pa na organizme 
vpliva posredno preko dostopnosti hrane, konkurence drugih organizmov ali vpliva na bolezni. 

Zelo nizke temperature lahko povzročijo: 
• poškodbe zaradi ohladitve, 
• poškodbe zaradi zamrznitve. 

Organizmi se v primeru počasnega nižanja temperature okolja fiziološko prilagodijo stanju. Temu procesu 
rečemo aklimatizacija. 

 

Eksotermni in endotermni organizmi 

Kopenski organizmi so izpostavljeni zraku ter soncu in toploto iz okolja prejemajo direktno od sonca. Vodni, 
jamski organizmi in zajedalci, ki živijo v gostitelju, imajo temperaturo telesa enako temperaturi okolja 
(izjema so toplokrvni organizmi).  

Lastnosti, ki obdržijo temperaturo telesa drugačno od tiste v okolju: 
• svetleča površina, mobilnost, mišična aktivnost,... so značilni za hladnokrvne (poikilotermne) 

organizme, 
• sposobnost ohranjanja stalne telesne temperature je značilna za toplokrvne (homeotermne) organizme 

Druga delitev organizmov, glede na stanje telesne temperature v primerjavi s temperaturo okolja, je delitev 
na: 

• eksotermne organizme, ki so odvisni od zunanjega vira toplote in 
• endotermne organizme, ki temperaturo vzdržujejo s produkcijo toplote v telesu (sesalci in ptiči). 

Endotermni organizmi imajo telesno temperaturo med 35 in 40 °C, tako da jo praktično v vseh okoljih 
izgubljajo in morajo telo ves čas ogrevati. Ogrevanje telesa je zelo potraten proces, zato endotermni 
organizmi potrebujejo veliko hrane. 

Zmanjševanje stroškov endotermije je eden izmed selekcijskih pritiskov. Veljata dve pravili: 
• Allenovo pravilo, ki pravi, da imajo sesalci v hladnih območjih krajše izrastke, 
• Bergmanovo pravilo, ki pravi, da so splošno razširjeni sesalci v hladnih območjih večji. 

Endotermija je zahtevnejša za manjše organizme, saj imajo nižjo metabolno stopnjo v razmerju do telesne 
mase. V naravi to pomeni, da miš za 100 dni brez hrane potrebuje trikrat toliko maščobnega tkiva, kot je 
sama težka, le za ohranjanje telesne temperature. Slon potrebuje le za 17 % telesne mase maščobe. 
 
Hibernacija ali zimsko spanje 

Zimsko spanje je način, s katerim endotermni organizmi v hladnem obdobju leta varčujejo z energijo. V tem 
času znižajo telesno temperaturo na temperaturo okolja in zmanjšajo svojo aktivnost na minimum. 

Hibernirajo le majhni organizmi. Le-ti so namreč sposobni hitro ohladiti svoje telo in ga tudi brez prevelike 
porabe energije hitro ogreti nazaj na normalno telesno temperaturo.  

Izmed sesalcev, ki živijo v Sloveniji, pozimi zares spijo le: svizci, hrčki, polhi in netopirji. Medved ne spi, 
ampak pozimi le rahlo zniža telesno temperaturo in ostane aktiven. 
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Zakaj se telo ohlaja? 

Med telesi v stiku teče toplotni tok. Tok teče tudi med toplim organizmom in zrakom, ki organizem obdaja. 
Skladno z drugim zakonom termodinamike teče toplotni tok spontano le v smeri od telesa z višjo 
temperaturo k telesu z nižjo. 

Kolikšen je toplotni tok na enoto površine, nam pove fizikalna količina gostota topotnega toka. 

Večje je razmerje površine glede na volumen, hitreje se toplo telo ohlaja. 

 

 

  

Datoteka s tabelo za vpis podatkov in risanje grafa (MS Excel) je na spletni strani 
http://botanika.biologija.org/zeleni-skrat/ucitelji/seminar-naravoslovje-rs2006/plastenke-graf.xls

Dodatno gradivo, povezano z delavnico, je objavljeno na spletni strani 
http://botanika.biologija.org/zeleni-skrat/ucitelji/seminar-naravoslovje-rs2006.htm
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