UNESCO
Konvencija o svetovni dediščini

Zato ker smo samo potnik na vlaku zgodovine skozi čas in imajo vsi
bodoči rodovi pravico uživati dediščino in se iz nje učiti, spoznavati različnosti ....

Naštej nekaj najbolj znanih spomenikov na svetu, ki so vpisani na seznam
svetovne kulturne in naravne dediščine. Lahko si pomagaš s slikami spodaj.

Več o tem: www.unesco.org
Koliko spomenikov je v Sloveniji na tem seznamu?

Eden, Škocjanske jame
Kateri so glavni razlogi za vpis Škocjanskih jam na Unescov seznam?

1. Ker zajemajo enkratne, redke, izjemne naravne znamenitosti,
formacije, pojave in so območje izjemne naravne lepote
2. Ker so habitat, kjer so se ohranile populacije redkih, ogroženih vrst
Poznaš še katero jamo, ki je vpisana na omenjeni seznam?

Mamutske jame, ZDA
Agtaleški kras sistem jam, Slovaška-Madžarska
Škocjanske jame, Slovenija

Keopsova piramida, Egipt

Kitajski zid, LR Kitajska
Dediščina - privzeto premoženje iz preteklosti za sedanjost in prihodnost
Svetovna dediščina - naravna ali kulturna dediščina, pomembna za ves svet
Park Škocjanske jame
Slovenija

REŠITVE

Konvencijo o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine je
sprejela organizacija UNESCO z namenom ugotavljati, zavarovati,
predstavljati in prenašati dediščino svetovnega pomena prihodnjim rodovom.
Zakaj meniš, da je to pomembno?

UNESCO
Ramsarska konvencija

Soline, barja, reke, rečne delte, podzemne reke, akomulacije, močvirja
Kakšen tip mokrišča so Škocjanske jame? ....Podzemno mokrišče.....
Med pomembna mokrišča sodijo tudi tista, ki jih je s svojim delovanjem
ustvaril človek. Ugotovi, katera od spodaj naštetih so delo človeka.
mrtvice - soline - ribniki - lagune - akumulacijska jezera - barja - kali

Katere so temeljne funkcije mokrišč?

........So vodni zadrževalniki, prečiščevalniki vode, so habitat vodnih ptic....
Kaj ogroža njihov obstoj?

REŠITVE

Ramsarska konvencija je konvencija o močvirjih, ki imajo mednarodni pomen,
zlasti kot prebivališča močvirskih ....ptic......... Tudi ta konvencija sodi pod
okrilje organizacije UNESCO. Cilj konvencije je zagotoviti ustrezno varstvo mokrišč.
Naštej jih nekaj.

.......Širjenje kmetijskih površin (izsuševanje), zasipanje, smeti, spremembe vodnega režima
Kako lahko pripomoremo k ohranjanju mokrišč?

Spremenimo miselnost, da so te površine nekoristne, se zavemo da jih je vredno ohranjati,
Podčrtaj mokrišča v Sloveniji, ki so vpisana na seznam mokrišč
mednarodnega pomena v okviru Ramsarske konvencije.
- Ljubljansko barje
- porečje Ljubljanice
- Škocjanske jame

- dolina Save dolinke Ostala so predlogi za zavarovanje kot
- Sečoveljske soline mokrišča mednarodnega pomena - mrtvice Mure
Ramasar -ska lokaliteta

Več o tem: www.ramsar.org

Park Škocjanske jame
Slovenija

Mokrišče - območje močvirja, nizkega barja, šotišča in stalno ali občasno zalito območje s
sladko ali slano vodo (jame, soline, presihajoča jezera), ki vključuje kopenske in vodne
ekosisteme
Kal - navadno na prostem ležeč zbiralnik deževnice, podoben manjšemu jezercu
ali večji luži

