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1. Povzetek naloge
Med ljudmi je razširjeno reklo, da se bodeča neža odpira in zapira glede na vreme, zato sva s sošolko
poskusili ugotoviti, koliko je resnice v tem. Ali lahko po odprtosti bodeče neže pravilno napoveva
vreme? Za primerjavo sva opazovali še spremembe an smrekovem storžu, ki je prav tako eden od
številnih naravnih napovednikov vremena.

Ugotovili sva, da je bodeča neža (kompava) napovedovala vreme za isti dan zelo pravilno (samo
enkrat napačno), kar pomeni pravilno v 98 % primerov. Smrekov storž se je verjetno zaradi trdnejših
in debelejših lusk odrezal kot manj občutljiv napovednik in je napovedal vreme pravilno zgolj v 83%
primerih.

2. Zahvala
Zahvaljujeva se svojima mamama za zapisovanje rezultatov v tistih jutrih, ko naju ni bilo, učitelju
Ambrožu Demšarju za spodbujanje pri pisanju naloge.

3. Uvod - opredelitev naloge
Življenje in delo kmečkih ljudi je bilo vselej odvisno od vremena. Tudi pred nastankom znanstvene
meteorologije je bilo njegovo opazovanje in napovedovanje ter obramba pred vremenskimi ujmami,
pomemben del ljudske modrosti. Tradicionalno ljudsko vremenoslovje ali etnometeorologija se je v
stoletjih s pomočjo izkušenj, opazovanja, magije in astronomije oblikovala v zapleten sistem pravil, ki
so napovedovala vreme. Z ustnim izročilom so se prenašala iz roda v rod, v zadnjih stoletjih pa so
ostala zapisana v številnih koledarjih, pratikah in zbirkah ljudskega znanja.
Ljudsko napovedovanje vremena se lahko ravna po nebesnih telesih – kolobar na soncu in mesecu je
npr. znak za slabo vreme, rdeča večerna zarja pa obeta lep dan. Lahko se ozira po oblakih (»ovčke« ali
altokumulusi so znamenje za dež), po rastlinah in živalih (npr. nizko letanje lastovk napoveduje
prihajajoči dež), po počutju ljudi (trganje v udih, glavobol in sitni otroci napovedujejo dež) in po
vetrovih (jug prinaša dež, burja pa sonce) (vir: Ljudsko vremenovslovje, oddaja na Radiu Študent,
http://old.radiostudent.si/article.php?sid=12011 )
V več kot sto let starem časopisu Kmetijske in rokodelske novice (15. 7. 1893) , najdenem v digitalni
knjižnici na spletu (www.dLib.si) pa sva našla opise številnih rastlinskih in živalskih napovednikov
vremena.
Lansko poletje sem v okensko korito presadila bodečo nežo. Splošno je znano, da se odpira in zapira
glede na vreme, zato sva s sošolko poskusili ugotoviti, koliko je resnice v tem, da lahko po odprtosti
bodeče neže napoveva vreme. Za primerjavo sva opazovali še spremembe na smrekovem storžu.

4. Teoretič̌ni del

Rastiline in živali so v tesni, neposredni odvisnosti od zračnega tlaka, vlažnosti, toplote in drugih
vremenskih dejavnikov. Kdor opazuje rastline in živali, bo potrdil, da imajo vremenske spremembe
nanje večji ali manjši vpliv.
Za mnoge rastline, še bolj pa za živali, je značilno, da se skušajo zavarovati pred slabim vremenom,
rade pa se izpostavljajo ugodnim vplivom. Včasih se pripravijo na slabo vreme že vnaprej.
Tako lahko po njih sodimo, kakšno bo vreme.

V nadaljevanju predstaviva nekatere naravne vremenske napovednike, kot so bili napisani v več kot
sto let starem časopisu Kmetijske in rokodelske novice (15. 7. 1893) , najdenem v digitalni knjižnici na
spletu (www.dLib.si).
Kot zanimivost lahko poveva, da najini stari starši izmed naštetih poznajo samo naslednje vremenske
napovednike: navadna breza, jerebika, obnašanje koz in goveda ter za solato in osat.
Pri rastlinah se opaža, da pri spremembi vremena nekoliko spreminjajo svojo obliko. Navedli bomo le
nakaj primerov:
Kurja črevica
Po tej rastlini sodijo, kakšno bo vreme. Če se njen cvet odpre ob devetih zjutraj in ostane odprt do
stirih popoldne, bo lepo vreme vsaj do naslednjega dne. Če pa cvet te rastline ostane zaprt čez
deveto uro, lahko pričakujemo dež.
Navadna breza
Opazovanja so pokazala, da je potem mila zima, če brezi odpadejo oktobra najprej listi na spodnjih
vejah, na vrhu pa še ostanejo. Huda zima bo, če brezi odpade najprej listje na vrhu.
Osat
Ko se bodice te rastline dobro pritiskajo k glavi cvetov, bo dež. Če se pa bodice oddalijo od glave, bo
pa lepo vreme.
Solata
Če se cvetje solate razpusti, lahko pričakujemo dež.
Slak

Če se cvetje slaka zapira, bo dež.
Ohrovt
Če ohrovt ponoči zapre svoje cvetje, bo zjutraj dež.
Zajčja deteljica
Ta rastlina stisne svoja trojna peresa kadar bo dež ali pa mraz. Ko se pa persa dvignejo bo pa vihar.
Jerebika
Široka peresa jerebike so na zgorni strani temno zelene in gladka, spodaj pa popolnoma bela ker so
gosto kosmata. Če se pripravlja grdo vreme, se listje borne, tako da je spodnja stran obrnjena
pokonci in drevo je videti belo.

Pri živalih se spremembe vremena opažajo pri obnašanju. Navedli bomo nekaj primerov:
Ovni in ovce
Dež bo, ko se ovni zaletavajo in ovce begajo ali pa s posebno slastjo jedo.
Prašiči in svinje
Dež bo, če so svinje posebno nemirne, grizejo travo in mečejo krmo iz korit.
Voli in krave
Pred dežjem vzdigujejo gobce in s posebno slastjo vdihavajo zrak ali pa s posebno slastjo jedo. Po
pašnikih pa se zbirajo v trope.
Koze
Koze so pred dežjem posebno vesele, se igrajo, trkajo.
Mačke
Mačke pred dežjem umivajo s šapami gobce in v spanju držijo gobce kvišku. Če ponoči podrgneš
mačko po dlaki in se dlaka zasveti ter se sliši malo pokanja, je to znamenje da bo še suho vreme;
pozimi pa pomeni, da bo še mraz.
Konji
Konji pred dežjem postanejo nemirni, rezgetajo, skačejo in se mečejo na vse starni.
Krti
Če krti posebno pridno rijejo, pričakuj kmalu dež.
Netopirji

Netopirji pred lepim vremenom kar v celih tropih letajo na vse strani. Če pa letajo posamezno in pri
tem kričijo in se hitro skrivajo v dupla, pričakuj dež.
Psi
Psi pred dežjem rijejo zemljo in jedo travo.
Vrabci
Vrabci se pred dežjem, gladijo perje in obračajo se v prahu.
Krokarji
Če krokarji zjutraj močno kričijo, bo lepo vreme.
Kokoši
Če se kokoši bolj in pogosteje valjajo po blatu, kot ponavadi, pričakuj grdo vreme.
Pajki
Če ob deževnem vremenu vrtni pajek začne popravljati pajčevino in presti daljše niti, stenski pajek pa
drži glavo in noge zunaj gnezda, lahko pričakujete lepo vreme.
Čebele
Če zjutraj ne odhajajo daleč od čebenjaka in se vračajo slabo obložene, bo grdo vreme. Če so čebele
nenavadno hude in se zaganjajo brez povoda v vsakogar, ki gre mimo, bo vihar.
Posebej sva si ogledali dva rastlinska napovednika: bodečo nežo in storž.

Bodeča neža je sorodnik osatov in ima ravno tako globoko pernato narezane liste z bodicami na
listnem robu. Rastlina v resnici ni brez stebla, to je zelo kratko in vsi listi tvorijo pritlično rozeto. Na
vrhu kratkega stebla je ponavadi eno koškasto socvetje. Socvetje sestavljajo rdečkasti cevasti cvetovi,
obdani s srebrnkasto belimi ovojkovimi listi, ki dajejo vtis enega samega cveta. Košek ima lahko
premer do 13 centimetrov. Ko cvetovi odcvetijo, se košek posuši in obdrži svojo obliko. Korenina je
korenasta in sega globoko v tla.
Najbolj znana je uporaba bodeče neže za napovedovanje vremena. Ovojkovi listi ob povečani zračni
vlagi nabreknejo in koški se zaprejo. Tako zaprti koški na rastoči rastlini pomenijo, da bo kmalu
deževalo. (vir: http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2008110605376548 )
Smreke so golosemenke, kar pomeni, da imajo storže, ki so pri smreki za razliko od borovcev
podolgovati ter bolj tanki. V teh visečih storžih ležijo krilata semena. Storži so sprva zeleni in trdo

zbiti. Ko jeseni dozorijo, postanejo rjavkasti. V toplih dneh se luske na storžih razmaknjeno, semena
pa raznese veter.
(vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Smreka)

5. Metodologija
Postavili sva dve hipotezi:
1. Bodeža neža zanesljivo napoveduje vreme.
2. Smrekov storž ne napoveduje vremena zanesljivo.

Tako bodečo nežo kot storž sva opazovali tri mesece, od septembra do novembra leta 2012.
Kot “pravilno” napoved sva ocenili vidno odprtost cveta v primeru napovedi lepega vremena (jasno,
pretežno jasno) ali vidno zaprtost v primeru napovedi slabega vremena – (oblačno, deževno),
kot “nepravilno” sva ocenili vidno zaprtost cveta v primeru napovedi lepega vremena (jasno,
pretežno jasno) ali vidno odprtost v primeru napovedi slabega vremena – (oblačno, deževno),
“vmesnih” rezultatov, torej pretežno oblačno ipd. nisva upoštevali.

Poskusili sva vlažnost bodeče neže še na tak način da sva jo polili z vodo in bodeča neža se je zaprla
(levo). Ko se je voda odtekla, se je bodeča neža začela odpirati (desna slika).
Spodaj je slika odprte bodeče neže.

Na sliki sta odprt (desno) in
zaprt stož (spodaj).

6.

Rezultati

Zapisi “pravilno” ali “nepravilno” so ovrednoteni glede na jutranjo odprtost cvetu, vreme pa na najino
opazovanje.
LEGENDA:

= sončno

=dežuje

=oblačno

- = vmesni rezultat

SEPTEMBER
DATUM

VREME

21.9.2012

NAPOVED
BODEČE NEŽE
pravilno

NAPOVED
STORŽA
nepravilno

22.9.2012

-

-

23.9.2012

pravilno

pravilno

24.9.2012

pravilno

pravilno

25.9.2012

-

-

26.9.2012

pravilno

pravilno

27.9.2012

-

-

28.9.2012

pravilno

pravilno

29.9.2012

pravilno

pravilno

30.9.2012

pravilno

pravilno

OKTOBER
DATUM
1.10.2012

NAPVED
BODEČE NEŽE
pravilno

NAPOVED
STORŽA
pravilno

2.10.2012

-

-

3.10.2012

pravilno

pravilno

4.10.2012

-

-

5.10.2012

-

-

6.10.2012

VREME
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