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1 UVOD IN NAMEN NALOGE 

Tujerodna vrsta (v nadaljevanju TV), je tisti organizem, ki je bil vnesen iz nekega tujega okolja v 

okolje, v katerem prej ni bil prisoten oz. v okolje, ki ni v območju njegove naravne razširjenosti. V 

Sloveniji, kakor tudi v svetu, sta se v zadnjih desetih letih transport blaga in izdelkov ter potovanje 

ljudi bistveno povečala, preseljujemo vedno več vrst, zato se jih tudi več ustali (Kus Veenvliet in 

Sovinc, 2009). V drugi polovici 20. stoletja se je začelo naseljevanje rib iz drugih celin hitro večati 

in se je najbolj razmahnilo med leti 1950 in 1970. Nato se je zopet zmanjšalo, domnevno zaradi 

zakonodaje in današnje razsežnosti doseglo v zadnjih desetletjih 20. stoletja (Povž in Gregori, 

2014). Do vnosov TV večinoma pride zaradi človekovega namernega ali nenamernega ravnanja. 

Tako poznamo različne poti vnosa TV (namerni izpust v naravo, izpust/pobeg iz ujetništva, 

transport, slepi potniki, koridorji in spontano širjenje). Znanje ljudi o problematiki biodiverzitete 

je še vedno zelo pomanjkljivo in nenatančno, razumevanje problema tujerodnih vrst pa je ključno 

za učinkovito ukrepanje (Gherardi, 2011). Ob omembi termina tujerodna vrsta še zmeraj marsikdo 

ne pozna pomena same besede, kar je razvidno iz socioekonomske analize izvedene v projektu 

LIFE for LASCA (2018). 

»Strokovne podlage za preprečevanje širjenja in vnosa invazivnih tujerodnih vrst« smo pripravili 

na osnovi pogodbe št. 2550-19-330009, ki je bila sklenjena med Ministrstvom za okolje in prostor 

Republike Slovenije in Zavodom za ribištvo Slovenije. V poročilu so predstavljene naslednje 

naloge: 

● strokovne podlage za obvladovanje prioritetnih poti vnosa, po katerih se vnašajo oziroma 

širijo invazivne tujerodne vrste (v nadaljevanju ITV) (raki, ribe, školjke), 

● strokovne podlage za ukrepanje za vodne ITV s seznama EU in za druge ITV, ki so že 

prisotne v Sloveniji oziroma bi se lahko v Slovenijo razširile iz obstoječih populacij v 

drugih državah, 

● priprava načrta in idej za osveščevalno kampanjo za uporabnike vodnega okolja za 

preprečevanje in obvladovanje vodnih ITV. 
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2 INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE (ITV) 

Tujerodne vrste so tisti organizmi, ki so bili vneseni v okolje, v katerem prej niso bili prisotni. Te 

vključujejo različne skupine organizmov ter se razlikujejo po poteh vnosa in naselitve (Richardson 

in sod., 2000). Do vnosov pride zaradi človekovega namernega ali nenamernega ravnanja. Pri 

obravnavi tujerodnih vrst je zelo pomembno poznavanje pojmov, ki je ključno za ustrezno 

razumevanje problematike.  

V nadaljevanju navajamo osnovne definicije povzete po Konvenciji o biološki raznovrstnosti in 

Uredbi EU št. 1143/2014: 

Tujerodne vrste so vrste, podvrste ali taksoni nižje kategorije, vneseni v neko območje, ki ni 

njihovo naravno območje razširjenosti oz. ki bi ga lahko same dosegle z naravnim širjenjem. To 

velja tudi za katerikoli del organizma, ki je sposoben preživetja in razmnoževanja (spolne celice, 

jajca, larve). 

Domorodne vrste so vrste, podvrste ali taksoni nižje kategorije, ki so na nekem območju svoje 

običajne naravne razširjenosti, tudi če samo občasno. Vrsta je taka območja dosegla sama, z 

naravnim širjenjem. 

Invazivne tujerodne vrste (v nadaljevanju ITV) so zgolj tiste vrste, podvrste ali taksoni nižje 

kategorije, ki s svojim razširjanjem ogrožajo ali škodljivo vplivajo na biotsko raznovrstnost in 

ekosistemske storitve. 

Potencialno invazivne vrste so vrste, podvrste ali taksoni nižje kategorije, ki so na nekem območju 

s podobnimi podnebnimi razmerami našim že invazivne ali njihove sorodne vrste, ki so se na 

nekem območju že izkazale za invazivne. 

Prehodne tujerodne vrste (aklimatizirane vrste) so vrste, ki se na nekem območju pojavijo le 

občasno in ne tvorijo trajnih populacij. Vzdržujejo se le s ponovnimi naselitvami.  

Naturalizirane vrste so vrste, ki se v novem okolju, brez pomoči človeka, samostojno in redno 

razmnožujejo, vzdržujejo populacije, vendar v okolju še ne povzročajo zaznavne škode.  

»Door knocker« vrste (vrste, ki nam trkajo na vrata) imenujemo tujerodne vrste, ki niso prisotne 

v Sloveniji, je pa velika verjetnost, da vstopijo v našo državo zaradi prisotnosti in razširjanja v 

sosednjih državah. Ker imajo te vrste visok potencial, da vstopijo v Slovenijo, jim je treba nameniti 

še posebno pozornost in narediti vse, da se prepreči njihov vnos in širjenje. 

Potencialno prisotne tujerodne vrste so tiste vrste, ki so se lahko v Slovenijo že razširile po 

naravni poti iz sosednjih držav, kot tudi tiste, ki so bile že najdene ali gojene v Sloveniji, ampak 

niso uspele vzpostaviti naturalizirane populacije. 
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Slika 1: Razvoj populacije tujerodne vrste s postopnim prilagajanjem na novo okolje (povzeto po Kus Veenvliet J. in 

Humar M.; prirejeno po Richardson in sod. 2000). 

Pomembno je izpostaviti, da vse tujerodne vrste hkrati niso tudi invazivne. Ocenjeno je, da 

približno en odstotek tujerodnih vrst, ki jih je človek namerno ali nenamerno prinesel v okolje, 

postane invaziven. Odstotek tujerodnih vrst, ki se naturalizirajo v okolju in ne postanejo invazivne, 

je večji za približno desetkrat (Jogan in sod., 2012; Revizijsko poročilo, 2019). Kdaj sama vrsta 

postane invazivna je zelo težko merljiv parameter, odvisen od različnih dejavnikov.  
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2.1 Podnebne spremembe in tujerodne vrste 

Podnebje na Zemlji se ves čas spreminja in ni stalnica. Vzroki za podnebne spremembe so zelo 

različni; naravni ali nanje vpliva človek. Dejstvo je, da podnebnim spremembam ne moremo več 

ubežati, saj so že tukaj in jih tudi že občutimo (vročinski valovi, hudourniške poplave, taljenje 

ledenikov, dvig povprečne temperature…) (Bergant 2010).  

Slovenija leži v zmernem geografskem in podnebnem pasu, za katerega so značilne spremenljive 

podnebne in vremenske razmere. V Sloveniji se srečamo s prepletom celinskega, gorskega in 

mediteranskega podnebja. Občasno se tudi pri nas pojavljajo ekstremni vremenski pojavi (Bergant 

2010). Glede na projekcije podnebnih sprememb v prihodnosti je pričakovati, da se bomo srečevali 

z vedno več takšnimi pojavi (Cegnar, 2018).  

Meritve preteklih let kažejo na znaten trend dvigovanja temperature, v sklopu tega pa tudi večjo 

pogostost ekstremnih pojavov. V sinteznem poročilu Agencije Republike Slovenije za okolje: 

Ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja je navedeno, da se je povprečna 

temperatura zraka v zadnjih 50. letih dvignila za 1,7 °C. Te temperature se najbolj poznajo v 

spomladanskem in poletnem obdobju. Prav tako navajajo, da se je temperatura voda v obdobju cca. 

60 let zvišala s trendom 0,2 °C na desetletje. Predvidevajo, da se bo trend naraščanja temperature 

nadaljeval, sama velikost dviga pa je odvisna predvsem od izpusta količine toplogrednih plinov. V 

primeru optimističnega scenarija izpustov se predvideva porast temperature za približno 1,3 °C, v 

primeru zmerno optimističnega scenarija za 2 °C in v primeru pesimističnega kar za 4,1 °C.  

Dvig temperature močno poveča toplotno obremenitev, kar se pozna na povečanju števila vročih 

dni in posledično vročinskih valov. Prav tako je predvideno povečanje višine padavin, kakor tudi 

njihova jakost in pogostost. Izračuni in predvidevanja kažejo, da posledice sprememb podnebja 

niso razdeljene enakomerno, ampak bodo nekatera območja bolj prizadeta od drugih (sintezno 

poročilo, ARSO, 2018).  

Med temperaturo zraka in temperaturo površinskih voda obstaja močna korelacija, iz katere je 

razvidno, da je temperatura vode v veliki meri odvisna od temperature zraka (Dolinar in Vertačnik, 

2018). Glede na trend segrevanja ozračja lahko iz tega pričakujemo tudi trend segrevanja 

vodotokov, kar potrjuje tudi sintezno poročilo ocene podnebnih sprememb v Sloveniji.  

Podnebne spremembe močno vplivajo tudi na prisotnost, razširjenost in uspešnost tujerodnih vrst, 

katere bodo v prihodnosti tako lahko imele še večje ekološke in ekonomske posledice (Hellmann 

in sod., 2008). Temperatura vode je eden osnovnih hidroloških parametrov, ki posredno ali 

neposredno vpliva na življenje v vodi. Znano je dejstvo, da se različni organizmi razlikujejo glede 

temperaturnega območja vode, ki jim omogoča razmnoževanje in preživetje (Dolinar in Vertačnik, 

2018). 

Temperatura vode igra bistveno vlogo pri razporejanju vodnih organizmov (Rahel, 2002). Glede 

na predvidene spremembe v dvigu temperature v naslednjih letih, katerih oceno podaja tudi 

poročilo Agencije RS za okolje, lahko predvidevamo, da se bodo razširile termofilne vrste, ki bodo 

tudi uspešnejše pri svoji invazivnosti. 

Sladkovodni ekosistemi se razlikujejo po maksimalni temperaturi, ki so jo še sposobni prenesti in 

optimalni temperaturi za rast organizmov (Rahel in sod. 2008). Spremembe temperature vode bodo 
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tako za nekatere vrste bolj ugodne. Veliko TV ima višjo temperaturno toleranco kot domorodne 

vrste, kar pomeni, da bodo ITV imele prednost ob toplejšem podnebju. Raki spadajo med najbolj 

pogosto vnesene tujerodne vrste vodnih nevretenčarjev v okolja, kjer niso domorodni. Zaradi 

velikosti, hitrega razmnoževanja, dolge življenjske dobe in vsejedosti lahko tujerodni raki 

dramatično spremenijo sestavo združb v ekosistemu in njegove funkcije (Hudina in sod. 2011). 

Močvirski škarjar je tipičen predstavnik r-strategov, ki ima velik razmnoževalni potencial. V 

toplejših predelih se lahko razmnožuje tudi dvakrat letno, pri nekaterih populacijah pa tudi celo 

leto (Kozak in sod., 2015), kar pomeni, da se lahko ob predvidenih višanjih temperature zelo hitro 

razširi. To velja tudi za marmornatega škarjarja, ki je že sedaj potencialno zelo invazivna vrsta, saj 

je več tednov sposoben preživeti tudi pod 8 °C, idealna temperatura za življenje pa je med 18 °C 

in 25 °C (Holdich in sod. 2006). Marmornati škarjar je vrsta, ki je sposobna partenogenetskega 

razmnoževanja, kar pomeni, da se zarodki razvijejo iz neoplojenih jajčnih celic (Kozak in sod., 

2015). Takšno sposobnost so opazili tudi pri vrsti raka trnavca in močvirskega škarjarja. To 

pomeni, da je za potencialno širjenje dovolj že ena samica.  

Z dvigom temperature se povečuje tudi potencialna možnost širjenja raka rdečeškarjevca, ki se pri 

temperaturah nad 23 °C, lahko razmnožuje tudi večkrat letno (Kozak in sod., 2015). Višje zimske 

temperature reke Save, bi lahko prispevale k širjenju vrste izven sedaj znanega areala.  

Temperaturne spremembe lahko vplivajo tudi na kompeticijo med vrstami. Vpliv se lahko pokaže  

v interakcijah plenilec – plen, saj se pri višjih temperaturah potreba po hranilih poveča. Yağci in 

sod. (2018) v svojem članku navajajo primer, ko je psevdorazbora uspešno naselila turško jezero 

Eğirdir. Ugotovili so, da ima vrsta zelo raznoliko prehrano, posledično jo je potrebno smatrati kot 

veliko grožnjo v prehranjevalni verigi jezera. Britton in sodelavci (2010) so ugotovili, da se 

prehranska niša psevdorazbore prekriva s prehranskima nišama rdečeoke (Rutilus rutilus) in krapa 

(Cyprinus carpio). Predvsem v stoječih vodnih habitatih, kjer se psevdorazbore namnožijo, 

predstavljajo močnega kompetitorja za hrano prehransko podobnim vrstam. Njihova prisotnost 

lahko dolgoročno spremeni razporeditev in količino hrane (Hanazato in Yasuno, 1989). 

Podnebne spremembe bodo verjetno vplivale tudi na distribucijo in virulenco parazitov in drugih 

organizmov, ki povzročajo bolezni. Tako na primer Gozlan in sod. (2005) poročajo o primeru 

povečane smrtnosti in težav pri drstenju domorodne belice (Leucaspius delineatus). Psevdorazbora 

je znana tudi po tem, da ima velik potencial za prenašanje bolezni, zato jo je potrebno obravnavati 

zelo pazljivo. Znani prenašalci bolezni so tudi tujerodni raki, ki prenašajo različne seve račje kuge, 

na katerega domorodni raki niso odporni. Višje temperature vode pa ne vplivajo samo na povečanje 

vplivov bolezni, ki jih prenašajo organizmi tujerodnega izvora, ampak se lahko poveča tudi vpliv 

domorodnih bolezni, ki trenutno ne predstavljajo večjih težav (Hellmann in sod., 2008).  

Spremenjene razmere v okolju, zaradi podnebnih sprememb povečujejo kompeticijsko uspešnost 

predvsem ITV v primerjavi z domorodnimi vrstami (Bielen in sod., 2016). Vpliv vrst, ki so sedaj 

invazivne, se bo lahko v nekaterih redkih primerih zmanjšal (hladnovodne vrste), povečini pa 

povečal, medtem ko lahko na drugi strani prej ne invazivne tujerodne vrste postanejo invazivne. 

Prav tako bodo lahko domorodne vrste začele širiti svoj areal na območja, kjer jih včeraj ni bilo.  

Podnebne spremembe so sicer precej dolgoročne in zaenkrat je njihov vpliv rahlo zaznan, pa vendar 

jih je potrebno upoštevati pri nadaljnjem načrtovanju obvladovanja invazivnih tujerodnih vrst.  
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2.2 Mednarodna, evropska in nacionalna zakonodaja 

Težave ITV je potrebno reševati na globalni ravni, saj se vrste velikokrat razširijo preko državnih 

meja. Zaradi tega so nujna meddržavna sodelovanja in zakonski predpisi, ki preprečujejo njihovo 

širjenje in nadaljnje vnose (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 7/96). 

Na mednarodni ravni je najbolj pomemben dokument Konvencija o biološki raznovrstnosti, ki 

celovito obravnava tujerodne vrste in katere podpisnik je tudi Slovenija. Države članice so dolžne 

zagotavljati: preprečitev vnosa, zgodnjo opažanje in odstranitev ter upravljanje z ITV, ki ogrožajo 

obstoječe ekosisteme, habitate in/ali vrste. 

Bernska konvencija je pravno zavezujoč mednarodni mehanizem, s katerim se zagotavlja 

ohranjanje prostoživečih rastlin in živali ter njihovih naravnih življenjskih prostorov. 11. člen, 

točka 2, Bernske konvencije obvezuje pogodbenice, da bodo “… strogo nadzirale naseljevanje 

tujerodnih vrst.“. V sklopu konvencije je sprejetih več priporočil, ki se nanašajo na tujerodne vrste. 

Med temi je najpomembnejše priporočilo št. 99, ki vsebuje Evropsko strategijo o ITV. Na 

mednarodni ravni je še veliko drugih konvencij in sporazumov, ki obravnavajo le nekatere vidike 

tujerodnih vrst ali so omejeni le na določene skupine organizmov (Bernska konvencija 1999). 

Na ravni Evropske unije je sprejetih več predpisov, uredb in direktiv, ki se ukvarjajo s tujerodnimi 

vrstami. 

Direktiva o pticah in Direktiva o habitatih vključujeta neposredna določila v zvezi s tujerodnimi 

vrstami. V slovenski sistem sta preneseni z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (Natura 2000). 
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2.3 Uredba Evropske komisije o invazivnih tujerodnih vrstah 

Leta 2014 je EU sprejela Uredbo EU št. 1143/2014 evropskega parlamenta in sveta o preprečevanju 

in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst. Uredba EU št. 1143/2014 je stopila v 

veljavo 1. januarja 2015 in je zavezujoča za vse države članice. Uredba EU št. 1143/2014 določa 

»pravila za preprečevanje, čim večje zmanjšanje in ublažitev škodljivih vplivov namernega in 

nenamernega vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost v Uniji.«  

V skladu s to uredbo je Evropska komisija 13. julija 2016 sprejela Izvedbeno uredbo Komisije EU 

št. 2016/1141 o sprejetju seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevo Unijo. K tej uredbi je 

priložen začetni seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, na katerem je bilo uvrščenih 

37 ITV. Komisija ta seznam vsakih 6 let temeljito pregleda in ga v vmesnem obdobju po potrebi 

posodablja. Seznam je bil posodobljen še z dvema uredbama in sicer 12. julija 2017 z Izvedbeno 

uredbo Komisije EU št. 2017/1263, kjer so dodali še 12 vrst in 25. julija 2019 z Izvedbeno uredbo 

Komisije EU št. 2019/1262, s katero je bilo dodanih še 17 vrst. Tako je sedaj na Seznam uvrščenih 

skupno 66 ITV, od tega 30 živalskih in 36 rastlinskih. Za vse vrste, ki so na seznamu Unije, veljajo 

najstrožji ukrepi za preprečitev širjenja. Vse te vrste je prepovedano: vnašati v Unijo, razmnoževati, 

gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje 

(Kus Venvlieet in Venvlieet, 2018).  

Na seznamu Unije je trenutno uvrščenih 10 tujerodnih sladkovodnih in morskih živalskih vrst, 

katerih življenjski prostor je izključno voda: sončni ostriž (Lepomis gibbosus), psevdorazbora 

(Pseudorasbora parva), kitajska sladkovodna dremavka (Perccottus glenii), trnavec (Orconectes 

limosus), ki je po novem preimenovan v (Faxonius limosus), bradavičasti trnavec (Orconectes 

virilis), ki je po novem preimenovan v (Faxonius virilis), signalni rak (Pacifastacus leniusculus), 

močvirski škarjar (Procambarus clarkii), marmornati škarjar (Procambarus fallax f. virginalis) ter 

kitajska volnoklešča rakovica (Eriocheir sinensis). Tujerodna morska vrsta je progasti morski som 

(Plotosus lineatus). Izmed vseh 10 navedenih vrst pri nas v naravi (še) nismo zabeležili pojava 

štirih vrst iz seznama: kitajske sladkovodne dremavke, progastega morskega soma, bradavičastega 

trnavca in kitajske volno klešče rakovice.  

V Sloveniji se, poleg na seznamu navedenih vrst, pojavlja še veliko takih, ki so že invazivne ali pa 

imajo potencial, da to postanejo. Tako na primer na seznamu Unije ni tujerodnih vrst (TV) školjk, 

kot so: kitajska brezzobka (Sinanodonta woodiana), potujoča trikotničarka (Dreissena 

polymorpha) in azijska sladkovodna bisernica (Corbicula fluminea). Med ribami najdemo veliko 

več takih TV: jezerska zlatovčica (Salvelinus umbla), potočna zlatovčica (Salvelinus fontinalis), 

šarenka/ameriška postrv (Oncorhynchus mykiss), atlantska postrv (Salmo trutta), beli amur 

(Ctenopharyngodon idella), zlati koreselj (Carassius auratus), srebrni koreselj (Carassius gibelio), 

rjavi ameriški somič (Ameiurus nebulosus), črni ameriški somič (Ameiurus melas), postrvji ostriž 

(Micropterus salmoides), vzhodno ameriška gambuzija (Gambusia holbrooki), nilska tilapija 

(Oreochromis niloticus), krap (gojena oblika) (Cyprinus carpio), srebrni ali beli tolstolobik 

(Hypophthalmichthys molitrix), sivi ali pisani tolstolobik (Hypophthalmichthys nobilis), velika 

ozimica (Coregonus lavaretus). Med tujerodnimi raki sta v Sloveniji najdena še rdečeškarjevec 

(Cherax quadricarinatus) in ozkoškarjevec (Astacus leptodactylus) preimenovan v (Pontasstacus 

leptodactylus), ki prav tako nista na seznamu Uredbe.  

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/invazivke/mocvirski_skarjar.pdf
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/invazivke/mocvirski_skarjar.pdf
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/invazivke/marmornati_skarjar.pdf
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/invazivke/marmornati_skarjar.pdf
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Preglednica 1: Seznam tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo (Uredba EU št. 1143/2014) 

VODNE IN OBVODNE RASTLINE perzijski dežen (Heracleum persicum) 
kitajska sladkovodna dremavka 

(Perccottus glenii) 

aligatorska alternatera (Alternanthera 

philoxeroides) 

sosnovskijev dežen (Heracleum 

sosnowskyi) 

progasti morski som (Plotosus 

lineatus) 

zelena kabomba (Cabomba caroliniana) 
enoletni hmelj ali japonski hmelj 

(Humulus scandens) 

močvirski škarjar (Procambarus 

clarkii) 

vzhodna račja zel (Elodea nuttallii) 
žlezava nedotika (Impatiens 

glandulifera) 

marmornati škarjar (Procambarus 

fallax f. virginalis) 

vodna hiacinta (Eichhornia crassipes) 
kitajska grmasta detelja (Lespedeza 

cuneata) 

psevdorazbora (Pseudorasbora 

parva) 

senegalska čajna rastlina (Gymnocoronis 

spilanthoides) 

japonska vzpenjava praprot (Lygodium 

japonicum) 

popisana sklednica ali okrasna 

gizdavka (Trachemys scripta) 

plavajoči popnjak (Hydrocotyle 

ranunculoides) 

pletarska hoduljevka (Microstegium 

vimineum) 
KOPENSKE ŽIVALI 

kodrasta vodna zel (Lagarosiphon major) 
ameriški ščetinasti vratič (Parthenium 

hysterophorus) 
nilska gos (Alopochen aegyptiacus) 

velikocvetna ludvigija (Ludwigia 

grandiflora) 

ščetinasta perjanka (Pennisetum 

setaceum) 

pallasova veverica lepotka 

(Callosciurus erythraeus) 

plazeča ludvigija (Ludwigia peploides) plezajoča dresen (Persicaria perfoliata) domača vrana (Corvus splendens) 

ameriški lizihiton (Lysichiton 

americanus) 
mehiški mesekit (Prosopis juliflora) 

mali azijski mungo (Herpestes 

javanicus) 

brazilski rmanec (Myriophyllum 

aquaticum) 
kudzu (Pueraria lobata) muntjak (Muntiacus reevesi) 

raznolistni rmanec (Myriophyllum 

heterophyllum) 
kitajski lojevec (Triadica sebifera) južnoameriški koati (Nasua nasua) 

veliki plavček (Salvinia molesta) VODNE IN OBVODNE ŽIVALI 
rakunasti pes (Nyctereutes 

procyonoides)  

KOPENSKE RASTLINE 
novozelandski ploski črv 

(Arthurdendyus triangulatus) 
rakun (Procyon lotor) 

vrbolistna akacija (Acacia saligna) žalostna majna (Acridotheres tristis) siva veverica (Sciurus carolinensis) 

veliki pajesen (Ailanthus altissima) 
kitajska volnoklešča rakovica 

(Eriocheir sinensis) 
lisičja veverica (Sciurus niger) 

viržinski kršin (Andropogon virginicus) sončni ostriž (Lepomis gibbosus) 
sibirski burunduk (Tamias 

sibiricus) 

sirska svilnica (Asclepias syriaca) 
volovska žaba (Lithobates 

catesbeianus) 
sveti ibis (Threskiornis aethiopicus) 

vzhodni bakaris (Baccharis halimifolia) nutrija (Myocastor coypus) 
azijski sršen (Vespa velutina 

nigrithorax) 

Cardiospermum grandiflorum pižmovka (Ondatra zibethicus) 

andska pampaška trava (Cortaderia 

jubata) 
trnavec (Orconectes limosus) 

trajna guboplevka (Ehrharta calycina) 
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2.4 Poti vnosa in širjenja 

Do vnosov tujerodnih vrst lahko prihaja namerno ali nenamerno. Namerno je človek vrste naselil, 

z namenom, da bi se v okolju ustalile ter, da bi od njih imel določene koristi. Primeri namernih 

naselitev so tujerodne vrste za športni ribolov, tujerodne lovne vrste za povečanje atraktivnosti 

lova, tujerodni ribe, raki in školjke za namen gojitve in tujerodne vrste naseljene v okrasne namene. 

Po drugi strani pa so lahko nekatere naselitve tudi nenamerne in so največkrat posledica odstranitve 

geografskih ovir zaradi izgradnje ali posledica bionadzora (Bibič, 2016). 

Vedno večja globalizacija (trgovina, transport, turizem, mobilnost) ustvarja ugodne razmere, ki 

povečujejo tveganje za vnos in širjenje ITV (Harrower in sod., 2018). Uredba EU št. 1143/2014 

poleg ukrepov za preprečevanje vnosa vsebuje tudi ukrepe za zgodnje odkrivanje, hitro odstranitev 

ter obvladovanje močno razširjenih ITV (Slika 2).  

 

Slika 2: Preprečevanje in obvladovanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (Revizijsko poročilo Računskega 

sodišča, 2019). 

Ribištvo je marsikje pomembna ekonomska in/ali rekreativna dejavnost. Veliko vodnih vrst je bilo 

pripeljanih iz tujega okolja in naseljenih v njihovo nenaravno okolje. To se dogaja zaradi novih 

priložnosti, komercialnega in rekreativnega ribolova ali pa z namenom dodatnega vira hrane (tako 

za ljudi kakor tudi za živali). Živali, ki so naseljene v novo okolje, imajo vpliv na biodiverziteto in 

habitate preko različnih mehanizmov, kot so npr. predacija in kompeticija. S svojo invazijo pa 

lahko povzročijo tudi velike spremembe v ekosistemu (Harrower in sod., 2018). 
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Pomembna pot vnosa ITV s področja ribištva je tudi akvakultura oz. marikultura, kjer se v 

kontroliranem okolju gojijo različni vodni organizmi. Iz teh objektov lahko pride do pobega v 

naravo. Podoben primer so izpusti ali pobegi iz akvarijev/terarijev ter pobegi iz različnih živalskih 

vrtov ter zasebnih lastništev. Težavo v ribištvu predstavljajo tudi žive vabe in živa hrana za 

prehrano drugih vrst. ITV se lahko v novo okolje vnese tudi preko okuženih vab, zaradi 

nepravilnega ravnanja (čiščenja) z ribiško opremo in čolni, saj omogočajo premik vodnim 

organizmom. Veliko vodnih organizmov ima potencial, da preživi zelo dolgo časovno obdobje in 

se zlahka prenaša in tudi razširi na novo območje. Prenos vrst v vodnem okolju se dogaja tudi preko 

ladij in ladijskega transporta, balastnih vod, koridorjev… (Harrower in sod., 2018). 

Zaradi enostavnega trgovanja z organizmi na globalni ravni, je tveganje vnosa tujerodnih vrst v 

državo večje in hitrejše. Obstaja tudi verjetnost, da se kar nekaj vnosov izogne vsem varnostnim 

kontrolam in regulacijam. Poveča se kompleksnost trga in težje je delovati preventivno in vršiti 

kontrolo. Posebno pozornost je potrebno nameniti gradbenim posegom v vodotokih, ki se bodo 

opravljali z gradbeno mehanizacijo in orodji, ki izvirajo iz drugih držav EU (primer prenosa školjke 

potujoče trikotničarke v Avstrijo s stroji, ki so kopali Sueški prekop) (Poljanšek, 2013). 

Znotraj Slovenije je nenamerni prenos ITV iz enega vodotoka v drugega potencialno mogoč z 

odlavljanjem in premeščanjem rib ob urgentnih izlovih. Na ta način je nevarnost prenosa vrste 

školjke kitajska brezzobka in številnih tujerodnih patogenov (npr. račje kuge).  

Vodni športi predstavljajo najhitrejšo prenosno pot za razširjanje školjk. V primeru turizma velja 

pravilo, več kot je obiskovalcev, večja je možnost vnosa tujerodnih vrst v novo okolje. 

Če je nekatera TV ali ITV prisotna tudi v sosednjih državah obstaja tveganje, da se razširi tudi na 

ozemlje Slovenije. Ti podatki so v nadaljevanju podani pri opisu posamezne vrste, nekatere ključne 

vrste rakov pa so v nadaljevanju zabeležene pod posamezno državo:  

 Italija 

V državi so razširjeni močvirski škarjar (Procambarus clarkii), trnavec (Faxonius limosus) in 

signalni rak (Pacifastacus leniusculus). Prisotna je tudi tropska, avstralska vrsta Cherax destructor. 

Nevarnost vnosa ITV na meji z Italijo z naravnim širjenjem trenutno predstavlja močvirski škarjar, 

ki se že trideset let širi po Italiji in je dosegel severovzhodno pokrajino Furlanijo – Julijsko krajino. 

Spontano širjenje iz Italije bo verjetno razmeroma počasno, saj vodotoki niso čezmejno povezani, 

lahko pa raka v naravo zanesejo ne osveščeni ljudje. Tudi volnoklešča rakovica , ki je že v severnem 

Jadranu, se lahko po naravni poti širi iz brakičnih voda po porečju Soče. Glede na izsledke 

raziskave na podlagi okoljske DNA, ki jo je opravil Govedič (2018;2019), je bila ugotovljena 

potencialna prisotnost močvirskega škarjarja v zadrževalniku Vogršček. Iz podatkov lahko 

sklepamo, da se je potencialni vnos te vrste zgodil prav iz obstoječih Italijanskih populacij, zaradi 

pogostega ribolova Italijanskih turistov na omenjeni lokaciji. 

 Madžarska 

Močvirski škarjar (Procamburus clarkii) in mehiški pritlikavi rak (Cambarellus patzcuarensis) sta 

bila najdena v toplem jezeru blizu Budimpešte (Weiperth, 2017). Mehiški pritlikavi rak je na 

ozemlju Madžarske vzpostavil stabilno populacijo. Marmornati škarjar (Procamburus fallax v. 

virginalis) in volnoklešča rakovica (Eriocheir sinensis) sta prisotna vendar ne razširjena. Signalni 

rak (Pacifastacus leniusculus), se je v državo razširil iz zahoda in kljub temu, da še ni močno 
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razširjen, je izrinil lokalno populacijo jelševca, zato se smatra, da bo v prihodnosti močno zdesetkal 

avtohtone populacije. Zabeleženih je bilo tudi več najdb rdečeškarjevca (Cherax quadricarinatus), 

ki so posledica izpusta akvarističnih primerkov v naravo (Weiperth, 2019) . 

 Hrvaška 

V reki Korani je ozkoškarjevca v celoti nadomestil signalni rak (Pacifastacus leniusculus) in v 

primeru, da ukrepi, ki so namenjeni obvladovanju populacje in preprečevanju širjenja ne bodo 

učinkoviti, sta v nevarnosti tudi drugi dve vrsti (jelševec in koščak) domorodnih rakov prisotni v 

tem porečju. Najbolj razširjena tujerodna vrsta rakov je trnavec (Faxonius limosus), sledi ji signalni 

rak (Pacifastacus leniusculus) in z eno najdbo marmornati škarjar (Procamburus fallax f. 

virginalis). Primerjave iz prejšnjih študij kažejo, da se ITV progresivno širijo in izrivajo avtohtone 

vrste. Na vodnih površinah V Hrvaške je ozkoškarjevca skoraj v celoti zamenjal trnavec. 

Domorodne vrste rakov pa so vse bolj podvržene antropološkim vplivom, večinoma so močno 

fragmentirane in izolirane, kar drastično vpliva na zmanjševanje populacij (Maguire in sod., 2018). 

 Avstrija 

V Avstriji so prisotne 3 tujerodne vrste rakov. Signalni rak (Pacifastacus leniusculus), ki je bil 

vnesen v jezera in ribnike kot nadomestilo domorodne populacije rakov zdesetkane zaradi račje 

kuge. Od tam se je uspešno razširil tudi v Slovenijo. Močvirski škarjar (Procamburus clarkii) je 

prisoten na eni sami lokaciji, trnavec (Faxonius limosus), pa je splošno razširjen v Donavi in na 

več drugih lokacijah po Avstriji (Pichler, 2018). 
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2.5 Prioritetne poti vnosa 

Zaradi enotne obravnave prioritetnih poti vnosa ITV in drugih TV na Evropskem in državnem 

nivoju smo uporabili kategorizacijo poti vnosa po Izvedbeni uredbi Komisije EU št. 2017/145, 

prevzeti iz Rozman in sod., (2020), z dodatno kategorijo 0. - neznan izpust. Kategorizacija je 

prikazana v preglednici 2.  

Preglednica 2: Kategorizacija poti vnosa ITV po Izvedbeni uredbi Komisije EU št. 2017/145 (prirejeno po Rozman 

in sod., 2020). 

KATEGORIJA PODKATEGORIJA OZNAKA 

0. NEZNAN IZPUST Neznana pot vnosa 0.0 

1. IZPUST V NARAVO 

Biotično varstvo  1.1 

Obvladovanje erozije/stabilizacija sipin (protivetrni pasovi, žive meje itd.)  1.2 

Ribiške dejavnosti v naravi (vključno s športnim ribolovom)  1.3 

Lovstvo  1.4 

''izboljšanje'' krajine/rastlinstva/živalstva v naravi  1.5 

Vnos zaradi ohranjanja ali uporabljanja prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst  1.6 

Izpustitev v naravo zaradi uporabe (razen že navedene, npr. krzno, prevoz, uporaba v zdravstvene 

namene)  
1.7 

Namerna izpustitev iz drugih razlogov  1.8 

2. IZPUST/POBEG IZ 

ZAPRTEGA 

PROSTORA 

Kmetijstvo (vključno s surovinami za biogoriva)  2.1 

Akvakultura/marikultura  2.2 

Botanični vrt/živalski vrt/akvarij (z izjemo hišnim akvarijem)  2.3 

Hišne živali/akvarijske vrste/terarijske vrste (vključno z živo hrano za take vrste)  2.4 

Rejne živali (vključno z živalmi, ki so pod omejenim nadzorom)  2.5 

Gozdarstvo (vključno s pogozdovanjem ali ponovnim pogozdovanjem)  2.6 

Vzreja za krzno  2.7 

Vrtnarstvo  2.8 

Za okrasne namene, ki niso vrtnarstvo  2.9 

Raziskave za gojenje ex situ (v objektih)  2.10 

Živa hrana in živa vaba  2.11 

Drugi pobegi iz zaprtega prostora  2.12 

3. TRANSPORT 

Drevesničarski material kot onesnažilo  3.1 

Onesnažena vaba  3.2 

Onesnažena hrana in krma (vključno z živo hrano in krmo)  3.3 

Onesnaževalo na živalih (razen parazitov, vrst, ki jih prenese gostitelj/vektor)  3.4 

Paraziti na živalih (vključno z vrstami, ki jih preneseta gostitelj in vektor)  3.5 

Onesnaževalo na rastlinah (razen parazitov, vrst, ki jih prenese gostitelj/vektor)  3.6 

Paraziti na rastlinah (vključno z vrstami, ki jih preneseta gostitelj in vektor)  3.7 

Onesnažen semenski material  3.8 

Trgovina z lesom  3.9 

Prevoz materiala iz habitata (prst, rastlinstvo itd.)  3.10 

4. SLEPI POTNIKI 

Oprema za trnkarjenje/ribolov  4.1 

Zabojnik/razsuti tovor  4.2 

Slepi potniki v zrakoplovu ali na njem  4.3 

Slepi potniki na ladji/čolnu (z izjemo balastne vode in pritrjevanja na trup)  4.4 

Stroji/oprema  4.5 

Ljudje in njihova prtljaga/oprema (zlasti turizem)  4.6 

Organski material za embalažo, zlasti leseno embalažo  4.7 

Balastna voda ladje/čolna  4.8 

Obrast na trupu ladje/čolna  4.9 

Vozila (avtomobil, vlak itd.)  4.10 

Druga prevozna sredstva  4.11 

5. KORIDORJI 
Povezane vodne poti/porečja/morja  5.1 

Predori in kopenski mostovi  5.2 

6. SPONTANO 

ŠIRJENJE 
Naravna razpršitev invazivnih tujerodnih vrst, ki so bile vnesene prek poti vnosa od 1 do 5, čez meje  6.1 
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Opis in obrazložitev posameznih kategorij, ki so prikazane v preglednici 2: 

 Neznan izpust, vrsta se je najverjetneje pojavila na novem območju zaradi človekovega 

delovanja. Kdo, kdaj, zakaj in na kakšen način jo je vnesel v naravo, ni znano. 

 Izpust v naravo, v to kategorijo uvrščamo vse vrste, ki so bile namerno prenesene oziroma 

naseljene v območje zaradi potreb in koristi človeka (Harrower in sod., 2018). Primeri takšnih 

naselitev so: naselitev vrst za biološko kontrolo škodljivcev, vrst za športni ribolov in lov, vrst 

za okrasne namene, gozdarstvo in še za druge osebne namene (krzno, medicina, transport) 

(Harrower in sod., 2018). Namerne naselitve se danes nadzoruje in so prepovedane, vendar 

kljub temu lahko prihaja do nezakonitih namernih vnosov.  

 Transport, vključuje vrste, ki so nenamerno ali po nesreči prinesene v okolje. To so lahko 

vrste same kakor tudi organski materiali in produkti. Vnosi se dogajajo s transportom ljudi in 

dobrin, ki so posledica potovanj in trgovine. Tako se prenašajo bolezni in zajedavci na 

rastlinskih in živalskih vrstah, prenos kontaminiranih živil, lesa in drugih pridelkov s področja 

kmetijstva, gozdarstva, ribištva in drugih panog (Harrower in sod., 2018). 

 Slepi potniki, vključuje organizme, ki so nenamerno pripeljani s transportnimi sredstvi, 

osebno prtljago ali embalažo. Poti vnosa takih organizmov so: primesi v prsti, pritrjeni 

organizmi na trupih ladij, balastne vode, prilepljeni na transportna sredstva (avtomobili, ladje, 

letala, čolni), pritrjeni na različni operativni opremi (ribiška, vojaška oprema), v embalaži 

raznih izdelkov, v/na osebni prtljagi … (Harrower in sod., 2018). 

 Koridorji, širjenje vrst preko umetno ustvarjenih infrastrukturnih koridorjev, kot so mostovi, 

tuneli, prekopi, kanali (Harrower in sod., 2018). Ob odstranitvi naravnih geografskih ovir je 

organizmom omogočen prehod na nova območja (Kus Veenvliet in Veenvliet, 2017). 

 Spontano širjenje, gre za vrste, ki se naravno, brez posredovanja človeka, razširijo na novo 

območje iz območij, kjer so že tujerodne in so bile tja prinesene s prej opisanimi potmi vnosa. 

To vključuje na primer razširjanje iz neke druge bližnje države (Harrower in sod., 2018).  
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V Sloveniji je prisotnih več tujerodnih vrst rib, rakov in školjk. Podrobnejši seznam vrst in njihovih 

statusov je prikazan v prilogi (Priloga A). Poti vnosa nekaterih vrst so prikazane v nadaljevanju: 

Pregled poti vnosa TV rib v Sloveniji po kategorijah: 

 izpust akvakulture v naravo (2.2): nilska tilapija (Oreochromis niloticus), afriški som, 

(Clarias gariepinus), rjavi ameriški somič (Ameiurus nebulosus), črni ameriški somič 

(Ameiurus melas), zlata ribica (Carassius auratus), srebrni koreselj (Carassius gibelio), 

 izpustitev v naravo zaradi ohranjanja prostoživeče vrste (1.6): sibirski jeseter (Acipenser 

baeri), 

 izpustitev v naravo zaradi biotičnega varstva (1.1): gambuzija ( Gambusia holbrooki), 

 izpustitev v naravo zaradi ribiške dejavnosti (1.3): šarenka (Oncorhynchus mykiss), postrvji 

ostriž (Micropterus salmoides), beli tolstolobik (Hypophthalmichthys molitrix), sivi 

tolstolobik (Hypophthalmichthys nobilis), beli amur (Ctenopharyngodon idella), potočna 

zlatovčica (Salvelinus fontinalis), jezerska zlatovčica (Salvenilus umbla), 

 izpustitev v naravo zaradi “izboljšanja” rastlinstva (1.5): beli tolstolobik 

(Hypophthalmichthys molitrix), 

 pobeg iz ribogojnic (2.2): gojeni krap (Cyprinus carpio), beli amur (Ctenopharyngodon 

idella), 

 neznan vnos (0.0): Sončni ostriž (Lepomis gibbosus), pseudorazbora (Pseudorasbora 

parva) (Povž, 2015). 

Pregled poti vnosa TV rakov v Sloveniji po kategorijah: 

 naravno razširjanje preko sosednje države (6.1): signalni rak (Pacifastacus leniusculus) v 

letu 2003, 

 pobeg iz akvakulture (2.2): rdečeškarjevec (Cherax quadricarinatus) v letu 2009, 

 neznani vnos (0.0): trnavec (Faxonius limosus predhodno Orconectes limosus) pred letom 

2015, ozkoškarjevec (Pontastacus leptodactylus) pred letom 2017, 

 namerni potencialni izpust v naravo iz drugih razlogov (1.8): marmornati škarjarjr 

(Procambarus fallax f. viriginalis) v letu 2017, 

 namerni izpust v naravo iz drugih razlogov (1.8): močvirski škarjar (Procambarus clarkii) 

v letu 2018, ozkoškarjevec (Pontastacus leptodactylus) leta 2017. 

Pregled znanih poti vnosa TV školjk v Sloveniji po kategorijah: 

 pritrjevanje na ladje, plovila (4.9): potujoča trikotničarka (Dreissena polymorpha) v letu 

1993, 

 prenos rib med vodotoki in gorvodno po vodotoku - slepi potnik (3.5): kitajska brezzobka 

(Sinanodonta woodiana) v letu 2011 (Govedič, 2019), 

 spontano širjenje (6.1): azijska bisernica (Corbicula fluminea) v letu 2018. 
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2.5.1 Analiza prednostnih poti vnosa ITV in ostalih TV rib, rakov in školjk v Sloveniji 

V tem poglavju je ločeno opravljena analiza prednostnih poti vnosa ITV z Uredbe EU (št. 

1143/2014) in analiza, ki vključuje tako ITV z Uredbe EU (št. 1143/2014), ostale ITV, ki jih ni na 

seznamu te uredbe in druge TV vrste, ki so prisotne v Sloveniji. Nobena izmed analiz pa ne 

vključuje domorodnih vrst za Slovenijo, ki so lahko na določenih območjih ITV ali TV. Analiza je 

bila opravljena po metodologiji Rozman in sod., (2020) z nekaj dodatki. V kategorizacija poti 

vnosa ITV po Izvedbeni uredbi Komisije EU št. 2017/145, ki je prikazana v preglednici 

(Preglednica 2) je dodana kategorija (0) neznan izpust, prav tako pa je nekaj popravkov tudi pri 

utežeh (pomembnosti), ki so prikazani v prilogi (Priloga A), ki vsebuje tudi ostale podatke o 

posamezni vrsti. 

2.5.1.1 Analiza prednostnih poti vnosa vodnih ITV z Uredbe EU (št. 1143/2014) 

 

 
Slika 3: Primerjava deležev podkategorij poti vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst rib in rakov v Sloveniji, ki 

so na uredbi EU (št.1143/2014). Oznake podkategorij so prikazane v preglednici (Preglednica 2). 

Na podlagi opravljene analize (deležev podkategorij poti vnosa in širjenja ITV rib in rakov v 

Sloveniji) za vrste iz uredbe EU (št. 1143/2014), lahko trdimo, da največjo nevarnost širjenja v  

Slovenijo predstavlja spontano širjenje iz sosednjih držav (26%). Sledijo mu, z enakovrednimi 

deleži zastopani pobegi iz akvakulture (14%),  pobegi akvarijskih vrst (14%) ter onesnaževalo na 

živalih (14%). Manjše tveganje za vnos predstavlja neznana pot vnosa (10%), vnos zaradi žive 

hrane ali žive vabe ter vnos za okrasni namen (7%). Najmanjši delež pa zastopajo drugi razlogi  

namerne izpustitve (5%) in izpusti zaradi ohranjanja ali uporabljanja prostoživečih vrst (3%). 

Iz analize poti vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo in vključuje vse vrste, 

opravljene s strani ZRSVN (Rozman in sod., 2020) je razvidno, da so v Sloveniji najpomembnejše 

poti vnosa, 6.1 (spontano širjenje), 2.9 (okrasni nameni) in 2.4 (hišne živali/akvarijske 
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vrste/terarijske vrste, vključno z živo hrano za take vrste). Tudi rezultati naše analize potrjujejo 

njihove ugotovitve in so podobni, kljub temu, da so v našo analizo zajete samo vodne živalske 

vrste. 

 

 

Slika 4: Primerjava deležev kategorij poti vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst rib in rakov v Sloveniji, ki so 

na uredbi EU (št.1143/2014).  

Če prednostne poti ovrednotimo glede na posamezno kategorijo je iz rezultatov razvidno, da 

večinski delež predstavljajo pobegi iz zaprtega prostora (43%), sledi jim spontano širjenje (26%), 

transport-onesnaževalo (14%), neznan vnos (10%) in izpust v naravo (7%). 

 

 
Slika 5: Primerjava deležev kategorije izpust v naravo, poti vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst rib in rakov v 

Sloveniji, ki so na uredbi EU (št.1143/2014). 

V kategoriji izpust v naravo, prevladuje podkategorija drugi razlogi namernega izpusta (67%) 

sledijo pa ji podkategorija zaradi ohranjanja ali uporabljanja prostoživečih živalskih vrst. 
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Slika 6:  Primerjava deležev kategorije pobeg iz zaprtega prostora, poti vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst 

rib in rakov v Sloveniji, ki so na uredbi EU (št.1143/2014). 

V kategoriji pobeg iz zaprtega prostora, prevladujeta podkategoriji akvakultura in akvarijske vrste 

(33%), sledita pa ji podkategoriji okrasni nameni in živa hrana (živa vaba) (17%).  

Kategorij 0, 3, 5 in 6 nismo podrobneje grafično prikazali, saj so zastopane z eno ali nobeno 

podkategorijo. 

Analiza poti vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo unijo je bila podlaga za 

predlagane ukrepe za njihovo obvladovanje, ki so podrobneje predstavljeni na koncu posamezne 

vrste v poglavju 3 in 4. 
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2.5.1.2 Analiza prednostnih poti vnosa vodnih ITV z Uredbe EU (št. 1143/2014) in drugih ITV 

in TV 

 

 Slika 6: Primerjava deležev podkategorij poti vnosa tujerodnih vrst rib, rakov in školjk v Sloveniji. Oznake 

podkategorij so prikazane v preglednici (Preglednica 2). 

Na podlagi opravljene analize (deležev podkategorij poti vnosa in širjenja ITV rib in rakov v 

Sloveniji) za vrste iz uredbe EU (št. 1143/2014) in drugih vodnih ITV ali TV, lahko trdimo, da 

največjo nevarnost vnosa in širjenja vodnih TV v Sloveniji predstavlja ribiška dejavnost (športni 

ribolov) (38%). Sledi ji akvakultura (21%), nato pa vnosi zaradi »izboljšanja« rastlinstva in 

živalstva v naravi (9%). Enak delež predstavlja spontano širjenje vrste iz sosednjih držav. Sledi pot 

vnosa zaradi obrasti na trupu ladje/plovila (7%). Manjši delež vnosa (4%) predstavlja parazitsko 

življenje školjk na ribah in neznane poti vnosa (4%). Najmanj TV je vnesenih zaradi  pobega 

akvarijskih vrst (2%) in drugih razlogov namerne izpustitve, ohranjanja prostoživečih vrst (2%) in 

biotičnega varstva (2%). Ti vnosi so odraz preteklih odločitev in interesov različnih skupin in 

posameznikov. Pomembna je osveščenost in učenje na preteklih napakah.  
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Slika 7: Primerjava deležev kategorij poti vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst rib in rakov v Sloveniji, ki so 

na uredbi EU (št.1143/2014) in drugih vodnih ITV in TV. 

Če prednostne poti ovrednotimo glede na posamezno kategorijo je iz rezultatov razvidno, da 

večinski delež predstavljajo pobegi iz zaprtega prostora (31%), sledi jim izpust v naravo (23%),  

spontano širjenje (22%), transport-onesnaževalo in transport-slepi potnik (11%), ter neznan vnos 

(2%). 

 

Slika 8: Primerjava deležev kategorije izpust v naravo, poti vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst rib in rakov v 

Sloveniji, ki so na uredbi EU (št.1143/2014) in drugih vodnih ITV in TV. 

V kategoriji izpust v naravo, prevladuje podkategorija ribiška dejavnost (športni ribolov) (56%), 

sledijo ji podkategorije izboljšanje rastlinstva, živalstva v naravi (16%), ohranjanje ali uporabljanje 

prostoživečih živalskih vrst (13%), drugi razlogi namerne izpustitve (11%), najmanjši delež pa ima 

podkategorija biotično varstvo (4%).  
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Slika 9: Primerjava deležev kategorije pobeg iz zaprtega prostora, poti vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst 

rib in rakov v Sloveniji, ki so na uredbi EU (št.1143/2014) in drugih vodnih ITV in TV. 

V kategoriji pobeg iz zaprtega prostora, prevladuje podkategorija akvakultura, sledi ji izpust in 

širjenje akvarijskih vrst, vrst za okrasne namene in pobeg ali izpust zaradi uporabe žive hrane ali 

vabe. Najmanjši delež predstavlja podkategorija pobeg za namene raziskav. 

 

 
Slika 10: Primerjava deležev kategorije transport-onesnaževalo, poti vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst rib 

in rakov v Sloveniji, ki so na uredbi EU (št.1143/2014) in drugih vodnih ITV in TV. 

V kategoriji transport-onesnaževalo, prevladuje podkategorija onesnaževalo na ribah in školjkah 

(45%), sledi ji podkategorija prevoz materiala iz habitata (30%), manjši delež pa imata 

podkategoriji onesnaževalo na rastlinah in paraziti na živalih. 
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Slika 11: Primerjava deležev kategorije transport-slepi potnik, poti vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst rib in 

rakov v Sloveniji, ki so na uredbi EU (št.1143/2014) in drugih vodnih ITV in TV. 

V kategoriji transport-slepi potnik, prevladuje podkategorija balastna voda (38%), sledi ji slepi 

potnik na ladji ali čolnu, oprema za ribolov, obrast na trupu plovila in prenos s stroji ali opremo. 

Kategorij 0, 5 in 6 nismo podrobneje grafično prikazali, saj so zastopane z eno ali nobeno 

podkategorijo. 

Rezultati analize v kateri so zajete vse ITV iz uredbe EU (št.1143/2014) in druge vodne ITV in TV 

se močno razlikujejo od rezultatov analize samo ITV iz uredbe EU (št.1143/2014), ki jo je opravil 

ZRSVN (Rozman in sod., 2020) in od rezultatov prikazanih v poglavju 2.5.1.1. V veliki meri so se 

v tem primeru kot prednostne poti vnosa in širjena TV in ITV izkazale dejavnosti povezane z 

ribištvom, kot sta ribolov in akvakultura. Razloga za tovrstno odstopanje sta naslednja: 

 V uredbi EU (št.1143/2014) ITV je več rakov kot rib, kljub temu, da je v Sloveniji prisotnih 

veliko več tujerodnih rib kot rakov. Tujerodnih rakov se ne goji, prav tako pa niso predmet 

športnega ribolova. 

 V uredbi EU (št.1143/2014) niso vključene školjke. 

Analiza poti vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo unijo in drugih TV in ITV, 

vključuje tudi vrste, ki so v Sloveniji le potencialno prisotne, ali obstaja manjše tveganje, da se k 

nam tudi razširijo. Ker se Slovenija zaradi geografsko razgibanega terena, združb in ostalih 

dejavnikov, nekoliko razlikuje od ostalih držav, poudarjamo, da je opravljena analiza teoretična in 

ne odraža 100% zanesljivosti. Zaradi tega, ker nekatere vrste pri nas še niso prisotne, ali pa so 

slabše raziskane kot v tujini, nimamo zanesljivih podatkov o njihovih realiziranih ekoloških nišah. 

Povzemanje širjenja iz drugih območij pa je potrebno jemati nekoliko z rezervo. 
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2.5.2 Predlogi in priporočila za zbiranje podatkov o vnosih poti ITV v Sloveniji 

 Učinkovit informacijski sistem. Pomembno je sodelovanje strokovnih inštitucij v 

Sloveniji in izdelava skupnega informacijskega sistema, ki bo povezan s sosednjimi 

državami. Obvezno je sledenje potem vnosa in razširjanja, osvežena priprava ukrepov, 

delitev izkušenj in medsebojna pomoč pri ukrepih. Povezanost inštitucij in medsebojna 

komunikacija različnih strokovnjakov, ki spremljajo ITV, je ključna za preprečenje vnosa 

in hitrega ukrepanja ob morebitnem vnosu. V ta namen je v Sloveniji vzpostavljenih že 

nekaj internetnih baz podatkov in razvitih nekaj aplikacij (Life artemis in Bioportal), v 

katere lahko vsak laik vnese fotografije najdb domnevnih ITV, katere strokovnjak s 

posameznega področja taksonomije vrste pregleda in potrdi ali ovrže najdbo. Biosweb je 

internetna baza podatkov o morskih in sladkovodnih ribah v Sloveniji, ki jo ureja Zavod za 

ribištvo Slovenije. V baze je potrebno vključiti podatke ribičev, gojiteljev in trgovin z 

akvakulturo. 

 Predvidevanja (napovedovanje populacijske dinamike tujerodne vrste). Ocena vpliva 

in stopnje invazivnosti določene tujerodne vrste na ozemlju Slovenije, na podlagi vpliva te 

vrste v podobnih ekosistemih. Tujeroedne vrste je v vodi težje pravočasno opaziti, kot na 

kopnem, ker je to okolje za vzorčevalca težje dostopno. Poleg tega se te vrste tudi hitro 

razpršijo, kar še dodatno otežuje odstranjevanje ITV in njihovo nadzorovanje (Poljanšek, 

2013). V morskih ekosistemih to predstavlja še večji izziv, saj je nadzor nad širjenjem ITV 

omejen oz. nemogoč. Preventiva je zato najprimernejše orodje za zmanjšanje vnosov 

morskih ITV. 

 Hitro odkrivanje ITV. Ena od tehnik za hitro odkrivanje na novo prispelih tujerodnih vrst 

je okoljska DNA ali e-DNA. Okoljska DNA je definirana kot genetski material, ki se ga 

pridobiva neposredno iz okoljskih vzorcev, kot so voda, prst, sediment itd. in je metoda, ki 

lahko omogoči detekcijo redkih vrst ali vrst, ki so težavne za vzorčenje s konvencionalnimi 

metodami (Fernandez in sod., 2018). Tudi Povž (2014) navaja, da je treba v ribogojnicah 

vzpostaviti monitoring na genetskem nivoju, saj ne poznamo posledic rednih vlaganj (npr. 

sulec, lipan, ribogojniška linija potočne postrvi). 

 Splošna osveščenost. Zavedanje in osveščanje vseh državljanov pri opažanju ITV, še 

posebej tistih, ki veliko poklicnega časa preživijo ob vodi (ribiči, ribogojci, čuvaji) ali se 

ukvarjajo z aktivnostmi ob ali v vodnem okolju (akvaristi, športni ribiči, športni rekreativci, 

potapljači, otroci). Organizacijska struktura na področju ohranjanja narave, ribištva, varstva 

voda, lokalne skupnosti, nevladnih organizacij so primerni akterji pri pridobivanju 

podatkov o ITV. Izpostaviti je potrebno mlado generacijo, ki jo je potrebno izobraziti, 

spodbuditi v opazovanju, razmišljanju in pomenu ITV za okolje. Vsi državljani so 

pomembni informatorji o spremembah v okolju. 
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2.5.3 Zapiranje poti vnosov 

Preprečevanje ITV pri izvoru in ob prihodu - pomembno je delovanje na mejnih prehodih, na 

točkah, kjer je edini prehod živih živali v Slovenijo in s tem tudi v EU (na mejah s Hrvaško, v Luki 

Koper ter na letališču Jožeta Pučnika). Inšpekcijski nadzor nad področjem veterinarstva izvaja 

UVHVVR. S karantenskimi ukrepi se prepreči oz. zmanjša tveganje vnosa tujerodnih vrst, ki so 

ali lahko postanejo invazivne. Nadzor na terenu pa opravljajo tudi izvajalci javne službe urejanja 

voda z javnim pooblastilom, to je rečna in morska nadzorna služba oziroma vodovarstveni 

nadzorniki. Rečna nadzorna služba je tudi edina, ki deluje v smislu neposrednega nadzora na 

terenu. Pojavljanje tujerodnih in ITV vrst v vodah se navadno opazi v zamiku, širitev ITV je 

hitrejša, zato bi morala država področju monitoringa voda s stališča ITV posvetiti večjo pozornost. 

Sicer so dobrodošle aktivnosti, ki tečejo zaradi obveznosti poročanja države EU, vendar bi morala 

biti pozornost stalna in ne vezana samo na posamezne projekte (Poljanšek, 2013). 
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2.6 Vplivi tujerodnih vrst 

Biološke invazije so široko poznane kot eden izmed glavnih povzročiteljev izgube biodiverzitete 

(CBD - Convention on Biological Diversity). Znano je, da imajo le te zelo velik potencial, da 

povzročijo velike socio-ekonomske škode. Prva faza invazijskega procesa je premikanje živih 

organizmov in bioloških materialov (larve, jajca) s pomočjo ljudi iz okvira naravnega območja 

razširjenosti (Blackburn in sod., 2011). Poti vnosa in vektorji razširitve so zelo različni. Glavni 

vzroki za to ležijo predvsem v povečani globalizaciji, ki vključuje povečanje panog v transportu, 

trgovanju in turizmu (Essl in sod., 2015). Ko je neka tujerodna vrsta enkrat izven svojih 

domorodnih meja, se lahko brez težav prenaša tudi še naprej. Je pa pomembno izpostaviti, da ni 

nujno, da vsaka tujerodna vrsta postane tudi invazivna. Pri invazivnih tujerodnih vrstah je zelo 

pomembno, da se zavedamo poti vnosa in jih čim bolje nadzorujemo ter njihov vnos preprečujemo 

(CBD,  2014).  

Ob pretirani izrabi ekosistemov, onesnaževanju, uničevanju habitatov in podnebnih spremembah 

so invazivne tujerodne vrste ene izmed večjih povzročiteljev izgube biodiverzitete in ekosistemskih 

storitev. Ne samo, da povzročajo izgubo biološke raznovrstnosti, velikokrat so tudi vzrok resnih 

ekonomskih izgub in vpliva na zdravje ljudi (Convention on the Conservation of European Wildlife 

and Natural Habitats, 2014). 

● VPLIV NA BIODIVERZITETO: ITV lahko predstavljajo veliko grožnjo domorodnim vrstam 

in habitatom preko kompeticije, predatorstva in prenosa bolezni.  

● VPLIV NA EKOSISTEMSKE STORITVE: ITV lahko porušijo ekosistemsko ravnovesje, 

vplivajo na njegove lastnosti in na samo zagotavljanje storitev, tako da prizadenejo celotno 

funkcijo ekosistema.  

● VPLIV NA ZDRAVJE LJUDI: ITV so lahko potencialni prenašalci določenih bolezni, lahko 

povzročajo alergije in razne poškodbe kože.  

Vpliv ITV in njihovega širjenja se močno pozna na ekonomskem in socialnem področju. Poročilo 

IEEP 2008 navaja, da se v Evropi za škodo in kontrolo ITV porabi približno 12 milijard evrov na 

leto. Dejanski znesek je verjetno veliko višji, saj se je takrat večina držav komaj začela intenzivno 

ukvarjati z ITV (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats). 

Leta 2008 je bila tudi izvedena analiza pritiskov in groženj, kjer so upravljavci pritiske zaradi ITV 

ocenili kot druge največje (Kus Veenvliet in Sovinc, 2009).  
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2.7 Ukrepi za preprečevanje vnosa in širjenja ITV 

Ukrepi, s katerimi se preprečuje vnos ITV v okolje, so najpomembnejši mehanizem varstva pred 

škodljivimi vplivi ITV. Mehanizmi za zgodnje odkrivanje vrst so zelo pomembni, saj zaznajo pojav 

vrste, še preden se le ta začne širiti. Kajti potrebno se je zavedati, da vnosa ITV v naravo ne moremo 

popolnoma preprečiti. Če vrsto omejimo na majhno območje, bodo tudi ukrepi lažje izvedljivi, 

enostavni in tudi finančno sprejemljivi. Zato so ukrepi tudi najbolj smiselni v zgodnji fazi naselitve. 

Ko se vrsta začne uspešno razmnoževati in širiti je pogosto ni več možno odstraniti, zato se pri 

nekaterih vrstah izvaja obvladovanje populacij, da se zmanjša vpliv na okolje in upočasni širjenje 

na novo območje. Taki ukrepi pa velikokrat zahtevajo veliko časa, napora in finančnih sredstev.  

Problem, ki ga predstavljajo ITV, je zelo razširjen in kompleksen in se ga moramo lotiti na celosten 

način z ukrepi na več nivojih. Evropska strategija o ITV (Genovesi in Shine, 2004) vključuje 

preprečevanje vnosa ITV med državami in znotraj države, zgodnje odkrivanje in hitro odstranitev 

(če je prišlo do vnosa ITV), zamejitev in dolgoročne ukrepe obvladovanja. Poleg osnovnega 

pristopa vključuje še povečevanje osveščenosti in deljenje informacij o težavah z ITV ter načine, 

kako se jih lotiti. Krepi nacionalne in regionalne zmogljivosti in sodelovanja pri reševanju težav z 

ITV in ukrepe za krepitev vrst in obnovo naravnih habitatov in ekosistemov, ki so jih ITV prizadele. 

V nadaljevanju so povzeti nekateri pomembni ukrepi po Evropski strategiji o ITV (Genovesi in 

Shine, 2004)  in priporočila za upravljanje z  ITV raki v Evropi (Peay, 2009) ter specifični problemi 

in rešitve glede ITV (Courchamp, 2016). 

2.7.1 Preprečevanje naselitev (vnosov) (Prevention) 

Preprečevanje naselitev (vnosov) – med državami in znotraj držav je običajno cenovno veliko 

učinkovitejše in okoljsko bolj sprejemljivo kot pa ukrepi, ki se izvajajo po vnosu in vzpostavitvi 

populacije določene invazivne tujerodne vrste. Ukrepi, s katerimi se preprečuje vnos ITV v okolje, 

so tako najpomembnejši mehanizem varstva pred škodljivimi vplivi ITV in jim moramo nameniti 

veliko pozornosti. 

V nadaljevanju podajamo ključne ukrepe za preprečevanje naselitev ITV: 

 Uporabiti ustrezne ukrepe, s katerimi se prepove prvi namerni ali poznejše vnose neke 

tujerodne vrste, ki je že invazivna ali potencialno invazivna v drugi državi, v katero je 

vstopila brez predhodnega uradnega dovoljenja ustreznega odgovornega organa v 

sprejemni državi.  

 Razviti proces ocenjevanja, tudi ustrezno analizo tveganja, ki lahko vključuje poročilo o 

vplivih na okolje (PVO). Ta se opravi pred odločitvijo o uradnem dovoljenju za predlagani 

vnos. Narediti vse, da se dovoli vstop samo tistim vrstam, za katere je malo verjetno, da 

bodo ogrozile biotsko raznovrstnost: finančno breme tovrstnega dokazovanja naj nosi 

predlagatelj vnosa oz. tisti, ki je za to določen pri sprejemni državi. 

 Določiti, definirati kazensko odgovornost za izpust ITV v naravo: Je odgovornost na strani 

prodajalca (trgovina za male živali), lastnika ali tistega (ponavadi neznan), ki je opravil 

izpust (Courchamp, 2016). 
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 Nesmiselnost uporabe črne liste na kateri so naštete ITV vrste. Za vstop TV v državo bi bila 

iz ekološke perspektive bolj primerna bela lista, na kateri bi bile vrste z zelo nizkim 

invazivnim potencialom (Courchamp, 2016). 

 V sodelovanju z mednarodnimi organizacijami za standarde in ustreznimi področnimi 

organizacijami spodbuditi izvajanje in nadaljnji razvoj standardov, kodeksov ravnanja in 

najboljših možnih praks, da se zmanjšajo že znana tveganja.  

 Pred preusmeritvijo vode ali premestitvijo vrst med porečji natančno oceniti možne 

okoljske vplive. 

 Spodbujati maloprodajna združenja, da pripravijo ustrezne informacijske materiale kot tudi 

sistem reševanja živali, ki se jih lastniki želijo znebiti. Razmisliti o možni prepovedi 

trgovanja in posedovanja tujerodnih vrst, za katere je bilo ocenjeno, da so v primeru izpusta 

ali pobega v divjino potencialno invazivne. 

2.7.2 Predvidevanje in preprečevanje spontanega širjenja (Prediction and prevention of 

spontaneous spread) 

Pomembno je ločevati med začetnim vstopom določene vrste v državo (ali regijo) in njenim 

poznejšim spontanim širjenjem. Spontano širjenje tujerodne invazivne vrste, ki je že prisotna v 

sosednji državi, je še posebno skrb vzbujajoče, ker: 

1. to pomeni, da so ekološki pogoji ustrezni za vzpostavitev populacije; in  

2. je pogosto težje obvladati spontano širjenje vrste kot pa preprečiti njen vnos.  

 

Sodelovanje sosednjih držav pri upravljanju lahko pomaga napovedati in preprečiti takšno širjenje. 

Uspešno ukrepanje za omilitev vplivov ITV v eni državi lahko v sosednji državi celo prepreči 

širjenje ITV. 

Ključni ukrepi za predvidevanje in preprečevanje spontanega širjenja ITV: 

 Izdelati, posodobiti in deliti karte razširjenosti za najbolj problematične ITV. Pri tem je 

treba poudariti, da karta razširjenosti vedno zaostaja za dejansko razširjenostjo vrste (Peay, 

2009). 

 Razvijati napovedi časovnih in prostorskih vzorcev širjenja.  

 Zagotoviti hitro in učinkovito posredovanje informacije sosednjim državam.  

 Dajati prednost odstranjevanju in obvladovanju ITV, ki bi se lahko razširile zunaj 

državnega teritorija. 

2.7.3 Zgodnje odkrivanje in hitro odzivanje (Early detection and rapid response) 

Enako pomembno kot preprečevanje pri samem izvoru (še preden neka vrsta prečka biogeografsko 

ali državno mejo) je takojšnje odkritje in intervencija. Zgodnje odkrivanje ITV je bistveno zaradi 

potrebe po hitrem ukrepanju, še preden se v prostoru vzpostavi večja populacija ITV. Časovno 

obdobje, znotraj katerega je odstranitev možna še preden določena invazivna vrsta doseže določeno 

velikost populacije in/ali prostorsko razširjenost, je omejeno. pomembno je torej, da z ukrepanjem 

začnemo, ko je razširjenost vrste še zelo lokalizirana (Rejmanek in Pitcairn, 2002). Če se s hitro 

oceno tveganja ugotovi, da je tveganje za invazijo po vnosu visoko, lahko hiter odziv z odstranitvijo 
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vseh vnesenih osebkov v različnih razvojnih stadijih zmanjša dolgoročne stroške eradikacije ali 

kontrole (Myers in sod., 2000). 

Težava pri shemah hitrega odzivanja je, da je vnesene vodne vrste običajno težko zaznati, ko je 

število osebkov še majhno in so na tej stopnji pogosto zaznane naključno ali nenamerno s poročili 

o ribolovu (Pinder in sod., 2005; Britton in sod., 2007). Tako vrsto pogosto odkrijemo šele, ko se 

le-ta že uveljavi ali postane močno invazivna, takrat pa je kontrola populacije že težavna (Kolar in 

Lodge, 2001). Za spremljanje in prepoznavanje tujerodnih vrst, ki se na novo pojavijo v državi, bi 

bila potrebna vzpostavitev stalnega nadzora, ki je bistveni element preprečevanja: brez 

učinkovitega stalnega nadzora bo zgodnje odkrivanje zajemalo le večje vrste in bo ostalo 

nezanesljivo. 

Napor, ki je potreben za odkritje vrste, je obratno sorazmeren z velikostjo populacije. Smiselno je 

vložiti večje napore in predvideti sorazmerno višje stroške za izvajanje monitoringov s katerimi 

odkrivamo majhne populacije potencialnih ITV in predvideti sorazmerno višje stroške za 

eradikacije, če v začetnih fazah invazije nismo uspeli zaznati novo nastajajoče populacije (Hayes 

in sod., 2005). Tu si lahko pomagamo tako, da primarno ciljamo na 'vroče točke' invazije, kot so 

tiste na območjih visoke produkcije akvakulture ali v bližini središč človeške populacije (Lodge in 

sod., 2006; Copp in sod., 2007). 

Območja z visokim tveganjem za vnos ali pojav ITV ( Scalera in Genovesi, 2016) : 

 Glavne vstopne točke prispelega blaga in turistov (letališča, luke, pristanišča, odprta 

sidrišča, železniške postaje) in območja, ki jih pogosto obiskujejo turisti. 

 Vstopne točke za spontano širjenje (obale, mejni prehodi vodnih sistemov, ki si jih delijo 

sosednje države itd.). 

 Območja v bližini zaprtih gojitvenih objektov za potencialne ITV.  

 Močno degradirana območja (izsekavanje, gradnja, opustošenje po neurjih) in območja, 

kjer so pogoste motnje (ceste, železnice itd.).  

 Izolirani ekosistemi in ekološko občutljivi ekosistemi.  

Najboljši načini uporabe obstoječih zmogljivosti za zgodnje odkrivanje: 

 Uporabiti uveljavljene sisteme zgodnjega opozarjanja (npr. na področjih zdravja rastlin in 

živali).  

 Vključiti invazivne tujerodne vrste v obstoječe sisteme spremljanja prostoživečih živali in 

rastlin.  

 Izobraževati terenske uslužbence in osebje zavarovanih območij za izvajanje določenih 

pregledov terena in vrst.  

 Opozoriti študente in udeležence drugih raziskovalnih projektov na možnost najdbe ITV 

(Peay, 2009). 

 Na čezmejnih območjih in ekosistemih spodbujati skupno pregledovanje terena, ki naj ga 

izvajajo skupne enote sosednjih držav.  
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 Spodbujati strokovne nevladne organizacije k sodelovanju in posredovanju podatkov 

različnim informacijskim mrežam.  

 Razvijati informacijski material za širšo javnost, s katerim se pomaga kmetom, vrtnarjem, 

opazovalcem ptic, gozdarjem, ribičem, lovcem, potapljačem, izletnikom, otrokom in 

fotografom odkrivati ter poročati o  novih vrstah.  

 Lokalni pojav ITV mora postati predmet komunikacije na globalni ravni. 

 Zaprositi lastnike in uporabnike zemljišč, da poročajo o pojavih ITV. Pri tem upoštevati 

seznam prednostnih ITV. 

Za hiter odziv je potrebna pripravljenost, za kar so ključni ukrepi: 

 Zagotoviti, da imajo, skladno z nacionalno zakonodajo in politiko, vse pristojne oblasti 

(tudi lokalne oblasti in upravljavci zavarovanih območij) zadostna pooblastila za 

odstranjevanje ITV ali tujerodnih vrst z visokim potencialom za invazivnost.  

 Pripraviti načrte za odstranitev skupin vrst s podobnimi značilnostmi (npr. nevretenčarji, 

morski organizmi, sladkovodni organizmi, sladkovodne ribe).  

 Poskrbeti za ustrezna finančna sredstva in opremo za hitro odzivanje na nove vnose ter 

usposabljati osebje za izvajanje izbranih metod nadziranja. 

2.7.4 Omilitev vplivov (Mitigation of impacts) 

Ukrepi za preprečevanje vnosov lahko zmanjšajo stopnjo pojavljanja novih vnosov, ne morejo pa 

je popolnoma ustaviti. Ko je naselitev neke invazivne tujerodne vrste enkrat odkrita, so potrebni 

ustrezni odzivi s področja upravljanja z ITV (odstranitev, omejevanje, nadzor) v čim zgodnejši fazi 

invazije, da lahko nezaželene vplive še uspešno ublažimo (Genovesi in Shine, 2004): 

 Najprej bi morali razmisliti o programih za odstranitev vrste. Odstranitev vrste je najboljša 

rešitev za ohranjanje biotske raznovrstnosti in je lahko bolj učinkovitejša, cenovno 

sprejemljivejša in bolj etična kot druge upravljavske možnosti (nadzor, omejevanje, ne 

ukrepanje).  

 Tam, kjer znanstvena ocena kaže, da odstranitev vrste ni več mogoča ali ni razpoložljivih 

sredstev za odstranitev, bi bilo potrebno izvajati ukrepe omejevanja ali nadzora. To je še 

posebno nujen ukrep pri ITV, ki bi se lahko razširile v sosednje države in na ekološko 

občutljiva območja. 

 Za že razširjene ITV bi morali na podlagi analize stroškov in koristi pretehtati kateri 

dolgoročni ukrepi bi bili najprimernejši, da bi zmanjšali njihove škodljive vplive.  

Možni ukrepi, ki naj podprejo politiko in aktivnosti, povezane z omilitvijo vplivov ITV: 

 Učinkovitejša raba obstoječih pravnih ukrepov. 

 Aktivna udeležba zainteresiranih skupin (npr. ribiči …) pri monitoringu in izvajanju 

ukrepov za omilitev vplivov.  

 Programi izobraževanja in osveščanja, katerih namen je pritegniti lokalne skupnosti k 

podpiranju potrebnih omilitvenih ukrepov in spodbujati njihovo udeležbo pri izvajanju le-
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teh, v primerih, ko je to mogoče. Podpora družbe je ključna za upravljanje invazivnih vrst 

- od zakonodajne oblasti, ki se odloča katerim raziskavam bo dala poudarek, do prebivalcev, 

ki upravne ukrepe pomagajo izvajati (Courchamp in sod., 2016). 

 Poskrbeti za neko razumno/minimalno odgovornost pri lastnikih in uporabnikih zemljišč 

ter pri ustreznih nosilcih interesov za preprečevanje nadaljnjega širjenja popisanih 

tujerodnih vrst in nadzor nad njim.  

 Spodbude za lastnike in uporabnike zemljišč, da bodo le-ti izvajali omilitvene ukrepe na 

svojih zemljiščih. 

 Poskrbeti za vzvode za prisilen dostop do terena, kjer prostovoljni dostop ni mogoč. 

 Večja povezanost ekonomije, družboslovja 

2.7.5 Odstranitev vrste 

Cilj odstranitve ali eradikacije je odstranitev vseh osebkov invazivne vrste v različnih razvojnih 

stadijih, tako da je edini možen način, da se vrsta vrne na območje, ponovni vnos (Britton in sod., 

2008). Eradikacija je pogosto obravnavana kot kontroverzen in skoraj nemogoč cilj zaradi visokih 

stroškov, težavnosti uspeha in verjetnosti povzročitve velike kolateralne škode za domorodne vrste 

(Myers in sod., 1998; Simberloff, 2002; Britton in sod., 2007). Kljub temu je odstranitev vrste 

pomembno orodje pri upravljanju z ITV, zato ga je treba tam, kjer je to primerno in mogoče, 

spodbujati in podpirati. Za začetek eradikacije bi morali biti izpolnjeni nekateri pogoji, kot so: 

ustrezna javna podpora, dovolj razpoložljivih finančnih sredstev, ustrezna politična predanost, 

odstranitev vrste je izvedljiva, kar je ocenjeno na podlagi ustreznih bioloških in ekoloških 

značilnosti vrste in socio-ekonomskih vidikov. Eradikacijo je mogoče izvajati le pri omejenem 

deležu ITV, pri številnih že dolgo uveljavljenih ITV prisotnih v naravi,  pa odstranitev preprosto 

ni več možna.  

Sestaviti je treba prednostni seznam ITV za odstranitev, na katerem bi bile: 

 Na novo prispele tujerodne vrste, še posebno, če so predvideni nepopravljivi škodljivi 

vplivi, kot je na primer širjenje bolezni, 

 Vrste, ki predstavljajo veliko grožnjo avtohtoni biodiverziteti, 

 Vrste, ki so se že uveljavile v naravi in katerih vplivi na avtohtone ekosisteme so 

popravljivi,  

 Vrste, za katere je eradikacija najbolj izvedljiva. 

Ključni ukrepi: 

 Prednostno razvrstiti občutljive, sorazmerno nedotaknjene ekosisteme za odstranitev 

posameznih ITV, pri tem pa se opirati na klasifikacijo naravne vrednosti, stopnjo 

ohranjenosti ter možnosti uspeha. 

 Izvajati in finančno podpirati programe za odstranitev vrst, ki naj bodo predmet predhodne 

analize tveganja in javnega posvetovanja.  
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 Obveščati in posvetovati se s sosednjimi državami o predlaganih odstranitvah čezmejnih 

populacij: poskušati razviti skupne programe z drugimi prizadetimi državami, tudi 

programe za poznejše spremljanje vrste.  

 Pripraviti skupen in usklajen načrt celinskih držav za odstranitev izbranih vrst ITV.  

Načrtovanje programov odstranjevanja: (Mednarodno soglasje uporabe sedmih principov 

za etično kontrolo divjih živali, Dubais in sod., 2017)  

 Potrebno je pretehtati vse vplive izbrane metode, reverzibilnost posledic in tveganje 

ponovne invazije na območju upravljanja (stopnja imigracije tujerodnih vrst, ki so v 

programu odstranitve, bi morala biti ničelna). 

 Poskusna odstranitev vrste je lahko koristno orodje pri zbiranju informacij za ocenjevanje 

(npr. učinkovitost vab in njihove sprejemljivosti za ciljne vrste, tveganje uničenja ne ciljnih 

vrst, načinov zmanjšanja tega tveganja itd.), katerega cilj je določitev možnosti uspeha in 

predvidevanje neuspehov in škodljivih posledic. 

 Izbrati metodo odstranjevanja vrste predvsem na podlagi njene učinkovitosti (vsi primerki 

populacije bi morali biti občutljivi na metodo odstranjevanja ali pa bi morala metoda 

zmanjšati velikost populacije pod prag njene sposobnosti za preživetje).  

 Metode naj bodo čim bolj selektivne, etične in humane in naj se podrejajo ustreznim 

uredbam/zakonodaji (npr. varstvo pred mučenjem, skrb za dobrobit živali).  

 Kombinirati različne metode, da se zagotovi odstranitev tudi individualnih organizmov, ki 

so preživeli primarno uničevanje. 

 Spremljati učinkovitost, stroške in rezultate, da se bo to lahko upoštevalo pri popravkih in 

odkrivanju načina za preprečevanje ponovnih invazij.  

 Spremljati obnavljanje avtohtonih rastlinskih in živalskih populacij in, kjer je treba, 

zagotoviti varstvene ukrepe zanje. 

2.7.6 Omejevanje (Containment) in nadzor (Control) 

Kjer popolna odstranitev vrste ni izvedljiva, je smiselna uporaba programov omejevanja in nadzora 

s ciljem, da se zadrži določeno vrsto v okviru določenih geografskih meja, da se prepreči njena 

razširitev v sosednje dežele in na izolirana in/ali ekološko pomembna območja, poleg tega je cilj 

nadzora zmanjšanje gostote in številčnosti populacije neke ITV z namenom, da se njen vpliv 

dolgoročno obdrži na sprejemljivi ravni. 

Metode omejevanja in nadzora je potrebno izbrati glede na njihovo učinkovitost, selektivnost in 

neželene učinke, ki bi jih lahko povzročile. Pred začetkom programa nadzora bi se morala opraviti 

analiza stroškov/koristi, jasno naj bodo definirani želeni rezultati, načrtovati pa se mora tudi 

ustrezno spremljanje rezultatov. Redno spremljanje je nujno in ga je treba povezovati s hitrim 

ukrepanjem, ko je treba odstraniti nove izbruhe ITV. 

Ključni ukrepi: 

 Sestaviti prednostni seznam ITV, ki jih je treba omejevati in nadzirati. Kjer je primerno, 

izvajati ukrepe omejevanja v povezavi s sosednjimi državami, kjer je prisotna ista ITV.  
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 Prednostno razvrstiti območja omejevanja in kontrole, in sicer na podlagi naravnih 

vrednosti, stopnje ohranjenosti območja, pomembnosti v smislu invazijskega koridorja ter 

na podlagi možnosti uspeha.  

 Izvajati in denarno podpirati programe  omejevanja za prednostne ITV, ki so bile predhodno 

predmet analize tveganja in javne razprave.  

 Določiti in razviti usklajene programe  omejevanja za ITV, ki ogrožajo sosednje države ali 

subregije. 

 Oceniti stroške, koristi in rezultate programov omejevanja ITV, ki so že v uporabi. 

2.7.7 Obnovitev avtohtone biotske raznovrstnosti (Restoration) 

Politika in ukrepi, povezani z ITV, so del celovitega pristopa in se zato ne ustavijo pri obrambnem 

tristopenjskem hierarhičnem pristopu (Usmerjevalno načelo CBD 2), ampak podpirajo ukrepe za 

obnavljanje vrst, naravnih habitatov in ekosistemov, ki so jih prizadeli biološki vnosi. Boljša 

prilagojenost avtohtonih združb lahko zagotovi večjo zaščitenost pred novimi vdori ITV.  

2.7.8 Raziskovanje in monitoring 

Na področju ITV so potrebne še raziskave, ki bi omogočale boljše razumevanje ekologije, 

razširjenosti, vzorcev širjenja in odzivanja v ravnanju z ITV ter okrepile zmožnost predvidevanja 

posledic vnosov tujerodnih vrst. Tako bi imeli več dostopnih informacij, ki bi nam omogočale 

pripravo programov za preprečevanje ITV, omilitvenih ukrepov in programov obnavljanja in nam 

dale boljšo znanstveno podlago za sprejemanje odločitev in razporeditev sredstev. 

Če želimo predvideti morebitno invazivnost in vpliv neke tujerodne vrste, je treba oceniti verjetnost 

njenega prihoda, zmožnost preživetja, časovni zamik, preden postane invazivna, hitrost in obseg 

širjenja, možnost in stroške nadzora ter možne vplive na različne vire in vrednote. Čeprav 

epidemiologijo biološke invazivnosti znotraj nekaterih taksonomskih skupin zdaj bolje razumemo, 

pa še vedno ne poznamo splošnih pravil, ki bi jih lahko uporabili za vse skupine ali celo znotraj 

skupin, ki se jih podrobno preučuje. Vrste pogosto spremenijo svoje obnašanje, ko se naselijo v 

novem okolju, kar pomeni, da študije njihove ekologije v domačem okolju ne zagotavljajo nujno 

povsem zanesljivih kazalcev njihovega obnašanja, ki ga vrsta poseli na novo.  

Primeri raziskav:  

 Identifikacija in analiza tveganja različnih poti in vektorjev vnosa in širjenja, vključno z 

metodami za predvidevanje potencialne invazivnosti tujerodnih vrst pred vnosom;  

 tehnike za hitro odkrivanje na novo prispelih vrst;  

 uporaba nove tehnologije kot so strojno učenje-modeliranje, simuliranje in droni 

(Marchante, 2019). 

 vzorci širjenja tujerodnih vrst z dokazano invazivnostjo ali z visokim potencialom za 

invazivnost;  

 temeljne raziskave biologije, taksonomije, ekologije (na območju domorodnosti kot 

tujerodnosti) in epidemiologije TV;  
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 občutljivost ali odpornost ekosistema;  

 ocena škodljivih vplivov ITV na avtohtono biodiverziteto;  

 ocena ekonomskih posledic in posledic za javno zdravje;  

 razvoj in ocenjevanje učinkovitejšega preprečevanja, omejevanja in obnavljanja. 

Monitoring: 

 Nabor lokalnih in nacionalnih podatkov zahteva dobro formirane baze za zbiranje 

podatkov, za jasno in ažurno beleženje najdb (Peay, 2009). 

 Pomemben je monitoring po habitatni direktivi, v kakšni kondiciji so območja in vrste 

Natura 2000, kjer je le majhen delež razširjenosti varovanih vrst (Paey, 2009). 

 Pomemben je vsakoletni koordiniran pristop k podrobnemu opazovanju in monitoringu 

ITV z vrednotenjem (Paey, 2009). 

 Pomembna je izmenjava informacij o ITV s sosednjimi državami in regijami s podobnimi 

ekosistemi, kar nam lahko omogoča hitrejše prepoznavanje, zgodnje opozarjanje in 

usklajevanje ukrepov za preprečevanje, omilitev vplivov in obnavljanje (Genovesi in Shine, 

2004). 

2.7.9 Osveščanje 

ITV so posledica človeških aktivnosti, saj jih človek vnaša in širi s svojim ravnanjem. Osveščanje 

javnosti je zaradi tega ena izmed pomembnejših aktivnosti na tem področju. 

2.7.9.1 Predvidene in predlagane aktivnosti 

 Kampanja preglej, očisti, posuši  

Po zgledu kampanje » check, clean, dry«, ki jo izvajajo vladne institucije Združenega kraljestva, 

predlagamo izvedbo podobne kampanje tudi v Sloveniji. V sklopu kampanje je smiselno izdati 

informativne brošure ali druga spletna gradiva, ki vsebujejo napotke za vse skupine uporabnikov 

vodnega okolja, kot so ribiči, potapljači, športna društva, zasebni lastniki ribnikov, čolnarji in ostali 

uporabniki vodnega prostora (Slika 12). Prvi sklop brošur ali objav, naj bo informativne narave in 

naj vsebuje kratke opise sladkovodnih invazivnih tujerodnih vrst, njihove potencialne poti vnosa 

in širjenja, ter ukrepe, ki jih je smiselno izvajati za preprečevanje njihovega širjenja. Drugi sklop 

pa naj bo namenjen osveščanju glede pravilnega ravnanja z opremo, ki se uporablja v vodnem 

prostoru. Predlagamo, da se v kampanji izpostavi tri glavne aktivnosti:  

1. PREGLEJ: Oprema se natančno pregleda, z nje se odstrani ves viden material – blato, rastlinski 

in živalski material, kar se zmeraj opravi na mestu same dejavnosti pred in po uporabi, 

2. OČISTI: Opremo je potrebno na mestu uporabe pred in po uporabi sprati in očistiti. Če tega ni 

mogoče opraviti na mestu uporabe, jo je potrebno skrbno spraviti, dokler čiščenje ni mogoče. 

Pomembno je, da se prepreči stik z drugimi vodnimi telesi ali odtoki. Če je izvedljivo, se oprema 

na mestu uporabe pred in po uporabi tudi razkuži.  
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3. POSUŠI: Temeljito sušenje je najboljša preventiva in metoda razkuževanja. Oprema naj se suši 

vsaj 48 ur pred naslednjo uporabo. Pomembno se je zavedati, da nekatere vrste lahko preživijo 

tudi do 15 dni v vlažnih pogojih in do 2 dni v suhih. 

 

Slika 12: Primer osveščevalnega gradiva za uporabnike vodnih okolij (povzeto po zgledu kampanje Check, Clean. 

Dry: NNSS). 

 V okviru osveščanja predlagamo izdelavo brošur in plakatov, ki jih je smiselno deliti ali 

predstaviti v okviru različnih prireditev, razstav ali srečanj. Brošure in letake naj se deli s 

pomočjo lokalnih revij in časopisov (npr. Ribič), deli pa naj se jih tudi v trgovinah z ribiško 

opremo, akvarističnih trgovinah, v ribogojnicah, športnih društvih, ki se ukvarjajo z 

vodnimi športi ter na lokacijah, ki so vstopno izstopna mesta za plovbo.  

 V sklopu mednarodnega dneva osveščanja o ITV (17. – 20. maj 2020) predlagamo izvedbo 

delavnic in predavanj.  

 Predlagamo pripravo anketnega vprašalnika za uporabnike vodnih okolij za ugotavljanje 

poznavanja problematike ITV in njihovih vplivov. Namen vprašalnikov je preverjanje, v 

kakšni meri uporabniki poznajo ITV, njihovo razširjenost, pojavljanje, težave, ki jih 

povzročajo, načine odstranjevanja in druge ukrepe s področja ITV. 

 Izvajanje usposabljanj različnih interesnih skupin glede odstranjevanja ITV. Te skupine je 

smiselno vključiti tudi v monitoring na določenih področjih, da se zagotovi čim več 

takojšnjih informacij. K temu ukrepu bi se lahko vključili tudi študentje, ki se ukvarjajo s 

tem področjem oziroma jih to zanima. Pomembno je, da se zavedamo, da je zgodnje 

odkrivanje in javljanje opažanja eden boljših mehanizmov za preprečitev in širjenje ITV.  

 Objave v poljudno znanstvenih člankih in v reviji Ribič ter drugih časopisih in revijah (npr. 

lokalni mesečniki). 

 Na problematičnih območjih (vročih točkah izpustov) je smiselno postaviti informativne 

table. 
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 Objavljaljanje informacij na družbenih omrežjih (npr. Facebook) z namenom osveščanja 

različnih interesnih skupin ter drugih spletnih straneh kot sta naprimer strani:  

https://www.zzrs.si/page/osvescanje/ in https://www.zzrs.si/page/tujerodne-vrste/ 

 Sodelovanje v projektu LIFE-IP, v okviru katerega poteka projekt komunikacijska 

strategija za krepitev upravljanja Nature 2000 v Sloveniji, ter sodelovanje tudi z drugimi že 

izvedenimi projekti na področju ITV in s projekti, ki so še v nastajanju.  

 Promocijski material (majice, pisala, skodelice, spomin, vodoodporne nalepke,…) za 

posameznike, ki aktivno sodelujejo pri osveščanju, oz. strikno upoštevajo določene 

smernice. 

2.7.9.2 Izvedene aktivnosti 

 V sklopu osveščanja smo se udeležili treh delavnic za komunikacijsko strategijo projekta 

LIFE: Krepitev upravljanja Nature 2000 v Sloveniji. Na delavnici smo se srečali deležniki 

z različnih področij in partnerskih organizacij. Delavnica je bila posvečena nadgradnji 

komunikacije Nature 2000 in konkretnim usmeritvam za nadaljnjih 8 let. Poudarili smo 

sodelovanje med partnerji, kjer smo izpostavili komunikacijo na nacionalnem nivoju in 

pilotnih območjih. Delavnica je potekala s predstavitvami, diskusijami, individualnim 

delom in delom v skupinah. Delavnica nam je omogočila nadgrajevanje našega znanja s 

področja komunikacije in reševanja težav, ki nam jih na poti postavlja osveščevalna 

kampanja.  

 Pri terenskem delu smo izvajali osveščanje o tujerodnih sladkovodnih vrstah. To je 

vključevalo naključne mimoidoče, ki so izrazili zanimanje (Slika 13), prav tako pa tudi 

ribiče in člane ribiških družin s katerimi sodelujemo pri terenskem delu. Vsem smo pojasnili 

namen našega terenskega dela, metode in ukrepe, ki jih izvajamo. Prav tako smo vsem 

predstavili tudi druge tujerodne vrste, ki jih lahko najdemo na območju terenskega dela in 

kakšni so vplivi in ukrepi za te vrste.  

 Leta 2019 in v začetku leta 2020 so se izvajala usklajevanja ribiško gojitvenih načrtov 

(RGN) s smernicami, ki se navezujejo na preprečevanje vnosa in širjena ITV rakov, rib in 

z njimi povezanih bolezni. Z novimi smernicami smo seznanili predstavnike vseh (64) 

ribiških družin. Posamezni ribiški družini so bile podrobneje predstavljene tudi lokalne 

posebnosti in omejitve, ki se nanašajo na revirje posameznega koncesionarja. 

 Pripravili smo članek o tujerodnih sladkovodnih vrstah, ki bo objavljen v reviji Ribič. 

Članek je prvi v sklopu objav, saj bodo v dogovoru z urednikom v prihajajočih številkah 

sledile še objave o posameznih invazivnih tujerodnih vrstah z Uredbe ter ostalih potencialno 

invazivnih vrstah.  

 Zavod je vzpostavil Facebook skupino, kjer bomo redno poročali o naših tekočih in 

načrtovanih aktivnostih s področja ITV.  

 Izdelali smo letak za kampanjo Preglej, očisti in posuši, ki je prav tako dostopen na spletni 

strani ZZRS, pod rubriko tujerodne vrste/osveščanje. Obiskovalci si lahko prenesejo letaka 

tudi v PDF obliki. 

https://www.zzrs.si/page/osvescanje/
https://www.zzrs.si/page/tujerodne-vrste/
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 V sklopu osveščanja smo tujerodnim vrstam namenili tudi poseben zavihek na spletni strani 

Zavoda za ribištvo Slovenije (https://www.zzrs.si/). Stran se bo nadgrajevala z vrstami iz 

uredbe in tudi ostalimi tujerodnimi vrstami. Zaenkrat je na spletni strani objavljena 

problematika tujerodnih vrst z opisi in negativni vplivi na okolje za sončnega ostriža, 

psevdorazboro in kitajsko sladkovodno dremavko. Ustvarjena je bila tudi angleška verzija 

za morebitne tuje obiskovalce spletne strani. Strani se bo sproti dodajalo razne objave s 

področja Podnebnega sklada in invazivnih tujerodnih vrst. Že objavljeni podatki pa se bodo 

sproti osveževali. 

 

Slika 13: Osveščanje zainteresirane javnosti (Foto: ZZRS). 
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2.8 Metode vzorčenja ITV 

Osnovne metode vzorčenja pri ocenjevanju velikosti populacij ITV so lov z vršami, obračanje 

kamnov, elektroribolov in analiza eDNA. Rezultati, ki jih pridobimo s takim načinom vzorčenja, 

so lahko kvalitativni, semikvantitativni ali kvantitativni. 

Govedič in sod. (2015) so ugotovili, da za vzorčenje rakov, v njihovem primeru je šlo za dve 

domorodni vrsti, ni dovolj uporaba ene same metode, temveč je uspeh večji, če kombiniramo dve 

ali več metod. Pri vzorčenju rib moramo biti pozorni na namen vzorčenja in na to kakšne podatke 

želimo. V primeru ciljanja na izlov invazivne vrste, k izbiri metode in s tem k uspešnosti vzorčenja, 

doprinese poznavanje biologije ciljne vrste. 

2.8.1 Monitoring z vršami 

Z vršami se vzorči tako rake, kot ribe. Metoda je pogosto uporabljena za populacijske monitoringe 

in spremljanje velikostne strukture populacije rakov na različnih vzorčnih mestih po vodotokih 

(Govedič in sod. 2015). Vrše so uporabne predvsem za globje predele in dele vodotokov, ki so 

težje dostopni z drugimi metodami. Eradikacija vrste z lovom z vršami je mogoča le v kombinaciji 

z drugimi metodami. Vrše so pri lovu rakov velikostno selektivne, sajse vanje lovijo samo večji 

raki. Dokazano je, da manjši osebki rakov ne vstopajo v vrše, katere že zasedajo večji dominantni 

osebki (Stebbing in sod., 2012; Mrzelj in sod., 2020). Metoda, zahteva najmanj dvakraten obisk 

lokacije vzorčenja. V prvem obisku se vrše postavi na želeno mesto, pri drugemobisku pa se preveri 

ulov. Pri vzorčevanju rakov, ki so nočno aktivni se vrše pusti v vodotoku čez noč. Za privabljanje 

osebkov v vrše uporabljamo vabe. Pri rakih so se za učinkovito vabo izkazala sveža goveja ali 

svinska jetra (Govedič in sod., 2015), ribji briketi (Mrzelj in sod., 2020) in mrtve ribe (Mrzelj in 

sod., 2020a). V ribniku Lava se je na ribje brikete in mrtve ribe ujelo tudi veliko število 

psevdorazbor in sončnih ostrižev (Mrzelj in sod., 2020a). 

Govedič in sod. (2015) so razvili metodo za monitoring rakov s pomočjo vrš. Pomembno je, da se 

uporablja vrše istega tipa, ki so ustrezno razporejene med seboj. Čas vzorčenja mora biti primerljiv 

(1 noč). Za vsak 100m odsek se uporabi 6 vrš, s čimer se zadosti statistični obdelavi, če pride do  

poškodbe ene izmed njih. V primeru manjših vodotokov, kjer so razdalje med tolmuni večje, se 

tudi postavitev vrš oddalji, odsek v takih primerih seže do 200m. Na daljših odsekih se vrša znotraj 

tolmuna namesti gorvodno, saj vonj potuje s tokom dolvodno in s tem privablja rake (Govedič in 

sod., 2015). 

V vrše se lahko lovijo tudi ribe, pri čemer se izbere vabo glede na to katero vrsto želimo ujeti. Vrše 

brez vabe, so uporabljene tudi za vzorčenja prehodnosti ribjih stez. Vanje se prednostno lovijo 

migratorne vrste. Vhod v vršo je ribam omogočen samo iz ene strani, izdelan pa je iz mehke mreže 

v obliki stožca brez vrha, ki se od začetka vstopa postopoma oži. Tak vhod omogoča vstop tudi 

večjim ribam, hkrati pa onemogoča pobeg nazaj (Zabric in sod., 2019). Za izlov morskih piškurjev 

iz tekočih potokov, so se za učinkovite izkazale tudi »vrše s pulzirajočim električnim tokom«, ki 

usmerja piškurje v past (Johnson in sod., 2016). 

2.8.2 Obračanje kamnov in pregled račin 

Ena izmed metod vzorčenja invazivnih rakov je tudi metoda obračanja kamnov in v 

spomladanskem času iskanje samic z jajčeci v račinah (Mrzelj in sod., 2020). Metodo lahko 
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uporabimo na predelih vodotoka, kjer globina ne preseže 40 cm, da lahko z rokami še dosežemo 

dno in ulovimo raka. Veliko število večjih kamnov v vodotoku zagotavlja idealno skrivališče za 

rake. Govedič in sod. (2015) so razvili metoda obračanja kamnov, kjer na odseku vodotoka, dolgem 

50 do 150 m  obrnemo 30 večjih kamnov (vsaj 20 cm po diagonali). Izbiramo take kamne, ki so po 

videzu najbolj primerni za skrivališče rakov. V primeru, ko velikih kamnov ni zadosti, lahko odsek 

povečamo na 200 m (Govedič in sod., 2015). Račine kopljejo raki v mehki podlagi po dnu in 

brežinah vodotoka.  

2.8.3 Elektroizlov 

Elektroribolov je standardna metoda za vzorčenje rib, pri kateri jih elektrika omami do te mere, da 

jih lahko ujamemo. Na elektriko so občutljivi tudi sladkovodni raki (Peay in sod., 2014), zato je 

zlasti v plitvih vodnih telesih ali njihovih predelih ob ustrezni hidromorfologiji dobra metoda za 

detekcijo in lov osebkov (Mrzelj in sod., 2020).  

Elektro izlov z nahrbtnimi agregati izvajamo v potokih v katerih je mogoče brodenje. Pri 

semikvatitativni metodi elektroribolova z brodenjem, elektroribič z nahrbtnim elektroagregatom s 

premično anodo, omamlja ribe. Omamljene ribe nato druga oseba zajema s sakom in jih prenese v 

plastično vedro napolnjeno z vodo, ki ga nosi tretja oseba. Za vsako vzorčenje je potrebno oceniti 

ali zabeležiti površino izlova. Po končanem izlovu se osebke prešteje in določi do vrste, po potrebi 

stehta in izmeri dolžino (Jenič s sod., 2020a). Invazivne vrste se iz vodotokov odstranjuje. V 

globljih predelih vodotokov se običajno uporabljajo težji stacionarni agregati, ki so nameščeni na 

čolnu. Vzorčenje rib s čolna za kvantitativno vzorčenje ali »strip« metoda se uporablja na 

vodotokih ali odsekih vodotokov z globinami vode nad 0,7 m (Schmutz in sod., 2001). Pri tej 

metodi se na premec čolna namesti nosilec iz neprevodnega materiala, na katerega se pričvrsti 

sedem visečih anod, ki v vodo segajo približno 1 m globoko. Katoda je prav tako nameščena na 

bok čolna ali na premec. Stacionarni agregat proizvaja električni tok, ki deluje na ribe do te mere, 

da jih lahko ulovimo, pri tem pa jih ne poškoduje. Za izlov na čolnu potrebujemo štiri člane ekipe. 

Zadaj sedita voditelj čolna, ki hkrati upravlja z elektro agregatom in zapisnikar, ki med 

elektroribolovom pomaga pri manevriranju čolna. Na premcu sta dva elektroribiča, ki vsak s svoje 

strani, s sakom zajemata z elektriko omamljene ribe. Zajete ribe se odlaga v plastične kadi 

napolnjene z vodo. Vsako ribo se po zunanjih znakih določi do vrste, izmeri celotno dolžino telesa 

(TL) in jo stehta. Ker je vse omamljene ribe težko zajeti s sakom, se oceni uspešnost izlova 

posameznih vrstah rib oziroma velikostnih razredov (majhni osebki - TL<20 cm in veliki osebki - 

TL>20 cm). (Jenič s sod., 2020a) 

Voditelj čolna med vzorčenjem vozi čoln rahlo hitreje od hitrosti vodnega toka na vzorčenem 

odseku. Vzorči se po pasovih (stripih) vzdolž vodotoka. Širino in globino izlova (pasu) določa 

obseg električnega polja in se spreminja glede na prevodnost vode, globino v času vzorčenja in 

substrat, vendar zaradi poenostavitve velikost delujočega električnega polja standardno 

ocenjujemo na 1,5 m desno in levo od širine nosilca anod (skupna širina pasu izlova tako znaša 6 

m), globina pasu je ocenjena na 1,5 m. Dolžino pasu izlova se prilagodi raznolikosti pogojev, tako 

da je vsak vzorčeni pas čim bolj enoten glede tipa vodnega toka, globine, skrivališč, zasenčenosti 

in drugih parametrov (Jenič s sod., 2020a). 
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2.8.4 Vlečne mreže (Seine fishing) 

Metoda vzorčenja s pomočjo vlečnih mrež se uporablja za vzorčenje ribjih združb v vodotokih z 

manjšo globino, kjer je še omogočeno brodenje. Gre za selektivno metodo pri kateri je potrebno 

definirati ustrezno mrežo (velikost oken) in njeno globino. V primeru, da uporabimo mrežo z 

večjimi mrežnimi očesi, pomeni da nam bodo ušle manjše ribe, če pa uporabimo mreže z manjšimi 

mrežnimi očesi pa bomo omejeni s hitrostjo s katero bomo to mrežo vlekli, kar omogoča pobeg 

hitrim ribam. Ta metoda ni primerna za območja, kjer je veliko naplavin, kamenja, alg in 

makrofitov. V vodotokih s hitrim tokom je vlek mreže zaradi velikega upora otežen ali 

onemogočen. Vlečno mrežo se razprostre med dva vzorčevalca pravokotno na strugo. Spodnji del 

mreže vzorčevalec, kolikor je to v praksi mogoče, z nogo zadržuje blizu substrata, zgornji pa z roko 

na površini vode. Vzorčevalca nato, kolikor hitro zmoreta vlečeta mrežo na željenem odseku. 

Pomembno je, da mreža med vlekom ohranja obliko U. Priporočeno je, da pri vzorčenju sodeluje 

tudi tretja oseba, ki hodi za mrežo in pomaga v primeru, da se mreža kam zatakne. Na koncu odseka 

se vzorčevalca srečata in zapreta ulov v mrežo. Ujete ribe prenesemo v polter z svežo vodo 

(Biological assessment, 2018). 

2.8.5 Vzorčenje rib z zabodnimi mrežami (Multimesh Gillnets) 

Kot ribolovno orodje se uporabljajo tudi zabodne in bentoške mreže. Dimenzije mrež so določene 

s standardom, (dolžina 30 m, višina1,5 m). Vsaka bentoška mreža je sestavljena iz dvanajst enako 

velikih polj, od katerih ima vsako polje svojo dimenzijo mrežnega očesa. Velikosti mrežnih očes 

so med 5 in 55 mm (razdalja med sosednjima vozloma). Vse bentoške mreže imajo enako zaporedje 

polj. Vzorčenje rib z zabodnimi mrežami poteka po globinskih plasteh, ki so določene s 

standardom. Standard prav tako določa število mrež, ki jih je potrebno postaviti znotraj posameznih 

globinskih plasti in skupno število mrež za vodotok, ki je odvisno od površine in maksimalne 

globine. Pri postavitvi mrež si lahko pomagamo s karto na kateri so določene globinske plastnice. 

Vodno telo se po standardu, razdelil na globinske plasti debeline 3 metre, znotraj katerih postavimo 

mreže tako, da se zajame ves gorvodni kot dolvodni del vodnega telesa. Vsaka mreža ostane v 

vodotoku določen čas, ki ustreza standardom (SIST EN14757:2005). Po dvigu mrež ulov razdelimo 

ločeno po mrežah in poljih ter vsaki ujeti ribi izmerimo celotno dolžino (TL) na milimeter natančno 

in maso na gram natančno. Gre za relativno kvantitativno metodo, s katero pridobimo podatke o 

številčnosti in biomasi ujetih rib, ki so primerljivi znotraj časovnih serij – med leti ter med 

podobnimi lokacijami (Zabric in sod., 2019a). 

2.8.6 Analiza e-DNA 

V zadnjih letih so razvili metode potrjevanja prisotnosti organizmov na podlagi sledi okoljske DNA 

(eDNA) v vodi. Metoda omogoča hitro zaznavo vrst, še posebej kadar so v nizkem številu in jih je 

težje odkriti s klasičnimi metodami vzorčenja. Je posebna laboratorijska metoda, ki pomnoži samo 

tiste gene, ki jih želimo proučevati in so značilni za določeno vrsto (Govedič in Stankovič, 2019). 

Nekoliko naprednejše so metode kvantitativne analize DNA, ki se hitro razvijajo in bodo skozi čas 

postale splošno uporabljene. 
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2.9 Metode odstranjevanja ITV 

Po pregledu vseh do sedaj znanih metod ugotavljamo, da ni na voljo nobene preproste metode, s 

katero bi invazivne tujerodne vrste lahko učinkovito odstranili. Za uspešno odstranitev je nujno 

potrebna kombinacija različnih metod, ki so opisane v nadaljevanju. 

2.9.1 Mehanske 

Mehanske metode za odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst temeljijo na ročnih ribolovnih 

tehnikah in vključujejo lov z mrežami, lov s pastmi/vršami in elektrolov. Čeprav so učinkovite, so 

zelo zamudne in vključujejo velik napor. Z njimi bi težko dosegli izkoreninjenost oz. ustaljenost 

populacije. Fizično odstranjevanje zmanjšuje populacijsko gostoto, za samo izkoreninjenje vrste 

pa je premalo učinkovito, predvsem v predelih, ki so ljudem težje dostopni (Freeman in sod., 2009). 

2.9.2 Kemične 

Kemična sredstva, ki so bila uporabljena v poskusih odstranjevanja ITV, lahko razdelimo v dve 

skupini, in sicer na biocide in feromone (Freeman in sod., 2009). Biocide lahko nadalje razdelimo 

v dve skupini: na kemična sredstva, ki delujejo na fiziologijo rakov in sredstva, ki spremenijo 

okoljske parametre tarčne vrste na način, da okolje ni več primerno za življenje tarčne vrste (npr. 

zvišanje ali znižanje pH, koncentracije kisika ipd.). 

Iz Urada RS za kemikalije (URSK) so nam januarja 2020 posredovali informacije o možnosti 

uporabe biocidov za namen zatiranja tujerodnih vrst rakov. Zakonsko so biocidni proizvodi urejeni 

z Uredbo EU št. 528/2012/EU, URSK pa je pristojen za njeno izvajanje. Določbe uredbe temeljijo 

na načelu previdnosti, katerega cilj je zaščititi zdravje ljudi, živali in okolja. 

V Sloveniji nimamo primernega biocidnega proizvoda, ki bi ga lahko v primeru nujne intervencije 

uporabili za namen uporabe proti ITV. URSK predvideva posvet z drugimi pristojnimi organi 

znotraj EU in želi preveriti, kateri biocidni proizvod je na voljo. Tak biocidni proizvod bi urad 

lahko odobril v relativno kratkem času, najhitreje po postopku izdaje dovoljenja za izjemne 

razmere. Najbolj primerni postopki odobritve biocidnega proizvoda v primeru invazivnih 

tujerodnih vrst rakov v okolje so: 

 Postopek odobritve v primeru nepredvidene nevarnosti za javno zdravje, zdravje živali ali 

okolje. V tem primeru lahko urad izda dovoljenje za izjemne razmere za obdobje do 180 

dni za dostopnost na trgu ali uporabo biocidnega proizvoda, ki ne izpolnjuje pogojev za 

dovoljenje iz zgornje uredbe, in sicer za omejeno in nadzorovano uporabo, če je takšen 

ukrep potreben zaradi navedene nevarnosti, ki je ni mogoče obvladati z drugimi sredstvi.  

 Postopek priglasitve (za biocidne proizvode s piretrini) je mogoč za biocidne proizvode, 

katerih aktivna snov je postopku vključitve na Seznam odobrenih aktivnih snovi Unije. 

Predlagatelj pripravi manj zahtevno dokumentacijo. Urad pred vključitvijo v Register 

biocidnih proizvodov na osnovi predloženih podatkov presodi, če predvidena uporaba 

biocidnega proizvoda ne povzroča nesprejemljivega tveganja za ljudi, živali ali okolje.  

 Postopek medsebojnega priznavanja za uradne ali znanstvene organe (za biocidne 

proizvode s cipermetrinom, deltametrinom), ki so vključeni v dejavnosti zatiranja 

škodljivcev ali varovanje javnega zdravja, če ni bila vložena nobena vloga za nacionalno 
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dovoljenje za biocidni proizvod, za katerega je že bilo izdano dovoljenje v drugi državi 

članici. Pri teh postopkih mora tak predlagatelj pridobiti soglasje imetnika dovoljenja iz 

druge države članice EU, na podlagi katerega se dovoljenje izda za isti biocidni proizvod 

in enako uporabo kot v tej državi članici. Predlagatelj mora tudi dokazati, da je uporaba 

takega biocidnega proizvoda v splošnem interesu za državo. 

Že uporabljeni in testirani proizvodi za zatiranje invazivnih tujerodnih vrst (ITV) rakov so iz 

člankov študij omenjeni naslednji biocidni proizvodi: 

 Betamax VET z aktivno snovjo cipermetrin, ki je veterinarsko - antiparazitno sredstvo v 

uporabi na Švedskem. 

 Baytex PM 40 z aktivno snovjo fention. 

 Pyblast z aktivno snovjo 3 % piretrinom, piperonil butoksidom (PBO) in etoksiliranim 

alkoholom. Že leta se uporablja na Škotskem in v Italiji. 

 CyperkillL 25 EC z aktivno snovjo cimpermetrin iz študije iz leta 2019. 

 Decis Mega z aktivno snovjo deltametrin iz študije iz leta 2019. 

Raki so občutljivi na piretrin in piretoride (piretrin, cimpermetrin in deltametrin). Prepoznana 

lastnost teh aktivnih snovi je predvsem nizka akumulacija piretroidov v prehranjevalni verigi in 

kratke obstojnosti v vodni fazi. Pri uporabi je potrebno opraviti dodatne študije za določitev 100 % 

smrtnosti nekaterih tujerodnih vrst rakov in za namen določitve natančne koncentracije biocidnega 

proizvoda. Vseeno pa je pri njihovi uporabi potrebno uporabiti načelo previdnosti zaradi 

neselektivnosti delovanja na druge vodne organizme. Negativne značilnosti so tudi visoki stroški 

in zahtevnost tretiranja, ob negotovi učinkovitosti. Tretirati je potrebno veliko področje s 

ponovitvijo in vzpostaviti monitoring rakov, ki so lahko v različnih tipih habitata (v vodni površini, 

luknjah, tunelih), zato rezultati niso primerljivi. Prav tako je možnost akumulacije in 

biomagnifikacije ter porušitve ekosistemskega ravnotežja, kar vpliva na prehranjevalno verigo. 

Nenazadnje uporaba biocidnih proizvodov vpliva na javno mnenje, saj je možnost nasprotovanja 

javnosti (Povzeto po Pavlič Čuk M. (januar 2020), Informacija Urada RS za kemikalije za Protokol 

za intervencijo ob opaženem oz. domnevnem izpustu invazivnih tujerodnih rakov v naravo). 

2.9.3 Biološke 

Biološko kontrolo lahko širše definiramo kot uporabo ene vrste za obvladovanje druge vrste, 

natančneje kot delovanje parazitov, patogenov ali predatorjev za vzdrževanje nižjih populacijskih 

gostot drugih organizmov (Debach, 1964; Freeman in sod., 2009). Pri nadzoru signalnega raka se 

je v kombinacij z ostalimi metodami uspešno izkazal vnos jegulje, kot predatorja. Pri vnosih 

različnih patogenov moramo biti zelo previdni, saj vplivi na spremljevalne vrste dostikrat niso 

popolnoma znani. Za nadzorovanje račjih populacij je bilo predlaganih že več različnih patogenov 

(virusi, bakterije, glive, oomicete in mikrosporidiji). Kljub temu, da so nekateri patogeni ozko-

specifični za posamezno vrsto vseeno obstaja tveganje, da lahko zaradi mutacije ogrozijo tudi 

domorodne vrste. Pred vnosi patogenov ali plenilcev pa se ne sme pozabiti tudi na vprašanje, kaj 

se zgodi po tem, ko v nekem okolju ni več glavnega gostitelja ali plena. Za večino rakov je znano, 

da se s povečano gostoto osebkov povečuje tudi agresija in stopnja kanabalizma. Prav gostota rakov 

pa je pomemben faktor pri prenosu bolezni. Če so gostote majhne, se bolezen posledično prenese 
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počasneje na druge neokužene osebke, zato je v takih primerih uporaba bioloških kontrol manj 

učinkovita (Freeman in sod., 2010). 

Ribe imajo za razliko od insektov manj specifičnih plenilcev ali patogenov s katerimi bi se razvijale 

v tesni ko-evoluciji (Lefèvre in sod., 2009). To omogoča izvajanje biološke kontrole nad 

invazivnimi vrstami rib in nevretenčarjev s pomočjo domorodnih vrst plenilcev in patogenov 

(Balcombe in sod., 2005). Na Japonskem so z domorodno vrsto ribe Tribolodon hakonesis, ki 

uspešno pleni ribje ikre (poje več kot 90% iker v gnezdu), uporabili za kontrolo tujerodnega 

maloustega ostriža (Micropterus dolomei) (Iguchi and Yodo, 2004). Domorodni navadni ostriž 

(Perca fluviatilis) se je izkazal za učinkovito orodje za kontrolo invazivne psevdorazbore v poskusu 

znotraj velikega ribnika v Veliki Britaniji (Davies in Britton, 2015). Menek (Lota lota) je za 60% 

zmanjšal populacijo rečnih glavočev v vzhodnem jezeru Erie (Madenjian in sod., 2011).V Severni 

Ameriki so bili domorodni predstavniki družine sončnih ostrižev učinkoviti pri kontroli populacije 

navadnega krapa (Cyprinus carpio) in potočnega raka (Orconectes rusticus) (Roth in sod., 2007; 

Tetzlaff in sod., 2010; Bajer in sod., 2015). Domorodna evropska jegulja (Anguilla anguilla) se je 

izkazala, kot učinkovit plenilec močvirskega škarjarja (Procambarus clarkii) na Nizozemskem 

(Aquiloni in sod., 2010; Musseau in sod., 2015). 

Bajer in sod. (2019) pod biološko kontrolo vključujejo tudi kontrolo s pomočjo genetskih 

tehnologij, kamor spada tudi S.M.R.T. (Sterile Male Release Technique) metoda, kjer z gamma 

obsevanjem sterilizirajo samce, katere spustijo v naravo in niso sposobni oplodit samic. Kemična 

sterilizacija je bila uporabljena pri morskem piškurju (Pteromyzon marinus), kjer so samci oplodili 

ikre, a potomci niso preživeli. Tehnologije, kjer je cilj sprememba razmerja med spoloma 

povzročijo, da hibridizacija z genetsko spremenjenimi samci in divjo samico rezultira v smrti vseh 

izleženih potomk ženskega spola. Prednosti genetsko spremenjenih organizmov je selektivnost za 

določeno vrsto, vendar zaradi etičnosti, te vrste poskusov zaenkrat potekajo le v laboratorijih (Bajer 

in sod., 2019).  

V prihodnosti na področju Avstralije razmišljajo o uporabi ciprinidenga herpes virusa Herpesvirus 

cyprini (CyHv-3) na krapu, kateri se je večkrat izkazal za smrtnega na področju Evrope, Japonske 

in Indonezije (Bajer in sod., 2019). 

Biološka kontrola se je v nekaj primerih izkazala za učinkovito, v kombinaciji s fizičnim 

odstranjevanjem odraslih osebkov. Vnos plenilcev se izkazal kot uspešen ukrep predvsem pri 

plenjenju v fazi iker in mladic, oz. juvenilnih osebkov pri rakih. Fizično odstranjevanje pa je bilo 

učinkovitejše za odstranjevanje odraslih osebkov. Pred uporabo biološke kontrole je zelo 

pomembno poznavanje biologije vrste in delovanje dotičnega ekosistema (Bajer in sod., 2019).  

2.9.4 Uničenje habitata 

V objavljenih raziskavah smo zasledili tudi delno uspešne poskuse načrtnega uničenja habitata, z 

namenom zmanjševanja številčnost tujerodnih rakov v stoječih vodnih telesih (Freeman in sod., 

2009).  
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3 ZNAČILNOSTI INVAZIVNIH TUJERODNIH RIB Z UREDBE EU (ŠT. 

1143/2014) 

3.1 Psevdorazbora (Pseudorasbora parva) (Temminck in Schlegel, 1846) 

3.1.1 Klasifikacija in morfološke značilnosti vrste 

Telo je vretenasto, rahlo bočno sploščeno, v prvi tretjini nekoliko dvignjeno. Luske so velike in 

temno obrobljene. Glava je koničasta, usta so majhna, nadstojna. Spodnja čeljust nekoliko nad 

zgornjo, na čeljustih drobne roževinaste tvorbe v obliki zobcev. Škržni trni zakrneli, goltni zobje 

enoredni. Telo je srebrno sive barve, hrbet je rjav. Bočno poteka od vrha gobca do baze repne 

plavuti proga, ki je pri spolno zrelih osebkih močneje obarvana. Samci so večji od samic, imajo 

nekoliko večje in bolj zaokrožene plavuti, ki so v času drstitve temno obarvane (Povž in Sket, 1990; 

Povž in Sket, 1999; Veenvliet in Kus Veenvliet, 2006). 

Preglednica 3: Znanstvena klasifikacija Pseudorasbora parva 

Znanstvena klasifikacija 

 Klasifikacija  Latinsko  Slovensko  

 Kraljestvo  Animalia  Živali 

 Deblo  Chordata  Strunarji  

 Razred  Actinopterygii  Žarkoplavutarice 

 Red  Cypriniformes  Cypriniformes 

 Družina  Cyprinidae  Pravi krapovci 

 Poddružina  Gobioninae  Gobioninae 

 Rod  Pseudorasbora  Pseudorasbora 

 Vrsta  Pseudorasbora parva  Psevdorazbora 

3.1.2 Biologija vrste 

Psevdorazbora v povprečju zraste 8-8,5 cm, največ do 11 cm. Živi do tri leta. Spolno dozori v 

prvem letu starosti. Drsti se od maja do septembra. Na območju njene domorodnosti, v porečju 

reke Amur, se drst prične, ko temperatura vode doseže 15-19 °C. Za Evropo nekateri avtorji (Giurca 

Slika 14: Psevdorazbora (Pseudorasbora parva). 
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in Angelescu, 1971; Baruš in sod., 1984) navajajo, da se drst prične prej; med aprilom in junijem 

(Witkowski, 2011).  

Ob drstitvi so samci modrikasto sivo obarvani in imajo nekaj velikih drstnih izrastkov. Samice se 

običajno drstijo 3-4 krat v sezoni. Samec očisti površino drstnega mesta (kamen ali rastlina), samice 

ikre prilepijo na podlago, nato jih samci varujejo, dokler se ne izvali zarod (Kottelat in Freyhof, 

2007). Samica ne odloži vseh iker naenkrat, pač pa v skupinah (Povž in Sket, 1990). Psevdorazbora 

je glede na ekološke značilnosti indiferentna drstnica, kar pomeni, da ikre odlaga na najrazličnejše 

substrate. Samica ikre odloži na rastline (to je bilo leta 2012 s strani ZZRS potrjeno tudi na spodnji 

Savi, ko so bile odkrite ikre na Myrophillumu), pesek, kamenje, lupine mehkužcev in druge vrste 

substrata (Witkowski, 2011).  

Hrani se z majhnimi raki, žuželkami, rastlinskim materialom (Kottelat in Freyhof, 2007) ter 

zooplanktonom (Povž, 2015). Največji delež hrane v želodcih psevdorazbor iz raziskave v 

severozahodni Grčiji so predstavljali bentoški raki (npr. Gammaridae, Asellidae), ličinke bentoških 

nevretenčarjev, ikre in zooplankton (Rosecchi in sod., 1993). 

3.1.3 Življenjski prostor 

Psevdorazbora naseljuje najrazličnejše habitate, najštevilčnejša je v močno zaraščenih manjših 

potokih in kanalih, ribnikih ter manjših jezerih (Kottelat in Freyhof, 2007). 

3.1.4 Razširjenost 

Psevdorazbora je domorodna vrsta na območju od porečja reke Amur do porečja reke Zhu Jiang 

(Sibirija, Koreja, Kitajska) (Kottelat in Freyhof, 2007), natančneje v porečjih rek Amur, Jang-ce, 

Huang-ho, na japonskem otočju (Kjušu, Šikoku, južnem in osrednjem delu otoka Honšu), zahodnih 

in južnih predelih korejskega polotoka in Tajvanu (porečje reke Minkiang) (Berg, 1964; Bănărescu, 

1999; Witkowski, 2011). 

Vnesena je bila tako v države Evrope kot tudi v države Azije izven območja avtohtonosti 

(Welcomme, 1988). V obdobju petdesetih let se je razširila preko skoraj celotne Evrope, v osrednjo 

Azijo in severno Afriko (Gozlan in sod., 2010a, Witkowski, 2011).  

Danes je razširjena po celotni Evropi. V vzhodni Evropi naseljuje porečje reke Donave do porečja 

reke Kuban, ki se nahaja vzhodno od Volge (Rusija). V osrednji, zahodni in južni Evropi je dosegla 

Francijo (Sena, Rona, Loara), Belgijo, Nizozemsko, Dansko, Litvo, Nemčijo, Avstrijo, Poljsko, 

Češko, Italijo (južno do Ombrone), Španijo, Grčijo, Madžarsko, Srbijo, Makedonijo, Hrvaško in 

Slovenijo. Na severu je bila vnešena na Švedsko in v veliko Britanijo. Vrsta je dosegla tudi Turčijo 

in v severni Afriki Alžirijo (Kottelat in Freyhof, 2007; Witkowski, 2011; CABI, 2020a). 
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Slika 13: Območje razširjenosti P. parve (Vir:CABI, 2020a). 

Po podatkih ZZRS je psevdorazbora v Sloveniji prisotna v Muri, Ledavi, v spodnjem delu Save s 

pritoki (v okolici Brežic), spodnjem delu Savinje, Krke, Vipave z Lijakom, Dravinje, Drave, 

Pesnice, Sotle inVoglajna. Prisotna pa je tudi v mnogih drugih rekah, ribnikih, gramoznicah in 

potokih. Psevdorazbora je z izjemo porečja reke Vipave, večinoma razširjena v nižinskem delu 

države. 

 
Slika 15: Razširjenost psevdorazbore v Sloveniji po obdobjih (vir: ZZRS Bios, 2020;karta ne vključuje podatkov o 

razširjenosti vrste iz Ribiškega katastra) 
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3.1.5 Poti vnosa in širjenje 

Psevdorazbora je bila v Evropo vnesena z rastlinojedimi ribami, ki so bile namenjene vzreji (beli 

amur, srebrni tolstolobik, sivi tolstolobik) iz Kitajske (Witkovski, 2011) (Cit. po Bric in sod., 

2017). 

V Donavsko porečje je bila prvič vnesena leta 1961 v Romunijo skupaj z zarodom belega amurja 

(Ctenopharyngodon idella) iz osrednjega dela reke Jang-ce ter v Rusijo in Ukrajino iz porečja reke 

Amur, od koder je naselila večino Evrope, bodisi z aktivno invazijo, kot izpuščena vaba pri 

ribolovu, ali nenamerno skupaj z zarodom vrst namenjenih vzreji (Cit. po Bric in sod., 2017). 

V Sloveniji je bila prvič zabeležena leta 1986 v potoku Jesenk pri Celju (pritok Hudinje), kamor 

so jo verjetno iz Hrvaške prinesli ribiči skupaj s krapi (Povž in Ocvirk, 1990). Nadalje je bila 

psevdorazbora najdena tudi v mrtvici pri Gornji Radgoni, v ribnikih pri Račah in v Čatežu (Povž 

in Sket, 1990). Psevdorazbora se je, najverjetneje kot posledica nenačrtovanih vnosov s 

poribljavanjem ter z disperzijo iz stoječih vod v tekoče, hitro razširila in je danes predvsem v 

potokih in gramoznicah severovzhodne Slovenije dokaj pogosta, nekaj osebkov je bilo ujetih tudi 

v Vipavi. Verjetno so tudi v Vipavo psevdorazbore prišle ne namenoma z drugimi ribami (Jenič in 

Podgornik, 2014) (Cit. po Bric in sod., 2017). Nevarnost za širjenje predstavljajo predvsem prenosi 

“ribjega drobiža” (manjše, ribolovno manj pomembne vrste rib) iz območij, kjer je prisotna, na 

območja kjer ni prisotna. Ker gre običajno za večje število vrstno mešanih, manjših rib, so 

psevdorazbore ostale spregledane. Nevarnost za vnos in širjenje, predstavljajo tudi toplovodne 

ribogojnice, predvsem tiste v katerih se goji smuč. S prenosom smuča v zasebne ribnike se je z 

njim razširila tudi psevdorazbora. Psevdorazbora se je v spodnjem toku reke Save namnožila in 

razširila tudi zaradi poplavljanja mrtvic ob gradnji hidroelektrarn. Ker gre za kompeticijsko dokaj 

uspešno vrsto, je ob nastanku novih vodnih površin in v spremenjenih ekoloških razmerah uspešno 

izrazila svoj potencial hitre populacijske rasti v primerjavi z ostalimi domorodnimi vrstami tega 

območja. 

3.1.6 Vpliv na domorodne vrste in habitate 

Psevdorazbora je ena izmed najuspešnejših invazivnih vrst, ki so v zadnjih letih naselile evropske 

celinske vode. Razlogi za uspešno naselitev in uspevanje v novih habitatih so povezani z biološkimi 

značilnostmi vrste, kot so široka toleranca okoljskih pogojev, zgodnja spolna zrelost, visoka 

stopnja reprodukcije, drstenje večkrat v sezoni, skrb za zarod ter zmožnost preživetja in uspevanja 

v degradiranih habitatih (Lemmens in sod., 2015; Cit. po Bric in sod., 2017). Zaradi zgoraj naštetih 

razlogov so psevdorazbore uspešne pri naseljevanju novih okolij. V Sloveniji podatkov o vplivih 

psevdorazbor na domorodne vrste ni, saj ciljne raziskave vplivov do sedaj niso bile izvedene (Cit. 

po Bric in sod., 2017). Na osnovi FISK  (Fish Invasiveness Screening Kit) indeksa (Piria in sod., 

2016) lahko za ozemlje Slovenije in Hrvaške trdimo, da imajo psevdorazbore zmeren do velik vpliv 

na domorodne vrste. 

Iz raziskav, ki so bile tarčno usmerjene na proučevanje vplivov psevdorazbore na domorodne vrste, 

je mogoče zaslediti kar nekaj negativnih vplivov na različnih nivojih. Te vplive predstavljamo v 

nadaljevanju. 
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Medvrstna kompeticija  

Ker so nekatere dobrine v naravi omejene, vrste med seboj tekmujejo za njihovo izkoriščanje. 

Najpogosteje vrste tekmujejo za drstni prostor (npr. z agresivnim vedenjem) ali za hrano (Jenič in 

Podgornik, 2014). Psevdorazbore spolno dozorijo pri enem letu, se drstijo večkrat v sezoni ter 

skrbijo za zarod. Te biološke značilnosti vrsti omogočajo, da na območjih, ki jih naseli, hitro razvije 

veliko število mladic in visoke populacijske gostote (Britton in sod., 2007). Posledica velike 

številčnosti v okolju z omejenimi viri neizogibno pomeni medvrstno kompeticijo za hrano, drstni 

substrat in življenjski prostor (Decklerck in sod., 2002; Britton in sod., 2007; Lemmens, 2015). 

Raziskava Brittona in sod. (2007) je pokazala, da v stoječih habitatih, kjer so se psevdorazbore 

namnožile v takšnem številu, da so postale dominantna vrsta, ovirajo ali celo zavirajo razvoj mladic 

domorodnih vrst rib, kar je posledica močne medvrstne kompeticije med izjemno številčnimi 

mladicami psevdorazbore in mladicami domorodnih vrst (Britton in sod., 2007). 

Zaradi medvrstne kompeticije psevdorazbora povzroča tudi škodo v ribogojstvu. Znani so primeri 

negativnih vplivov psevdorazbore na produkcijo krapa v krapjih vzrejnih ribnikih (Musil in sod., 

2014). Psevdorazbore se hranijo z zooplanktonom; velika gostota psevdorazbor v stoječih vodah 

(npr. vzrejnih ribnikih) zaradi velikega, usmerjenega plenilskega pritiska močno negativno vpliva 

na zooplankton, še posebej na vrste, ki predstavljajo pomembne komponente naravne hrane krapu 

(Cyprinus carpio) (Faina, 1983; Sibbing in sod., 1986; Sibbing in sod., 1988; Lammens in 

Hoogenboezen, 1991; Musil in sod., 2014). Intenzivna predacija zooplanktonskih organizmov 

povzroči krapu neugodne prehranske razmere, kar ima za posledico zmanjšanje njegove produkcije 

(Musil in sod., 2014). Britton in sodelavci (2010) so ugotovili, da se prehranska niša psevdorazbore 

prekriva z domorodnima vrstama rib, rdečeoko (Rutilus rutilus) in krapom (Cyprinus carpio), zato 

so predvsem v stoječih vodnih habitatih, kjer se namnožijo, psevdorazbore močan kompetitor za 

hrano prehransko podobnim vrstam (Bric in sod., 2017). 

Plenjenje  

Psevdorazbore se med drugim hranijo tudi z ribjimi ikrami, zato lahko v okoljih, kjer se vzpostavijo 

številčne populacije, na domorodne vrste negativno vpliva plenjenje iker domorodnih vrst 

(Rosecchi in sod., 1993). V literaturi npr. obstajajo podatki o prehranjevanju psevdorazbor z ikrami 

smuča (Stein in Herl, 1986; Bric in sod., 2017).  

Križanje  

Ena izmed posledic vnosa tujerodnih vrst je lahko njihovo križanje z domorodnimi vrstami. 

Križanje domorodnih in tujerodnih vrst predstavlja velik okoljski problem, saj zmanjšuje genetsko 

integriteto (Gozlan in sod., 2006) in kondicijsko stanje domorodne vrste (Crivelli, 1995; Podgornik 

in Jenič, 2014). Podatkov o križanju psevdorazbor z domorodnimi vrstami v naravnem okolju ni. 

Obstajajo le podatki laboratorijskih poskusov oploditve iker belice (Leucaspius delineatus) s 

spermo psevdorazbore (Gozlan in sod., 2006). Oploditev in izvalitev iker je sicer potekla uspešno, 

vendar se križanci niso razvili dlje od prve larvalne stopnje. Ti rezultati sicer nakazujejo na možnost 

potencialnega križanja psevdorazbore z domorodno vrsto, vendar nedvoumnih dokazov za križanje 

v naravi ni (Bric in sod., 2017).  

 

 



Strokovne podlage za preprečevanje širjenja, vnosa in zmanjševanja  

vpliva (invazivnih) tujerodnih vrst rib, rakov in školjk    Podnebni sklad 2019 

47 

 

Prenos bolezni in parazitov  

Velik problem naseljevanja s tujerodnimi ribami so lahko tudi tuje bolezni. Z ribami namreč lahko 

prinesemo tudi različne prenašalce bolezni in parazite, ki se razširijo na domorodne vrste. Ker se 

te vrste prvič srečajo z novimi boleznimi in paraziti, na njih niso prilagojene, zato imajo lahko še 

mnogo večji vpliv kot sicer.  

Psevdorazbora je gostitelj smrtonosnega intracelularnega eukariotičnega patogena, podobnega 

patogenu Sphaerothecum destruens, ki napada atlantskega lososa (Salmo salar). Zaradi okužbe s 

patogenom, ki ga prenaša psevdorazbora, pride do upada populacij domorodnih vrst rib zaradi 

smrtonosnosti patogena, le-ta pa tudi popolnoma inhibira drst okuženih rib. Močan negativen vpliv 

psevdorazbore zaradi prenosa bolezni je bil zaenkrat dokazan za domorodno evropsko belico 

(Leucaspius delineatus) (Gozlan in sod., 2006; Bric in sod., 2017). 

Spremembe v ekosistemu  

Nekatere vrste rib lahko močno spremenijo okolje, v katerega so naseljene. Spremembe v 

delovanju ekosistema, ki jih lahko povzroči tujerodna vrsta rib, se odražajo na kroženju hranil, 

fizičnih spremembah habitata, naravni sukcesiji, spremembah prehranjevalnih spletov itd. (Cit. po 

Bric in sod., 2017). 

V sistemih stoječih voda, kjer se psevdorazbore močno namnožijo, njihova prisotnost lahko 

dolgoročno spremeni razporeditev in količino hrane (Hanazato in Yasuno, 1989). Zaradi 

namnožitve se izrazito poveča pritisk na zooplankton, kar vodi v spremembo interakcij med 

trofičnimi nivoji v ekosistemu. Zaradi močnega upada populacij vrst zooplanktona se poveča 

produkcija fitoplanktona, ki postane dominantna skupina planktona. Zaradi porušenega razmerja 

med zooplanktonom in fitoplanktonom se nekatere domorodne vrste rib pričnejo prehranjevati na 

drugih trofičnih nivojih (Britton in sod., 2010; Cit. po Bric in sod., 2017). 

V Sloveniji vplivi psevdorazbore na domorodne vrste rib zaenkrat niso bili ciljno raziskovani. V 

literaturi so bili nakazani in dokazani zgoraj opisani negativni vplivi te vrste, ki se nanašajo 

večinoma na stoječa vodna telesa, kjer je največkrat odsotna naravna predatorska združba rib. 

Takšni habitati so na primer gramoznice in vzrejni ribniki. (Cit. po Bric in sod., 2017). 

V Sloveniji se je psevdorazbora iz stoječih voda razširila tudi v vodotoke, kjer večinoma številčno 

ne prevladuje nad ostalimi vrstami v združbi. Razlog za to je lahko prisotnost plenilcev v ribji 

združbi naravnih vodotokov oziroma posledica njihovih populacijskih gostot. V stoječih vodnih 

telesih, naseljenih s psevdorazboro je bilo dokazano, da naselitev plenilskih vrst rib (npr. ščuke) 

lahko številčnost psevdorazbor močno zmanjša ali jih celo popolnoma odstrani (Musil in sod., 

2014; Lemmens in sod., 2015). Po opažanjih ribičev (ustni podatki) je vrsta, ki uspešno pleni 

psevdorazboro v stoječih vodah tudi navadni ostriž (Perca fluviatilis) (Bric in sod., 2017) . 

3.1.7 Pregled dosedanjih aktivnosti in ukrepov 

Ukrepi v Sloveniji 

Dosedanji ukrepi izhajajo iz zakonodaje, ki se nanaša na problematiko tujerodnih vrst rib. Primarno 

tujerodne vrste obravnava Zakon o ohranjanju narave (ZON – UPB2, Ur. list št. 96/2004), ki 

obravnava naselitev, doselitev, gojenje tujerodnih vrst, zadrževanje v ujetništvu in trgovino s 

tujerodnimi vrstami (Cit. po Bric in sod., 2017). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200496&stevilka=4233
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Obstoječi ukrepi, ki izhajajo iz določil Zakona o ohranjanju narave: 

 Prepoved naseljevanja tujerodnih vrst živali in rastlin, razen izjemoma, če se v postopku 

presoje tveganja za naravo ugotovi, da poseg ne bo ogrozil naravnega ravnovesja ali 

sestavin biotske raznovrstnosti. Prav tako so izjeme pri naselitvi tujerodnih vrst, ki jih je 

dovoljeno loviti. To naselitev dovoli pristojno ministrstvo, v soglasju z ministrom, 

pristojnim za ohranjanje narave na podlagi izvedene presoje tveganja. Prav tako je izjema 

doseljevanje tujerodnih vrst (tujerodne vrste, ki že živijo v določenem ekosistemu); le-to se 

lahko izvede na podlagi predhodne presoje tveganja in ob soglasju ministrstva, pristojnega 

za ohranjanje narave (Cit. po Bric in sod., 2017). 

 Gojenje tujerodnih vrst, ki lahko ogrožajo domorodne vrste se dovoli z dovoljenjem 

ministrstva, na podlagi predhodno izvedene presoje tveganja za naravo. 

Glede zadrževanja tujerodnih vrst v ujetništvu in trgovine z živimi živalmi so omejitve manj stroge 

in se nanašajo predvsem na ustreznost bivalnih razmer živali in njihove oskrbe (Cit. po Bric in sod., 

2017). 

Tujerodne vrste v nekaterih členih obravnava Zakon o sladkovodnem ribištvu. Cilj zakona je med 

drugim prispevati k preprečevanju vnosa tujerodnih ribjih vrst v celinske vode in njihovega širjenja. 

V Zakonu ni opredeljenih ukrepov za obvladovanje širjenja in vnosa tujerodnih vrst rib, z izjemo 

zapisane prepovedi prenašanja vrst med Donavskim in Jadranskim porečjem. Uredba o ribjih 

vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodah RS (Ur. list RS št. 46/2007), določa lovne ribje 

vrste, med katerimi so tudi vse tujerodne vrste rib in rakov, ki niso zavarovane s predpisi s področja 

ohranjanja narave. S spremembo Pravilnika o ribolovnem režimu leta 2010 (Ur. list RS št. 75/2010) 

je bilo vneseno tudi določilo, da najmanjše lovne mere in varstvene dobe ne veljajo za tujerodne 

vrste rib, če so v ribiškogojitvenem načrtu opredeljene kot invazivne vrste in je to določeno v 

ribiškogojitvenem načrtu. V Pravilniku o komercialnih ribnikih (Ur. list RS št. 113/2007) je 

zapisano, da se v komercialne ribnike lahko vlaga le ribe, ki so lokalno prisotne in vrste rib, za 

katere ni treba pridobiti dovoljenja za gojitev (ki ne ogrožajo domorodnih vrst rib in ekološkega 

potenciala, v skladu s predpisi ohranjanja narave) (Cit. po Bric in sod., 2017). 

Obstoječi ukrepi, ki izhajajo iz predpisov s področja sladkovodnega ribištva: 

 Prepoved prenašanja živih rib iz vodnega območja Donave v vodno območje Jadranskega 

morja in obratno (ZSRib). 

 Dovoljen ribolov tujerodnih vrst rib in rakov (Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova 

v RS). 

 Dovoljen celoletni ribolov vseh velikostnih kategorij tujerodnih vrst rib (Pravilnik o 

ribolovnem režimu). 

 Prepoved vlaganja lokalno neprisotnih rib, za katere je treba pridobiti dovoljenje za gojenje 

(Pravilnik o komercialnih ribnikih). 

V letu 2015 je bil sprejet Program upravljanja rib v celinskih vodah RS za obdobje do leta 2021, 

ki določa cilje in ukrepe upravljanja z ribami v Sloveniji. Je krovni dokument za izdelavo 

podrobnejših načrtov ribiškega upravljanja v Sloveniji (Načrti ribiških območij, Ribiškogojitveni 
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načrti). V Programu je obravnavana tudi problematika tujerodnih vrst rib s ciljem »zmanjšanje 

oziroma odstranjevanje populacij« ter določeni ukrepi pri tem:  

 prepoved poribljavanj oz. načrtnih vnosov tujerodnih vrst rib (izjema sta šarenka in gojeni 

krap) v celinske vode. 

 poostren nadzor pri poribljavanju ne postrvjih vrst iz ribnikov s poli kulturo; 

 sproščen ribolovni režim na tujerodne vrste rib. 

 obvezen uplen invazivnih tujerodnih vrst rib. 

 večji nadzor nad ribogojnicami, predvsem toplovodnimi, kjer se tujerodne in invazivne 

vrste same razmnožujejo in širijo v odprte vode. 

 nadzor nad poribljavanji in prenosi. 

 izločanje invazivnih vrst z ribolovom, ob praznjenjih ribnikov, ob ribiških tekmovanjih, ob 

intervencijskih odlovih, ob vzorčenjih rib za ihtiološke raziskave. 

V skladu s programom, so bili ukrepi za zmanjševanje populacij tujerodnih, predvsem invazivnih 

vrst rib in rakov, ter ukrepi za preprečevanje njihovega širjenja podrobneje določeni v 

ribiškogojitvenih načrtih. Večina ribiškogojitvenih načrtov, je že usklajenih z Zavodom republike 

Slovenije za varstvo narave, le nekateri so še v fazi usklajevanja in potrjevanja. Z njihovim 

sprejetjem se bodo tudi uradno začeli izvajati ukrepi, ki so določeni za tujerodne vrste rib in rakov. 

Program upravljanja rib v celinskih vodah RS za obdobje do leta 2021 (sprejet v letu 2015) 

obravnava tudi cilje, usmeritve in ukrepe nadgradnje evidenc v sladkovodnem ribištvu v smislu 

izboljšave zbiranja podatkov o stanju ribjih populacij v Sloveniji. Eden izmed ukrepov je tudi 

nadgradnja aplikacije Ribkat in povezava vseh obstoječih aplikacij v sladkovodnem ribištvu v 

enoten sistem. Takšna povezava obstoječih aplikacij bi omogočila zbiranje podatkov o prisotnosti 

invazivnih tujerodnih vrst na enem mestu in s tem omogočila tudi lažjo sledljivost razširjanja vrst. 

(Cit. po Bric in sod., 2017). V okviru projekta Life for Lasca se je v letu 2018 opravilo osveščanje 

vseh predstavnikov ribiških družin, tudi na temo tujerodnih vrst in pravilnega vnosa podatkov v 

aplikacijo Ribkat. 

Kot primer izvedenih konkretnih ukrepov odstranjevanja tujerodnih vrst rib, lahko navedemo 

projekt LIFE WETMAN (LIFE09NAT/SI/000374), ki se je zaključil v letu 2015. Eden izmed ciljev 

je bil odstranjevanje tujerodnih vrst rib iz izbranih pilotnih območij. Na pilotnem območju Mura – 

Petišovci je bila ena izmed ciljnih vrst za odstranjevanje tudi psevdorazbora, vendar z vzorčenji 

mrtvic na območju med leti 2011 in 2015 prisotnosti psevdorazbore nismo potrdili (Podgornik in 

sod., 2014; Cit. po Bric in sod., 2017). 

V letu 2016 sta Ribiška zveza Slovenije in Center za kartografijo favne in flore pričela s projektom 

»Ujemite naravo!«. V okviru tega projekta je bilo do sedaj zbranih 12826 fotografij (71 vrst rib, 8 

vrst potočnih rakov in 8 vrst školjk). Cilj projekta, je bila vzpostavitev sistema za zbiranje podatkov 

o enostavno prepoznavnih vrstah rib, potočnih rakov in školjk s pomočjo vključevanja ljudi v t.i. 

koncept ljudske znanosti (Citizen Science) in sodelovanja med različnimi javnostmi in 

strokovnjaki. Ena od ciljnih skupin so bili ribiči, ki se zaradi svojih interesov in želja zadržujejo ob 

vodah po vsej Sloveniji. Na pobudo se je odzvalo 166 zainteresiranih prostovoljcev, ki so 



Strokovne podlage za preprečevanje širjenja, vnosa in zmanjševanja  

vpliva (invazivnih) tujerodnih vrst rib, rakov in školjk    Podnebni sklad 2019 

50 

 

posredovali podatke o najdbi, opaženju ali ulovu domorodnih in tujerodnih vrst rib, potočnih rakov 

in školjk. V okviru projekta je bilo odkritih tudi nekaj novih tujerodnih vrst za Slovenijo npr. 

ozkoškarjevec. Tovrstno zbiranje podatkov je smiselno nadaljevati tudi v naprej. Zaradi lažje 

preglednosti nad zbranimi podatki, pa bi bilo smiselno vse podatke zbirati v enotni podatkovni 

zbirki, ki bi omogočala pregled prisotnost posamezne vrste in bi bila združljiva z ostalimi 

podatkovnimi zbirkami rib, rakov in školjk. 

Tujina 

Iz objavljenih raziskav v tujini (Britton in Brazier, 2006; Britton in sod., 2008, 2009, 2010; Musil 

in sod., 2014; Lemmens in sod., 2015) so znani poskusi in primeri odstranjevanja psevdorazbor iz 

stoječih vodnih teles v Evropi (predvsem v Veliki Britaniji) zaradi preprečevanja širitve vrste v 

naravne vodotoke na območju. Objavljenih raziskav ali primerov poskusov odstranjevanja 

psevdorazbor iz odprtih vod nismo zasledili. Dosedanje poskuse odstranjevanja psevdorazbor v 

Evropi lahko strnemo v tri načine: uporaba piscicida, izsušitev vodnega telesa in vlaganje plenilcev. 

(Cit. po Bric in sod., 2017) 

Uporaba piscicida 

Kot uspešna metoda za odstranjevanje psevdorazbor iz stoječih vodnih teles (ribogojnice, ribniki) 

se je izkazala uporaba piscicida rotenona (Britton in Brazier, 2006), ki povzroči akutno zastrupitev 

rib. Uporaba rotenona je problematična, saj njegovo delovanje prizadene vse vrste rib, ki 

naseljujejo vodno telo, zato je treba pred tretiranjem domorodne vrste iz vodnega telesa odstraniti. 

Ta metoda je tako primerna le za umetna vodna telesa (ribogojne objekte, ribnike), ki so ločena od 

naravnih vodotokov (ni stalne povezave med stoječim vodnim telesom in vodotokom) in jih 

naseljuje malo domorodnih vrst, po možnosti umetno naseljenih oz. vzdrževanih (npr. vzrejni 

ribniki, komercialni ribniki).Za časa tretiranja z rotenonom iz vodnega telesa je domorodne vrste 

potrebno odstraniti ter po deaktivaciji rotenona ponovno naseliti. Takšen protokol odstranjevanja 

so uspešno izvedli v Veliki Britanij; po odstranitvi psevdorazbor iz vzrejnih ribnikov se je povečala 

produkcija ploščiča in rdečeoke (Britton in Brazier, 2006). Pri uporabi rotenona je pomembna 

predvsem laboratorijsko natančno določena letalna doza, ki je odvisna od abiotskih dejavnikov 

vodnega telesa (npr. tip prisotnega substrata). Rotenon se v različnih okoljih različno hitro 

deaktivira, zato so pri uporabi rotenona nujno potrebni laboratorijski testi in natančna določitev 

protokola tretiranja, da je uporaba uspešna in varna. Uporaba rotenona je bila zaenkrat uspešna v 

majhnih, izoliranih sistemih, kjer je njegovo delovanje omejeno le na lokalne populacije 

psevdorazbore (Lemmens in sod., 2015). Kljub temu ima ta metoda kar nekaj slabosti, saj ni vrstno 

specifična, njeno izvajanje zahteva obsežno delo in precejšnje stroške (Britton in sod., 2008; 

Lemmens in sod., 2015). Uporaba rotenona ima kratkotrajni, enkratni učinek in zato posledično ne 

omogoča trajnostne zaščite ekosistema pred novimi invazijami (Lemmens in sod., 2015; Cit. po 

Bric in sod., 2017). 

Izsušitev vodnega telesa 

V Veliki Britaniji so psevdorazbore uspešno odstranili iz dveh manjših jezer z izsušitvijo. Vodo so 

iz jezer s pomočjo vodnih črpalk izčrpali na kmetijska zemljišča. Med izpraznjenjem jezera so bile 

vse ribe v jezerih (vložene so bile zaradi ribištva) uničene (tudi zaradi okužbe s tujerodnimi 

patogeni). Dno jezera je bilo izpostavljeno sušenju dva tedna, nato tretirano z apnom (kalcijevim 
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oksidom) zaradi odstranjevanja patogenih mikroorganizmov iz sedimenta. Pri tem se je pH 

vrednost sedimenta dvignila v močno bazično območje, ki je pomenilo letalno vrednost. Jezeri so 

pustili prazni še 4 mesece. Polnili sta se le s padavinami in iz naravnih izvirov v jezerih. Po 

zapolnitvi jezer so vzorčenja pokazala odsotnost psevdorazbor, v jezera so ponovno vložili ribe in 

jezeri povezali z vodotokom. Celoten proces od začetka odstranjevanja (izsušitve) in ponovno 

vzpostavljeno funkcionalnostjo ekosistema je potekal skoraj eno leto (Britton in sod., 2008). 

Čeprav je bil ta poskus odstranjevanja z izsušitvijo uspešen, Lemmens in sodelavci (2015) poročajo 

o neuspelih poskusih odstranitve psevdorazbor po izsušitvi stoječih vodnih teles. V njihovi 

raziskavi je šlo za sistem ribnikov, povezanih z dvema potokoma. Ob ponovni polnitvi ribnikov z 

vodo iz potoka, so na vtok namestili rešetke, ki naj bi preprečevale naselitev rib iz vodotoka v 

ribnike. Kljub nameščenim rešetkam so psevdorazbore ribnike ponovno naselile, najverjetneje iz 

okoliških vodotokov. Po mnenju avtorjev so bile odprtine na rešetkah, ki so se za ta namen 

uporabile prevelike, da bi preprečile vdor juvenilnih psevdorazbor nazaj v ribnike. Mladice 

psevdorazbore so izjemno majhne, zato njihovega širjenja ni mogoče omejiti z uporabo rešetk. 

Poleg tega je tudi v ribnikih, ki niso bili popolnoma izsušeni - ostalo je nekaj posameznih luž - vsaj 

nekaj psevdorazbor najverjetneje preživelo. (Cit. po Bric in sod., 2017).  

Tako kot uporaba rotenona je tudi metoda z izsušitvijo vodnega telesa metoda s trenutnim učinkom 

in ne preprečuje novih invazij, še posebej če so psevdorazbore prisotne v vodotokih, ki ta vodna 

telesa napajajo. 

Vlaganje plenilcev 

V raziskavi Lemmensa in sodelavcev (2015) so pokazali, da je vlaganje domorodne plenilske vrste 

ščuke (Esox lucius) v stoječih vodnih telesih (ribnikih) močno zmanjšalo številčnost in biomaso 

psevdorazbor, medtem ko na domorodne vrste niso zabeležili negativnega vpliva. Ena izmed 

možnih razlag je neprilagojenost tujerodnih vrst na domorodne plenilce. Prav tako so rezultati te 

raziskave pokazali, da stalna prisotnost ščuke znatno poveča biološko odpornost domorodne ribje 

združbe na invazijo psevdorazbor. O uspešni odstranitvi psevdorazbor iz ribnikov z vlaganjem 

mladih ščuk (osebki v prvem letu starosti ali 0+) poročajo tudi Musil in sodelavci (2014). 

Psevdorazbore so iz ribnikov po vlaganju ščuk izginile še v istem letu. Biomanipulacija z 

vlaganjem plenilskih vrst rib se je kot uspešna izkazala v manjših in plitvejših stoječih vodnih 

telesih, kjer razgibanost prostora ni tako pestra kot v večjih in globljih jezerskih ekosistemih. Mlade 

ščuke se zadržujejo v litoralnem delu jezera, v predelih, poraščenih z vodno vegetacijo. V večjih 

jezerih, kjer je obširnejši pelagial, se psevdorazbora tako lahko izogne predacijskemu pritisku 

ščuke z zadrževanjem v pelagialnem delu jezera, zato je metoda biomanipulacije v takšnih vodnih 

telesih lahko manj uspešna. Kljub temu je v primerjavi z drugimi znanimi metodami zatiranja 

psevdorazbor, edina trajnostna metoda, ki ekosistem ščiti pred novimi invazijami. Je tudi 

izvedljiva, stroškovno ugodna in ne kontroverzna (Musil in sod., 2014; Cit. po Bric in sod., 2017). 

3.1.8 Predlog nadaljnjih ukerpov 

Ocenjujemo, da je pri nas najpogostejši način vnosa psevdorazbore v celinske vode predvsem 

nenamerni prenos iz toplovodnih ribogojnic in vzrejnih ribnikov z ribami za vlaganje. V vzrejnih 

objektih ni prisotne naravne ribje združbe (ni plenilcev), bogati so s hrano in predstavljajo habitat, 

kjer se psevdorazbore zlahka namnožijo do visoke številčnosti. Ob praznjenjih teh objektov (npr. 

ob čiščenju) se zaradi namestitve neustreznih tehničnih preprek, ki ribam preprečujejo vstop in 
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izstop iz objektov (npr. rešetke s preširokimi odprtinami), ribe razširijo v vodotoke, s katerimi so 

ribniki povezani. Ribniki so z vodotoki večinoma povezani na dva načina, glede na to ali ribnik 

leži na osi vodotoka ali izven nje. V prvem primeru voda direktno vteka in izteka, medtem ko je v 

drugem primeru ribnik z vodotokom povezan z odvzemnim in izpustnim kanalom. Stoječa vodna 

telesa namenjena ribogojstvu ali ribištvu se periodično, zaradi čiščenja, izprazni. Pri tem se na iztok 

iz ribnika namesti rešetke, ki preprečujejo pobeg ali plavljenje rib iz ribnika v vodotok. Ribe, ki 

ostanejo v ribniku, se izlovi in začasno (do ponovne polnitve ribnika) premesti v druge objekte. Pri 

praznjenju naj bi se uporabljale rešetke z režami premera velikosti 0,8 cm. Kljub temu, da so reže 

zelo ozke, psevdorazboram ne preprečujejo prehajanja. Z rešetkami omenjenih dimenzij je tako po 

našem mnenju na iztoku stoječega vodnega telesa možno ustaviti le širjenje odraslih psevdorazbor, 

medtem ko je širjenje zaroda in mladic s tem ukrepom nemogoče preprečiti. Z namestitvijo rešetk 

z manjšimi režami bi postalo praznjenje objektov stoječih voda neizvedljivo, saj bi se rešetke z 

ožjimi režami hitro zapolnile s sedimentom in plavjem, ki z vodo odtekajo v vodotok. Zato bi bilo 

potrebno več pozornosti posvetiti preučevanju novih možnih tehničnih rešitev preprečevanja 

uhajanja rib iz ribnikov v vodotoke. Ena od možnosti preprečevanja je npr. uporaba električne 

bariere namesto rešetk, kot se to ponekod že uporablja v hladnovodnem ribogojstvu. (Cit. po Bric 

in sod., 2017). 

Za odkrivanje novih najdišč tujerodnih vrst ali celo novih prisotnih vrst so pomembni tudi podatki 

naključnih najdb, ki niso vezane na raziskave in strokovno delo (najdbe ribičev in druge 

zainteresirane javnosti), zato je treba vzpostaviti dostopen in enostaven način enotnega zbiranja 

podatkov o najdbah tujerodnih vrst, na primer v obliki spletne aplikacije.  

Pri posvetovanju s ključnimi deležniki (strokovne inštitucije, ribiške družine, ribogojci in 

upravljalci zavarovanih območij narave) smo ugotovili, da je veliko usposobljenih in primernih 

kandidatov, ki bi izvajali ukrepe, ki se navezujejo na preprečevanje vnosa in širjenje invazivnih 

tujerodnih vrst. Posamezni deležniki so pri izvajanju ukrepov pripravljeni sodelovati v primeru, da 

imajo za to vnaprej predvidena sredstva. Tovrstne dejavnosti se lahko potencialno financirajo iz 

evropskih finančnih skladov in iz državnega proračuna. Glede na to, da je v teh primerih 

financiranje kratkoročno, sredstva pa so omejena, predlagamo da se pripravi okviren program 

financiranja, ki bo omogočal dolgoročno zagotavljanje sredstev deležnikom, ki bi bili pripravljeni 

sodelovati pri izvajanju predlaganih aktivnosti. Smiselno bi bilo, da bi to časovno obdobje sledilo 

obdobju Programa upravljanja rib v celinskih vodah Republike Slovenije (PUR), ki velja 12 let. 

Novi stopi v veljavo leta 2022. Načrtom ribiškega upravljanja v ribiških območjih in 

Ribiškogojitvenim načrtom za izvajanje ribiškega upravljanja v izbranem ribiškem okolišu (RGN), 

ki veljajo 6 let. Naslednje načrtovalsko obdobje se prične z letom 2023. Predlagamo, da se koncept 

financiranja za izvajanje ukrepov za preprečevanje širjenja in vnosa invazivnih tujerodnih vrst, ki 

so vezane na vodo osnuje do leta 2022, vzporedno s pripravo PUR. Glede na to, da ni znano 

dolgoročno financiranje predvidenih ukrepov, smo pod posamezne predloge ukrepov zapisali 

katere inštitucije, bi posamezen ukrep lahko izvedle. 

3.1.8.1 Ukrepi zgodnjega odkrivanja 

Na območjih, kjer psevdorazbora še ni bila potrjena, predlagamo redne monitoringe stanja 

psevdorazbore (prisotnost). Osredotočiti bi se bilo potrebno predvsem na Z, osrednjo in J Slovenijo. 

Namen predlaganih monitoringov je zgodnje odkrivanje prisotnosti in širjenja v posameznih 
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vodotokih ali v posameznih odsekih vodotokov po Sloveniji. Monitoring naj obsega tako ihtiološka 

vzorčenja kot zbiranje podatkov iz drugih virov (redna vzorčenja ZZRS, podatki ribiških družin, 

podatki drugih ihtioloških raziskav,…). Monitoring naj se izvaja kot:  

 Kvalitativni monitoring psevdorazbore vzporedno z drugimi kvalitativnimi ihtiološkimi in 

astakološkimi monitoringi in raziskavami. 

 Kvantitativni monitoring v okviru rednih kvantitativnih monitoringov rib in rakov. 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: (Strokovne inštitucije: npr. ZZRS, NIB, 

CKFF, ARSO, Zavod Revivo in drugi; skozi celo leto, vsako leto). 

 

 Redno poročanje ZZRS o novih najdiščih vodnih tujerodnih živalskih vrst na podlagi 

podatkov, pridobljenih iz tekočih ihtioloških raziskav ter drugih raziskav in monitoringov 

vodnih organizmov do roka, ki je določen v izdanem dovoljenju. Če rok ni določen pa 

najkasneje do 31.1. za predhodno leto. 

 Redno javljanje (npr. ribiških družin, ribogojcev, imetnikov vodnih pravic za komercialne 

ribnike …) najdb psevdorazbore na ZZRS do 31.3. za predhodno leto. 

 Letno poročanje o prisotnosti in novih najdiščih tujerodnih vrst rib v letnih poročilih (LPO) 

ribiških družin (Ribkat, do 31.3. za predhodno leto). 

 Letno poročanje o prisotnosti in biomasi tujerodnih vrst rib v vodnih telesih v zasebnem 

upravljanju (ribogojnice, vzrejni ribniki, komercialni ribniki, gramoznice) v pristojne 

katastre (Centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov, MKGP). 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: (Ribiške družine, ribogojci, imetniki vodnih 

pravic; vsako leto do določenih rokov). 

 

 Vzpostavitev sistema za enotno zbiranje podatkov o naključnih najdbah tujerodnih vrst za 

širšo javnost ter spodbujanje javljanja najdb tujerodnih vrst. 

Izvajalec in predvideno časovno obdobje izvajanja: (ZZRS v sodelovanju z drugimi 

inštitucijami; vsako leto skozi celo leto). 

 

3.1.8.2 Ukrepi za obvladovanje 

Ukrepi za obvladovanje vključujejo smrtonosne ali nesmrtonosne fizične, kemične ali biološke 

ukrepe, ki so namenjeni odstranitvi invazivne tujerodne vrste, nadzoru nad njeno populacijo ali 

preprečevanju njenega širjenja. V okviru ukrepov obvladovanja, namenjenih odstranitvi invazivne 

tujerodne vrste, nadzoru nad njeno populacijo ali preprečevanju njenega širjenja, se lahko začasno 

dovoli uporabo že naseljene invazivne tujerodne vrste v komercialne namene, če je to natančno 

utemeljeno in je uveden ustrezen nadzor za preprečitev nadaljnjega širjenja (Uredba EU št. 

1143/2014). Za obvladovanje obstoječih populacij psevdorazbore predlagamo naslednje ukrepe: 
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 Načrtovanje in izvedba pilotnih poskusov odstranitve psevdorazbor. Za pilotna območja 

predlagamo iztoke iz toplovodnih ribogojnic in vode posebnega pomena. Preveri naj se 

uspešnost odstranjevanja in metod, na podlagi katerih bi se izdelale smernice oz. bi se 

priporočili ukrepi za tretiranje ribogojnih objektov in ostalih vodnih teles, kjer so 

psevdorazbore prisotne. 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: upravljavci vodnih teles pilotnih območij 

pod nadzorom ZZRS, ZRSVN in drugih strokovnih inštitucij, ki imajo za to primerno opremo in 

dovoljenja; do sprejetja novega Programa upravljanja rib v celinskih vodah Republike Slovenije 

(PUR). 

 

 Spodbujanje odstranjevanja psevdorazbor iz ribogojnic (nagrajevanje ribogojcev). 

 Preučitev uvedbe novih tehničnih rešitev za preprečevanje prehajanja rib iz ribogojstvu in 

ribištvu namenjenih objektov, stoječih voda v odprte vode (npr. električne bariere) in 

spodbujanje posodobitev teh objektov.  

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: koncesionarji ribogojnih objektov pod 

nadzorom ZZRS, ZRSVN, in druge usposobljene inštitucije, v sodelovanju z MKGP in MOP, v 

prvi polovici novega Programa upravljanja rib v celinskih vodah Republike Slovenije (PUR) 

sprejetega po letu 2022. 

 

 Prepoved poribljavanj z ribami, ki prihajajo iz ribogojnic v katerih je prisotna 

psevdorazbora. 

 Obvezno izločanje invazivnih vrst z ribolovom, ob praznjenjih ribnikov, ob ribiških 

tekmovanjih, ob intervencijskih odlovih in ob vzorčenjih rib za ihtiološke raziskave. 

 Vzpostavitev rednega inšpekcijskega nadzora (okoljska, kmetijska, ribiška inšpekcija, 

UVHVVR) nad toplovodnimi ribogojnicami in redno pregledovanje prisotnosti 

psevdorazbore, vključno s posodobitvijo vrstnega sestava v registru akvakultur. 

 Vzpostavitev sistema obvezne prisotnosti nadzorne službe pri praznjenju toplovodnih 

ribogojnih obratov in ribnikov. 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: Inšpektorat RS za okolje in naravo, 

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Uprava za varno hrano, veterinarstvo 

in varstvo rastlin, člani ribiških družin, ribogojci; v drugi polovici novega Programa upravljanja 

rib v celinskih vodah Republike Slovenije (PUR) sprejetega po letu 2022. 

3.1.8.3 Ukrepi preprečevanja novih naselitev in širjenja 

 Preprečevanje nenamernega prenosa psevdorazbore z opremo (npr. v vedrih, v mrežah itd.) 

pregledovanje opreme za izlove rib pri izvajanju ihtioloških vzorčenj (raziskovalci) ali 

intervencijskih odlovov (izvajalci ribiškega upravljanja). 

 Osveščanje uporabnikov vodnega okolja o ukrepih, ki jih je treba preventivno izvajati za 

preprečevanje raznašanja vodnih invazivnih tujerodnih vrst in njihovih patogenov: 
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pregledovanje in sušenje opreme, prepoved prenašanja živih organizmov, vode in vodnega 

materiala (npr. substrat, plavje) med vodnimi telesi. 

 Izobraževanje ciljne in širše laične javnosti (uporabnikov vodnega okolja – ribiči, čolnarji, 

izvajalci vodnih športov) o vplivih tujerodnih vrst rib na vodno okolje in možnih načinih 

prenašanja. 

 Izobraževanje ribičev o prepoznavanju, vplivu in problematiki tujerodnih vrst rib in ostalih 

vodnih invazivnih vrst. 

 Izobraževanje ribogojcev o prepoznavanju in vplivu vodnih tujerodnih invazivnih vrst in 

vključitev teh vsebin v izobraževalni program za pridobitev naziva ribogojec. 

 Izobraževanje okoljskih in ribiških inšpektorjev o prepoznavanju, vplivu in problematiki 

tujerodnih vrst rib in ostalih vodnih invazivnih vrst rib. 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: Inšpektorat RS za okolje in naravo, 

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Uprava za varno hrano, veterinarstvo 

in varstvo rastlin, člani ribiških družin, ribogojci, ZZRS in druge strokovne inštitucije, ponudniki 

dejavnosti, ki se odvijajo na vodah, Ribiška zveza Slovenije, druge Zveze ribiških družin in 

upravljalci zavarovanih območij narave; dejavnosti naj se odvijajo preko celega leta vsako leto. 

3.1.8.4 Ukrepi za blaženje vpliva psevdorazbore na domorodne vrste 

 Opredelitev vpliva psevdorazbore na domorodne vrste. 

 Spodbujanje zmanjševanja regulacij in degradacij območij, kjer vrsta še ni prisotna ter 

vzpostavitev testnih renaturacij vodnih odsekov, kjer je vrsta prisotna, s čimer bi zagotovili 

primernejši habitat za domorodne vrste v primerjavi s tujerodno psevdorazboro. 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: Strokovne inštitucije: npr. ZZRS, ZRSVN, 

NIB, CKFF, ARSO, Zavod Revivo in drugi, v sodelovanju z gradbeno stroko; do konca novega 

Programa upravljanja rib v celinskih vodah Republike Slovenije (PUR) po letu 2022. 
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3.2 Sončni ostriž (Lepomis gibbosus) (Linnaeus, 1758) 

 

Slika 16: Sončni ostriž (Lepomis gibbosus). 

3.2.1 Klasifikacija in morfološke značilnosti vrste 

Visoko, bočno stisnjeno telo ima pokrito z velikimi luskami. Usta so majhna in rahlo nadstojna. 

Zadnji del škržnega poklopca je podaljšan v krpast izrastek, zadnji rob predpoklopca drobno 

nazobčan. Pobočnica blago ukrivljena. Hrbtna plavut dolga, v sprednjem delu ne razvejane trde, v 

zadnjem razvejane mehke plavutnice. Prsni plavuti dolgi in koničasti. V podrepni plavuti so tri ne 

razvejane plavutnice, po čemer jih ločimo od pravih ostrižev. Telo je olivno zelene barve, s 

številnimi rjavimi pikami. Po glavi se od gobčka proti robovom škržnih poklopcev vlečejo turkizno 

do smaragdno zelene proge. Od hrbta proti trebuhu potekajo navpične, zabrisane temne proge. Na 

vrhu škržnega poklopca je temna pega, pri samicah lahko svetlejša ali manjka. V plavutih je le 

nekaj neizrazitih pigmentnih pik. Repna plavut je rahlo škarjasta. V času drstitve imajo samci 

oranžno do rdeče obarvana lica in trebuh (Povž in Sket, 1990; Povž in Sket, 1999; Veenvliet in 

Kus Veenvliet, 2006; citirano po Jenič in Podgornik 2014). Samice so načeloma bolj blede barve 

z bolj izrazitimi vertikalnimi črtami. Barva vzorca je odvisna od stanja in kondicije posameznika, 

čistosti vode in podlage. Mladice imajo slabše vidne barvne vzorce (CABI, 2020b). 

Preglednica 4: Znanstvena klasifikacija Lepomis gibbosus. 

Znanstvena klasifikacija 

 Klasifikacija  Latinsko  Slovensko  

 Kraljestvo  Animalia  Živali 

 Deblo  Chordata  Strunarji  

 Razred  Actinopterygii  Žarkoplavutarice 

 Red  Perciformes  Ostrižnjaki 

 Družina  Centrarchidae  Sončni ostriži 

 Rod  Lepomis  Lepomis 

 Vrsta  Lepomis gibbosus  Sončni ostriž 
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3.2.2 Biologija vrste 

Sončni ostriž v povprečju zraste 10-15 cm, največ do 40 cm. Spolno dozorijo v 1.-3. letu starosti. 

Živijo od 4 do 9 let (Neophitou in Giapis, 1994). Drstijo se od maja do avgusta, ko temperature 

dosežejo 16 do 18 °C. Drstijo se v skupinah na odprtih, sončnih habitatih vzdolž plitvih obal. Samec 

na peščenem ali gruščnatem dnu izkoplje plitvo jamico (Veenvliet in Kus Veenvliet, 2006; Kottelat 

in Freyhof, 2007: citirano po Jenič in Podgornik), kamor poskusi privabit samico. Par nato plava v 

krogih preko gnezda in v intervalih hkrati odlagata samica ikre samec pa spermije (CABI, 2020b). 

Samec se lahko drsti z več samicami v enem gnezdu in varuje gnezdo, dokler ga zarod ne zapusti 

(Veenvliet in Kus Veenvliet, 2006; Kottelat in Freyhof, 2007). Iz iker se zarod v toplih vodah lahko 

izleže že v 3 dneh (van Kleef in sod., 2008). V izvornem okolju samec varuje zarod še 11 dni po 

izvalitvi, podatki iz Evrope pa nakazujejo, da je ta čas na območju, kjer je tujeroden nekoliko krajši 

(Balon, 1959). Ko se zarod izleže, samec pripravi novo gnezdo za vnovično drst, lahko z isto ali 

pa drugo samico. Samice lahko odložijo do 1000 iker (CABI,2020b). Gre za evritermno vrsto, ki 

tolerira tudi temperature nad 30 °C. Na topli mrtvici Save (Topla) je sončni ostriž vzpostavil 

viabilno populacijo v vodi, kjer temperatura niha od 21°C pa vse do 45 °C (Šumer in sod., 2005).  

Je invertivor, hrani se z vodnimi nevretenčarji (Kottelat in Freyhof, 2007), ribjimi ikrami, zarodom 

ter majhnimi ribami, občasno tudi z vodnim rastlinjem (Povž in sod., 2015). Za sončnega ostriža 

je značilna ontogenetska sprememba v prehrani. Kar pomeni, da se mladice hranijo z 

zooplankotonom, kasneje pa preidejo na bentoške makroinvertebrate. Med nevretenčarji v njegovi 

prehrani prevladujejo trzače (Chironomidae), mladoletnica (Trichoptera), polkrilci (Hemiptera), 

dvokrilci (Diptera) in enodnevnice (Ephemeroptera). Pri zarodu večji del prehrane predstavljajo 

vodne bolhe (Cladocera) in ceponožni rakci (Copepoda) (Gkenas in sod., 2016; Almeida s sod., 

2009). Je prehranski oportunist. Znani pa so tudi primeri, ko je pri izbiri plena nekoliko bolj 

izbirčen. V raziskavi izvedeni na mediteranskih rekah v Španiji, so ugotovili, da odrasli osebki 

izbirajo predvsem večje nevretenčarje. Opazili so, da se kljub veliki količini maloščetincev 

(Oligocheta) in vodnih pršic (Acarina) z njimi niso prehranjevali (Almeida in sod., 2009; van Kleef 

in sod., 2008). Rezultati raziskave nakazujejo na to, da je prehrana sončnih ostrižev v fazi hitre 

populacijske rasti na novem območju bolj specializirana. Po vzpostavitvi populacijskega 

ravnovesja pa postanejo prehranski generalisti (Gkenas in sod., 2016). 

Sončni ostriž se je izkazal za fenotipsko zelo plastično vrsto. Na različnih območjih, se populacije 

med seboj razlikujejo v odvisnosti od prilagoditev na dotično življenjsko okolje. Poznamo oblike 

prilagojene na lentično ali lotično in litoralno ali pelagično okolje (Šumer in sod., 2005). Juvenilni 

osebki iz izvornega okolja, so v primerjavi z osebki iz Evrope dokaj uniformni. Ko dosežejo spolno 

zrelost, se med seboj morfološko razlikujejo (Šumer in sod. 2005). V Evropi ne dosegajo takšnih 

velikosti, kot v izvornem okolju S. Amerike. Sprva se je domnevalo, da je manjša in počasnejša 

rast posledica usmerjene selekcije za akvaristiko, kjer se preferirajo manjši osebki. Vendar glede 

na to, da akvaristika ne predstavlja edinega vira vnosa, je posledica zavrte rasti v odraslem obdobju 

verjetno posledica okolja tj. vegetativne sezone, različne razpoložljivosti hrane v okolju in njene 

energetske vrednosti (npr. mehkužci so energetsko bogata hrana) (Copp in Fox, 2007). Velik vpliv 

na rast in invazivno sposobnost ima tudi višanje temperature vode in daljšanje sezone – večji vnos 

hrane, večja sposobnost asimilacije hranil in nižji energetski stroški (Curcherousset in sod., 2009). 

Ravno zaradi tega so populacije v J delu Evrope obravnavane kot invazivne, medtem ko se 

populacije iz S dela Evrope in Velike Britanije obravnavajo le kot tujerodne vrste. Na S predelih 
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so tako obdobja drsti krajša, ikre odlagajo manj pogosto, rast juvenilnih osebkov je zavrta, osebki 

teh populacij tudi kasneje spolno dozorijo, posledično imajo daljšo življenjsko dobo, v 

razmnoževanje pa vlagajo manj energije (Copp in Fox, 2007; Curcherousset in sod., 2009). 

Ugotavljajo, da se populacije J Evrope pogosteje »odločajo« za r- strategijo razmnoževanja. Sončni 

ostriž ob vnosu na novo, nezasedeno območje v začetni fazi vzpostavljanja populacije veliko 

energije vloži v razmnoževanje in hitro rast. Ko pa se populacija na nekem območju vzpostavi, 

preide iz r-strategije na k-strategijo razmnoževanja (Copp in Fox, 2007). K vzpostavitvi populacije 

pripomore za sončnega ostriža značilen kanibalizem, ki zagotavlja hrano v novem nepoznanem 

okolju, učinke kanibalizma pa omili velika stopnja razmnoževanja (Copp in Fox, 2007). 

3.2.3 Ekologija vrste 

Naseljuje počasi tekoče do stoječe vode, kot so velike reke, jezera, ribniki, kanali in mrtvice. 

Izogiba se hitro tekočih voda. Prisoten je tudi v estuarijih s slanostjo do 18,2 ‰. Odrasli osebki so 

samotarski, mladice se združujejo v jate (Veenvliet in Kus Veenvliet, 2006; Kottelat in Freyhof, 

2007; Jenič in Podgornik, 2014). Z vnosom v S Evropo, izven domorodnega območja, so se 

populacije večinoma vzpostavile v lentičnih ekosistemih, ker naj se načeloma še nebi razmnoževali 

(Copp in Fox, 2007). Tako so gostote tekočih voda v severnih državah majhne, saj v njih prebivajo 

osebki, ki vanje preidejo iz stoječih voda. Na Nizozemskem so gostote sončnega ostriža relativno 

nizke, poseljuje le plitve ribnike, ki imajo višje temperature (van Kleef in sod., 2008). Viabilna 

populacija sončnega ostriža se je vzpostavila tudi na J Norveškem. (Sterud in Jorgsen, 2006). V 

južnejših predelih Evrope predvsem na Iberskem polotoku pa populacije sončnega ostriža 

poseljujejo regulirane reke in akumulacije, kjer se uspešno razmnožujejo (Ferrerira in sod., 2007; 

Hermoso in sod., 2008). Vrsta je manj uspešna v naravnih potokih, kjer se pojavlja v manjši 

številčnosti v primerjavi z domorodnimi vrstami (Clavero in sod., 2004; Mesquita in sod., 2006, 

Almeida in sod., 2009).  

 

Slika 17: Razširjenost sončnega ostriža po svetu (Vir: CABI, 2020b). 
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3.2.4 Razširjenost 

Sončni ostriž je domorodna vrsta v Severni Ameriki: v Velikih Jezerih, Sv. Lovrencu in zgornjem 

Misisipiju ter porečjih atlantskih rek. V Evropo je bil zanesen v osemdesetih letih devetnajstega 

stoletja (1880) kot akvarijska ribica. Sedaj je razširjen po vsej Evropi, od Portugalske do južne 

Ukrajine, proti vzhodu do reke Dnjeper. Posebno pogost je v mediteranskih državah (Jenič in 

Podgornik, 2014). 

Kdaj in kako je sončni ostriž prišel v Slovenijo ni znano. Sedaj je splošno razširjen in pogost v 

toplejših vodotokih in stoječih vodah v donavskem in jadranskem povodju. V Sloveniji sončni 

ostriž v donavskem povodju naseljuje potoke in reke porečij Save, Ljubljanice, Kolpe, Krke, Drave, 

Dravinje, Mure, Pesnice in Ščavnice, Sotle, Savinje, Voglajne, Hudinje; v jadranskem povodju pa 

porečje Vipave in Dragonje. Naseljuje tudi stoječa vodna telesa, kot so npr. Bohinjsko jezero, 

Slivniško jezero, zadrževalnik Klivnik, Žovneško jezero, Velenjsko jezero, Ledavsko jezero, 

Šmartinsko jezero. Po podatkih ribiškega katastra je prisoten še v številnih drugih vodnih telesih. 

Največje naseljenosti dosega v gramoznicah, mrtvicah, zelo počasi tekočih vodah ali v vodotokih, 

ki tečejo iz ribnikov (Jenič in Podgornik, 2014). 

 

Slika 18: Razširjenost sončnega ostriža v Sloveniji po obdobjih (vir: ZZRS Bios, 2020). 

3.2.5 Poti vnosa in širjenje 

Sončni ostriž je bil v Evropo vnesen konec 19. stoletja (Copp in Fox, 2007), natančneje leta 1880 

(Neophitou in Giapis, 1994). Razlogi za vnos sončnega ostriža v Evropo so različni. V Veliki 

Britaniji in na Nizozemskem so jih zaradi svojega lepega izgleda, kot okrasne ribe vlagali v zunanje 

ribnike in jih gojili v akvarijih (Copp in Fox, 2007; van Kleef in sod., 2008). V Franciji so jih 
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vnašali v vodotoke zaradi športnega in rekreativnega ribolova (Copp in Fox, 2007). Več vnosov je 

bilo neuspešnih (Kunstler, 1908), a ko se je vzpostavila viabilna populacija je prišlo do njene hitre 

širitve (Roule, 1928). V J Evropi je vnos sončnega ostriža predvsem posledica ribolova 

(CABI,2020b). Tandon (1976) pojasnjuje, da je prišlo do nenamernega vnosa sončnega ostriža na 

območje takrat še Češko – Slovaške skupaj z uvozom mladih krapov, isti razlog naj bi bil za 

naselitev v J vodotoke Velike Britanije. (CABIa, 2020). Vzpostavitev populacij v Angliji, in na 

Škotskem je bilo dolgo časa neopaženo (Copp in sod., 2002; van Kleef in sod., 2008). Zabeležili 

so tudi populacijo sončnega ostriža na J Norveške (Sterud in Jorgsen, 2006), ki predstavlja 

najsevernejše območje pojava. Na severnem delu Evrope so ga naselili še v Belgijo (Maes, 1898) 

in Nemčijo (Freyhof, 2003). 

V J Evropi je vnos sončnega ostriža predvsem posledica ribičev (CABI,2020b). Na Iberski polotok 

so sončnega ostriža vnesli v okolje skupaj z postrvjim ostrižem (Micropterus salmonides), kot 

njegova hrana. Ker je postrvji ostriž pisivorna riba, so z vnosom sončnega ostriža želeli odvrniti 

plenjenje domorodnih vrst rib (Copp in Fox, 2007).  

Sončni ostriž je danes razširjen že vsaj v 28 državah v Evropi in Mali Aziji, kjer se uspešno 

razmnožuje. Poročajo pa tudi o populacijah iz J Amerike (Brazilija in Čile) (Copp in Fox, 2007). 

Poseljuje širok spekter habitatov od ribnikov, jezer, akumulacij do različne velikosti tekočih 

vodotokov (Almeida s sod., 2014; Copp in Fox, 2007). 

3.2.6 Vpliv na domorodne vrste in habitate 

Sončni ostriž ima, kljub slabi raziskanosti negativen vpliv na domorodne ribje vrste. Opaženo je 

bilo plenjenje ribjih iker  in manjših rib (Garcia de Jalon in sod. 1993; Garcia-Berthou in Moreno-

Amich, 2000), kar se izraža v upadu določenih ribjih vrst (Godinho in Ferreira, 1998). Vpliva tudi 

na endemične mehkužce (Garcia-Berthou in Moreno-Amich, 2000). Izkazalo se je, da je v potokih 

z veliko številčnostjo sončnih ostrižev prišlo do spremembe v strukturi prehranske verige, kar je 

vplivalo na ribje populacije in na vrstno sestavo obvodnih pajkov (Almeida in sod.,2014; van Kleef 

in sod., 2008). 

Raziskava na Iberskem polotoku je pokazala, da je na območjih, kjer se je vzpostavila velika 

populacija sončnega ostriža, prišlo do zmanjšanja velikosti in števila zooplanktona, povečanja 

kalnosti,  klorofila a in količine fosforja ter dušika v ekosistemu (Almeida in sod.,2014).  

Gre za vedenjsko zelo agresivno vrsto. Manjši osebki agresivno vedenje izkazujejo, kot posledica 

kompeticije za hrano , večji osebki pa predvsem zaradi  teritorialnosti in boja za prostor. Agresivno 

vedenje vpliva naštevilne vrste, z različnimi ekološkimi zahtevami npr.obrežne, plagične, bentoške 

vrste. Sončni ostriž domorodnim vrstam z agresivnim vedenjem omejuje dostop do hrane, 

skrivališč, vpliva na reproduktivno uspešnost in izbiro mikrohabitata. Poleg domorodnih rib 

negativno vpliva še na zooplankton, makrobentos, kačje pastirje, rake in dvoživke, saj se te ob 

napadu navadno umaknejo in se ne vračajo nazaj na mesto napada, lahko jih tudi upleni (Almeida 

in sod., 2014; van Kleef in sod., 2008). 

Za razliko od psevdorazbore, za sončnega ostriža še ni veliko potrjenih tujerodnih parazitov in 

bolezni, ki bi jih lahko prenesel na naše domorodne vrste. Na Norveškem in v Angliji so sicer 

potrdili tujerodno vrsto ploskega črva iz družine Monogenea (Sterud in Jorgsen, 2006). Gre za 

vrsto Onchocelidus dispar, ki tako kot sončni ostriž izhaja iz S Amerike. Gre za visoko 
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specializiranega parazita, kar pomeni, da zaenkrat ne predstavlja nevarnosti za domorodne 

evropske vrste (Sterud in Jorgsen, 2006). Sončnega ostriža zajeda tudi vrsta zajedavskega 

ceponožca Larnea cyprinacea (kozmopolitski parazit), ki je bila v Evropo prinesena iz Azije 

(Stravrescu-Bedivan in sod., 2014). 

3.2.7 Pregled dosedanjih aktivnosti in ukrepov 

Sončni ostriž je že razširjen v vodnih telesih po Sloveniji. Zaenkrat posebni ukrepi tarčno za to 

vrsto še niso bili izvajani. Ni znano kakšen vpliv ima ta vrsta na habitate in biodiverziteto. Tudi iz 

tujine je bilo narejenih malo raziskav ali poskusov odstranjevanja ali obvladovanja te vrste. 

Potrebne bi bile raziskave vplivov vrste na biodiverziteto in metod odstranjevanja oz. obvladovanja 

populacij sončnega ostriža. Predlagamo načrtovanje in izvedbo raziskav oz. poskusov 

odstranjevanja sončnih ostrižev iz manjših stoječih vodnih teles z namenom iskanja uspešnih 

načinov odstranjevanja. Van Kleef in sod. (2008) za kontrolo sončnega ostriža na Nizozemskem 

predlagajo povečanje domorodnih kompetitorjev in plenilcev v vodotokih s sončnimi ostriži, 

občasno izsuševanje vodotoka ter uporaba biorazgradljivih pesticidov. 

Kot primer izvedenih konkretnih ukrepov odstranjevanja tujerodnih vrst rib, lahko navedemo 

projekt LIFE WETMAN (LIFE09NAT/SI/000374), ki se je zaključil v letu 2015. Eden izmed ciljev 

je bil odstranjevanje tujerodnih vrst rib iz izbranih pilotnih območij. Na pilotnem območju Mura – 

Petišovci je bila ena izmed ciljnih vrst za odstranjevanje tudi sončni ostriž (Podgornik in sod., 

2014). 

V ribniku Tivoli je bilo leta 2017 organizirano odstranjevanje tujerodnih vrst (Zavod Revivo), iz 

katerega se je odstranilo 976 sončnih ostrižev. Zaradi enkratnega dogodka, in ker se v nadaljevanju 

ukrep ni ponavljal, iz teh podatkov ne moremo sklepati ali je ta metoda učinkovita za dolgoročno 

kontrolo populacije sončnega ostriža. 

3.2.8 Predlog nadaljnjih ukrepov 

Z namenom, da bi omejili širjenje sončnega ostriža, preprečevali vnos na nova območja in 

posledično zmanjšali vpliv na domorodne vrste predlagamo naslednje ukrepe: 

3.2.8.1 Ukrepi zgodnjega odkrivanja sončnega ostriža 

Na območjih, kjer sončni ostriž še ni bil potrjen predlagamo redne monitoringe stanja sončnega 

ostriža (prisotnost). Osredotočiti bi se bilo potrebno predvsem na izolirane vodotoke na območju 

Notranjske, Dolenjske, Gorenjske in Primorske. Namen predlaganih monitoringov je zgodnje 

odkrivanje prisotnosti in širjenja v posameznih vodotokih ali v posameznih odsekih vodotokov po 

Sloveniji. Monitoring naj obsega tako ihtiološka vzorčenja kot zbiranje podatkov iz drugih virov 

(redna vzorčenja ZZRS, podatki ribiških družin, podatki drugih ihtioloških in astakoloških 

raziskav…). Monitoring naj se izvaja kot:  

 Kvalitativni monitoring sončnega ostriža vzporedno z drugimi kvalitativnimi ihtiološkimi 

in astakološkimi monitoringi in raziskavami. 

 Kvantitativni monitoring v okviru rednih kvantitativnih monitoringov rib in rakov. 

 



Strokovne podlage za preprečevanje širjenja, vnosa in zmanjševanja  

vpliva (invazivnih) tujerodnih vrst rib, rakov in školjk    Podnebni sklad 2019 

62 

 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: Strokovne inštitucije: npr. ZZRS, NIB,     

CKFF, ARSO, Zavod Revivo in drugi; skozi celo leto, vsako leto. 

 

 Redno poročanje ZZRS o novih najdiščih vodnih tujerodnih živalskih vrst na podlagi 

podatkov, pridobljenih iz tekočih ihtioloških raziskav ter drugih raziskav in monitoringov 

vodnih organizmov do roka, ki je določen v izdanem dovoljenju. Če rok ni določen pa 

najkasneje do 31.1. za predhodno leto. 

 Redno javljanje (npr. ribiških družin, ribogojcev, imetnikov vodnih pravic za komercialne 

ribnike …) najdb psevdorazbore na ZZRS do 31.3. za predhodno leto. 

 Letno poročanje o prisotnosti in novih najdiščih tujerodnih vrst rib v letnih poročilih (LPO) 

ribiških družin (Ribkat, do 31.3. za predhodno leto). 

 Letno poročanje o prisotnosti in biomasi tujerodnih vrst rib v vodnih telesih v zasebnem 

upravljanju (ribogojnice, vzrejni ribniki, komercialni ribniki, gramoznice) v pristojne 

katastre (Centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov, MKGP). 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: (Ribiške družine, ribogojci, imetniki vodnih 

pravic; vsako leto do določenih rokov). 

 

 Vzpostavitev sistema za enotno zbiranje podatkov o naključnih najdbah tujerodnih vrst za 

širšo javnost ter spodbujanje javljanja najdb tujerodnih vrst.  

Izvajalec in predvideno časovno obdobje izvajanja: (ZZRS v sodelovanju z drugimi 

inštitucijami; vsako leto skozi celo leto). 

3.2.8.2 Ukrepi za obvladovanje sončnega ostriža 

Ukrepi za obvladovanje vključujejo smrtonosne ali nesmrtonosne fizične, kemične ali biološke 

ukrepe, ki so namenjeni odstranitvi invazivne tujerodne vrste, nadzoru nad njeno populacijo ali 

preprečevanju njenega širjenja. Po potrebi so med ukrepi za obvladovanje posegi v sprejemni 

ekosistem namenjeni povečanju njegove odpornosti proti sedanjim in prihodnjim invazijam. V 

okviru ukrepov obvladovanja, namenjenih odstranitvi invazivne tujerodne vrste, nadzoru nad njeno 

populacijo ali preprečevanju njenega širjenja, se lahko začasno dovoli uporabo že naseljene 

invazivne tujerodne vrste v komercialne namene, če je to natančno utemeljeno in je uveden 

ustrezen nadzor za preprečitev nadaljnjega širjenja (Uredba EU št. 1143/2014).  

Za obvladovanje obstoječih populacij sončnega ostriža predlagamo naslednje ukrepe: 

 Načrtovanje in izvedba pilotnih poskusov odstranitve sončnih ostrižev. S tem, naj se preveri 

možnosti in smiselnost odstranjevanja in izdela smernice oz. priporoči ukrepe za tretiranje 

vodnih teles, kjer so sončni ostriži prisotni. Za pilotna območja predlagamo Bohinjsko 

jezero, spodnjo Savo in vode posebnega pomena.  

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: upravljavci vodnih teles pilotnih območij 

pod nadzorom ZZRS, ZRSVN, in druge strokovne inštitucije, ki imajo za to primerno opremo in 

dovoljenja; do sprejetja novega Programa upravljanja rib v celinskih vodah Republike Slovenije 

(PUR). 
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 Spodbujanje odstranjevanja sončnih ostrižev iz ribogojnic (nagrajevanje ribogojcev, ki 

bodo aktivno sodelovali pri reševanju problematike). 

 Preučitev uvedbe novih tehničnih rešitev za preprečevanje prehajanja rib iz objektov 

stoječih voda v odprte vode, namenjenim ribogojstvu in ribištvu (npr. električne bariere) in 

spodbujanje posodobitev teh objektov.  

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: koncesionarji ribogojnih objektov pod 

nadzorom ZZRS, ZRSVN, in druge usposobljene inštitucije, v sodelovanju z MKGP in MOP; v 

prvi polovici novega Programa upravljanja rib v celinskih vodah Republike Slovenije (PUR) 

sprejetega po letu 2022. 

 

 Obvezno izločanje invazivnih vrst z ribolovom, ob praznjenjih ribnikov, ribogojnic, ob 

ribiških tekmovanjih, ob intervencijskih odlovih in ob vzorčenjih rib za ihtiološke 

raziskave. 

 Vzpostavitev oz. dopolnitev rednega inšpekcijskega nadzora (okoljska, kmetijska, ribiška 

inšpekcija, UVHVVR) nad toplovodnimi ribogojnicami in redno pregledovanje prisotnosti.  

 Vzpostavitev sistema obvezne prisotnosti nadzorne službe pri praznjenju toplovodnih 

ribogojnih obratov in ribnikov. 

 Prepoved poribljavanj z ribami, ki prihajajo iz ribogojnic v katerih je prisoten sončni ostriž. 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: Inšpektorat RS za okolje in naravo, 

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Uprava za varno hrano, veterinarstvo 

in varstvo rastlin, člani ribiških družin, ribogojci; v drugi polovici novega Programa upravljanja 

rib v celinskih vodah Republike Slovenije (PUR) sprejetega po letu 2022. 

3.2.8.3 Ukrepi za preprečevanja novih naselitev in širjenja sončnega ostriža 

 Preprečevanje nenamernega prenosa sončnih ostrižev z opremo (npr. v vedrih, v mrežah 

itd.) pregledovanje opreme za izlove rib pri izvajanju ihtioloških vzorčenj (raziskovalci) ali 

intervencijskih odlovov (izvajalci ribiškega upravljanja). 

 Osveščanje uporabnikov vodnega okolja o ukrepih, ki jih je treba preventivno izvajati za 

preprečevanje raznašanja vodnih invazivnih tujerodnih vrst in njihovih patogenov: 

pregledovanje in sušenje opreme, prepoved prenašanja živih organizmov, vode in vodnega 

materiala (npr. substrat, plavje) med vodnimi telesi. 

 Izobraževanje ciljne in širše laične javnosti (uporabnikov vodnega okolja – ribiči, čolnarji, 

izvajalci vodnih športov) o vplivih tujerodnih vrst rib na vodno okolje in možnih načinih 

prenašanja. 

 Izobraževanje ribičev o prepoznavanju, vplivu in problematiki tujerodnih vrst rib in ostalih 

vodnih invazivnih vrst. 

 Izobraževanje ribogojcev o prepoznavanju in vplivu vodnih tujerodnih invazivnih vrst in 

vključitev teh vsebin v izobraževalni program za pridobitev naziva ribogojec. 
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 Izobraževanje okoljskih in ribiških inšpektorjev o prepoznavanju, vplivu in problematiki 

tujerodnih vrst rib in ostalih vodnih invazivnih vrst rib. 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: Inšpektorat RS za okolje in naravo, 

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Uprava za varno hrano, veterinarstvo 

in varstvo rastlin, člani ribiških družin, ribogojci, ZZRS in druge strokovne inštitucije, ponudniki 

dejavnosti, ki se odvijajo na vodah, Ribiška zveza Slovenije, druge Zveze ribiških družin in 

upravljalci zavarovanih območij narave; dejavnosti naj se odvijajo preko celega leta, vsako leto. 

3.2.8.4 Ukrepi za zmanjševanje vpliva sončnega ostriža na domorodne vrste  

Vplivi sončnega ostriža na območju njegove alohtone razširjenosti na domorodne ribe, rake, 

mehkužce in druge živali ter rastline so opisani v poglavju vpliv na domorodne vrste in habitate. 

Dejanski vplivi sončnega ostriža se v Sloveniji razlikujejo glede na posamezen tip vodotoka, zato 

je težko posplošiti vpliv te vrste za celotno državo. Glede na podatke Povž in sod., (2018) se sončni 

ostriž uspešno aklimatizira na nova območja, vpliv na domorodne vrste pa ni poznan. Glede na 

kriterij FISK, ki je bil izdelan za Hrvaško in Slovenijo, se lahko na podlagi raziskav Piria in sod., 

(2016) smatra, da ima sončni ostriž zmeren do srednji potencial invazivnosti. Z namenom 

zmanjševanja vpliva sončnega ostriža na domorodne vrste predlagamo naslednje ukrepe: 

 Opredelitev vpliva sončnega ostriža na domorodne vrste (ovrednoti naj se v katerih tipih 

vodotokov in na katerih območjih ima sončni ostriž največji vpliv na avtohtone združbe). 

Smiselno bi bilo izpostaviti kritična območja, ki predstavljajo vir nadaljnjega širjenja. 

Takim območjem naj se dodeli status kritičnih območij. Izoblikujejo pa naj se tudi kriteriji 

za določanje takih območij. Ti kriteriji naj vključujejo vsaj naslednje točke: povezanost 

vodotokov kjer je vrsta prisotna z drugimi vodotoki, vodna telesa na poplavnih območjih 

kjer je ob visokih vodah možnost prehajanja osebkov v vodotoke, zavarovana območja (ZO, 

NV, Natura 2000) in druga območja z visoko diverziteto ali s prisotnostjo ogroženih 

domorodnih vrst, ter večja ali manjša pričakovana uspešnost odstranjevanja oz. drugih 

ukrepov. 

 Povezovanje s sosednjimi državami in seznanitev z njihovimi aktivnostmi oz. ukrepi in 

njihovo učinkovitostjo, ter sodelovanje pri upravljanju mejnih vodotokov.  

 Spodbujanje zmanjševanja regulacij in degradacij območij, kjer vrsta še ni prisotna ter 

vzpostavitev testnih renaturacij vodnih odsekov, kjer je vrsta prisotna, s čimer bi zagotovili 

primernejši habitat za domorodne vrste v primerjavi s tujerodnim sončnim ostrižem. 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: Strokovne inštitucije: npr. ZZRS, ZRSVN, 

NIB, CKFF, ARSO, Zavod Revivo in drugi, ter druge mednarodne inštitucije, v sodelovanju z 

gradbeno stroko; do konca novega Programa upravljanja rib v celinskih vodah Republike Slovenije 

(PUR) po letu 2022. 
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3.3 Kitajska sladkovodna dremavka (Perccottus glenii) (Dybowski, 1877) 

3.3.1 Klasifikacija in morfološke značilnosti vrste 

Kitajska sladkovodna dremavka je manjša riba dolžine do 25 cm. Robustno vretenasto telo 

popolnoma prekrivajo luske. Ima velika nadstojna usta. Značilni sta dve hrbtni plavuti, ki pa med 

seboj nista povezani, predrepna plavut je razmeroma kratka, repna plavut je zaobljena. Barva telesa 

variira od olivno zelene do rjavo-sive ali temnozelene, odvisno od značilnosti vodnega telesa in 

barve substrata. Po hrbtu in bokih ima temne madeže nepravilnih oblik. Pri samcih sta hrbtni 

plavuti nekoliko večji in bližje ena drugi kot pri samicah, trebušni plavuti pa sta krajši in drugačne 

oblike. V času drstitve so samci temneje obarvani od samic, včasih skoraj črni z nepravilno 

razporejenimi svetlimi modrozelenimi pikami, ki so prisotne v vodoravnih vrstah tudi na hrbtnih 

in predrepnih plavutih, in imajo grbo na glavi (CABI, 2019a). 

Preglednica 5:Zznanstvena klasifikacija vrste Perccottus glenii Perccottus glenii. 

Znanstvena klasifikacija 

 Klasifikacija  Latinsko  Slovensko  

 Kraljestvo  Animalia  Živali 

 Deblo  Chordata  Strunarji  

 Razred  Actinopterygii  Žarkoplavutarice 

 Red  Gobiiformes  Gobiiformes 

 Družina  Odontobutidae  Odontobutidae 

 Rod  Perccottus  Perccottus 

 Vrsta  Perccottus glenii  Kitajska sladkovodna dremavka 

3.3.2 Biologija vrste 

Življenjska doba te vrste je 7-10 let, prvič se drsti pri 1-3 letih in doseže 60 mm dolžine. Drsti se 

večkrat od maja do julija pri temperaturi vode 15-20 °C. Ikre odlaga blizu vodne površine na 

spodnjo stran rastlin, kamnov, korenin. Samci varujejo ikre in agresivno branijo gnezdo (Kottelat 

Slika 19: Kitajska sladkovodna dremavka (Perccottus glenii). 
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in Freyhof, 2007). Hrani se z nevretenčarji, mehkužci, ličinkami dvoživk, juvenilnimi ribami, 

ikrami in vodnimi rastlinami. 

3.3.3 Ekologija vrste 

Je limnofilna vrsta, ki naseljuje sladkovodne kanale, gramoznice, ribnike. Živi v litoralni coni. 

Ustrezajo ji bolj stoječe vode, ki so gosto poraščene z vodno vegetacijo in blatno dno. V rekah se 

izogiba glavnega toka in je pogosta na poplavnih ravnicah in v mrtvicah (CABI, 2019a). Tolerira 

nizko vsebnost kisika v vodi in lahko preživi tudi v sušečih se in zamrznjenih vodnih telesih, tako 

da se zarine v blato in hibernira (Kottelat in Freyhof, 2007). 

3.3.4 Razširjenost 

Naravna razširjenost kitajske sladkovodne dremavke sega na severovzhod Kitajske, severni del 

Severne Koreje in daljni vzhod Rusije in vključuje porečje reke Amur, na severu reko Uda in 

porečje reke Tugur, na jugu pa reke Japonskega morja (CABI, 2019a). 

Z nenamernim vnosom in nato z naravno migracijo je bila kitajska sladkovodna dremavka vnesena 

v države Evrope in Azije, od koder se je nato še razširila z naravnimi migracijami. Poseljuje vode 

Rusije, Latvije, Litve, Estonije, Ukrajine, Moldavije, Mongolije, Poljske, Madžarske, Slovaške, 

Romunije, Bolgarije, Srbije in Hrvaške. Prisotna je v naših sosednjih državah v donavskem 

porečju: na Hrvaškem v reki Savi blizu Slavonskega Broda in na Madžarskem v reki Tisi (CABI, 

2019a). V Sloveniji ta vrsta še ni razširjena, je pa prisotna v sosednjih državah in bi se potencialno 

lahko razširila tudi v Slovenijo. 

 

Slika 20: Razširjenost kitajske sladkovodne dremavke po svetu (Vir: CABI, 2019a). 

3.3.5 Poti vnosa in širjenje 

Prvič je bila izven svoje naravne razširjenost vnesena leta 1912, ko jo je ruski naravoslovec I. L. 

Zalivskii vnesel blizu St. Peterburga, leta 1916 pa je bilo nekaj osebkov prenešenih v vrtni ribnik, 

od koder se je razširila po drugih vodnih telesih (Reshetnikov, 2001). Leta 1948 so jo prinesli v 

Moskvo udeleženci ekspedicije amurja. Kmalu se je pojavila v amaterskih akvarijih in naprej v 
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nekaj ribnikih v Moskvi in njenih provincah. Ostali vnosi so bili naključni ob premeščanjih 

ciprinidov v ribogojnice, od koder se je razširila v celinske vode. V osrednjo Evropo se je razširila 

leta 1980 najverjetneje iz ukrajinske ribogojnice (CABI, 2019a). 

3.3.6 Vpliv na domorodne vrste in habitate 

Ta vrsta je dokazano invazivna zunaj naravnega območja razširjenosti in se lahko prilagodi na 

različna okolja, je habitatni in prehranski generalist in ima visok reproduktivni potencial. Vplivi, 

opisani v nadaljevanju, so povzeti iz raziskav v drugih državah in predstavljajo potencialne 

negativne vplive na domorodne vrste in habitate, v kolikor bi se vrsta razširila tudi v Slovenijo. 

Kitajska sladkovodna dremavka je plenilec, ki se hrani z različnimi vodnimi organizmi, ki 

vključujejo rake (Cladocera, Copepoda, Malacostraca), ličinke žuželk (Ephemeroptera, Odonata, 

Hemiptera, Diptera, Trichoptera, Coleoptera), mehkužce, ribe in ličinke dvoživk. Zaradi široke 

prehrane ima velik vpliv na različne vrste in skupine živali preko plenjenja in kompeticije. V tujini 

so opazili negativno korelacijo med prisotnostjo in številčnostjo kitajske sladkovodne dremavke in 

vrstno pestrostjo vodnih živali (Reshetnikov, 2003). V manjših vodnih telesih lahko zmanjša 

uspešnost razmnoževanja nekaterih vrst rib in dvoživk (plenjenje ličink, drstni habitat) 

(Reshetnikov, 2003). Je nosilec različnih parazitov. V območju naravne razširjenosti lahko gosti 

vsaj 67 različnih vrst parazitov, na območju invazivnosti pa je lahko gostitelj 100 vrstam 

parazitov(Sokolov in sod., 2013). Predstavlja potencialen plen sladkovodnim plenilcem, kot so 

ščuka, smuč in navadni ostriž ter pticam (Bogutskaya in Naseka, 2002). 

3.3.7 Pregled dosedanjih aktivnosti in ukrepov 

Vrsta v Sloveniji še ni prisotna, zato ukrepi za to vrsto pri nas še niso bili izvajani. Ker je 

preprečevanje vnosa in širjenja bolj učinkovito in ekonomično, predlagamo da se ukrepi navezujejo 

predvsem na preprečevanje vnosa, osveščanje in zgodnje odkrivanje. Vrsta je na Seznamu EU, zato 

zanjo veljajo tudi prepovedi z Uredbe EU (št. 1143/2014). Kljub temu ne smemo izključiti 

možnosti namernega ali nenamernega vnosa vrste v slovenske vode. Naravno se vrsta razširja 

predvsem dolvodno (Reshetnikov in Ficetola, 2011), zato je verjetnost, da bi se razširila v Slovenijo 

po naravni poti manjša. Malo številčne osebke (prve zametke populacije) je na novih območjih v 

začetku invazije težko odkriti zgodaj. Med vnosom te vrste na novo območje in odkritjem njene 

prisotnosti lahko mine več let (Reshetnikov, 2013). Ukrepi morajo tako učinkovito preprečevati 

predvsem poti namernega ali nenamernega vnosa (akvakulture, izpustitev iz akvarijev, žive vabe, 

…).  

3.3.8 Predlog nadaljnjih ukrepov 

3.3.8.1 Ukrepi zgodnjega odkrivanja 

Ker vrsta še ni prisotna v Sloveniji je zelo pomembno, da se hitro odkrije njeno prisotnost v 

primeru, da jo kdo goji oz. da preide v naravno okolje. Monitoring naj obsega tako ihtiološka 

vzorčenja kot zbiranje podatkov iz drugih virov (redna vzorčenja ZZRS, podatki ribiških družin, 

podatki drugih ihtioloških in astakoloških raziskav…). Monitoring naj se izvaja kot:  

 Kvalitativni monitoring vzporedno z drugimi kvalitativnimi ihtiološkimi in astakološkimi 

monitoringi in raziskavami. 

 Kvantitativni monitoring v okviru rednih kvantitativnih monitoringov rib in rakov. 
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Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: (Strokovne inštitucije: npr. ZZRS, NIB, 

CKFF, ARSO, Zavod Revivo in drugi; skozi celo leto, vsako leto). 

 

 Redno poročanje ZZRS o novih najdiščih vodnih tujerodnih živalskih vrst na podlagi 

podatkov, pridobljenih iz tekočih ihtioloških raziskav ter drugih raziskav in monitoringov 

vodnih organizmov do roka, ki je določen v izdanem dovoljenju. Če rok ni določen pa 

najkasneje do 31.1. za predhodno leto. 

 Redno javljanje (npr. ribiških družin, ribogojcev, imetnikov vodnih pravic za komercialne 

ribnike …) najdb kitajske sladkovodne dremavke na ZZRS do 31.3. za predhodno leto. 

 Letno poročanje o prisotnosti in novih najdiščih tujerodnih vrst rib v letnih poročilih (LPO) 

ribiških družin (Ribkat, do 31.3. za predhodno leto). 

 Letno poročanje o prisotnosti in biomasi tujerodnih vrst rib v vodnih telesih v zasebnem 

upravljanju (ribogojnice, vzrejni ribniki, komercialni ribniki, gramoznice) v pristojne 

katastre (Centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov, MKGP). 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: (Ribiške družine, ribogojci, imetniki vodnih 

pravic; vsako leto do določenih rokov). 

 

 Vzpostavitev sistema za enotno zbiranje podatkov o naključnih najdbah tujerodnih vrst za 

širšo javnost ter spodbujanje javljanja najdb tujerodnih vrst.  

Izvajalec in predvideno časovno obdobje izvajanja: (ZZRS v sodelovanju z drugimi 

inštitucijami; vsako leto skozi celo leto). 

 

 Izobraževanje o prepoznavanju kitajske sladkovodne dremavke, z namenom hitrejše 

identifikacije vrste na terenu. 

Izvajalec: ZZRS, RZS; ZRD (Zveze ribiških družin). 

3.3.8.2 Ukrepi preprečevanja novih naselitev in širjenja 

 Osveščanje o vrsti in njeni invazivnosti predvsem tistih, ki bi potencialno (namerno ali 

nenamerno) lahko vnesli to ribo v Slovenijo (akvaristi in ribiči). 

 Preverjanje potencialnih poti vnosa (akvaristična ponudba, preprodaja med ljubiteljskimi 

akvaristi, prisotnost v zasebnih akvarijih).  

 Identificiranje vročih točk izpustov tujerodnih vrst in pregledovanje le teh, postavitev 

opozoril o nevarnosti izpuščanja tujerodnih vrst (mestni ribniki, tople struge). 

 Preprečevanje nenamernega prenosa kitajske sladkovodne dremavke z opremo (npr. v 

vedrih, v mrežah itd.) pregledovanje opreme za izlove rib pri izvajanju ihtioloških vzorčenj 

(raziskovalci) ali intervencijskih odlovov (izvajalci ribiškega upravljanja). 

 Osveščanje uporabnikov vodnega okolja o ukrepih, ki jih je treba preventivno izvajati za 

preprečevanje raznašanja vodnih invazivnih tujerodnih vrst in njihovih patogenov: 



Strokovne podlage za preprečevanje širjenja, vnosa in zmanjševanja  

vpliva (invazivnih) tujerodnih vrst rib, rakov in školjk    Podnebni sklad 2019 

69 

 

pregledovanje in sušenje opreme, prepoved prenašanja živih organizmov, vode in vodnega 

materiala (npr. substrat, plavje) med vodnimi telesi. 

 Izobraževanje ciljne in širše laične javnosti (uporabnikov vodnega okolja – ribiči, čolnarji, 

izvajalci vodnih športov) o vplivih tujerodnih vrst rib na vodno okolje in možnih načinih 

prenašanja. 

 Izobraževanje ribičev o prepoznavanju, vplivu in problematiki tujerodnih vrst rib in ostalih 

vodnih invazivnih vrst. 

 Izobraževanje okoljskih in ribiških inšpektorjev o prepoznavanju, vplivu in problematiki 

tujerodnih vrst rib in ostalih vodnih invazivnih vrst rib. 

 Spremljanje širjenja vrste v sosednjih državah in mednarodna komunikacija z 

raziskovalnimi inštitucijami. 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: Inšpektorat RS za okolje in naravo, 

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Uprava za varno hrano, veterinarstvo 

in varstvo rastlin, člani ribiških družin, ribogojci, ZZRS, NIB in druge strokovne inštitucije, 

ponudniki dejavnosti, ki se odvijajo na vodah, Ribiška zveza Slovenije, druge Zveze ribiških družin 

in upravljalci zavarovanih območij narave; dejavnosti naj se odvijajo preko celega leta vsako leto. 

3.3.8.3 Ukrepi v primeru najdbe v Sloveniji 

 V primeru suma, da je bila najdena kitajska sladkovodna dremavka je potrebno aktivirati 

intervencijsko skupine, ki bo ocenila številčnost in pričela z izvajanjem ukrepov za 

preprečevanje širjenja. 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: ZZRS, ZRSVN, Center za obveščanje, 

Inšpektorat RS za okolje in naravo, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, 

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, člani ribiških družin, ribogojci, ZZRS in 

druge strokovne inštitucije, ponudniki dejavnosti, ki se odvijajo na vodah, Ribiška zveza Slovenije, 

druge Zveze ribiških družin in upravljalci zavarovanih območij narave, dejavnosti naj se odvijajo 

preko celega leta vsako leto. 
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3.4 Progasti morski som (Plotosus lineatus) (Thunberg, 1787) 

 

Slika 21: Progasti morski som (Plotosus lineatus). 

3.4.1 Klasifikacija in morfološke značilnosti vrste 

Redko presega velikost 30 cm. Telo nima lusk, krožni odsek se zmanjšuje proti repu. Ima velika 

usta z 8 brki: 4 na vsaki čeljusti. Hrbtni plavuti sta dve. Prva ima nevaren strupen bodičast izrastek; 

druga pa ima 69 do 115 mehkih bodičastih izrastkov. Strupeni bodičasti izrastki se nahajajo tudi 

na prsnih. V celoti imamo tri strupene bodice s strupnimi žlezami, ki so skrite pod kožo. Vbodi so 

zelo boleči, lahko tudi usodni za nepazljive potapljače (Mazza, 2020). Vrsta je poznana po svoji 

strupenosti in je z njo potrebno ravnati skrajno previdno. Ko bodice predrejo kožo, se strup injicira 

v telo in povzroča hude bolečine, lahko tudi smrt (Golani, 2002). Od ostalih sredozemskih vrst se 

loči po značilnih štirih brkih in specifični črtasti obarvanosti. 

Preglednica 6: Znanstvena klasifikacija vrste Plotosus lineatus. 

Znanstvena klasifikacija 

 Klasifikacija  Latinsko  Slovensko  

 Kraljestvo  Animalia  Živali 

 Deblo  Chordata  Strunarji  

 Razred  Actinopterygii  Žarkoplavutarice 

 Red  Siluriformes  Somi 

 Družina  Plotosidae  Plotosidae 

 Rod  Plotosus  Plotosus 

 Vrsta  Plotosus lineatus  Progasti morski som 

3.4.2 Biologija vrste 

Progasti morski som je amfidromna in evrihalina vrsta. Prilagaja se različnim slanostim, kar ji 

omogoča vstop v estuarije rek ter brakične vode. V laboratoriju je osebek preživel v okolju, kjer se 

je slanost gibala med 2 in 52 ppt. V Singapurju poseljuje estuarije rek s slanostjo 12 ppt. Do sedaj 

še niso zaznali primerov, da bi svoj življenjski cikel zaključil v okolju z nizko slanostjo. Poseljuje 
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območja s povprečno letno temperaturo vode med 21 in 29o C. V naravnem okolju se drsti v 

poletnih mesecih med majem in julijem. V Koreji vrhunec drstitve nastopi meseca junija (Galanidi 

in sod. 2019). Progasti morski som odlaga ikre na dno oceana ali morja, tam se razvijajo tudi 

ličinke. Na območjih izven naravne razširjenosti drst prav tako poteka v poletnih mesecih. Spolno 

dozori med 1- 3 letom. Samice odlagajo med 525 do 1176 iker letno v plitvine na obalnih predelih 

pod kamenjem, na peščenem dnu pa pod večjimi kosi naplavin. Samec varuje gnezdo z ikrami do 

izvalitve larv. Larve na dnu morja se premikajo s tokom, a ne zapuščajobližine obale. Po 10 do 15 

dneh se larve transformirajo v mladice, ki že aktivno plavajo. Mladice se pogosto združujejo v jate 

po več 100 osebkov, ki čez dan po peščenem in blatnem dnu iščejo hrano (Galanidi in sod., 2019). 

Ob nevarnosti bodice usmerijo navzven za obrambo (Mazza, 2020). Prehranjujejo se tudi na z 

algami poraščenih površinah in na koralnih grebenih. Ponoči pa se skrivajo pod koralnimi ali 

kamnitimi policami in v notranjosti umetnih struktur. Odrasli osebki so nočno aktivni. Vrsta je  

mesojeda, prehranjuje se povečini z mehkužci, črvi, ribami in raki. Največji delež v prehrani 

invazivnih populacij predstavljajo ribe in raki (Galanidi in sod. 2019). Živijo od 7-10 let (Mazza, 

2020).  

3.4.3 Ekologija vrste 

Izhaja iz Indo-Pacifiške regije. Naravno poseljuje obalne bentoške habitate kot tudi odprto morje 

od Japonske vse do Avstralije, V Afrike in Rdečega morja (Galanidi in sod.2019). Je obalna vrsta, 

ki poseljuje različne habitate, od lagun, peščenih substratov do koralnih grebenov (Taylor in 

Gomon, 1986). Je evrihalina vrsta, kar pomeni, da sodi med vrste, ki se prilagajajo različni slanosti 

okolja. Pojavljajo se tako v estuarijih kakor tudi v sladkih vodah. Prehranjuje se večinoma z raki, 

mehkužci in majhnimi ribami (Golani, 2002; Mazza, 2020). Zadržuje se v bentoških habitatih, kot 

tudi v odprtem morju. Mladice se zadržujejo na območju plitvin, kjer po dnu iščejo hrano, odrasli 

pa se ob nastopu velike gostote v populaciji širijo v globine. Do sedaj je podatek najglobljega 

nahajališča progastega morskega soma iz globine 83m (Galandi in sod., 2019).  

3.4.4 Razširjenost 

Ima široko razširjenost v indo-pacifiških tropskih vodah. Najdemo ga ob vzhodni obali Afrike, od 

Južne Afrike in Madagaskarja vse do Rdečega morja, Komorskih otokov, Sejšelov, Mauritiusa, 

Maldivov in Andamanskih otokov. Najdemo ga tudi v Indiji, Šrilanki, Indoneziji, Avstraliji, Novi 

Gvineji, Mikroneziji, Filipinih in otokih Ogasawara v južnem delu Japonske. Vzhodno je 

koloniziral otoke Samoa, Tonga in Cookove otoke ter celo Kalifornijo. Na jugu, v Tihem oceanu, 

poseljuje Novo Kaledonijo in otok Lord Howe (Mazza, 2020). 

3.4.5 Poti vnosa in širjenje 

Z odprtjem Sueškega kanala leta 1869, se je vzpostavila povezava med tropskim Rdečim morjem 

in vzhodnim Sredozemskim morjem. Posledično se je omogočil prehod številnim vrstam, med 

njimi tudi progastemu morskemu somu, ki se je v Sredozemskem morju prvič pojavil na obalah 

Izraela leta 2001, ujeli so vsega skupaj 17 osebkov (Golani, 2002), v sledečih letih je  prišlo do 

populacijske eksplozije. Sledile so najdbe na območju Libanona, Sirije in Turčije. Po pojavu 

progastega morskega soma v Iskenderunskem zalivu v Turčiji in na Levantski obali leta 2016 se 

njegova populacije povečuje. Opazili so različno velike osebke, kar pomeni, da se na tem področju 
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tudi uspešno razmnožuje. Vrsta je vzpostavila populacijo tudi v Egiptu in Tuniziji (Galanidi in 

sod., 2019). 

Širi se približno 100 km na leto, tudi proti morskim tokovom. Razširjanje na lokalni ravni je 

predvsem posledica migracije mladic, medtem ko preko globin in na daljše razdalje migrirajo 

odrasli osebki (Galanidi in sod., 2019). 

Nevarnost za vnos na ozemlje Evrope predstavlja predvsem akvaristika ter nenamerni izpusti iz 

raziskovalnih inštitucij in akvarijev. Progasti morski som je popularna okrasna riba v ZDA, ki pa 

k sreči ni tako priljubljena v Veliki Britaniji in Evropi. Za vnos v Evropska morja so nevarni 

predvsem akvariji in raziskovalne inštitucije v bližini morja. Taki akvariji so na primer v Genovi, 

Monaku in na Malti. Značilno je da se vrsta uspešno razmnožuje tudi v ujetništvu, kar dodatno 

povečuje možnost vnosa, predvsem zaradi zmožnosti razvoja ličink v filtrih akvarijev (Galanidi in 

sod., 2019). 

Celotna Sredozemska obala, vključno z obalo Iberskega polotoka zaradi ustreznih temperatur 

predstavljata primerno območje za potencialno poselitev s to vrsto. Sposoben je poseliti tudi Črno 

in Marmarsko morje, ker pa ni znano ali lahko vrsta zaključi življenjski cikel tudi pri nizki slanosti, 

ni nujno, da bi se tu vzpostavile viabilne populacije. S človeško pomočjo lahko vrsta teoretično 

poseli tudi Biskaljski zaliv (Galanidi in sod., 2019). 

Poleg naravnega širjenja vrste lahko na to vpliva tudi trgovina z akvaristiko in širitev na ožja 

področja zaradi zavržkov pri ribarjenju. Ribiči, ki lovijo na morju prebirajo ulov in zaveržek ulova 

vržejo nazaj v morje, na ta način se lahko omogoči širitev čez večje globine, ki jih po naravni poti 

nebi premagali. Očitno se je globina pri tej vrsti izkazala, kot glavni omejujoči faktor za širitev, saj 

zaenkrat še ni prišlo do poselitve Sicilije in Malte, kjer se navadno vzpostavijo velike populacije 

invazivnih vrst. Ena izmed nevarnosti vnosa je tudi ilegalna preprodaja osebkov ujetih v naravi za 

namene akvaristike. Podobno se dogaja tudi z ostalimi tropskimi ribami iz koralnih grebenov 

(Galanidi in sod., 2019). 

3.4.6 Vpliv na domorodne vrste in habitate 

Vpliv progastega morskega soma na domačo favno in habitat je slabo preučen. Najbolj vidne 

posledice so na območju Izraela, kjer je prišlo do hitre populacijske rasti. Potencialno je lahko hud 

kompeticijski tekmec z domorodnimi vrstami za hrano in prostor. Opazili so, da sta v zadnjih 20 

letih, od kar se vrsta pojavlja na tem območju, upadli populaciji ribjih vrst Mullus barbatus in 

Mullus surmuletus. Na območjih invazivnosti zaradi plenilskega pritiska na rake in ribe drastično 

posredno vpliva tudi na domorodne predatorje in nasploh spreminja strukturo domorodnih združb 

(Otero in sod., 2013). Znano je, da mladice, ki se združujejo v jate in pustošijo po morskem dnu 

povečajo kalnost in spreminjajo lastnosti sedimenta (Cline in sod. 1994), to pa vpliva na kroženje 

nutrientov in resuspenzijo sedimenta (Yehel in sod, 2002). 

Bolje dokumentirane so posledice, ki jih vrsta povzroča s svojim bolečim in strupenim ubodom, 

pri katerem se sprosti termolabilen strup. Glede na to, da v Izraelu vrsta predstavlja velik delež 

ulova ribičev, je posledično zaradi rokovanja z ribo tudi veliko ubodov, ki so zelo boleči in nevarni. 

(Galanidi in sod., 2019). 
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3.4.7 Pregled dosedanjih aktivnosti in ukrepov 

Progasti morski som zaenkrat še ni prisoten v Evropski uniji, so pa že znani podatki o pojavljanju 

te vrste iz Sredozemskega morja od koder se lahko potencialno razširi tudi v Jadransko morje. 

Evropska unija, je do sedaj pripravila približno oceno nevarnosti in hitrosti širjenja vrste iz obale 

Lavant proti Evropi. Za omejujoča faktorja širjenja sta se izkazali temperatura in globina. Ocenjena 

so bila potencialna območja evropske obale, kjer bi se populacija lahko vzpostavila, ter potencialni 

viri osebkov za nove vnose (Galanidi in sod., 2019).  

V primeru, da bi se vrsta pojavila na obalah EU, se ocenjuje, da bi bila eradikacija nerealistična. 

Tarčni izlov vrste bi stroškovno predstavljal velik in dolgotrajen zalogaj. Lov s kočami bi bil 

nesprejemljiv, saj bi dodatno negativno vplival na domorodne vrste in njihove habitate. Lovilo bi 

se ga lahko tudi z različnimi drugimi ribolovnimi metodami (mreže, vrše, ribolov s palico, 

podvodni ribolov), vendar pa je učinkovitost izlova vprašljiva. Za kontrolo obstoječih populacij in 

posledično zmanjšano možnost vnosa v EU, se na območju razširjenosti spodbuja komercialno 

reguliran ribolov, osveščanje ribičev in javnosti, kako odreagirati v primeru uboda, kako se mu 

izogniti in kako oskrbeti rano. Priporoča pa se tudi večji nadzor nad trgovanjem s to vrsto (Galanidi 

in sod., 2019). 

V slovenskem morju se z namenom spremljanja vrstne pestrosti in abundance tujerodnih vrst izvaja 

projektna naloga, katere izvajalec je Morska biološka postaja Piran (NIB). Ta naloga se izvaja od 

leta 2018 do leta 2021. Namen naloge je pridobivanje podatkov o prisotnosti tujerodnih vrst v 

slovenskem morju in spremljanje njihove širitve. Beleži se tudi vplive na domorodne vrste, vplive 

na ribolovne vire in na marikulturo. Pridobljeni rezultati bodo prispevali k ohranitvi in krepitvi 

storitev v zvezi z biotsko raznovrstnostjo in ekostistemskimi stroritvami. Do junija leta 2019 je bilo 

v okviru te naloge ugotovljennih 31 vrst tujerodnih organizmov (Orlando-Bonaca in sod., 2019). 

Prav tako pa je NIB izvajal osveščanje deležnikov. Tovrstne aktivnosti je smiselno izvajati tudi v 

nadaljevanju, predvsem z namenom zgodnjega odkrivanja tujerodnih vrst v slovenskem morju.  

3.4.8 Predlog nadaljnjih ukrepov 

3.4.8.1 Ukrepi zgodnjega odkrivanja 

Ker vrsta še ni prisotna v Sloveniji je najpomembnejše, da se preprečuje vnose in gojenje te vrste. 

V primeru, da preide v naravno okolje pa je ključno hitro odkritje in ustrezno ukrepanje.  

 Kvalitativni monitoring vzporedno z drugimi kvalitativnimi ihtiološkimi in astakološkimi 

monitoringi in raziskavami. 

 Kvantitativni monitoring v okviru rednih kvantitativnih monitoringov rib v Jadranskem 

morju. 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: (Strokovne inštitucije: npr. ZZRS, NIB, 

CKFF, ARSO, Zavod Revivo in drugi; skozi celo leto, vsako leto). 

 

 Redno poročanje ZZRS in NIB o morebitni najdbi progastega morskega soma. 

 Letno poročanje o prisotnosti in biomasi tujerodnih vrst rib v ulovu (MKGP in ZZRS). 
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 Osveščanje o prepoznavanju progastega morskega soma, z namenom hitrejše identifikacije 

vrste na terenu. Pri osveščanju je potrebno poudariti tudi nevarnost vboda s strupenimi trni. 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: Ribiči, Zveza za športni ribolov na morju 

Slovenije, ZZRS, NIB, ZRSVN; vsako leto skozi celo leto. 

 Vzpostavitev sistema za enotno zbiranje podatkov o naključnih najdbah tujerodnih vrst za 

širšo javnost (ribiči, potapljači…) ter spodbujanje javljanja najdb tujerodnih vrst v 

Jadranskem morju. 

Izvajalec in predvideno časovno obdobje izvajanja: (ZZRS v sodelovanju z drugimi 

inštitucijami; vsako leto skozi celo leto). 

 

3.4.8.2 Ukrepi preprečevanja novih naselitev in širjenja 

 Osveščanje o vrsti in njeni invazivnosti predvsem tistih, ki bi potencialno (namerno ali 

nenamerno) lahko vnesli to ribo v Slovenijo (akvaristi in ribiči). 

 Preverjanje potencialnih poti vnosa (akvaristična ponudba, preprodaja med ljubiteljskimi 

akvaristi, prisotnost v zasebnih akvarijih). 

 Preprečevanje nenamernega prenosa progastega morskega soma z opremo (npr. v vedrih, v 

mrežah, balastnih vodah itd.). 

 Osveščanje uporabnikov vodnega okolja o ukrepih, ki jih je treba preventivno izvajati za 

preprečevanje raznašanja vodnih invazivnih tujerodnih vrst in njihovih patogenov. 

 Izobraževanje ciljne in širše laične javnosti (uporabnikov vodnega okolja – ribiči, čolnarji, 

izvajalci vodnih športov) o vplivih tujerodnih vrst rib na vodno okolje in možnih načinih 

prenašanja. 

 Izobraževanje ribičev in potapljačev o prepoznavanju vrste, nevarnosti za zdravje, vplivu 

na ekosistem in problematiki tujerodnih vrst rib in ostalih vodnih invazivnih vrst. 

 Izobraževanje okoljskih in ribiških inšpektorjev o prepoznavanju, vplivu in problematiki 

tujerodnih vrst rib in ostalih vodnih invazivnih vrst rib. 

 Spremljanje širjenja vrste v sosednjih državah in mednarodna komunikacija z 

raziskovalnimi inštitucijami. 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: Inšpektorat RS za okolje in naravo, 

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Uprava za varno hrano, veterinarstvo 

in varstvo rastlin, ribiči, potapljači, Zveza za športni ribolov na morju Slovenije, ZZRS, NIB in 

druge strokovne inštitucije, ponudniki dejavnosti, ki se odvijajo na vodah in upravljalci 

zavarovanih območij narave; dejavnosti naj se odvijajo preko celega leta vsako leto. 

3.4.8.3 Ukrepi v primeru najdbe v Sloveniji 

 V primeru, da se v Sloveniji potrdi prisotnost progastega morskega soma, je o tem potrebno 

obvestiti pristojne inštitucije, ki že izvajajo monitoring tujerodnih morskih vrst. 
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 Izvajalci naj monitoring prilagodijo in pravočasno obvestijo ribiče in potapljače na 

nevarnost vboda (zastrupitve). 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: MBP-NIB, ZZRS, ZRSVN, upravljalci 

zavarovanih območij narave, Zveza za športni ribolov na morju Slovenije.  
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4 ZNAČILNOSTI INVAZIVNIH TUJERODNIH RAKOV Z UREDBE EU 

ŠT. 1143/2014 

4.1 Signalni rak (Pacifastacus leniusculus) (Dana, 1852) 

 

Slika 22: Signalni rak (Pacifastacus leniusculus). 

4.1.1 Klasifikacija in morfološke značilnosti vrste 

Signalni rak običajno doseže 15-17 cm telesne dolžine. Barva telesa je med svetlo in temno rjavo, 

včasih do opečnate. Na pregibu škarij ima značilno belo do svetlo modro liso. Spodnja stran škarij 

je rdečkasta. Rostrum je po vsej dolžini enako širok ali trapezoiden, osrednji greben je viden in 

brez trnov. Površina škarij je drobno zrnata, na otip skoraj gladka. Vratna brazda je brez trnov. Ob 

rostrumu ima dva para postorbitalnih trnov (Govedič 2006; Cit. po Bric in sod., 2017). 

Preglednica 7: Znanstvena klasifikacija vrste Pacifastacus leniusculus 

Znanstvena klasifikacija 

 Klasifikacija  Latinsko  Slovensko  

 Kraljestvo  Animalia  Živali 

 Deblo  Arthropoda  Členonožci  

 Poddeblo  Crustacea  Raki 

 Razred  Malacostraca  Višji raki 

 Red  Decapoda  Raki deseteronožci 

 Družina  Astacidae  Astacidae 

 Rod  Pacifastacus  Pacifastacus 

 Vrsta  Pacifastacus leniusculus  Signalni rak 

4.1.2 Biologija vrste 

Razmnoževanje poteka v zimskih mesecih. Samica nosi jajca na spodnji strani repa, dokler se 

mladiči ne izležejo. Samice z jajci lahko najdemo od februarja do junija. Posamezni osebki živijo 

tudi 20 let. Signalni raki so aktivni predvsem ponoči, podnevi se skrivajo v rovih, ki jih skopljejo 
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pod kamni ali v brežinah. So vsejedci, hranijo se z algami, vodnimi rastlinami, nevretenčarji, pa 

tudi ostanki večjih živali (Kus Veenvliet in Veenvliet 2008; Cit. po Bric in sod., 2017). 

4.1.3 Ekologija vrste 

Naseljuje različne habitate: velike reke, potoke, jezera in ribnike (Kus Veenvliet in Veenvliet 

2008). Ustrezajo mu podobni življenjski pogoji kot jelševcu (Govedič 2006; Cit. po Bric in sod., 

2017). 

4.1.4 Razširjenost 

Domovina signalnega raka je zahodni del Severne Amerike in Kanada (Kus Venvlieet in Venvlieet 

2008, Schuster in sod. 2010). V devetnajstem in dvajsetem stoletju je bil naseljen po vsej Evropi 

ter tudi v nekatere severnoameriške države (Schuster in sod. 2010, IUCN). V Evropo so ga iz 

Severne Amerike v Italijo prinesli že okoli leta 1850 (Jaklič in Vrezec 2013). Danes je prisoten v 

Avstriji, Belgiji, na Cipru, Danskem, Finskem, Franciji, Nemčiji, Grčiji, Italiji, Japonskem, Latviji, 

Litvi, Luksemburgu, Nizozemski, Poljski, Portugalskem, Rusiji, Španiji, na Švedskem, v Švici in 

v Veliki Britaniji (Schuster in sod. 2010, IUCN). (Cit. po Bric in sod., 2017). 

 

Slika 23: Razširjenost signalnega raka po svetu (Vir: CABI, 2020c). 

V Sloveniji je signalni rak razširjen v porečju reke Mure (2003) in Drave (2007). V Muri je bil 

odkrit leta 2003, v Dravi pa leta 2007. Prisoten je v celotnem spodnjem toku reke Mure, najden pa 

je bil tudi v nekaterih njenih pritokih, v potoku Bolt pri Ceršaku, Ščavnici in Kučnici. V reki Dravi 

je signalni rak prisoten v najmanj dveh tretjinah slovenskega dela, oziroma je uspešno poselil 

območje med Dravogradom in Ptujskim jezerom (Govedič in sod. 2011; Govedič in sod. 2015; 

Govedič in sod., 2018). 
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Slika 24: Razširjenost signalnega raka po Sloveniji. 

4.1.5 Poti vnosa in širjenje 

Signalni raki so bili namerno vneseni na Švedsko leta 1959 in nato v severno Evropo in je sedaj 

prisoten od Španije do Finske, z izolirano grško populacijo. V 70-tih letih prejšnjega stoletja so bili 

namerno naseljeni v Avstrijo kot zamenjava za jelševce, ki so izumrli zaradi bolezni račje kuge. V 

desetletjih po naselitvah so se populacije signalnega raka na avstrijskem Koroškem hitro 

povečevale (Weinländer in Füreder 2009).  

V začetku tega stoletja so se razširili v Slovenijo, najprej po reki Muri, nato še po reki Dravi (Bertok 

in sod. 2003, Govedič in sod. 2011). V obeh primerih je šlo za širjenje naturalizirane populacije iz 

Avstrije (Füreder, 2009, Vrezec in Brancelj 2012). Signalni rak je bil v Sloveniji prvič najden v 

reki Muri, na avstrijsko – slovenski meji leta 2003 (Govedič 2006) in v Dravi leta 2007. Potrebno 

je poudariti, da se je signalni rak na Hrvaško razširil preko Slovenije v zgolj 5 letih. Leta 2011 je 

bil odkrit tudi v kraški reki Korani. Domneva se, da je bil v porečje Save vnesen namerno. Po 

ocenah hrvaških raziskovalcev se širi s hitrostjo 2 km na leto. (Hudina in sod., 2009; Hudina in 

sod., 2013; Kus Venvlieet in Venvlieet, 2016; Cit. po Bric in sod., 2017). 

Glavna pot vnosa in širjenja signalnega raka v Slovenijo je širjenje naturalizirane populacije iz 

Avstrije in Hrvaške (Vrezec in Brancelj 2012).  

Osebki znotraj vodotokov aktivno migrirajo tako v gorvodni kot v dolvodni smeri, mladi osebki se 

širijo tudi pasivno, s plavljenjem ob višjih pretokih. V povezavi z vnosom tujerodnih vrst se 

ponekod omenja tudi vnos vrst kot posledica uporabe žive vabe pri ribolovu. Vse domorodne vrste 

Slika : Razširjenost signalnega raka v Sloveniji 
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rakov so v Sloveniji zavarovane, zato se za ribolov rakov kot vabe ni uporabljalo. V skladu s 

Pravilnikom o komercialnih ribnikih (Ur. list RS št. 113/07 in 100/12) je pri ribolovu v 

komercialnih ribnikih prepovedano kot vabo uporabljati žive vretenčarje, uporabe živih 

nevretenčarjev pa ne prepoveduje, zato je s pojavom tujerodnih vrst rakov teoretično ta pot vnosa 

v Sloveniji možna, čeprav se po naših informacijah v praksi ne uporablja. (Cit. po Bric in sod., 

2017). 

4.1.6 Vpliv na domorodne vrste in habitate 

Signalni rak sodi med najbolj invazivne tujerodne vrste v Evropi. Zaradi velikih negativnih vplivov 

na domorodne vrste, je bil leta 2016 uvrščen na seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo 

Unijo (EC 2016) (Kus Venvlieet in Venvlieet, 2016). Signalni rak s tekmovanjem za hrano in 

življenjski prostor ter zaradi prenašanja račje kuge bistveno vpliva na domorodne vrste rakov in 

marsikje že povzroča lokalno izumiranje potočnih rakov (Weinländer in Füreder, 2009). 

Signalni rak naseljuje enake habitate kot domorodne vrste rakov: jelševec (Astacus astacus), 

koščak (Austropotamobius torrentium) in koščenec (Austropotamobius pallipes) (Kus Venvlieet in 

Venvlieet 2016). V Veliki Britaniji je izginotje domorodne vrste, koščenca (A. pallipes), povezano 

z namnožitvijo signalnih rakov (Kemp in sod. 2003, Bubb in sod. 2005, Dunn in sod. 2009) in 

medvrstno kompeticijo (Dunn in sod. 2009). Raziskave Crawforda in sod. (2006) so potrdile, da je 

na območjih, kjer so se signalni raki namnožili, diverziteta in številčnost vrst bentoških 

nevretenčarjev drastično upadla. Signalni rak je zaradi izrazitejše teritorialnosti bolj uspešen pri 

zasedanju in branjenju skrivališč kot domorodne vrste rakov. Velika številčnost signalnih rakov 

zato lahko spremeni demografsko strukturo domorodnih vrst rakov, saj zaradi izpodrivanja večjih, 

odraslih osebkov domorodnih vrst rakov, le-te bolj izpostavi predaciji. Na primeru koščenca (A. 

pallipes) je bilo ugotovljeno, da so bili v življenjskih prostorih, ki sta jih naseljevali obe vrsti, 

številčnejši majhni osebki koščenca (Dunn in sod. 2009).  

Poleg negativnih vplivov na domorodne vrste rakov, so raziskave pokazale tudi vpliv na 

domorodne vrste rib. Ugotovljen je bil negativen vpliv na številčnost juvenilnih atlantskih lososov, 

ki se skrivajo v enakih skrivališčih kot signalni raki (Griffiths in sod. 2004). Signalni rak lahko v 

vodah, kjer se pojavlja v velikih gostotah, poje ikre na drstiščih tako salmonidnih kot ciprinidnih 

vrst rib (Govedič 2006), kar ima neposreden vpliv na ribje združbe. Signalni raki imajo lahko 

negativne vplive na gospodarstvo, saj lahko povzročijo upad uspešnosti vzreje komercialno 

zanimivih vrst rib (Kus Venvlieet, 2016).  

Eden največjih prepoznanih negativnih vplivov signalnega raka na domorodne vrste je prenašanje 

bolezni račje kuge, ki jo povzroča oomiceta Aphanomyces astaci (Vrezec in Brancelj 2012).  

V murski populaciji signalnega raka je bila zopet potrjena prisotnost oomicete A. astaci, zato vdor 

signalnega raka (in ostalih tujerodnih vrst rakov) predstavlja nov rezervoar povzročitelja račje kuge 

(Vrezec in Brancelj 2012). Med leti 2009 in 2011 so bile z molekularnimi metodami pregledane 

izbrane populacije vseh petih vrst potočnih rakov, ki so bile v tistem času znane v Sloveniji. 

Prisotnost povzročitelja račje kuge je bila potrjena pri signalnem raku iz reke Mure ter pri koščaku 

iz Borovniščice pri Ljubljani (Kušar in sod. 2013, Govedič in sod. 2015). Na podlagi rezultatov je 

bilo ugotovljeno, da gre za nov, koevoluirani sev oomicete A. astaci, ki se za domorodno vrsto, 

koščaka, ni izkazal smrten. Novi sev predstavlja še večjo grožnjo za širjenje bolezni na ostale, 
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neokužene populacije, saj se lahko širi tudi preko domorodnih vrst (Govedič in sod. 2015). Čeprav 

sev za domorodne vrste ni akutno smrten, imajo latentno okuženi raki kljub temu znižano 

odpornost in so bolj občutljivi na druge okoljske strese ter imajo tudi višjo stopnjo smrtnosti pri 

morebitni okužbi z drugimi sevi kuge (Jusilla in sod. 2015, Govedič in sod. 2015). 

Tujerodne vrste potočnih rakov predstavljajo grožnjo za ekosisteme celinskih voda v Evropi, saj 

lahko kot omnivorni plenilci bistveno vplivajo na spremembe vodnih združb (Vrezec in Brancelj 

2012). Kjer se pojavljajo velike populacije signalnih rakov, lahko povzročajo tudi spremembe 

habitata, saj pojedo vse vodno rastlinje in alge. To lahko posredno vpliva tudi na druge vodne 

organizme (Kus Venvlieet in Venvlieet 2016). Poleg degradacije vodnih makrofitov zaradi kopanja 

račin v brežine pride tudi do degradacije in destabilizacije brežin. S tem neposredno vplivajo na 

sediment in njegov transport v vodotoku (Johnson in sod. 2010, Harvey in sod. 2011).  

V Sloveniji v trenutnem stanju največjo grožnjo predstavlja širjenje signalnega raka v pritoke, kjer 

sta prisotni domorodni vrsti rakov – jelševec in koščak. Ukrepe je zato treba usmeriti v 

preprečevanje razširjanja invazivne vrste ter v zmanjševanje njenih populacij. V raziskavi Jaklič 

(2016) je bilo ugotovljeno, da ima signalni rak v primerjavi z domorodnimi vrstami podoben letni 

življenjski cikel, vendar ima nekatere značilnosti (populacija z visoko gostoto, krajši razvojni krog, 

boljši fitnes), ki ga postavljajo v boljši položaj v primerjavi z domorodnimi raki. V raziskavi se je 

izkazalo, da ima z jelševcem močno prekrito realizirano nišo, kar pomeni, da ima nanj največji 

vpliv.  

4.1.7 Pregled dosedanjih aktivnosti in nadaljnjih ukrepov 

V svetu se za eradikacijo tujerodnih vrst rakov uporabljajo različne metode, ki jih lahko v grobem 

razdelimo v različne kategorije (mehanske, biološke, fizične, uporaba biocidov in uporaba 

feromonov). Z mehanskimi metodami, kamor spada tudi lov z vršami, vlečnimi mrežami in 

elektroizlov, lahko populacije zmanjšamo, popolna odstranitev rakov pa je praktično nemogoča 

(Holdich in sod 1999; Hiely, 2003; Peay in Hiely, 2006). Velik potencial za kontrolo račjih 

populacij ima tudi biološka kontrola z vnosom plenilskih rib, kot je na primer jegulja (Anguilla 

anguilla). Tudi s to metodo še ni zabeleženega uspešnega primera izkoreninjenja tujerodnih rakov. 

Podobno pa je tudi z izsuševanjem vodnih teles ali njihovih delov. V primeru izsušitve si raki 

izkopljejo račine, preko katerih pridejo do vlažnega okolja, ki se stika s podtalnico. V takih 

razmerah so sposobni preživeti tudi več mesecev (Holdich in Reeve, 1991). Na območju gorskega 

potoka v španski pokrajini Andaluzija so izvajali dolgoročno kontrolo signalnega raka z namenom 

zmanjšanja številčnosti obstoječe populacije. Z izvedenimi ukrepi so zmanjševali možnost širjenja 

in namernega prenosa. V obdobju od leta 2005-2009 so odstranili 31374 rakov. Že v prvem letu je 

povprečni ulov rakov na osebo upadel iz 30.4 na 9.8. V prvih letih so rake lovili z vršami in s 

postavljanjem ekopasti, v zadnjem letu pa so jih lovili tudi z uporabo elektroizlova. Intenziven 

izlov odraslih osebkov je povzročil drastičen upad odraslih osebkov, kar je vplivalo na 

reproduktivno sposobnost populacije. Zmanjšano število odraslih osebkov pa je vplivalo na manjšo 

kompeticijo velikih osebkov na manjše v smislu hrane in zatočišč, kar je vplivalo na stopnjo rasti 

in obnovitev populacije (Dana in sod., 2010). 

V Veliki Britaniji so signalnega raka poskusili eradicirati tudi z neselektivno metodo elektrošokov. 

Za odstranjevanje so se poslužili uporabe (96KW, 1600V) enosmernega električnega toka v 

dvominutnih presledkih. Po 308 minutah so zabeležili 97% smrtnost (Peay in sod., 2014). Nekaj 
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raziskav pa se navezuje tudi na uporabo tarčnih feromonov, ki bi lahko bili uporabno orodje pri 

odstranjevanju signalnega raka. Tovrstne raziskave so še v povojih, s to metodo pa ni zabeleženega 

nobenega primera popolne odstranitve signalnega raka (Corkum in sod., 2007; Stebbing in sod., 

2003). 

Za najuspešnejšo metodo se je izkazala uporaba kemičnih pripravkov. Ta metoda vključuje 

uporabo biocidov, površinsko aktivnih snovi (surfaktantov) in feromonov. Za uspešne se je 

izkazala uporaba organofosfatov in organokloridov, za katere pa je znano, da se bioakumulirajo, 

kar je njihova skrajno nezaželjena lastnost (Holdich in sod., 1999). Na Škotskem so bili pri 

odstranjevanju signalnega raka uspešni z uporabo naravnih piretrinov, ki pa so zelo dragi, zato je 

njihova uporaba omejena. Da bi pocenili ukrepe so pričeli z raziskavami in sintezami sintetičnih 

pripravkov, ki so poleg tega, da so cenovno dostopnejši tudi obstojnejši in bolj toksični za rake. Na 

Norveškem so na območju 5 manjših ribnikov uporabili pripravek BETAMAX VET. Gre za 

spojino, ki bazira na cipermetrinu in je bila izvorno uporabljena za tretiranje ribjih uši na atlanskem 

lososou v ribogojnicah. Cipermetrin je sintetični piretroid in se uporabla kot licenciran insekticid 

po Evropi. Piretroidi in njihovi sisntetični ekvivalenti so strupeni za ribe hladnih voda, vodne 

insekte in rake, med tem ko ima na ostale nevretenčarje, sesalce in ptice relativno majhen vpliv. 

Vsi piretroidi povzročijo ireverzibilne spremembe prenosa živčnih impulzov, kar se konča s smrtjo. 

Piretroidi se v okolju zadržujejo krajši čas, se ne akumulirajo v iosferi in zanje ni značilna 

biomagnfikacija v prehranski verigi. Vnovična vzpostavitev ekosistema je relativno hitra, pri čimer 

strupenost traja od nekaj dni do nekaj mesecev. Ekosistem se običajno obnovi v času enega leta 

(Sandodden in sod., 2010). Celoten, uspešno izveden ukrep je stal 95.000 evrov. 

V današnjem času je vedno več zahtev po odstranitvi vodnih preprek. Neovirana prehodnost je 

ključna za vse migratorne vrste rib. Vendar ne smemo pozabiti, da tudi manjši pragovi ali jezovi 

lahko omejijo oz. močno upočasnijo disperzijo invazivnih vrst rakov. V raziskavi Rosewarne in 

sod., (2013) so s pomočjo PIT (Passive Integrated Transponders) tag telemetrije ugotovili, da 

pragovi za 45% zmanjšujejo disperzijo signalnega raka gorvodno, med tem, ko na disperzijo 

dolvodno nimajo bistvenega vpliva. Poleg pragov na disperzijo rakov vpliva tudi temperatura in 

dolžina dneva, od katerih je odvisna njihova aktivnost. Tekom raziskave so ugotovili, da se preko 

pragov uspešnejše širijo samci. Odstranitev pragov na območjih, kjer je signalni rak prisoten lahko 

pospeši širitev sirjenje vrste gorvodno. 

V Sloveniji je bil leta 2017 opravljen monitoring jelševca in signalnega raka na Goričkem 

(Zavratnik in sod., 2017). Leto zatem je bil izveden monitoring signalnega raka na ključnih 

območjih v Sloveniji (Govedič in sod., 2018). V letu 2019 so na podlagi predhodnih ugotovitev 

(Zavratnik in sod., 2017) izvedli monitoring in izlov signalnega raka na reki Kučnici, v okviru 

katerega so odstranili 79 osebkov (Zavratnik in sod., 2019). 

Signalni rak velja za problematično invazivno tujerodno vrsto, zato se z njegovo problematiko 

invazije ukvarja mnogo raziskovalcev širom sveta. Iz objavljene literature je mogoče zaslediti 

veliko različnih ukrepov in načinov odstranjevanja. Trenutno ne poznamo nobene metode, ki bi 

bila družbeno sprejemljiva in dovolj učinkovita, da bi z njo tarčno odstranili signalnega raka. 

Situacijo dodatno zapleta dejstvo, da so se signalni raki razširili iz sosednje Avstrije, ki bo kljub 

naporom na območju Slovenije ostajala donor osebkov za ponovno vzpostavljanje populacije, zato 

je potrebno o ukrepih razmišljati na meddržavnem nivoju, saj bodo edino tako zasnovani ukrepi 
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uspešni tudi v Sloveniji. Podobno velja za Hrvaško in Madžarsko, saj zanjo donor osebkov v 

porečju reke Mure in Drave predstavlja Slovenija. Signalni rak pa se lahko iz Hrvaške proti toku 

razširi tudi v porečje reke Save v Slovenijo. 

Ker ne poznamo ukrepov, s katerimi bi učinkovito odstranili signalnega raka na ozemlju Slovenije, 

smo mnenja, da je vse ukrepe potrebno usmeriti v zmanjševanje populacij, preprečevanje širjenja 

znotraj že obstoječih populacij, najpomembneje pa je preprečevati nove vnose na območja, kjer 

vrsta še ni prisotna. 

Širjenje naturalizirane populacije je možno teoretično omejevati z ukrepi zmanjševanja populacije 

oz. z intenzivnim odstranjevanjem odraslih, reproduktivnih osebkov, ki so sposobni večjih 

premikov (Moorhouse in MacDonald 2011). Glede na iz tujine znane poskuse odstranjevanja rakov 

menimo, da je najprimernejši ukrep vzpostavitev rednega izjavljanja signalnih rakov z ustreznimi 

metodami (npr. vršami) v okviru večjega, dolgoletnega projekta z zagotovljenim financiranjem in 

ciljem zmanjšanja populacije in preprečevanja širjenja signalnega raka na območju Mure in Drave, 

kjer je vrsta prisotna. Izvajalec ukrepov v okviru takšnega projekta mora(jo) biti ustrezna(e) 

inštitucija(e), ki imajo za tovrstno delo urejena dovoljenja in specifično znanje.  

Kot trajnostni ukrep na območju reke Mure in Drave, ki bi pripomogel k zmanjšanju populacije 

signalnega raka na ključnih območjih, je uvedba lova na tujerodne vrste rakov z učinkovitimi 

lovnimi orodji, tudi kot del ribiškega upravljanja v ribiških okoliših, kjer je prisoten signalni rak 

(npr. žičnati krožniki). Po trenutno veljavni področni zakonodaji (Pravilnik o ribolovnem režimu v 

ribolovnih vodah, Ur. list RS št. 99/2007) je lov rakov dovoljen le z ribiško palico, ki za lov rakov 

ni učinkovita metoda. Zakonodajo je smiselno spremeniti na način, da bodo v njej opredeljene tudi 

učinkovite metode za lov na tujerodne vrste rakov, kot so naprimer lov na rake z žičnatimi krožniki 

in vršami. Na ta način bi lahko ribiči z lovom na tujerodne rake prispevali k zmanjšanju populacij 

tujerodnih vrst rakov v Sloveniji, saj bi odstranjevanje potekalo tudi preko ribolova. Za 

preprečevanje novih namernih vnosov je ključnega pomena tudi osveščanje ciljne javnosti o 

problematiki in vplivih vnosa signalnega raka na domorodne vrste. 

Po neuradnih podatkih naj bi ilegalni lov na signalne rake v Sloveniji že potekal, živi osebki pa naj 

bi se prodajali v avstrijske restavracije po ceni enega evra na raka. Po pogovoru z avstrijskimi 

ihtiologi smo izvedeli, da se lov na signalnega raka legalno izvaja na avstrijski strani Mure, medtem 

ko je na slovenski strani nedovoljen. Avstrijski državni organi so po besedah poznavalcev rakov 

financirali nakup večjega števila vrš in ga razdelili med lokalna ribiška društva, ki v zameno za 

dovoljenje in vrše izvajajo ukrep odstranjevanja signalnega raka. Glede na te podatke bi bilo morda 

smiselno v prihodnosti opraviti raziskavo, s katero bi primerjali gostote rakov na avstrijski in 

slovenski strani. Prodaja signalnih rakov v Avstriji očitno ni prepovedana, saj smo iz drugega vira 

izvedeli, da signalne rake lovi in prodaja vsaj eden ribogojec.  

Na Hrvaškem so že leta 2013 izvedli pilotni projekt, v okviru katerega so preučili učinkovitost in 

možnost ukrepov za nadzor in preprečevanje širjenja signalnega raka po reki Korani. V okviru tega 

projekta so pričeli tudi z izdelavo modelov, na podlagi katerih bo mogoče spremljati strukturo in 

predlagati najučinkovitejše načine za nadzor širjenja. Trenutno se kaže, da je ukrep lova z vršami 

primerna metoda za zmanjševanje populacij in upočasnitev širjenja signalnega raka. 
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V primeru, da se presodi, da predlagani ukrep lova signalnega raka s strani ribiških družin ni 

sprejemljiv zaradi prevelikega tveganja za širjenje na nova območja, zaradi prenosa bolezni in 

ilegalne trgovine, predlagamo preučitev možnosti nadzorovanega izvajanja tovrstnih ukrepov. S 

tem namenom bi bilo smiselno ustanoviti manjšo skupino za to delo usposobljenih ljudi, ki bi 

izvajali kontrolirani odlov. Na območjih, kjer so signalni raki prisotni, predlagamo odlov samic in 

vračanje samcev. Ker gre za drage ukrepe (ekipa, transport, vrše, vabe …), bi bilo smiselno 

omogočiti prodajo legalno ulovljenih rakov, s katerimi bi se pokrilo te stroške. Osebe, ki bi izvajale 

rakolov, bi hkrati izvajale tudi monitoring, kontrolirale ilegalen lov in izobraževale uporabnike 

vodnih okolij. 

Za odkrivanje novih nahajališč tujerodnih vrst ali celo novih prisotnih vrst so pomembni podatki 

naključnih najdb, ki niso vezane na raziskave in strokovno delo (najdbe ribičev in druge 

zainteresirane javnosti), zato je potrebno vzpostaviti dostopen in enostaven način enotnega zbiranja 

podatkov o najdbah tujerodnih vrst, na primer v obliki spletne aplikacije.  

V letu 2016 sta Ribiška zveza Slovenije in Center za kartografijo favne in flore pričela s projektom 

»Ujemite naravo!««. V okviru tega projekta je bilo do sedaj zbranih 12826 fotografij (71 vrst rib, 

8 vrst potočnih rakov in 8 vrst školjk). Cilj projekta, je bila vzpostavitev sistema za zbiranje 

podatkov o enostavno prepoznavnih vrstah rib, potočnih rakov in školjk s pomočjo vključevanja 

ljudi v t.i. koncept ljudske znanosti (Citizen Science) in sodelovanja med različnimi javnostmi in 

strokovnjaki. Ena od ciljnih skupin so bili ribiči, ki se zaradi svojih interesov in želja zadržujejo ob 

vodah po vsej Sloveniji. Na pobudo se je odzvalo 166 zainteresiranih prostovoljcev, ki so 

posredovali podatke o najdbi, opaženju ali ulovu domorodnih in tujerodnih vrstah rib, potočnih 

rakov in školjk. V okviru projekta je bilo odkritih tudi nekaj novih tujerodnih vrst za Slovenijo npr. 

ozkoškarjevec. Tovrstno zbiranje podatkov je smiselno nadaljevati tudi v naprej. Zaradi lažje 

preglednosti nad zbranimi podatki pa bi bilo smiselno vse podatke zbirati v enotni podatkovni 

zbirki, ki bi omogočala pregled prisotnost posamezne vrste in povezavo z že obstoječimi zbirkami 

podatkov. 

V letu 2016 in 2017 je potekal tudi projekt Invazivke nikoli ne počivajo z namenom osveščanja in 

preprečevanja negativnega vpliva invazivnih vrst na evropsko ogrožene vrste. Projekt je bil 

namenjen vsem prebivalcem Slovenije. V okviru projekta so izvajali izobraževanja in osveščali o 

vplivu invazivnih vrst, ki uničujejo našo lokalno biodiverziteto in naravo. Tovrstni projekti so 

pomembni, saj se z njimi spodbudi posameznike k odgovornim ravnanjem, ki je ključno pri 

preprečevanju novih vnosov in širjenja invazivk ter bolezni povezanih z njimi. V okviru tega 

projekta so na družabnem omrežju odkrili tudi izpust ozkoškarjevca v Savinjo.  

Program upravljanja rib v celinskih vodah RS za obdobje do leta 2021 (sprejet v letu 2015) je 

podlaga za pripravo načrtov ribiškega upravljanja za ribiška območja in ribiškogojitvene načrte za 

ribiške okoliše. V skladu s programom se je v ribiškogojitvene načrte za ribiške okoliše vključilo 

tudi smernice za upravljanje s signalnim rakom s strani koncesionarjev: (spodbujanje 

odstranjevanja signalnih rakov v okviru izvajanja ribolova (uplen signalnih rakov je neomejen, 

dovoljene so vse dovoljene ribolovne tehnike). Ribiška družina lahko organizira akcije 

odstranjevanja signalnih rakov po predhodni pridobitvi soglasja MKGP, ki določi dovoljene 

ribolovne tehnike na signalne rake v času trajanja akcij. Nobene vrste tujerodnih rakov po ulovu ni 

dovoljeno prenašati, dokler niso humano usmrčeni!). Ker se približujemo letu 2021, bo potrebno 
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pripraviti nov program upravljanja rib v celinskih vodah RS kot podlaga za naslednje načrtovalsko 

obdobje (12 let). Predlagamo, da tudi novi program vključuje poglavje o upravljanja tujerodnih 

rakov v celinskih vodah RS za obdobje od leta 2022 dalje.  

4.1.8 Predlog nadaljnjih ukrepov  

4.1.8.1 Ukrepi zgodnjega odkrivanja 

Na območjih, kjer signalni rak še ni bil potrjen predlagamo redne monitoringe stanja v okviru 

drugih monitoringov. Namen predlaganih monitoringov je zgodnje odkrivanje prisotnosti in 

širjenja v posameznih vodotokih ali v posameznih odsekih vodotokov po Sloveniji. Monitoring naj 

obsega tako astakološka vzorčenja kot zbiranje podatkov iz drugih virov (redna vzorčenja ZZRS, 

podatki ribiških družin, podatki drugih ihtioloških in astakoloških raziskav, raziskav drugih vodnih 

nevretenčarjev…). Monitoring naj se izvaja kot:  

 Kvalitativni monitoring signalnega raka vzporedno z drugimi kvalitativnimi ihtiološkimi, 

astakološkimi in ostalimi monitoringi in raziskavami. 

 Kvantitativni monitoring v okviru rednih kvantitativnih monitoringov rib, rakov in ostalih 

vodnih nevretenčarjev. 

 Monitoring potočnih rakov naj se razširi na celotno območje Slovenije in naj vklučuje vse 

domorodne vrste vključno z jelševcem, ki je prisoten na nekaterih območjih, kjer koščakov 

ni. S tem bodo tarčno za potočne rake raziskana območja, ki do sedaj še niso pokrita. 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: (Strokovne inštitucije: npr. ZZRS, NIB, 

CKFF, ARSO, Zavod Revivo, Lutra in drugi; skozi celo leto, vsako leto). 

 

 Redno poročanje ZZRS o novih najdiščih vodnih tujerodnih živalskih vrst na podlagi 

podatkov, pridobljenih iz tekočih ihtioloških raziskav ter drugih raziskav in monitoringov 

vodnih organizmov do roka, ki je določen v izdanem dovoljenju. Če rok ni določen pa 

najkasneje do 31.1. za predhodno leto. V primeru, da se signalnega raka odkrije izven 

porečja Drave in Mure,  je potrebno najdbo sporočiti takoj, ne glede na navedene roke. 

 Redno javljanje (npr. ribiških družin, ribogojcev, imetnikov vodnih pravic za komercialne 

ribnike …) najdb signalnih rakov na ZZRS do 31.3. za predhodno leto. 

 Letno poročanje o prisotnosti, ulovu in novih najdiščih tujerodnih vrst rakov v letnih 

poročilih (LPO) ribiških družin (Ribkat). 

 Letno poročanje o prisotnosti in biomasi tujerodnih vrst rib in rakov v vodnih telesih v 

zasebnem upravljanju (ribogojnice, vzrejni ribniki, komercialni ribniki, gramoznice) v 

pristojne katastre (Centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov, 

MKGP). 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: (izvajalci monitoringov in ostalih raziskav, 

ribiške družine, ribogojci, imetniki vodnih pravic; vsako leto do določenih rokov, razen v primeru 

najdbe izven porečja reke Mure in Drave). 
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 Vzpostavitev sistema za enotno zbiranje podatkov o naključnih najdbah tujerodnih vrst za 

širšo javnost ter spodbujanje javljanja najdb tujerodnih vrst. 

 Sodelovanje s sosednjimi državami, ki imajo podatke o potencialni naravni širitvi 

signalnega raka na območje Slovenije. 

Izvajalec in predvideno časovno obdobje izvajanja: (ZZRS v sodelovanju z drugimi 

inštitucijami; vsako leto skozi celo leto, takoj ko bo mogoče). 

 

 Vzpostavitev krovnega laboratorija na ozemlju Slovenije, ki bo omogočal cenovno ugodno 

analizo okoljske DNA za detekcijo vrste, in bolezni, ki jih prenaša. 

Izvajalec in predvideno časovno obdobje izvajanja oz. vzpostavitve: (Biotehniška fakulteta, 

NIB, ARSO, Veterinarska fakulteta… v sodelovanju z drugimi inštitucijami; v naslednjem 12 

letnem obdobju). 

 

 Vzpostavitev finančnega sklada, katerega sredstva bodo namenjena predlaganim ukrepom 

intervencijske skupine. Sredstva iz tega sklada, morajo biti na razpolago takoj, ko se 

intervencijska skupina aktivira. Zaradi urgentnega dogodka, morajo biti taka sredstva na 

voljo brez dolgotrajnih javnih razpisov, saj je hitro ukrepanje bistveno za uspešno 

eradikacijo. S tem se zagotovi večjo uspešnost in zmanjša stroške nadaljnjih ukrepov. 

Izvajalec in predvideno časovno obdobje izvajanja oz. vzpostavitve: (MOP in MKGP, takoj, 

ko bo mogoče, v primeru, da se oceni za smiselno dejanje). 

4.1.8.2 Ukrepi za obvladovanje in preprečevanje širjenja 

 Vzpostavitev in izvajanje rednega, celoletnega izlavljanja signalnih rakov na naseljenih 

območjih (Mura, Drava) s poudarkom na njunih pritokih, kjer prihaja signalni rak v stik z 

jelševcem in koščakom. 

 Spodbujanje aktivnosti morebitnih novih projektov na območju Drave in Mure s ciljnimi 

aktivnostmi usmerjenimi v odstranjevanje signalnih rakov in/ali v aktivnosti osveščanja. 

 Sprostitev lova na rake pri ribolovu in neomejen uplen izključno tujerodnih vrst rakov z 

uporabo lovnih tehnik, ki se uporabljajo za lov rakov in vključitev ukrepa v Ribiško 

gojitvene načrte na območju prisotnosti vrste in/ali formiranje manjše ekipe strokovno 

usposobljenih rakolovcev, ki bi kontrolirano izvajali odlove in bi se samofinancirali s 

prodajo rakov. 

 Čezmejno sodelovanje pri izvajanju ukrepov na mejnih rekah. 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: (Strokovne inštitucije: npr. ZZRS, NIB, 

CKFF, ARSO, Zavod Revivo, Lutra in drugi; skozi celo leto, vsako leto). 

4.1.8.3 Ukrepi za preprečevanje novih naselitev 

 Vzpostavitev inšpekcijskega nadzora za redno kontroliranje morebitnega prevoza živih 

osebkov in obratov, ki bi potencialno lahko signalne rake zadrževali v živem stanju 

(trgovine, gostinski obrati, akvakulture). V preteklosti smo zabeležili primer, ko so živega 
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signalnega raka prodajali v eni izmed trgovin primešanega ozkoškarjevcem. Šlo je za rake, 

ki so bili ulovljeni v naravi kjer je prisotnih več vrst. 

 V zakonodaji (Pravilnik o komercialnih ribnikih) izrecno prepovedati uporabo živih ali 

mrtvih tujerodnih vrst rakov (nevarnost prenosa račje kuge) in drugih katerih koli živih 

tujerodnih vrst za vabo pri ribolovu. 

 Pregledovanje, sušenje in razkuževanje opreme za izlove rib pri izvajanju ihtioloških 

vzorčenj in vzorčenj domorodnih vrst rakov (raziskovalci), intervencijskih odlovov 

(izvajalci ribiškega upravljanja) za preprečevanje nenamernega prenosa povzročitelja račje 

kuge ali manjših živih osebkov z opremo (mreže, vrše, vedra). 

 Vzpostavitev informativnih tabel, ki prikazujejo problematiko vnosa tujerodnih vrst rakov 

za domorodne vrste in habitate ter druge aktivnosti osveščanja, ki vključujejo aktivno 

prizadevanje uporabnikov vodnega okolja za preprečevanje nenamernega širjenja osebkov 

in/ali povzročitelja račje kuge (pregledovanje, čiščenje, sušenje, razkuževanje opreme). 

 Organizacija izobraževalnih dogodkov za prepoznavanje tujerodnih vrst rakov in 

predstavitev problematike za ribiče. 

 Izobraževanje ribogojcev o prepoznavanju, vplivu in možnih načinih odstranjevanja 

tujerodnih vrst. 

 Izobraževanje okoljskih in ribiških inšpektorjev o prepoznavanju in vplivu tujerodnih vrst. 

 Osveščanje uporabnikov vodnega okolja o ukrepih, ki jih je treba preventivno izvajati za 

preprečevanje raznašanja vodnih invazivnih tujerodnih vrst: pregledovanje in sušenje 

opreme, prepoved prenašanja živih organizmov, vode in vodnega materiala (npr. substrat, 

plavje) med vodnimi telesi. 

 Izobraževanje ciljne in širše laične javnosti (uporabniki vodnega okolja – ribiči, čolnarji, 

izvajalci vodnih športov) o vplivih tujerodnih vrst rakov na vodno okolje in možnih načinih 

prenašanja. 

 Vzpostavitev meddržavnega sodelovanja pri obvladovanju populacije signalnega raka (v 

primeru, da se izkaže, da se signalni rak približa slovenskemu delu porečja reke Save pa 

tudi pomoč pri ukrepih za preprečevanje širjenja Hrvaški že preden prečka državno mejo). 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: Inšpektorat RS za okolje in naravo, 

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Uprava za varno hrano, veterinarstvo 

in varstvo rastlin, člani ribiških družin, ribogojci, ZZRS, ZRSVN in druge strokovne inštitucije, 

ponudniki dejavnosti, ki se odvijajo na vodah, Ribiška zveza Slovenije, druge Zveze ribiških družin 

in upravljalci zavarovanih območij narave, dejavnosti naj se odvijajo preko celega leta vsako leto. 

4.1.8.4 Ukrepi za ohranjanje domorodnih vrst in blaženje posledic podnebnih sprememb 

Signalni rak je v Sloveniji najbolj razširjena tujerodna vrsta raka. Glede na dosedanje raziskave 

ogroža tako jelševca kot koščaka (Jaklič, 2016). Za to vrsto je znano, da prenaša tudi patogeno 

tujerodno vrsto (račjo kugo), ki negativno vpliva na domorodne rake. Poleg vpliva na domorodne 

rake pa mu lahko pripišemo potencialen vpliv tudi na druge vodne živali in rastline. Vse te vplive 
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dodatno pospešujejo tudi vplivi podnebnih sprememb (Hossain in sod., 2018). Za preprečevanje in 

blaženje teh vplivov priporočamo izvedbo naslednjih ukrepov: 

 Monitoring različnih sevov račje kuge (podlaga za ukrepe, ki bi zmanjšali širjenje (prenos) 

in hibridizacijo tujerodne glive). 

 Opredelitev do vplivov posegov in rabe vode, ki vplivajo na vnos in širjenje ITV, ter 

striktno upoštevanje mnenj in smernic (oz. drugih dokumentov), ki jih izdaja ZZRS in druge 

pristojne inštitucije, ki se navezujejo na naslednja področja: 

o Odstranjevanja obvodne vegetacije, ki blaži vplive podnebnih sprememb 

(segrevanje vode), kar potencialno pospešuje širjenje tujerodnih vrst. 

o Gradnje na poplavnih območjih in izsuševanje mokrišč, ki blažijo posledice 

podnebnih sprememb. 

o Odvzem vode na vodnih zajetjih predvsem v sušnih obdobjih (zaradi podnebnih 

sprememb so vse pogostejši ekstremni dogodki, ki so praviloma v prid tujerodnim 

invazivnim vrstam v primerjavi z domorodnimi vrstami, ki imajo ožjo ekološko 

valenco). 

o Regulacije vodotokov in urejanje brežin (kamnitih zložb), ki dodatno povečujejo 

kompeticijsko prednost signalnega raka v primerjavi z domorodnimi vrstami. 

o Gradnje novih hidroelektrarn, ki drastično spremenijo ekosistem (Zaradi zajezitev 

se preplavijo vodne površine, v katerih so tujerodne vrste že prisotne. Te vrste se 

kasneje v na novo nastalem območju močno namnožijo in se širijo na nova področja. 

Zaradi kopičenja nevarnih snovi na dnu akumulacij imajo nekatere tujerodne vrste 

prednost pred domorodnimi, kar vodi v izginjanje domorodnih vrst (Bielen in sod. 

2016). Iz akumulacij se sproščajo tudi toplogredni plini, ki pospešujejo podnebne 

spremembe (Lu in sod., 2019). 

 

V primeru, da se ne bo uspelo preprečiti širjenja signalnega raka in v primeru, ko bodo populacije 

jelševca in koščaka zaradi njegovega vpliva kritično ogrožene predlagamo izvedbo naslednjega 

ukrepa: 

 Repopulacijski program za populacije domorodnih vrst potočnih rakov, ki izginjajo zaradi 

signalnega raka (genetske raziskave in vzpostavitev tehnologije gojenja jelševca in 

koščaka). 

4.1.8.5 Ukrepi za obvladovanje signalnega raka na območju Slovenije v primeru najdbe 

 Hiter pretok informacij in aktiviranje intervencijske skupine v primeru, da se vrsto odkrije 

izven znanega območja razširjenosti, porečja reke Mure in Drave. 
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4.2 Trnavec (Orconectes limosus) preimenovan v (Faxonius limosus) 

(Rafinesque, 1817) 

 

Slika 25: Trnavec (Orconectes limosus, tudi Faxonius limosus). 

4.2.1 Klasifikacija in morfološke značilnosti vrste 

Rak trnavec, znanstveno poimenovan Faxonius limosus (Rafinesque, 1817), je do nedavnega 

spadal v rod Orconectes. Tekom filogenetskih in biometričnih raziskav je bilo ugotovljeno, da je 

rod Orconectes sestavljen iz dveh specifičnih skupin: iz skupine »jamskih potočnih rakov«, ki so 

monofiletski in so bolj sorodni predstavnikom iz rodu Cambarus, ter skupine »površinskih 

potočnih rakov«, katerih predstavniki so bolj sorodni vrstam iz rodov Barbicambarus, Creaserinus 

in drugim vrstam rodu Cambarus. Vrsta Orconectes inermis Cope, 1872, po kateri so poimenovali 

rod Orconectes (t.j. species typica), spada v skupino »jamskih potočnih rakov«, zato se rodovno 

ime Orconectes sedaj uporablja izključno za jamske vrste. Vsi površinski predstavniki po novem 

spadajo v znova obujen rod Faxonius, Ortman, 1905, ki velja za najstarejše še nezasedeno ime, ki 

je bilo predhodno uveljavljeno za sinonim rodu Orconectes (Crandall in De Grave, 2017). Prvo 

poimenovanje rodu Faxonuis je podal Ortman že leta 1905. V ta rod spada približno 95 vrst 

(Crandall in De Grave, 2017), ki poseljujejo ZDA in Kanado. »Species typica« tega rodu pa je prav 

trnavec, ki predstavlja eno izmed glavnih invazivnih vrst v Evropi.  

Preglednica 8: Znanstvena klasifikacija vrste Faxonius limosus 

Znanstvena klasifikacija 

 Klasifikacija  Latinsko  Slovensko  

 Kraljestvo  Animalia  Živali 

 Deblo  Arthropoda  Členonožci  

 Poddeblo  Crustacea  Raki 

 Razred  Malacostraca  Višji raki 

 Red  Decapoda  Raki deseteronožci 

 Družina  Cambaridae  Cambaridae 
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 Rod  Faxonuis  Faxonius 

 Vrsta 

(Orconectes limosus) 

preimenovan v 

(Faxonius limosus) 

 trnavec 

 

Manjši rak (do 12 cm), telo je svetlo rjavo, temno rjavo ali olivno zeleno. Na zgornji strani 

trebušnih segmentov in na njihovih stranskih izrastkih so rdeče proge. Na straneh sprednjega dela 

koša so številni trni (od tod ime vrste), preostali del koša je razmeroma gladek. Koš trupa se na 

hrbtu ne stika. Na konicah klešč imajo oranžne lise, ki so bolj izrazite pri mladih osebkih (Kus 

Venvlieet, 2013). 

4.2.2 Biologija vrste 

Parjenje poteka jeseni, vendar samica v tem času še ne izleže jajčec. Samčeve spermatofore nosi v 

posebni votlini na ventralnem delu telesa (annulus ventralis), s čimer zadrži nadaljnji razvoj. Ko 

se spomladi vodno okolje ogreje, se njihov razmnoževalni cikel nadaljuje. V tem obdobju pride do 

oploditve jajčec (Buřič, 2009). V nekaterih populacijah širom sveta so bila opažena tudi 

spomladanska parjenja. Trnavec spolno dozori v drugem letu svojega življenja, med 15. in 16. 

mesecem. Nekateri hitro rastoči posamezniki lahko spolno dozorijo že koncem prvega leta, ko 

dosežejo totalno telesno velikost 40–50 mm (Kozak in sod., 2015). Povprečna življenjska doba je 

dve leti, nekateri osebki pa lahko živijo tudi do 4 leta (Alridge, 2016). Sposoben se je razmnoževati 

tudi partenogenetsko, kadar v okolju primanjkuje samcev oziroma okoljske razmere to pogojujejo 

(Burič in sod., 2011). Za trnavca je značilno, da se na nekaterih področjih lahko parijo dvakrat 

letno - jeseni in spomladi. Spomladi se načeloma parijo samice, katere se niso uspele pariti jeseni. 

V nekaterih primerih pa so zabeležili paritve tudi pozimi. Znano je tudi več očetovstvo, kar pomeni, 

da se oba spola parita večkrat in z različnimi osebki nasprotnega spola (Holdich in Black, 2007; 

Burič in sod., 2013). 

4.2.3 Ekologija vrste 

Trnavec naseljuje nižinske reke, potoke in kanale, pa tudi ribnike in jezera, ponekod ga najdemo 

tudi v brakičnih vodah (Kus Venvlieet, 2013). Odrasli osebki so tolerantni na nizke temperature, 

sušne razmere in onesnaženja. V račinah, izkopanih v brežine, lahko v dormantnem stanju preživijo 

tudi presušitve življenjskega prostora (Alridge, 2016). V času suše lahko krajše obdobje preživi na 

kopnem. Je vsejed, še posebej pomembne v njegovi prehrani so vodne rastline in ribje ikre (Kus 

Venvlieet, 2013). 

Za trnavca je značilno, da ob preteči nevarnosti plenjenja spodvije svoj zadek in široko razpre 

škarje, s čimer postane navidezno večji in težje ulovljiv plen. Naprej obrnjeni trni, ki jih ima na 

obeh straneh, in špičast rostrum na začetku glavoprsja plenilcem otežujejo prehranjevanje z njimi. 

Med najučinkovitejše plenilce trnavca po Holdichu in Blacku (2007) spadajo: navadni ostriž (Perca 

fluviatilis), ščuka (Esox lucius), smuč (Sander lucioperca), jegulja (Anguilla sp.), menek (Lota 

lota), linj (Tinca tinca), rdečeoka (Rutilus rutilus), rdečeperka (Scardinius erythrophthalmus), 

gambuzija (Gambusia affinis), ameriški somiči (Ameiurus melas), poleg teh pa še po IUCN (2019): 

som (Silurus glanis), liska (Fulica atra), navadna vidra (Lutra lutra), navadni krap (Cyprinus 

carpio) ter ameriški mink (Neovison vison). 
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Kjer so gostote trnavca večje, pogosto prihaja do kanibalizma. Najpogosteje se z majhnimi 

juvenilnimi osebki prehranjujejo odrasli samci (Vojkovska in sod., 2014). 

Trnavec je zunaj naravne razširjenosti invaziven zaradi dobre prilagodljivosti na različne razmere 

v okolju (fizikalno-kemijski parametri). Zaradi široke ekološke valence nima težav pri izbiri 

habitatov (generalist). Je izrazit r strateg, z visokim reproduktivnim potencialom in hitro rastjo. 

Samice imajo sposobnost apomiktične partenogeneze, kar še dodatno pripomore k večji 

kompeticijski sposobnosti. Je prehranski oportunist, zato običajno nima omejenih virov hrane. 

Zaradi teh lastnosti negativno vpliva na okolje, kar se odraža v spremembi trofičnih nivojev 

ekosistema, s tem pa posledično ogroža avtohtone vrste in zmanjšuje naravno biotsko 

raznovrstnost. Zaradi prenosa bolezni (glivne, virusne in bakterijske okužbe), medvrstne 

kompeticije in vloge plenilca so ti vplivi še toliko večji. Prav tako vpliva tudi na spremembo 

hidrologije, kar lahko vodi v poškodbe infrastrukture. Negativen vpliv ima tudi na ribogojstvo in 

ribištvo. Vnos trnavca izven območja naravne razširjenosti je lahko posledica naključnega, 

namernega in nezakonitega mednarodnega vnosa. Nadzor in preprečevanje širjenja sta zahtevna in 

predstavljata velik finančni zalogaj (Mrzelj in sod., 2020). 

4.2.4 Razširjenost 

Vrsta naravno poseljuje severovzhodni del Severne Amerike. Tujerodna vrsta je bila prvič vnesena 

v Evropo na Poljskem leta 1890, od koder se je z namernimi vnosi ter širjenjem po vodotokih 

razširila po številnih državah Evrope.  

 

Slika 26: Razširjenost trnavca po svetu (Vir: CABI, 2020d). 

Danes na območju, kjer je tujerodna, poseljuje Avstrijo, Belorusijo, Belgijo, Bolgarijo, Češko, 

Črno goro, Hrvaško, Francijo, Italijo, Latvijo, Litvo, Luksemburg, Madžarsko, Nemčijo, 

Nizozemsko, Poljsko, Romunijo, Rusko federacijo (samo Kaliningrajska Oblast), Srbijo, Slovaško, 

Slovenijo, Švico in Združeno kraljestvo. V Severni Ameriki je vrsta invazivna v nekaterih zveznih 

državah ZDA in Kanadi, zabeležili so jo celo v Severni Afriki, in sicer v Maroku (IUCN, 2019).  



Strokovne podlage za preprečevanje širjenja, vnosa in zmanjševanja  

vpliva (invazivnih) tujerodnih vrst rib, rakov in školjk    Podnebni sklad 2019 

91 

 

4.2.5 Poti vnosa in širjenje 

Trnavec je prva načrtno vnesena tujerodna vrsta raka. Leta 1890 so v ribnik Barnowko na zahodu 

Poljske naselili 90 osebkov iz Severne Amerike (Filipova s sod., 2011). Sledile so sekundarne 

introdukcije v Nemčiji ter na Poljskem in v Franciji z namenom nadomestitve izgub domorodnih 

jelševcev (Astacus astacus), ki so podlegli račji kugi (Holdich in Black, 2007). 

 

Slika 27: Razširjenost trnavca v Sloveniji. 

Iz mest vnosa se je trnavec širil tako spontano kot tudi nenamerno npr. z ribiškimi mrežami 

(Holdich, 2006) in z vlaganji rib ali namerno kot vaba, z izpusti in pobegi iz akvarijev (Holdich in 

Black, 2007), zabeleženi pa so tudi pobegi modelnih organizmov vključenih v raziskave (Tricarico 

in Aquiloni, 2016). 

Na podlagi genetskih analiz se v Evropi nahajata le dva haplotipa F. limosus (haplotip A1 in 

haplotip A4) od do sedaj znanih 19 haplotipov. Med seboj se ločita le v eni mutaciji, zaradi česar 

je verjetno, da so vsi predstavniki trnavcev v Evropi potomci prvotnih 90 osebkov (Filipova in 

sod., 2011). 

Leta 2004 je bila vrsta zabeležena na Hrvaškem, kamor se je razširil z Madžarske po reki Donavi. 

Širjenje se nadaljuje gorvodno po reki Dravi (Kus Venvlieet, 2013). V Sloveniji je bil zaznan leta 

2015 v gramoznicah ob Dravi (Govedič 2015, 2017). O tem, kako je prišel v gramoznice, ni znanih 

podatkov. Glede na dejstvo, da se lokacija najdbe trnavca v Sloveniji nahaja 300 km gorvodno od 

znanega območja razširjenosti na Hrvaškem, Govedič (2017) sklepa, da gre za namerno naselitev. 
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4.2.6 Vpliv na domorodne vrste in habitate 

Trnavec je zunaj naravne razširjenosti invaziven zaradi dobre prilagodljivosti na različne razmere 

v okolju (fizikalno-kemijski parametri). Zaradi široke ekološke valence nima težav pri izbiri 

habitatov (generalist). Vnos trnavca izven območja naravne razširjenosti je lahko posledica 

naključnega, namernega in nezakonitega mednarodnega vnosa. Nadzor in preprečevanje širjenja 

sta zahtevna in predstavljata velik finančni zalogaj (Hamr, 2002; Holdich in sod., 2006; Kozak in 

sod., 2015). 

4.2.7 Ekonomska vrednost vrste 

Čeprav je trnavec pogosta in splošno razširjena vrsta sladkovodnih rakov in se ga lahko uporablja 

za človeško prehrano (Hamr, 2002), ga v komercialne namene ne vzrejajo iz dveh razlogov: 

 V mnogih evropskih državah velja za značilno vrsto evtrofičnih ali onesnaženih voda, 

 Je precej manjša vrsta od evropske vrste jelševca ali nekaterih drugih severnoameriških 

vrst, npr. signalnega raka (Pacifastacus leniusculus) ali močvirskega škarjarja 

(Procambarus clarkii) (Hamr, 2002; Holdich in sod., 2006). 

4.2.8 Pregled dosedanjih aktivnosti in nadaljnjih ukrepov 

V okviru projekta LIFE+ projekt LIVEDRAVA (LIFE11 NAT/SI/882) se je gramoznice pod 

Ptujskim jezerom povezalo tako med seboj kot tudi stalno z reko Dravo. Trnavec je bil v Sloveniji 

prvič opažen prav v teh gramoznicah leta 2015. Najdena je bila številčna populacija, z različnimi 

velikostnimi razredi (Govedič in sod., 2015). V letu 2017 je ZZRS pričel z izvajanjem ukrepov za 

obvladovanje in preprečevanje širjenja populacije (Bric in sod., 2017). Ta aktivnost se trenutno 

nadaljuje v okviru LIFE projekta LIFE –IP NATURA.SI. Na tem območju se izvaja intenzivni 

izlov s pomočjo elektorakolova in lova z vršami. Do danes je območje gramoznic edina znana 

lokacija trnavca v Sloveniji (Mrzelj in sod., 2020).  

4.2.9 Predlog nadaljnjih ukrepov 

4.2.9.1 Ukrepi zgodnjega odkrivanja 

Trnavec je prisoten v treh državah, ki mejijo na Slovenijo (Hrvaška, Madžarska in Avstrija), kar 

pomeni, da je možno, da se iz teh držav razširi tudi k nam. Poleg tega pa se lahko ob visokih 

vodostajih in zaradi povezanosti gramoznic z Dravo, širi dovodno po reki Dravi iz edine znane 

lokacije v Sloveniji. Gorvodno je nekoliko omejen z jezom Ptujskega jezera. To pomeni, da se 

lahko populacija vzpostavi tudi na drugih mestih, kot je na primer Ormoško jezero. V okviru tega 

sklopa predlagamo naslednje ukrepe: 

 Kvalitativni monitoring trnavca vzporedno z drugimi kvalitativnimi ihtiološkimi, 

astakološkimi in ostalimi monitoringi in raziskavami. 

 Kvantitativni monitoring v okviru rednih kvantitativnih monitoringov rib, rakov in ostalih 

vodnih nevretenčarjev. 

 Monitoring potočnih rakov naj se razširi na celotno območje Slovenije in naj vključuje vse 

domorodne vrste vključno z jelševcem, ki je prisoten na nekaterih območjih, kjer koščakov 

ni. S tem bodo tarčno za potočne rake povzorčena območja, ki do sedaj še niso pokrita. 
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 Letno izvajanje kvalitativnega in kvantitativnega monitoringa na širšem območju znane 

razširjenosti (Drava in pritoki) v skladu z izdelanim predlogom monitoringa. 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: (Strokovne inštitucije: npr. ZZRS, NIB, 

CKFF, ARSO, Zavod Revivo in drugi, skozi celo leto, vsako leto). 

 Redno poročanje ZZRS o novih najdiščih vodnih tujerodnih živalskih vrst na podlagi 

podatkov, pridobljenih iz tekočih ihtioloških raziskav ter drugih raziskav in monitoringov 

vodnih organizmov do roka, ki je določen v izdanem dovoljenju. Če rok ni določen pa 

najkasneje do 31.1. za predhodno leto. V primeru, da se trnavca odkrije izven območja 

gramoznic, kjer je njegova prisotnost že znana, je potrebno najdbo sporočiti takoj, ne glede 

na navedene roke. 

 Redno javljanje (npr. ribiških družin, ribogojcev, imetnikov vodnih pravic za komercialne 

ribnike …) najdb trnavcev na ZZRS do 31.3. za predhodno leto. 

 Letno poročanje o prisotnosti, ulovu in novih najdiščih tujerodnih vrst rakov v letnih 

poročilih (LPO) ribiških družin (Ribkat). 

 Letno poročanje o prisotnosti in biomasi tujerodnih vrst rib in rakov v vodnih telesih v 

zasebnem upravljanju (ribogojnice, vzrejni ribniki, komercialni ribniki, gramoznice) v 

pristojne katastre (Centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov, 

MKGP). 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: (izvajalci monitoringov in ostalih raziskav, 

ribiške družine, ribogojci, imetniki vodnih pravic, vsako leto do določenih rokov, razen v primeru 

najdbe izven območja gramoznic pod Ptujskim jezerom). 

 

 Vzpostavitev sistema za enotno zbiranje podatkov o naključnih najdbah tujerodnih vrst za 

širšo javnost ter spodbujanje javljanja najdb tujerodnih vrst (npr. nadgradnja sistema Ribkat 

in povezava morebitnih obstoječih sistemov v enotno bazo) ter spodbujanje javljanja najdb 

tujerodnih vrst. 

 Sodelovanje s sosednjimi državami, ki imajo podatke o potencialni naravni širitvi trnavca 

na območje Slovenije. 

Izvajalec in predvideno časovno obdobje izvajanja: (ZZRS v sodelovanju z drugimi 

inštitucijami, vsako leto skozi celo leto, takoj ko bo mogoče). 

 

 Vzpostavitev finančnega sklada, katerega sredstva bodo namenjena predlaganim ukrepom 

intervencijske skupine. Sredstva iz tega sklada, morajo biti na razpolago takoj, ko se 

intervencijska skupina aktivira. Zaradi urgentnega dogodka, morajo biti taka sredstva na 

voljo brez dolgotrajnih javnih razpisov, saj je hitro ukrepanje bistveno za uspešno 

eradikacijo. S tem se zagotovi večjo uspešnost in zmanjša stroške nadaljnjih ukrepov. 

Izvajalec in predvideno časovno obdobje izvajanja oz. vzpostavitve: (MOP in MKGP, takoj, 

ko bo mogoče, v primeru, da se oceni za smiselno dejanje). 
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 Vzpostavitev krovnega laboratorija na ozemlju Slovenije, ki bo omogočal cenovno ugodno 

analizo okoljske DNA za detekcijo vrste, in bolezni, ki jih prenaša. 

Izvajalec in predvideno časovno obdobje izvajanja oz. vzpostavitve: (Biotehniška fakulteta, 

NIB, ARSO, Veterinarska fakulteta… v sodelovanju z drugimi inštitucijami, v naslednjem 12 

letnem obdobju). 

4.2.9.2 Ukrepi za obvladovanje in preprečevanje širjenja 

Na območju gramoznic ob Dravi se trenutno v okviru projekta LIFE –IP NATURA.SI (LIFE17 

IPE/SI/000011) izvaja intenzivno odstranjevanje in preprečevanje širjenja tujerodne vrste raka 

trnavca. V spomladanskih mesecih se intenzivno išče in odstranjuje samice z oplojenimi jajčeci na 

zadku. V času sezonske aktivnosti trnavca se 2-3x tedensko izvaja intenzivni dnevni in nočni izlov 

z metodo elektrorakolova. Ujete samice se odstrani (humano usmrti). Samce pa se vrne nazaj, z 

namenom zmanjšanja reproduktivnega potenciala, manjše zmožnost za partenogenetski način 

razmnoževanja samic in povečano kompeticijo odraslih samcev na manjše osebke. V globljih 

predelih gramoznic se izvaja izključno lov z vršami. 

Za učinkovito odstranjevanje trnavca je potrebna uporaba kombinacije različnih metod. S tem 

namenom je v naslednjih letih predvidena dopolnitev obstoječih metod, kot je na primer 

izpopolnjen elektroizlov v globljih predelih z uporabo čolna, uporaba električne bariere za 

zmanjševanje števila juvenilnih osebkov in poizkusno izsuševanje ene izmed manjših gramoznic.  

Smiselno bi bilo na določenih odsekih tudi delno modificirati habitat, s čimer bi sedaj ne dostopne 

predele uredilo v dostopnejše, oz. bi  jih spremenili do te mere, da bi bili manj primerni za trnavce. 

Na dostopnejših predelih bi bilo smiselno nastaviti večje število »ekoloških pasti«, s čimer bi si 

olajšali lov rakov. V prihodnosti je smiselno, da se preučijo tudi možnosti zmanjševanja populacije 

z modifikacijo manjših odsekov habitata. Na ta način bi se s preoblikovanjem dna in brežin na delih 

gramoznic zmanjšalo število skrivališč, kar bi predvsem mlajšim rakom onemogočalo učinkovito 

skrivanje pred plenilci. 

Ker so trnavci potrjeno okuženi z račjo kugo je potrebno preveriti tudi za kateri sev gre in kakšno 

tveganje predstavlja za domorodne rake. O pojavu račje kuge je ZZRS delno že informiral lokalne 

ribiče in sprehajalce. V prihodnosti pa bo nadaljeval z aktivnostmi osveščanja na to tematiko. 

Kot smo že omenili, obstaja tudi možnost uporabe biocidov, na primer določenih insekticidov. Ta 

metoda je trenutno edina metoda, s katero so v celoti odstranili populacijo invazivnih vrst rakov v 

manjših zaprtih vodnih sistemih (Gherardi in sod., 2011). Zaradi možnih neželenih stranskih 

učinkov, odgovornosti in pomislekov glede uporabe te metode, verjetno ukrepov v povezavi z 

biocidi v času tega projekta ne bomo izvedli (Mrzelj in sod.,2020). 

Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru projekta LIFE –IP NATURA.SI (LIFE17 IPE/SI/000011) se 

bodo izvajale do 31.12.2026.  

4.2.9.3 Ukrepi za preprečevanje novih naselitev 

 V zakonodaji (Pravilnik o komercialnih ribnikih) izrecno prepovedati uporabo živih ali 

mrtvih tujerodnih vrst rakov (nevarnost prenosa račje kuge) in drugih katerih koli živih 

tujerodnih vrst za vabo pri ribolovu. 
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 Pregledovanje, sušenje in razkuževanje opreme za izlove rib pri izvajanju ihtioloških 

vzorčenj in vzorčenj domorodnih vrst rakov (raziskovalci), intervencijskih odlovov 

(izvajalci ribiškega upravljanja) za preprečevanje nenamernega prenosa povzročitelja račje 

kuge ali živih osebkov z opremo (mreže, vrše, vedra). 

 Vzpostavitev informativnih tabel, ki prikazujejo problematiko vnosa tujerodnih vrst rakov 

za domorodne vrste in habitate ter druge aktivnosti osveščanja, ki vključujejo aktivno 

prizadevanje uporabnikov vodnega okolja za preprečevanje nenamernega širjenja osebkov 

in/ali povzročitelja račje kuge (pregledovanje, čiščenje, sušenje, razkuževanje opreme). 

 Organizacija izobraževalnih dogodkov za prepoznavanje tujerodnih vrst rakov in 

predstavitev problematike za ribiče. 

 Izobraževanje okoljskih in ribiških inšpektorjev o prepoznavanju in vplivu tujerodnih vrst. 

 Osveščanje uporabnikov vodnega okolja o ukrepih, ki jih je treba preventivno izvajati za 

preprečevanje raznašanja vodnih invazivnih tujerodnih vrst vključno s povzročiteljem račje 

kuge (Aphanomyces astaci): pregledovanje, razkuževanje in sušenje opreme, prepoved 

prenašanja živih organizmov, vode in vodnega materiala (npr. substrat, plavje) med 

vodnimi telesi. 

 Izobraževanje ciljne in širše laične javnosti (uporabniki vodnega okolja – ribiči, čolnarji, 

izvajalci vodnih športov) o vplivih tujerodnih vrst rib na vodno okolje in možnih načinih 

prenašanja. 

 Vzpostavitev meddržavnega sodelovanja pri obvladovanju populacije trnavca v primeru, 

da se izkaže, da se trnavec širi v bližini državne meje in ima potencial, da se od tam razširi 

v Slovenijo. V tem primeru se priporoča pomoč pri izvajanju ukrepov za preprečevanje 

širjenja izvorni državi še preden prečka državno mejo. 

 Izobraževanje okoljskih in ribiških inšpektorjev o prepoznavanju in vplivu tujerodnih vrst; 

 Poostren inšpekcijski nadzor prevoza živih osebkov trnavca. 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: Inšpektorat RS za okolje in naravo, 

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Uprava za varno hrano, veterinarstvo 

in varstvo rastlin, člani ribiških družin, ribogojci, ZZRS, ZRSVN in druge strokovne inštitucije, 

ponudniki dejavnosti, ki se odvijajo na vodah, Ribiška zveza Slovenije, druge Zveze ribiških družin 

in upravljalci zavarovanih območij narave, dejavnosti naj se odvijajo preko celega leta, vsako leto. 

4.2.9.4 Ukrepi za obvladovanje vrste na območju Slovenije v primeru najdbe 

 Hiter pretok informacij in aktiviranje intervencijske skupine v primeru, da se vrsto odkrije 

izven znanega območja razširjenosti (Gramoznice ob Dravi, Nova vas pri Markovcih, pod 

Ptujskim jezerom). 
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4.3 Močvirski škarjar (Procambarus clarkii) (Girard, 1852) 

 

Slika 28: Močvirski škarjar (Procambarus clarkii)(Foto: Zavod Symbiosis). 

4.3.1 Klasifikacija in morfološke značilnosti vrste 

Močvirski škarjar (Procambarus clarkii) je od 5 do 12 cm velik sladkovodni rak deseteronožec. 

Močvirski škarjarji imajo najpogosteje temno rdeče obarvano telo, mladi osebki pa so rjavo sive 

barve. V trgovinah z živalmi so naprodaj tudi živo oranžne, bele in modre barvne oblike. Močvirski 

škarjar ima na škarjah dobro vidne svetlo rdeče izbokline, na zapestnem delu škarij pa izrazit trn. 

Škržno-srčna reža na košu (v pogledu od zgoraj) je zelo ozka. Pri vseh domorodnih vrstah rakov 

so izbokline na škarjah neizrazite in niso rdeče obarvane, na zapestnem delu škarij ni izrazitega 

trna, škržnosrčna reža na košu pa je široka (MOP, 2016). 

Preglednica 9: Znanstvena klasifikacija vrste Procambarus clarkii 

Znanstvena klasifikacija 

 Klasifikacija  Latinsko  Slovensko  

 Kraljestvo  Animalia  Živali 

 Deblo  Arthropoda  Členonožci  

 Poddeblo  Crustacea  Raki 

 Razred  Malacostraca  Višji raki 

 Red  Decapoda  Raki deseteronožci 

 Družina  Cambaridae  Cambaridae 

 Rod  Procambarus  Procambarus 

 Vrsta  Procambarus clarkii  Močvirski škarjar 

4.3.2 Biologija vrste 

Je tipičen r-strateg in ima velik razmnoževalni potencial. Samice pod zadkom običajno nosijo 200-

300 jajčec, lahko pa tudi več kot 700. Pri tej vrsti je poznana fakultativna partenogeneza, zato se 

lahko populacija v ugodnih razmerah vzpostavi že iz ene same samice. V toplejših predelih se lahko 

http://www.bioportal.si/fotoarhiv.php?iskanec=Sinanodonta%20woodiana
http://www.bioportal.si/fotoarhiv.php?iskanec=Sinanodonta%20woodiana
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razmnožuje tudi dvakrat letno. V povprečju živijo 3-4 leta, v hladnejših predelih pa tudi kako leto 

dlje. Spolno zrelost dosežejo po 11 levitvah, pri velikosti okoli 45 mm, kar se lahko v nekaterih 

predelih zgodi že v 5 mesecih po izvalitvi (Kozak in sod., 2015). 

4.3.3 Ekologija vrste 

Najdemo ga v jezerih, ribnikih, rekah in močvirjih. Krajša obdobja suše lahko preživi tudi v 

skrivališčih na kopnem. Prenaša račjo kugo, ki je za domorodne vrste rakov praviloma smrtna. 

Domorodne vrste rakov izriva s tekmovanjem za hrano in življenjske prostore. Ker dosežejo velike 

gostote, močno vplivajo na vodno rastlinje in nevretenčarje. Vrsto so predvsem gojili v prehrambne 

namene in so jih namerno vlagali v naravo ali pa so pobegnili iz gojitvenih obratov (Govedič, 

2018). 

4.3.4 Razširjenost 

Naravno poseljuje južni del Severne Amerike in Srednjo Ameriko. V Evropo so ga ilegalno prinesli 

v Španijo leta 1973, od koder se je hitro razširil po južni in srednji Evropi. Zaradi visokega 

razmnoževalnega potenciala in velike ekološke prilagodljivosti se širi zelo hitro in sodi med 100 

najbolj invazivnih in nevarnih tujerodnih vrst v Evropi. V Sloveniji je bil zabeležen izpust v prosto 

naravo leta 2018, nam najbližje pa živi v Avstriji in Italiji. V Italiji se je v zadnjem času zelo hitro 

razširil in je že dosegel slovensko mejo, zato ga v kratkem pričakujemo tudi pri nas, zlasti v Soči 

in Vipavi (Cit. po Govedič in Vrezec, 2018) 

 

 

Slika 29: Razširjenost močvirskega škarjarja po svetu (Vir: CABI, 2020e). 
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4.3.5 Poti vnosa in širjenje 

V Evropo je bila vrsta najprej vnesene v Španijo leta 1973. Zaradi zmožnosti hitrega širjenja, 

premeščanja s strani človeka in komercialne uporabe se je vrsta hitro širila na nova območja. V 

80ih in 90ih letih je bila vrsta vnesena v Francijo, Italijo in Portugalsko iz Španije, Kenije in države 

bližnjega vzhoda. Zdi se, da močvirski škarjar še ni dosegel odprtih vod na Češkem, vendar obstaja 

nevarnost pobega ali izpust vrste iz akvarija. Kadar so prisotni odrasli osebki vrste kot domači 

ljubljenci je le vprašanje časa, kdaj se zgodi izpust. Vrsta se pojavlja v Nemčiji in Avstriji, kjer 

naseljuje termalni vrelec. Na Slovaškem so v vrtnih ribnikih. Je ena najbolj razširjenih vrst po 

svetu, naseljuje vse kontinente razen Avstralije in Antarktike (Kozak in sod., 2015).  

 

Slika 30: Lokacije potencialne prisotnosti močvirskega škarjarja v Sloveniji (vir: Govedič, 2018; Govedič, 2019; 

Pernat in sod., 2020; ZZRS Bios, 2020). 

Junija 2018 se je v bližini Celja na počivališču Lopata na južni strani avtoceste Ljubljana-Maribor 

zgodil izpust več deset osebkov. Povzročitelj, izvor, namen transporta in kasneje izpust živih rakov 

ostajajo neznanka. Najnovejši rezultati na podlagi okoljske DNA (e-DNA) so potrdili potencialno 

prisotnost vrste v oljnem zbiralniku tudi v letu 2020 (ZZRS). Vrsta bi bila lahko potencialno 

prisotna tudi na območju Velenjskih jezer in zadrževalnika Vogršček (Govedič, 2018; Govedič, 

2019). 

4.3.6  Vpliv na domorodne vrste in habitate 

Močvirski škarjar je visoko invazivna vrsta (Hentonnen in Huner, 1999; Holdich in sod., 1999). 

Vrsta je lahko dostopna v akvaristiki. Močvirski škarjar preživi v habitatih in podnebjih, ki so 

precej drugačna od tistih, ki so povezani z njegovim naravnim obsegom. Vrsta dobro uspeva v 

https://www.cabi.org/isc/datasheet/67878#5F5D0F64-03A5-42DC-A367-2EF7F8ACD456
https://www.cabi.org/isc/datasheet/67878#5F5D0F64-03A5-42DC-A367-2EF7F8ACD456
https://www.cabi.org/isc/datasheet/67878#5F5D0F64-03A5-42DC-A367-2EF7F8ACD456
https://www.cabi.org/isc/datasheet/67878#9D240665-0E75-40C3-8318-48AA2BC007AD
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tropskih regijah, kot sta Ekvador in Uganda, prav tako ga najdemo v zmerno hladnih regijah npr. 

v Nemčiji.  

Gre za zelo agresivno vrsto z velikim vplivom na vodne ekosisteme, saj se ob invazijah močno 

zmanjša biotska pestrost voda. Po podatkih iz Evrope se je ob naselitvi močvirskega škarjarja 

biotska pestrost vodnih žuželk znižala za 71 %, dvoživk za 83 % in vodnih ptic za 52 %, vodno 

rastlinje pa je iz teh vodotokov skoraj izginilo. V Italiji je zaradi širjenja močvirskega škarjarja 

izumrla endemična podvrsta povodnega krešiča (Carabus clatratus antonellii), velik vpliv pa se 

kaže tudi na italijanskem koščencu (Austropotamobius italicus). Močvirski škarjar namreč ni le 

uspešen tekmec domorodnim potočnim rakom, pač pa je tudi eden najpomembnejših prenašalcev 

račje kuge s koevoluiranim sevom Pc (Diéguez-Uribeondo in sod. 1995 ;Cit. po Govedič in Vrezec, 

2018). 

Močvirski škarjar ima negativen vpliv na okolje in ekonomijo. Lahko povzroča škodo na nasipih. 

V odsotnosti plenilcev se lahko vrsta močno namnoži in negativno vpliva na domorodne vrste in 

ekosisteme. Lahko poškoduje vodne makrofite in poveča motnost vode. S plenjenjem 

nevretenčarjev, predvsem vodnih žuželk in mehkužcev, močno zmanjšuje vire in za njih tekmuje 

z drugimi domorodnimi vrstami, predvsem ribami. Je prenašalec bolezni, poleg tega akumulira 

težke kovine in druge strupene snovi v svojih organih in tkivih in jih prenaša na višje trofične nivoje 

(Geiger in sod., 2005). 

4.3.7 Pregled dosedanjih aktivnosti  

V letu 2018 smo se v Sloveniji prvič srečali z izpustom invazivne tujerodne vrste sladkovodnih 

rakov, močvirskega škarjarja (Procambarus clarkii). Izpust se je zgodil na avtocestni bencinski 

črpalki OMV na Lopati. Odvrženo je bilo večje, vendar neznano število odraslih osebkov, na 

travnato površino ob črpalki. Zavod za ribištvo Slovenije je skupaj s predstavniki Zavoda RS za 

varstvo narave, Centra za kartografijo favne in flore ter prostovoljci po zabeleženem izpustu in 

ulovu nekaterih živih osebkov izvedel intervencijski pregled in izlov območja. 

Po dogodku je ZZRS izvajal ukrepe, kot so izlovov z elektriko in vršami na območju izpusta ter 

pregled širšega območja vodotokov na prispevnem območju Lopate. V sodelovanju z DARS in 

SHS se je postavilo zaščitno ograje okoli lovilca olj, izvedli pa so se tudi ukrepi fizičnega uničenja 

morebitnih preostalih osebkov z elektriko. V lovilcu olj OMV smo po približno enem tednu po 

izpustu v vrše ulovili enega močvirskega škarjarja, kasneje ulova nismo več zabeležili. Pri pregledu 

območja vodotokov dolvodno od lovilca olj na OMV prisotnosti močvirskega škarjarja nismo 

potrdili. Poleg naštetih ukrepov pa je bil izveden tudi ukrep čiščenja kanalov na območju OMV 

(Semrajc, 2018). 

Na podlagi ugotovitev potencialne prisotnosti z metodo okoljske DNA (Govedič, 2018; 2019) smo 

se omejili predvsem na področja, kjer je bil močvirski škarjar zaznan. S tem namenom smo v letu 

2019 območja, ki so se izkazala za pozitivna na podlagi analize eDNA intenzivno pregledali z 

metodo elektrorakolova. Na vseh pregledanih območjih tujerodnih rakov nismo našli. V 

nadaljevanju smo na ista območja in v zadrževalnik na koncu parkirišča bencinskega servisa Petrol 

(avtocesta smer Ljubljana) v mesecu avgustu postavili tudi vrše, v katere prav tako nismo ulovili 

nobenega tujerodnega raka. 
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V začetku leta 2020 smo opravili ponoven pregled območij z metodo okoljske DNA. Izkazalo se 

je, da so bili vsi vzorci negativni, z izjemo vzorca odvzetega na iztoku iz lovilca olj OMV. 

4.3.8 Predlog nadaljnjih ukrepov 

4.3.8.1 Ukrepi zgodnjega odkrivanja na območju Slovenije 

Močvirski škarjar je potencialno prisoten na območju Lopate po podatkih raziskav Govedič (2018; 

2019) pa tudi na območju Velenjskih jezer in zadrževalnika Vogršček. Prisoten je tudi v sosednjih 

državah (Avstrija, Italija) od koder se lahko spontano razširi v Slovenijo. Najbolj problematična so 

področja reke Vipave in Soče s pritoki na območju Italijanske meje. Ker je vrsta tržno zanimiva pa 

se lahko zaradi ilegalne prodaje pojavi kjerkoli na ozemlju Slovenije. Za namen zgodnjega odkritja 

vrste na novih območjih predlagamo naslednje ukrepe: 

 Kvalitativni monitoring močvirskega škarjarja vzporedno z drugimi kvalitativnimi 

ihtiološkimi, astakološkimi in ostalimi monitoringi in raziskavami. 

 Kvantitativni monitoring v okviru rednih kvantitativnih monitoringov rib, rakov in ostalih 

vodnih nevretenčarjev. 

 Monitoring potočnih rakov naj se razširi na celotno območje Slovenije in naj vključuje vse 

domorodne vrste vključno z jelševcem, ki je prisoten na nekaterih območjih, kjer koščakov 

ni. S tem bodo tarčno za potočne rake povzorčena območja, ki do sedaj še niso pokrita. 

 Izvajanje monitoringa močvirskega škarjarja na območju potencialne prisotnosti z 

opredelitvijo primernih metod in časovnega okvirja. 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: (Strokovne inštitucije: npr. ZZRS, NIB, 

CKFF, ARSO, Zavod Revivo in drugi, skozi celo leto, vsako leto). 

 

 Redno poročanje ZZRS o novih najdiščih vodnih tujerodnih živalskih vrst na podlagi 

podatkov, pridobljenih iz tekočih ihtioloških raziskav ter drugih raziskav in monitoringov 

vodnih organizmov do roka, ki je določen v izdanem dovoljenju. Če rok ni določen pa 

najkasneje do 31.1. za predhodno leto. V primeru, da se močvirskega škarjarja odkrije, je 

potrebno najdbo sporočiti takoj, ne glede na navedene roke. 

 Redno javljanje (npr. ribiških družin, ribogojcev, imetnikov vodnih pravic za komercialne 

ribnike …) najdb močvirskega škarjarja na ZZRS takoj, ko se ga odkrije. 

 Letno poročanje o prisotnosti, ulovu in novih najdiščih tujerodnih vrst rakov v letnih 

poročilih (LPO) ribiških družin (Ribkat). Najdbo močvirskega škarjarja je potrebo sporočiti 

na ZZRS takoj, ko se vrsto odkrije. 

 Letno poročanje o prisotnosti in biomasi tujerodnih vrst rib v vodnih telesih v zasebnem 

upravljanju (ribogojnice, vzrejni ribniki, komercialni ribniki, gramoznice) v pristojne 

katastre (Centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov, MKGP). Najdbo 

močvirskega škarjarja je potrebo sporočiti na ZZRS takoj, ko se vrsto odkrije. 
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Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: (izvajalci monitoringov in ostalih raziskav, 

ribiške družine, ribogojci, imetniki vodnih pravic, vsako leto do določenih rokov, razen v primeru 

najdbe močvirskega škarjarja, ko je najdbo potrebno sporočiti takoj). 

 

 Vzpostavitev sistema za enotno zbiranje podatkov o naključnih najdbah tujerodnih vrst za 

širšo javnost ter spodbujanje javljanja najdb tujerodnih vrst (npr. nadgradnja sistema Ribkat 

in povezava morebitnih obstoječih sistemov v enotno bazo) ter spodbujanje javljanja najdb 

tujerodnih vrst. 

 Sodelovanje s sosednimi državami, ki imajo podatke o potencialni naravni širitvi 

močvirskega škarjarja na območje Slovenije. 

Izvajalec in predvideno časovno obdobje izvajanja: (ZZRS v sodelovanju z drugimi 

inštitucijami, vsako leto skozi celo leto, takoj ko bo mogoče). 

 

 Vzpostavitev finančnega sklada, katerega sredstva bodo namenjena predlaganim ukrepom 

intervencijske skupine. Sredstva iz tega sklada, morajo biti na razpolago takoj, ko se 

intervencijska skupina aktivira. Zaradi urgentnega dogodka, morajo biti taka sredstva na 

voljo brez dolgotrajnih javnih razpisov, saj je hitro ukrepanje bistveno za uspešno 

eradikacijo. S tem se zagotovi večjo uspešnost in zmanjša stroške nadaljnjih ukrepov. 

Izvajalec in predvideno časovno obdobje izvajanja oz. vzpostavitve: (MOP in MKGP, takoj, 

ko bo mogoče, v primeru, da se oceni za smiselno dejanje). 

 

 Vzpostavitev krovnega laboratorija na ozemlju Slovenije, ki bo omogočal cenovno ugodno 

analizo okoljske DNA za detekcijo vrste, in bolezni, ki jih prenaša. 

Izvajalec in predvideno časovno obdobje izvajanja oz. vzpostavitve: (Biotehniška fakulteta, 

NIB, ARSO, Veterinarska fakulteta… v sodelovanju z drugimi inštitucijami, v naslednjem 12 

letnem obdobju). 

4.3.8.2 Ukrepi za obvladovanje in preprečevanje širjenja na območjih potencialne prisotnosti 

Vrsta pri nas še ni razširjena, Najverjetneje je prisotna na območju evidentiranega izpusta na 

območju Lopate, kar smatramo na podlagi zadnjih analiz okoljske DNA. Potencialno je lahko 

prisotna tudi na območju Velenjskih jezer in Zadrževalnika Vogršček, na teh območjih močvirski 

škarjar fizično še ni bil najden. Zaradi nevarnosti širjenja je smiselno v nadaljevanju izvajati: 

 Osnoven monitoring okoljske DNA, v primeru, da je mogoče pa tudi uporabo naprednejše 

kvantitativne metode, s katero bi lažje zaznali morebitno populacijsko rast. 

 Fizični pregled območij, kjer bi vrsta lahko bila potencialno prisotna (obračanje kamnov, 

vrše, elektroizlov in nočni lov z lučjo). 

 V primeru, da se zazna nekontrolirano širjenje in rast populacije na omejenem območju je 

smiselno uporabiti metodo zastrupljanja, ki velja za najučinkovitejšo metodo. 
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Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: (Strokovne inštitucije: npr. ZZRS, NIB, 

CKFF, ARSO, Zavod Revivo in drugi). 

4.3.8.3 Ukrepi za preprečevanje novih naselitev in širjenja 

 Poostritev inšpekcijskega nadzora z usposobljenimi inšpektorji, ki bi kontrolirali prisotnost 

tujerodnih rakov v akvakulturah in akvaponiki, ter drugih trgovin in gostinskih obratov, ki 

bi potencialno lahko močvirske škarjarje zadrževali v živem stanju. 

 V zakonodaji (Pravilnik o komercialnih ribnikih) izrecno prepovedati uporabo živih ali 

mrtvih tujerodnih vrst rakov (nevarnost prenosa račje kuge) in drugih katerih koli živih 

tujerodnih vrst za vabo pri ribolovu. 

 Pregledovanje, sušenje in razkuževanje opreme za izlove rib pri izvajanju ihtioloških 

vzorčenj in vzorčenj domorodnih vrst rakov (raziskovalci), intervencijskih odlovov 

(izvajalci ribiškega upravljanja) za preprečevanje nenamernega prenosa povzročitelja račje 

kuge ali živih osebkov z opremo (mreže, vrše, vedra). 

 Vzpostavitev informativnih tabel, ki prikazujejo problematiko vnosa tujerodnih vrst rakov 

za domorodne vrste in habitate ter druge aktivnosti osveščanja, ki vključujejo aktivno 

prizadevanje uporabnikov vodnega okolja za preprečevanje nenamernega širjenja osebkov 

in/ali povzročitelja račje kuge (pregledovanje, čiščenje, sušenje, razkuževanje opreme). 

 Organizacija izobraževalnih dogodkov za prepoznavanje tujerodnih vrst rakov in 

predstavitev problematike za ribiče. 

 Izobraževanje okoljskih in ribiških inšpektorjev o prepoznavanju in vplivu tujerodnih vrst. 

 Osveščanje uporabnikov vodnega okolja o ukrepih, ki jih je treba preventivno izvajati za 

preprečevanje raznašanja vodnih invazivnih tujerodnih vrst vključno s povzročiteljem račje 

kuge (Aphanomyces astaci): pregledovanje, razkuževanje in sušenje opreme, prepoved 

prenašanja živih organizmov, vode in vodnega materiala (npr. substrat, plavje) med 

vodnimi telesi. 

 Izobraževanje ciljne in širše laične javnosti (uporabniki vodnega okolja – ribiči, čolnarji, 

izvajalci vodnih športov) o vplivih tujerodnih vrst rib na vodno okolje in možnih načinih 

prenašanja. 

 Vzpostavitev meddržavnega sodelovanja pri obvladovanju populacije trnavca v primeru, 

da se izkaže, da se močvirski škarjar širi v bližini državne meje in ima potencial, da se od 

tam razširi v Slovenijo. V tem primeru se priporoča pomoč pri izvajanju ukrepov za 

preprečevanje širjenja izvorni državi že preden prečka državno mejo. 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: Inšpektorat RS za okolje in naravo, 

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Uprava za varno hrano, veterinarstvo 

in varstvo rastlin, člani ribiških družin, ribogojci, ZZRS, ZRSVN in druge strokovne inštitucije, 

ponudniki dejavnosti, ki se odvijajo na vodah, Ribiška zveza Slovenije, druge Zveze ribiških družin 

in upravljalci zavarovanih območij narave, dejavnosti naj se odvijajo preko celega leta vsako leto. 
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4.3.8.4 Ukrepi za obvladovanje vrste na območju Slovenije v primeru najdbe 

 Hiter pretok informacij in aktiviranje intervencijske skupine v primeru najdbe, kjerkoli v 

Sloveniji. 
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4.4 Marmornati škarjar (Procambarus fallax f. virginalis) (Martin, 2010) 

4.4.1 Klasifikacija in morfološke značilnosti vrste 

Marmornati škarjar je običajno manjši rak, ki lahko v ugodnih razmerah zraste do 15 cm. 

Predvideva se, da je ta vrsta nastala iz Procambarus fallax (razširjena v jugovzhodni Severni 

Ameriki) v devetdesetih letih na območju Nemčije. Telo je rjavo ali rahlo modro obarvano z 

marmornatim vzorcem svetlih lis. Škarje so razmeroma majhne in brez izrazitih izboklin (Kozák 

in sod. 2015). 

Preglednica 10: Znanstvena klasifikacija vrste Procambarus fallax f. virginalis 

Znanstvena klasifikacija 

 Klasifikacija  Latinsko  Slovensko  

 Kraljestvo  Animalia  Živali 

 Deblo  Arthropoda  Členonožci  

 Poddeblo  Crustacea  Raki 

 Razred  Malacostraca  Višji raki 

 Red  Decapoda  Raki deseteronožci 

 Družina  Cambaridae  Cambaridae 

 Rod  Procambarus  Procambarus 

 Vrsta  Procambarus fallax f. 

virginalis 

 Marmornati škarjar 

4.4.2 Biologija vrste 

Pri tej vrsti raka so znane samo samice, ki se razmnožujejo partenogenetsko (zarodki se razvijejo 

iz neoplojenih jajčnih celic). Marmornati škarjar je triploiden in poskusi so pokazali, da 

razmnoževanje z izvorno vrsto ni uspešno, zato je od leta 2015 opredeljen kot samostojna vrsta 

(Kozák in sod. 2015). 

Slika 31: Marmornati škarjar (Procambarus fallax f. virginalis). 
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4.4.3 Ekologija vrste 

Naseljuje različne sladkovodne habitate: jezera, ribnike, reke, pa tudi močvirja in riževa polja. 

Krajša obdobja suše lahko preživi tudi v skrivališčih na kopnem. Glede na hitro rast in številno 

potomstvo se predvideva, da marmornati škarjar predstavlja veliko grožnjo za domorodne vrste, 

predvsem za račje vrste, s katerimi tekmuje za življenjski prostor in hrano. Marmornati škarjar je 

tudi prenašalec račje kuge, ki je za domorodne vrste rakov praviloma smrtna (Kozák in sod. 2015). 

4.4.4 Razširjenost 

Marmornati škarjar je vrsta, ki se je razvila v umetnem okolju v akvariju, zato o območju 

domorodnosti ne moremo govoriti, saj domorodne populacije ne obstajajo. Po vsej verjetnosti 

izvira iz vrste Procambarus fallax, ki živi na Floridi in v južni Georgiji v ZDA (Chucholl, 2011, 

Bric in sod. 2017). 

 

Slika 32: Razširjenost marmornatega škarjarja po svetu.(Vir: CABI, 2020f). 

Naturalizirane populacije marmornatega škarjarja so poznane iz Evrope (Nemčija, Avstrija, Italija, 

Nizozemska), na Madagaskarju in na Japonskem (Chucholl, 2011). Najden je bil tudi na Hrvaškem 

(Maguire in sod., 2018) in Madžarskem (Ludányi in sod., 2016). V Evropi gre večinoma za najdbe 

posameznih osebkov, vzpostavljene večje naturalizirane populacije pa so znane iz Madagskarja in 

Nemčije (Zieritz, 2011). 

V oceni tveganja Trichkova in sodelavci (2014) ocenjujejo, da vrsta lahko preživi v atlantski, 

kontinentalni, mediteranski, makronezijski, panonski, stepski, črnomorski in verjetno tudi borealni 

biogeografski regiji. Ker gre za vrsto oz. formo, ki se je razvila v zaprtih sistemih v akvarijih in ne 

v naravi, pa je težko oceniti, kateri so tisti pogoji v naravi, v katerih vrsta ne preživi. Glede na 

trenutne klimatske razmere in njeno razširjenost v Evropi se ocenjuje, da bi vrsta lahko preživela 

tudi v alpski ali celo arktični regiji. Ocenjujejo, da lahko naseli vse države znotraj Evropske 

skupnosti (Bric in sod., 2017). Prisotnost naturaliziranih populacij v Sloveniji zaenkrat ni znana. 
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4.4.5 Poti vnosa in širjenje 

Vrsta je avtohtona v zvezni državi Florida in Georgia (Dorn in Volin, 2009) kjer partenogenetska 

reprodukcija pri tej prvotni obliki ni bila znana. Prvič je bila opažena v Evropi pri nemških in 

avstrijskih akvaristih v laboratoriju vzgojena oblika, v letu 1990 (Lukhaup, 2001) in se je hitro 

širila med gojitelji. Zaradi neodgovornih vzrediteljev, se je ta vrsta v naravnem okolju hitro 

razširila. Lokacije najdb so splošno razširjene, v Nemčiji je nedvomno ustaljena populacija, 

razširjena je na Nizozemskem, Italiji, na Hrvaškem. Vrsto so našli tudi na Švedskem, kjer ni jasnih 

podatkov, da bi se populacija vzpostavila (Bohman in sod. 2013). 

 

Slika 33: Lokacija potencialne prisotnosti marmornatega škarjarja v Sloveniji. 

V Evropi je postala vrsta splošno razširjena v okrasne namene ter za prehrano. Kot akvakultura je 

bila gojena v Italiji (D. Agaro in drugi, 1999). Zaradi izpustov iz akvarijev se je v naravnem okolju 

pojavila na Nizozemskem, Veliki Britaniji in večkrat v Nemčiji. Pred kratkim so vrsto potrdili na 

Slovaškem in Švedskem. Zanesena je bil tudi na Madagaskar, kjer predstavlja resno grožnjo 

domorodnim vrstam rodu Astacoides. O prisotnosti vrste poročajo tudi iz Japonske in Severne 

Amerike. V Sloveniji je bil v letu 2017 zabeležen izpust iz akvarija v reki Reki (Bric in sod., 2017), 

vendar do sedaj ni bila potrjena ponovna najdba vrste na tem območju. 

Vrsta izhaja iz akvaristike, zato je posledično to tudi pot vnosa v naravo. Vrsta je med akvaristi 

zelo priljubljena, vendar se zaradi partenogenetskega načina razmnoževanja v akvarijih izjemno 

hitro namnoži; posledica je namerni izpust v naravno okolje. Marmornati škarjar se uporablja kot 

hrana za želve, ki se jih lahko zadržuje v odprtih mlakah in ribnikih, zato je možen tudi nenameren 

vnos zaradi pobega iz takšnih okolij (Chucholl, 2011; Bric in sod., 2017). Ta vrsta se je še nedolgo 
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nazaj zelo pogosto prodajala tudi v Sloveniji. Po prepovedi prodaje so jo akvaristi še kar nekaj časa 

gojili kot hrano za akvarijske ribe. 

4.4.6 Vpliv na domorodne vrste in habitate 

Marmornati škarjar ima zaradi svojega partenogenetskega načina razmnoževanja velike možnosti 

širjenja in vzpostavljanja populacije že pri majhnem številu vnesenih osebkov v okolje. 

Opazovanja naturalizirane populacije na Madagaskarju so pokazala, da marmornati škarjar 

domorodnih vrstam rakov predstavlja grožnjo zaradi kompeticije za hrano in življenjski prostor ter 

zaradi prenašanja račje kuge. Ker gre za politrofnega omnivora, ki lahko hitro vzpostavi velike 

populacije, lahko močno ogrozi integriteto in funkcionalnost vodnega ekosistema (Bric in sod., 

2017). 

4.4.7 Pregled dosedanjih aktivnosti in nadaljnjih ukrepov 

V letu 2017 je Zavod za ribištvo Slovenije od Inšpekcije za okolje in prostor prejel informacijo o 

zadrževanju in gojenju ter domnevnem izpustu invazivne tujerodne vrste rakov, marmornatega 

škarjarja (Procambarus fallax f. virginalis) na območju pritokov reke Reke (Bistrica in Sušec) v 

Ilirski Bistrici. V letih 2017, 2018 in 2019 smo izvedli pregled območja domnevnega izpusta, kjer 

pa prisotnosti vrste fizično na terenu nismo potrdili. V letu 2019 so bili na območju domnevnega 

izpusta odvzeti tudi vzorci za analizo okoljske DNA, katerih rezultatov še nismo prejeli. 

4.4.8 Predlog nadaljnjih ukrepov 

4.4.8.1 Ukrepi zgodnjega odkrivanja na območju Slovenije 

Marmornati škarjar se je v preteklosti pogosto prodajal v akvarističnih trgovinah, ter po spletu 

(zasebni rejci). Danes je prodaja in gojenje teh rakov prepovedana, vendar kljub temu obstaja 

možnost, da je ta vrsta rakov še prisotna v kakšnem zasebnem akvariju. Prisoten je tudi v vseh 

sosednjih državah, zato obstaja velika možnost, da ga odkrijemo tudi na območju Slovenije. V 

preteklosti smo že zabeležili primer domnevne izpustitve na območju Ilirske Bistrice. Da bi bila 

pristnost te vrste na ozemlju Slovenije odkrita pred vzpostavitvijo viabilne populacije predlagamo 

naslednje ukrepe: 

 Kvalitativni monitoring marmornatega škarjarja vzporedno z drugimi kvalitativnimi 

ihtiološkimi, astakološkimi in ostalimi monitoringi in raziskavami. 

 Kvantitativni monitoring v okviru rednih kvantitativnih monitoringov rib, rakov in ostalih 

vodnih nevretenčarjev. 

 Monitoring potočnih rakov naj se razširi na celotno območje Slovenije in naj vključuje vse 

domorodne vrste vključno z jelševcem, ki je prisoten na nekaterih območjih, kjer koščakov 

ni. S tem bodo tarčno za potočne rake povzorčena območja, ki do sedaj še niso pokrita. 

 Izvajanje monitoringa marmornatega škarjarja na območju potencialne prisotnosti z 

opredelitvijo primernih metod in časovnega okvirja. 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: (Strokovne inštitucije: npr. ZZRS, NIB, 

CKFF, ARSO, Zavod Revivo in drugi, skozi celo leto, vsako leto). 
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 Redno poročanje ZZRS o novih najdiščih vodnih tujerodnih živalskih vrst na podlagi 

podatkov, pridobljenih iz tekočih ihtioloških raziskav ter drugih raziskav in monitoringov 

vodnih organizmov do roka, ki je določen v izdanem dovoljenju. Če rok ni določen, pa 

najkasneje do 31.1. za predhodno leto. V primeru, da se marmornatega škarjarja odkrije 

kjer koli v Sloveniji, je potrebno najdbo sporočiti takoj, ne glede na navedene roke. 

 Redno javljanje (npr. ribiških družin, ribogojcev, imetnikov vodnih pravic za komercialne 

ribnike …) najdb na ZZRS do 31.3. za predhodno leto, V primeru, da se marmornatega 

škarjarja odkrije kjer koli v Sloveniji, je potrebno najdbo sporočiti takoj, ne glede na 

navedene roke. 

 Letno poročanje o prisotnosti, ulovu in novih najdiščih tujerodnih vrst rakov v letnih 

poročilih (LPO) ribiških družin (Ribkat). 

 Letno poročanje o prisotnosti in biomasi tujerodnih vrst rib in rakov v vodnih telesih v 

zasebnem upravljanju (ribogojnice, vzrejni ribniki, komercialni ribniki, gramoznice) v 

pristojne katastre (Centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov, 

MKGP). Najdbo marmornatega škarjarja je potrebno sporočiti takoj. 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: (izvajalci monitoringov in ostalih raziskav, 

ribiške družine, ribogojci, imetniki vodnih pravic, vsako leto do določenih rokov, razen v primeru 

najdbe močvirskega škarjarja, ko je najdbo potrebno sporočiti takoj). 

 

 Vzpostavitev sistema za enotno zbiranje podatkov o naključnih najdbah tujerodnih vrst za 

širšo javnost ter spodbujanje javljanja najdb tujerodnih vrst (npr. nadgradnja sistema Ribkat 

in povezava morebitnih obstoječih sistemov v enotno bazo) ter spodbujanje javljanja najdb 

tujerodnih vrst. 

 Sodelovanje s sosednimi državami, ki imajo podatke o potencialni naravni širitvi 

marmornatega škarjarja na območje Slovenije. 

Izvajalec in predvideno časovno obdobje izvajanja: (ZZRS v sodelovanju z drugimi 

inštitucijami, vsako leto skozi celo leto, takoj ko bo mogoče). 

 

 Vzpostavitev finančnega sklada, katerega sredstva bodo namenjena predlaganim ukrepom 

intervencijske skupine. Sredstva iz tega sklada, morajo biti na razpolago takoj, ko se 

intervencijska skupina aktivira. Zaradi urgentnega dogodka, morajo biti taka sredstva na 

voljo brez dolgotrajnih javnih razpisov, saj je hitro ukrepanje bistveno za uspešno 

eradikacijo. S tem se zagotovi večjo uspešnost in zmanjša stroške nadaljnjih ukrepov. 

Izvajalec in predvideno časovno obdobje izvajanja oz. vzpostavitve: (MOP in MKGP, takoj, 

ko bo mogoče, v primeru, da se oceni za smiselno dejanje). 

 

 Vzpostavitev krovnega laboratorija na ozemlju Slovenije, ki bo omogočal cenovno ugodno 

analizo okoljske DNA za detekcijo vrste in bolezni, ki jih prenaša. 
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Izvajalec in predvideno časovno obdobje izvajanja oz. vzpostavitve: (Biotehniška fakulteta, 

NIB, ARSO, Veterinarska fakulteta… v sodelovanju z drugimi inštitucijami, v naslednjem 12 

letnem obdobju). 

4.4.8.2 Ukrepi za obvladovanje in preprečevanje širjenja 

Vrsta pri nas še ni razširjena. Potencialno je prisotna na območju Ilirske Bistrice. Zaradi 

potencialne prisotnosti in nevarnosti širjenja je smiselno v nadaljevanju izvajati: 

 Osnoven monitoring okoljske DNA tarčno za marmornatega škarjarja, v primeru, da je 

mogoče pa tudi uporabo naprednejše kvantitativne metode, s katero bi lažje zaznali 

morebitno populacijsko rast. V primeru, da se s to metodo potrdi prisotnost marmornatega 

škarjarja, predlagamo: 

o Fizični pregled območij, kjer bi vrsta lahko bila potencialno prisotna (obračanje 

kamnov, vrše, elektroizlov in nočni lov z lučjo). 

o V primeru, da se zazna nekontrolirano širjenje in rast populacije na majhnem 

omejenem območju je smiselno uporabiti metodo zastrupljanja. 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: (Strokovne inštitucije: npr. ZZRS, NIB, 

CKFF, ARSO, Zavod Revivo in drugi). 

4.4.8.3 Ukrepi za preprečevanje novih naselitev in širjenja na območju Slovenije 

 Poostritev inšpekcijskega nadzora usposobljenih inšpektorjev, ki bi znali vrsto prepoznati 

za redno kontroliranje prodajalcev vodnih živali, ki bi potencialno lahko marmornate 

škarjarje zadrževali v živem stanju (trgovine in zasebni rejci). 

 V zakonodaji (Pravilnik o komercialnih ribnikih) izrecno prepovedati uporabo živih ali 

mrtvih tujerodnih vrst rakov (nevarnost prenosa račje kuge) in drugih katerih koli živih 

tujerodnih vrst za vabo pri ribolovu. 

 Pregledovanje, sušenje in razkuževanje opreme za izlove rib pri izvajanju ihtioloških 

vzorčenj in vzorčenj domorodnih vrst rakov (raziskovalci), intervencijskih odlovov 

(izvajalci ribiškega upravljanja) za preprečevanje nenamernega prenosa povzročitelja račje 

kuge ali manjših živih osebkov z opremo (mreže, vrše, vedra). 

 Vzpostavitev informativnih tabel, ki prikazujejo problematiko vnosa tujerodnih vrst rakov 

za domorodne vrste in habitate ter druge aktivnosti osveščanja, ki vključujejo aktivno 

prizadevanje uporabnikov vodnega okolja za preprečevanje nenamernega širjenja osebkov 

in/ali povzročitelja račje kuge (pregledovanje, čiščenje, sušenje, razkuževanje opreme). 

 Organizacija izobraževalnih dogodkov za prepoznavanje tujerodnih vrst rakov in 

predstavitev problematike za ribiče. 

 Osveščanje uporabnikov vodnega okolja o ukrepih, ki jih je treba preventivno izvajati za 

preprečevanje raznašanja vodnih invazivnih tujerodnih vrst: pregledovanje in sušenje 

opreme, prepoved prenašanja živih organizmov, vode in vodnega materiala (npr. substrat, 

plavje) med vodnimi telesi. 
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 Izobraževanje ciljne in širše laične javnosti (uporabniki vodnega okolja – ribiči, čolnarji, 

izvajalci vodnih športov) o vplivih tujerodnih vrst rib na vodno okolje in možnih načinih 

prenašanja. 

 Vzpostavitev meddržavnega sodelovanja pri obvladovanju populacije močvirskega 

škarjarja v primeru, da se izkaže, da se močvirski škarjar širi v bližini državne meje in ima 

potencial, da se od tam razširi v Slovenijo. V tem primeru se priporoča pomoč pri izvajanju 

ukrepov za preprečevanje širjenja izvorni državi še predno prečka državno mejo. 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: Inšpektorat RS za okolje in naravo, 

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Uprava za varno hrano, veterinarstvo 

in varstvo rastlin, člani ribiških družin, ribogojci, ZZRS, ZRSVN in druge strokovne inštitucije, 

ponudniki dejavnosti, ki se odvijajo na vodah, Ribiška zveza Slovenije, druge Zveze ribiških družin 

in upravljalci zavarovanih območij narave, dejavnosti naj se odvijajo preko celega leta vsako leto. 

4.4.8.4 Ukrepi za obvladovanje vrste na območju Slovenije v primeru najdbe 

 Hiter pretok informacij in aktiviranje intervencijske skupine v kolikor se vrsto odkrije 

kjerkoli v Sloveniji. 
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4.5 Bradavičasti trnavec (Orconectes virilis) preimenovan v (Faxonius virilis) 

(Hagen, 1870) 

 

Slika 34: Bradavičasti trnavec (Orconectes virilis, tudi Faxonius virilis). 

4.5.1 Klasifikacija in morfološke značilnosti vrste 

Bradavičasti trnavec znanstveno poimenovan Faxonius virilis (Hagen, 1870). Ime (bradavičasti) je 

vrsta dobila po kot las dolgih, belih strukturah na kopulatornih stiletih spolno aktivnih samcev. 

Imenuje se tudi Northern Crayfish, po področju naravne razširjenosti najbolj severno kot katera 

koli druga vrsta potočnih rakov (Hobbs, 1974). 

Preglednica 11: Znanstvena klasifikacija vrste Faxonius virilis 

Znanstvena klasifikacija 

 Klasifikacija  Latinsko  Slovensko  

 Kraljestvo  Animalia  Živali 

 Deblo  Arthropoda  Členonožci  

 Poddeblo  Crustacea  Raki 

 Razred  Malacostraca  Višji raki 

 Red  Decapoda  Raki deseteronožci 

 Podred  Reptantia  Reptantia 

 Družina  Cambaridae  Cambaridae 

 Rod  Faxonius  Faxonius 

 Vrsta (Orconectes virilis) 

preimenovan v 

(Faxonius virilis) 

 Bradavičasti trnavec 

 

Bradavičasti trnavec doseže velikost od 88 mm do 135 mm, od tega meri dolžina karapaksa 

polovico celotne dolžine telesa. Karapaks je gladek. Barva je tipična - kostanjeva ali čokoladna. 

Zadnji del karapaksa ima zabrisano svetlo rjav vzorec v obliki sklede ali pecljatega kozarca. Zadek 
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je brez vzporednih ali prečnih prog. Rostrum je gladek, daljši kot širok ramenski del z izrazitim 

trnom, mediani greben je odsoten (Pöckel in sod. 2006). 

4.5.2 Biologija vrste  

Parjenje poteka z notranjo oploditvijo. Samec vstavi pleopode v samičino semensko odprtino 

(annulus ventralis), ki je med 4. in 5. parom hodilnih nog. Samička upogne repni del močno naprej 

da ustvari prostor, v katerem so jajca. Skupek jajc se pritrdi pod repni del. Larvalni razvoj se vrši 

v jajcu in mladi zarod je podoben odraslim osebkom. Za samce so značilne sezonske morfološke 

spremembe. V začetku parjenja se levijo v spolno kompetentno fazo (forma1), pri kateri se 

podaljšajo in utrdijo preobraženi prvi pleopodi z bolj poudarjenimi išialnimi trni-na bazi segmentov 

tretjih hodilnih parov nog in povečani helipediji). Po paritvi se samček levi v Formo2, s prvimi 

pleopodi manj diferenciiranimi in mehkimi, išialni trni pa so reducirani in helipediji manj robustni). 

Parjenje se začne v juliju in jajca so izležena spomladi. 

4.5.3 Ekologija vrste 

Ta sladkovodna vrsta raka je najdena v potokih z zmernim tokom in vrtinčenjem, z obširno 

obrastjo, s stabilnimi nivoji vode (Benson 2015).Tolerira slanost brakične vode vse do 14 ‰, ni pa 

znano do kakšne mere naseljuje brakične ali sladkovodne estuarije. Preživitvena temperatura 

variira od 0 ºC do 39 ºC, minimalna temperatura primerna za razmnoževanje je 10 ºC. Naseljuje 

potoke, ribnike in jezera različnih habitatov, vse od skalnatih, blatnih do z rastjem poraščenih 

območij. Raki so omnivori in se prehranjujejo z vodnim rastlinjem, črvi, polži, školjkami, kadavri. 

Naravni sovražniki so ribe, želve, kače, ptiči, rakuni in drugi. Življenjska doba je 3 leta (ANSIS 

2007). 

4.5.4 Razširjenost 

Vrsta naravno poseljuje velika jezera, v osrednjem delu ZDA. Na območju naravne razširjenosti 

velja za ogroženo vrsto. V Evropi je prisoten na Nizozemskem in v Veliki Britaniji 
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Slika 35: Razširjenost marmornatega škarjarja po svetu (Vir: CABI, 2020g). 

 

4.5.5 Poti vnosa in širjenje 

V ZDA velja za eno najbolj razširjenih invazivnih vrst, bila je vnesena v vsaj 9 zveznih držav; širi 

se tudi v Kanadi, najdena je bila v Mehiki. Veliko prenosov bradavičastega trnavca na nove lokacije 

v ZDA je posledica uporabe raka kot žive vabe pri ribolovu (Di Stefano in sod. 2009). Na zahodno 

obalo se je razširila s pobegom iz ribnikov, kjer so jo gojili kot laboratorijsko vrsto. V dve jezeri 

na golf igrišču v Washingtonu naj bi jo vnesli tudi zaradi biološke kontrole vegetacije v jezerih. 

(Larson in sod.. 2008) 

Bradavičasti trnavec je v Evropi prisoten od leta 2004 le na Nizozemskem in v Veliki Britaniji, 

kjer so populacije ustaljene in v razširjanju. Izpodrivajo prej vneseno vrsto Faxonius limosus. 

Prejšnji vnosi v Francijo 1897 in na Švedsko 1960 so spodleteli. Izvor je najverjetneje vezan na 

akvaristično ponudbo za ribnike, iz katerih se je vrsta razširila v naravo - namerno tja ni bila 

vnesena. Vrsta je zelo mobilna, z visoko reprodukcijsko zmožnostjo in tolerantna na širok spekter 

okoljskih pogojev, kar je značilno za njeno uspešno osvajalsko strategijo (Ahern in osod., 2008). 

4.5.6 Vpliv na domorodne vrste in njihovih habitate 

Za bradavičastega trnavca je značilno, da prenaša glivam podobne bolezni račje kuge, ki je za 

domorodne vrste rakov smrtna. Izpodriva in je kompetitivna vrsta drugim rakom, ravno zaradi 

večje okoljske tolerance, večje velikosti in bolj agresivnega vedenja. Vode se spremenijo iz čistih 

v blatne in z makrofiti revne habitate. Glede na ostale vrste invazivnih rakov, ki imajo ekonomski 

vpliv na habitat npr. s poškodbo rečnih brežin in ogroženo poplavno varnostjo za bradavičastega 

trnavca ni značilno (CABI, 2020g). 
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4.5.7 Predlagani ukrepi 

4.5.7.1 Ukrepi zgodnjega odkrivanja na območju Slovenije 

 Kvalitativni monitoring bradavičastega trnavca vzporedno z drugimi kvalitativnimi 

ihtiološkimi, astakološkimi in ostalimi monitoringi in raziskavami. 

 Kvantitativni monitoring v okviru rednih kvantitativnih monitoringov rib, rakov in ostalih 

vodnih nevretenčarjev. 

 Monitoring potočnih rakov naj se razširi na celotno območje Slovenije in naj vključuje vse 

domorodne vrste vključno z jelševcem, ki je prisoten na nekaterih območjih, kjer koščakov 

ni. S tem bodo tarčno za potočne rake povzročena območja, ki do sedaj še niso pokrita. 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: (Strokovne inštitucije: npr. ZZRS, NIB, 

CKFF, ARSO, Zavod Revivo in drugi, skozi celo leto, vsako leto). 

 

 Redno poročanje ZZRS o novih najdiščih vodnih tujerodnih živalskih vrst na podlagi 

podatkov, pridobljenih iz tekočih ihtioloških raziskav ter drugih raziskav in monitoringov 

vodnih organizmov do roka, ki je določen v izdanem dovoljenju. Če rok ni določen pa 

najkasneje do 31.1. za predhodno leto. V primeru, da se bradavičastega trnavca odkrije kjer 

koli v Sloveniji je potrebno najdbo sporočiti takoj, ne glede na navedene roke. 

 Redno javljanje (npr. ribiških družin, ribogojcev, imetnikov vodnih pravic za komercialne 

ribnike …) najdb na ZZRS do 31.3. za predhodno leto, V primeru, da se bradavičastega 

trnavca odkrije kjer koli v Sloveniji je potrebno najdbo sporočiti takoj, ne glede na 

navedene roke. 

 Letno poročanje o prisotnosti, ulovu in novih najdiščih tujerodnih vrst rakov v letnih 

poročilih (LPO) ribiških družin (Ribkat). 

 Letno poročanje o prisotnosti in biomasi tujerodnih vrst rib in rakov v vodnih telesih v 

zasebnem upravljanju (ribogojnice, vzrejni ribniki, komercialni ribniki, gramoznice) v 

pristojne katastre (Centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov, 

MKGP) bradavičastega trnavca je potrebno sporočiti takoj. 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: (izvajalci monitoringov in ostalih raziskav, 

ribiške družine, ribogojci, imetniki vodnih pravic, vsako leto do določenih rokov, razen v primeru 

najdbe močvirskega škarjarja, ko je najdbo potrebno sporočiti takoj). 

 

 Vzpostavitev sistema za enotno zbiranje podatkov o naključnih najdbah tujerodnih vrst za 

širšo javnost ter spodbujanje javljanja najdb tujerodnih vrst (npr. nadgradnja sistema Ribkat 

in povezava morebitnih obstoječih sistemov v enotno bazo) ter spodbujanje javljanja najdb 

tujerodnih vrst. 

 Sodelovanje s sosednimi državami, ki imajo podatke o potencialni naravni širitvi 

bradavičastega trnavca na območje Slovenije. 
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Izvajalec in predvideno časovno obdobje izvajanja: (ZZRS v sodelovanju z drugimi 

inštitucijami, vsako leto skozi celo leto, takoj ko bo mogoče). 

 

 Vzpostavitev finančnega sklada, katerega sredstva bodo namenjena predlaganim ukrepom 

intervencijske skupine. Sredstva iz tega sklada, morajo biti na razpolago takoj, ko se 

intervencijska skupina aktivira. Zaradi urgentnega dogodka, morajo biti taka sredstva na 

voljo brez dolgotrajnih javnih razpisov, saj je hitro ukrepanje bistveno za uspešno 

eradikacijo. S tem se zagotovi večjo uspešnost in zmanjša stroške nadaljnjih ukrepov. 

Izvajalec in predvideno časovno obdobje izvajanja oz. vzpostavitve: (MOP in MKGP, takoj, 

ko bo mogoče, v primeru, da se oceni za smiselno dejanje). 

 

 Vzpostavitev krovnega laboratorija na ozemlju Slovenije, ki bo omogočal cenovno ugodno 

analizo okoljske DNA za detekcijo vrste, in bolezni, ki jih prenaša. 

Izvajalec in predvideno časovno obdobje izvajanja oz. vzpostavitve: (Biotehniška fakulteta, 

NIB, ARSO, Veterinarska fakulteta… v sodelovanju z drugimi inštitucijami, v naslednjem 12 

letnem obdobju). 

4.5.7.2 Ukrepi za obvladovanje in preprečevanje širjenja 

Vrsta pri nas še ni prisotna. prav tako se k nam ne more razširiti iz sosednjih držav, zato ukrepi, ki 

se navezujejo na obvladovanje populacij in širjenja te vrste niso potrebni. 

4.5.7.3 Ukrepi za preprečevanje novih naselitev in širjenja na območju Slovenije 

 Poostritev inšpekcijskega nadzora usposobljenih inšpektorjev, ki bi znali vrsto prepoznati 

za redno kontroliranje prodajalcev vodnih živali, ki bi potencialno lahko bradavičaste 

trnavce zadrževali v živem stanju (trgovine in zasebni rejci). 

 V zakonodaji (Pravilnik o komercialnih ribnikih) izrecno prepovedati uporabo živih ali 

mrtvih tujerodnih vrst rakov (nevarnost prenosa račje kuge) in drugih katerih koli živih 

tujerodnih vrst za vabo pri ribolovu. 

 Pregledovanje, sušenje in razkuževanje opreme za izlove rib pri izvajanju ihtioloških 

vzorčenj in vzorčenj domorodnih vrst rakov (raziskovalci), intervencijskih odlovov 

(izvajalci ribiškega upravljanja) za preprečevanje nenamernega prenosa povzročitelja račje 

kuge ali manjših živih osebkov z opremo (mreže, vrše, vedra). 

 Vzpostavitev informativnih tabel, ki prikazujejo problematiko vnosa tujerodnih vrst rakov 

za domorodne vrste in habitate ter druge aktivnosti osveščanja, ki vključujejo aktivno 

prizadevanje uporabnikov vodnega okolja za preprečevanje nenamernega širjenja osebkov 

in/ali povzročitelja račje kuge (pregledovanje, čiščenje, sušenje, razkuževanje opreme). 

 Organizacija izobraževalnih dogodkov za prepoznavanje tujerodnih vrst rakov in 

predstavitev problematike za ribiče. 

 Osveščanje uporabnikov vodnega okolja o ukrepih, ki jih je treba preventivno izvajati za 

preprečevanje raznašanja vodnih invazivnih tujerodnih vrst: pregledovanje in sušenje 
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opreme, prepoved prenašanja živih organizmov, vode in vodnega materiala (npr. substrat, 

plavje) med vodnimi telesi. 

 Izobraževanje ciljne in širše laične javnosti (uporabniki vodnega okolja – ribiči, čolnarji, 

izvajalci vodnih športov) o vplivih tujerodnih vrst rib na vodno okolje in možnih načinih 

prenašanja. 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: Inšpektorat RS za okolje in naravo, 

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Uprava za varno hrano, veterinarstvo 

in varstvo rastlin, člani ribiških družin, ribogojci, ZZRS, ZRSVN in druge strokovne inštitucije, 

ponudniki dejavnosti, ki se odvijajo na vodah, Ribiška zveza Slovenije, druge Zveze ribiških družin 

in upravljalci zavarovanih območij narave, dejavnosti naj se odvijajo preko celega leta, vsako leto. 

4.5.7.4 Ukrepi za obvladovanje vrste na območju Slovenije v primeru najdbe 

 Hiter pretok informacij in aktiviranje intervencijske skupine v primeru najdbe, kjerkoli v 

Sloveniji. 

 

  



Strokovne podlage za preprečevanje širjenja, vnosa in zmanjševanja  

vpliva (invazivnih) tujerodnih vrst rib, rakov in školjk    Podnebni sklad 2019 

117 

 

4.6 Kitajska volnoklešča rakovica (Eriocheir sinensis) (Milne-Edwards, 1853) 

 

Slika 36: Kitajska volnoklešča rakovica (Eriocheir sinensis). 

4.6.1 Klasifikacija in morfološke značilnosti vrste 

Kitajska volnoklešča rakovica (Eriocher sinensis) ima karapaks kvadratne oblike, kar je jasen 

razločevalni znak med ostalimi volnatokleščimi rakovicami. Širina karapaksa je 5-7 cm, lahko 

doseže tudi do 10 cm. Na škarjah so nezamenljiv znak ovoji, ki spominjajo na dlake in so še posebej 

dobro razviti pri samcih. Barva variira od rumene do rjave, redko je vijoličaste. Določitev do vrste 

lahko opravi le strokovnjak na podlagi natančnega morfološkega pregleda (Bettoso, 2015). 

Preglednica 12: Znanstvena klasifikacija vrste Eriocheir sinensis 

Znanstvena klasifikacija 

 Klasifikacija  Latinsko  Slovensko  

 Kraljestvo  Animalia  Živali 

 Deblo  Arthropoda  Členonožci  

 Poddeblo  Crustacea  Raki 

 Razred  Malacostraca  Višji raki 

 Red  Decapoda  Raki deseteronožci 

 Podred  Brachyura Rakovice 

 Družina  Varunidae  Varunidae 

 Rod  Eriocher  Volnoklešče rakovice 

 Vrsta  Eriocheir sinensis  Kitajska volnoklešča rakovica 

4.6.2 Biologija vrste 

Življenjska doba vrste je 1-5 let, odvisno od lokacije. Ta variabilnost v dolgoživosti se nanaša na 

čas, ki je potreben, da osebek spolno dozori in je reprodukcijsko aktiven, saj je znano, da se pari 

samo enkrat. V severni Evropi, tako čas spolne zrelosti variira med 4 in 5 leti , medtem ko so v 

toplih vodah zaliva San Francisco najstarejši spolno zreli osebki stari največ 3 leta. Spolno zreli 

osebki migrirajo dolvodno v jesenskem času (avgust-november), da se parijo (september-

november) v brakičnih ali slanih vodah. Po parjenju migrirajo naprej do morja, samice z jajci 
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pritrjenimi na pleopodih. V februarju, marcu po 4-5 mesecih od paritve se larve sprostijo od samice. 

Samice poginejo, pelagične larve starosti 3-5 meseca pa potujejo po toku gorvodno in se naselijo 

v estuarijih kot juvenilne rakovice. Od marca do julija v starosti 6-12 mesecev migrirajo gorvodno 

v sladko vodo, kjer spolno zrelost dosežejo v 3-5 letih. 

4.6.3 Ekologija vrste 

Kitajska volnoklešča rakovica naseljuje estuarije in sladke vode. Je eurohalina vrsta, s 

katadromnim življenjskim ciklom. Večina življenja živi v rekah, razmnožuje pa se v morju, kjer 

po parjenju tudi pogine (Herborg in sod., 2005). 

4.6.4 Razširjenost 

Vrsta naravno poseljuje daljni vzhod, kjer je njena meja razširjenosti od Hong Konga na meji s 

Severno Korejo (Hymenson in ostali, 1999). Svetovna razširjenost vrste je posledica človekovih 

aktivnosti in ni rezultat naravnih procesov (Cohen in Carlton 1997). 

 

 

Slika 37: Razširjenost kitajske volnoklešče rakovice (Vir: CABI, 2020h). 

4.6.5 Poti vnosa in širjenje 

Kitajska volnoklešča rakovica se po Evropi prednostno širi z nenamerni izpust z balastnimi vodami 

zaradi posledicami mednarodnega ladijskega prometa in pobegi ali namerni izpusti povezanimi s 

transportom te cenjene akvakulture. Promet s to vrsto je vreden 1, 25 bilijona dolarjev letno v 

akvakulturni industriji za namen prehrane na Kitajskem (Hymanson in drugi, 1999). V Evropi je 

bila prvič opažena v SZ Nemčiji leta 1912 v pritoku reke Weser in v reki Elbe 1914. Do leta 1927 

ni bilo opažene druge razširjenosti po Evropski obali. V naslednjih desetih letih se je vrsta hitro 

razširila na zahod vzdolž Severnega morja in angleške obale v Severno Francijo. Povprečna stopnja 

razširjanja je bila 441 km na leto med leti 1927 in 1931. Med 1928 in 1935 se je v Baltskem morju 

razširila s povprečno stopnjo širjenja 355 km na leto. V Veliki Britaniji so prva poročila o vrsti iz 

reke Temze 1935, populacija pa se je ustalila v letu 1973. Na Portugalskem prva najdba iz Reke 
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Tagus datira v leto 1980, uravnotežena populacija pa se je vzpostavila leta 1990. 1995 je bila najdba 

dveh osebkov v delu Srbskega dela Donave in v novembru 2001. Od takrat je tudi tu najdba 

občasna. Prva poročila o najdbi iz beneške lagune so iz maja 2005, in od takrat so poročila iz leta 

2013 v maranski in gradeški laguni. Glede na to, da je bila najdena v bližini Slovenije, lahko 

pričakujemo, da se bo v prihodnosti razširila tudi k nam. Ker Za razmnoževanje potrebuje slano 

vodo bo teoretično poselila sladkovodne habitate, ki so povezani z Jadranskim morjem. Ostala 

območja, ki so oddaljena od morja predstavljajo zanjo manj primeren habitat (Bettoso in sod., 

2015).  

 

Slika 38:Potencialna razširjenost kitajske volnoklešče rakovice po Evropi. Črne točke predstavljajo najdbe, na 

podlagi katerih se je izdelal ta model. Rdeči trikotniki predstavljajo pristanišča, ki so primerna za širjenje te vrste 

(Zhang in sod., 2019). 

4.6.6 Vpliv na domorodne vrste in habitate 

Za kitajsko volnokleščo rakovico je značilno, da povzroča erozijo rečnih brežin zaradi 

ekstenzivnega izkopavanja. Je tudi plenilec in kompetitor domorodnim živalskim vrstam. Vpliv 

ima tudi na rekreacijski in komercialen ribolov. Ugotovili so, da lahko kitajska sladkovodna 

rakovica prenaša tudi račjo kugo. V primeru, da bi se razširila v Slovenijo, bi lahko ogrozila 

domorodne rake (Schrimpf in sod., 2014). Ta vrsta je tudi prenašalec pljučnega parazita 

(Paragonimus westermani), ki lahko okuži tudi človeka ob neprimerni pripravi rakovic za namene 

prehranjevanja (Gollasch, 2006). Grez za vrsto iz seznama 100 najnevarnejših invazivnih 

tujerodnih vrst na svetu. 
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4.6.7 Pregled dosedanjih aktivnosti 

Kitajska volnoklešča rakovica v Sloveniji še ni prisotna, zato se tarčno ne izvajajo ukrepi, ki bi se 

navezovali na to vrsto. 

V svetu so bili številni izvedeni ukrepi večinoma neučinkoviti (Zhang in sod., 2019). 

Najprimernejši ukrep je preventivno osveščanje in preprečevanje vnosa, predvsem na mesta, ki so 

primerna za vzpostavitev populacije.  

V slovenskem morju se z namenom spremljanja vrstne pestrosti in abundance tujerodnih vrst izvaja 

projektna naloga, katere izvajalec je Morska biološka postaja Piran (NIB). Ta naloga se izvaja od 

leta 2018 do leta 2021. Namen naloge je pridobivanje podatkov o prisotnosti tujerodnih vrst v 

slovenskem morju in spremljanje njihove širitve. Beleži se tudi vplive na domorodne vrste, vplive 

na ribolovne vire in na marikulturo. Pridobljeni rezultati bodo prispevali k ohranitvi in krepitvi 

storitev v zvezi z biotsko raznovrstnostjo in ekostistemskimi stroritvami. Do junija leta 2019 je bilo 

v okviru te naloge ugotovljennih 31 vrst tujerodnih organizmov (Orlando-Bonaca in sod., 2019). 

Prav tako pa je NIB izvajal osveščanje deležnikov. Torstne aktivnosti je smiselno izvajati tudi v 

nadaljevanju, predvsem z namenom zgodnjega odkrivanja tujerodnih vrst v slovenskem morju.  

4.6.8 Predlog nadaljnjih ukrepov 

4.6.8.1 Ukrepi zgodnjega odkrivanja na območju Slovenije 

Kitajske volnoklešče rakovice na ozemlju Slovenije še nismo zabeležili. Prisotna je v Italiji od 

koder se lahko razširi tudi k nam. Da bi bila pristnost te vrste na ozemlju Slovenije v primeru vnosa 

odkrita pred vzpostavitvijo viabilne populacije predlagamo naslednje ukrepe: 

 Kvalitativni monitoring vzporedno z drugimi kvalitativnimi ihtiološkimi, astakološkimi in 

ostalimi monitoringi in raziskavami na izlivnih delih rek v morje. 

 Kvantitativni monitoring v okviru rednih kvantitativnih monitoringov rib, rakov in ostalih 

vodnih nevretenčarjev na izlivnih delih rek v morje in v Jadranskem morju. 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: (Strokovne inštitucije: npr. ZZRS, NIB, 

CKFF, ARSO, Zavod Revivo in drugi, skozi celo leto, vsako leto). 

 

 Osveščanje o prepoznavanju kitajske volnoklešče rakovice, z namenom hitrejše 

identifikacije vrste na terenu. 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: (Zveza za športni ribolov na morju 

Slovenije, NIB, ZZRS, skozi celo leto, vsako leto). 

 

 Redno poročanje ZZRS, NIB, CKFF o morebitnih najdbah kitajske volnoklešče rakovice. 

 Letno poročanje o prisotnosti in biomasi tujerodnih vrst rib in rakov v ulovu (MKGP in 

ZZRS). 

 Vzpostavitev sistema za enotno zbiranje podatkov o naključnih najdbah tujerodnih vrst za 

širšo javnost (ribiči, potapljači…) ter spodbujanje javljanja najdb tujerodnih vrst v 

Jadranskem morju in izlivnih delih rek, ki se izlivajo v morje. 
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Izvajalec in predvideno časovno obdobje izvajanja: (ZZRS, NIB, CKFF v sodelovanju z 

drugimi inštitucijami, vsako leto skozi celo leto). 

 

 Vzpostavitev finančnega sklada, katerega sredstva bodo namenjena predlaganim ukrepom 

intervencijske skupine. Sredstva iz tega sklada, morajo biti na razpolago takoj, ko se 

intervencijska skupina aktivira. Zaradi urgentnega dogodka, morajo biti taka sredstva na 

voljo brez dolgotrajnih javnih razpisov, saj je hitro ukrepanje bistveno za uspešno 

eradikacijo. S tem se zagotovi večjo uspešnost in zmajša stroške nadalnjih ukrepov. 

Izvajalec in predvideno časovno obdobje izvajanja oz. vzpostavitve: (MOP in MKGP, takoj, 

ko bo mogoče, v primeru, da se oceni za smiselno dejanje). 

4.6.8.2 Ukrepi za obvladovanje in preprečevanje širjenja 

Vrsta pri nas še ni prisotna, zato ukrepi, ki se navezujejo na obvladovanje populacij in širjenje iz 

že obstoječih populacij za to vrsto niso potrebni. 

4.6.8.3 Ukrepi za preprečevanje novih naselitev in širjenja na območju Slovenije 

 Preventivno osveščanje o vrsti in njeni invazivnosti predvsem tistih, ki bi jo potencialno 

(namerno ali nenamerno) lahko vnesli v Slovenijo. 

 Preverjanje potencialnih poti vnosa (akvaristična ponudba, preprodaja med ljubiteljskimi 

akvaristi, prisotnost v zasebnih akvarijih). 

 Preprečevanje nenamernega prenosa z opremo (npr. v vedrih, v mrežah, balastnih vodah 

itd.)  

 Osveščanje uporabnikov vodnega okolja o ukrepih, ki jih je treba preventivno izvajati za 

preprečevanje raznašanja vodnih invazivnih tujerodnih vrst in njihovih patogenov. 

 Izobraževanje ciljne in širše laične javnosti (uporabnikov vodnega okolja – ribiči, čolnarji, 

izvajalci vodnih športov) o vplivih tujerodnih vrst rib na vodno okolje in možnih načinih 

prenašanja. 

 Izobraževanje ribičev in potapljačev o prepoznavanju vrste, vplivu na ekosistem in 

problematiki tujerodnih vrst. 

 Izobraževanje okoljskih in ribiških inšpektorjev o prepoznavanju, vplivu in problematiki 

tujerodnih vrst. 

 Spremljanje širjenja vrste v sosednjih državah in mednarodna komunikacija z 

raziskovalnimi inštitucijami. 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: Inšpektorat RS za okolje in naravo, 

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Uprava za varno hrano, veterinarstvo 

in varstvo rastlin, ribiči, potapljači, Zveza za športni ribolov na morju Slovenije, ZZRS in druge 

strokovne inštitucije, ponudniki dejavnosti, ki se odvijajo na vodah in upravljalci zavarovanih 

območij narave, dejavnosti naj se odvijajo preko celega leta vsako leto. 
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4.6.8.4 Ukrepi za obvladovanje vrste na območju Slovenije v primeru najdbe 

Hiter pretok informacij in aktiviranje intervencijske skupine v primeru, da se vrsto odkrije kjerkoli 

v Sloveniji. 
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5 ZNAČILNOSTI DRUGIH TUJERODNIH RIB, KI SO PRISOTNE V 

SLOVENIJI 

5.1 Jezerska zlatovčica (Salvelinus umbla) (Linnaeus, 1758) 

5.1.1 Morfologija 

Trup je vretenast, bočno rahlo sploščen. Glava zajema približno 1/6 dolžine telesa, gobec je velik, 

zgornja čeljust sega skoraj do polovice glave. Močni, ostri zobje na čeljustih, glavi ralnika, 

nebnicah, in po jeziku. Telo je pokrito z drobnimi luskami, ki so trdno vraščene v kožo. Bočna 

linija je ravna. Telo je temno sivozelene barve, predvsem po bokih so številne svetle pike. Hrbtna 

plavut je enotno sivozeleno obarvana. Prsne, trebušne in predrepna plavut imajo različno široko 

belo obrobo. Mladi osebki imajo temne mladostne lise, med njimi in prek njih pa so številne bele 

pike (Povž in Sket, 1990; Povž in Sket, 1999; Veenvliet in Kus Veenvliet, 2006; cit. po Jenič in 

Podgornik, 2014). 

  

Slika 9: Jezerska zlatovčica (foto: ZZRS, Miha Ivanc). 

5.1.2 Biologija 

 Jezerska zlatovčica v povprečju zraste 25-40 cm, največ do 80 cm. Spolno dozori v 2.-3. letu 

starosti. Drsti se od oktobra do januarja na prodnatem do kamnitem dnu, običajno na pritočnih delih 

jezer. Je izrazito teritorialna vrsta, zato živijo samotarsko. Hrani se z rakci, žuželkami in bentoškimi 

nevretenčarji, posamezni osebki se razvijejo v velike, ribojede plenilce (Povž in Sket, 1990; 

Veenvliet in Kus Veenvliet, 2006; Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 
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5.1.3 Habitat 

Naseljuje globoka jezera v ledeniških dolinah in visokogorska jezera (Kottelat in Freyhof, 2007; 

cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 

5.1.4 Razširjenost 

V Evropi naseljuje alpska in predalpska jezera v Italiji (Trentino, Alto Adige), Franciji (jezero 

Bourget), Švici, Nemčiji in Avstriji (slika 3). Vnesena v številna visokogorska jezera po Evropi, 

kjer tvori majhne populacije (Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 

 

Slika 39: Razširjenost jezerske zlatovčice v Evropi (Kottelat in Freyhof, 2007). 

5.1.5 V Sloveniji 

Naseljena je bila v nekatera alpska jezera: leta 1928 v Krnsko jezero iz Italije, leta 1943 v Bohinjsko 

jezero iz Avstrije, leta 1993 iz Bohinjskega jezera v Dvojno triglavsko jezero (Povž in Sket, 1999). 

Ribiči so jo poskusili naseliti še v nekatera druga jezera po Sloveniji, vendar se je ohranila le v 

Krnskem, Bohinjskem in Dvojnem triglavskem jezeru. Pri ostalih novejših najdbah v Sloveniji gre 

za posamezne pobege iz ribogojnic ali pa so ribe k nam prišle iz avstrijske strani (cit. po Jenič in 

Podgornik, 2014). 

Jezerske zlatovčice imajo predvsem v Dvojnem triglavskem in Krnskem jezeru zelo velik 

negativen vpliv na celotno prehranjevalno verigo jezer. V letih od naselitve so močno spremenile 

strukturo zooplanktona in posledično tudi fitolpankotona v jezeru. Močno so se zmanjšale ali celo 

izginile nekatere večje vrste zooplanktona, ličinke mladoletnic in enodnevnic, razmnožile pa so se 

predvsem nitaste alge (Leskošek 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014). Od leta 2019 dalje poteka 

projekt Vrh Julijcev v okviru katerega je planiran odlov jezerskih zlatovčic v Dvojnem jezeru. Izlov 

jezerskih zlatovčic je smiselno v prihodnosti izvesti tudi v vseh ostalih visokogorskih jezerih. 

Vpliv jezerskih zlatovčic na favno Bohinjskega jezera je mnogo težje oceniti. Po podatkih ribiškega 

katastra ocenjujemo, da se populacija jezerskih zlatovčic manjša. Ribiči so v letu 2004, ko je bil 

uplen največji, uplenili več kot 15.000 jezerskih zlatovčic. Od takrat uplen strmo pada in v letu 

2018 je bilo uplenjenih le še 1.600 osebkov. V tem času je ribolovni napor (število salmonidnih 

ribolovnih dni) v Bohinjskem jezeru ostal približno konstanten (Jenič in Podgornik, 2014). 
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Slika 40: Razširjenost jezerske zlatovčice v Sloveniji po obdobjih. 

V ostalih ne-jezerskih vodnih telesih, kjer so bile poredko ulovljene, bodisi kot posledica pobega 

iz ribogojnice ali prehoda iz sosednjih držav, ni zabeleženih vitalnih populacij, ki bi lahko bile 

problematične. 

 
 

Slika 41: Uplen jezerske zlatovčice v Bohinjskem jezeru (vir: Ribiški kataster, 2020). 
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5.2 Potočna zlatovčica (Salvelinus fontinalis) (Mitchill, 1814) 

5.2.1 Morfologija 

Vretenasto telo je pokrito z drobnimi luskami. Glava je velika z zelo velikim gobcem, ki sega čez 

oči. Močni, ostri zobje na čeljustih, glavi ralnika, nebnicah in po jeziku. Telo je sive do temnozelene 

barve, s številnimi svetlimi pikami, ki proti hrbtu prehajajo v marmoriran vzorec. Večinoma je po 

bokih tudi nekaj rdečih pik. Trebušna stran je oranžno rdeča. V hrbtni plavuti je vzorec temnih in 

svetlih prog. Tolščenka je svetlo rjavo obarvana. Prsni, trebušni in predrepna plavut imajo široko 

belo obrobo. Pri odraslih je osrednji del teh plavuti obarvan rdeče. Zadnji rob repne plavuti je raven 

ali rahlo zarezan. Mladi osebki imajo temne mladostne lise, med njimi in prek njih pa so številne 

bele pike. Že pri mladih osebkih so vidne temne in svetle proge v hrbtni plavuti (Povž in Sket, 

1990; Povž in Sket, 1999; Veenvliet in Kus Veenvliet, 2006; cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 

 

Slika 42: Potočna zlatovčica (foto: ZZRS). 

5.2.2 Biologija 

Potočna zlatovčica v povprečju zraste 20-35 cm, največ do 50 cm. V srednji in južni Evropi spolno 

dozori v 1.-2. letu starosti. Drst poteka oktobra do novembra, navadno pri temperaturah 3-10 °C. 

Drsti se na produ v hitro tekočih hladnih vodotokih, tudi v jezerih. Samice najpogosteje odlagajo 

ikre na prodnatih plitvinah, redkeje tudi v globlji vodi. Je izrazito teritorialna vrsta, zato živijo 

samotarsko. Hrani se z vodnimi nevretenčarji in majhnimi ribami (Povž in Sket, 1990; Veenvliet 

in Kus Veenvliet, 2006; Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 
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5.2.3 Habitat 

Naseljuje hladne, zmerno do hitro tekoče gorske vodotoke. V Severni Ameriki, severna populacija 

tudi jezera in reke. Občasno tvori populacije tudi v s hranili revnimi jezeri, visokogorskih ali 

vodotokih z nizkim pH (Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 

5.2.4 Razširjenost 

Potočna zlatovčica je domorodna vrsta v Severni Ameriki. Pojavlja se od Hudsonovega zaliva in 

severovzhodne Kanade, južno do zgornjega Misisipija, vzhodno do obale New Jerseyja in severne 

Georgie. Od tod so jo razselili po drugih predelih Severne Amerike, Južni Ameriki, Evropi, Aziji 

in južni Afriki (Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014).  

 

Slika 43: Razširjenost potočne zlatovčice po svetu (Vir: CABI, 2020m) 

Prva vlaganja v Evropo segajo v leto 1869. Veliko so jo vlagali v visokogorske vodotoke in jezera, 

vendar so bili vnosi le redko potrjeni kot uspešni. Vzpostavljene populacije so dokumentirane za 

visoko ležeča jezera in vodotoke Korzike, Italije, Češke ter južne Nemčije (Kottelat in Freyhof, 

2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 

5.2.5 V Sloveniji 

K nam je bila prvič naseljena leta 1892 z ribami prinesenimi iz današnje Avstrije (Povž in Ocvirk 

1990). Zanesena je bila v donavsko porečje (Povž in Sket, 1999; Veenvliet in Kus Veenvliet, 2006) 

in jadransko povodje (podatki RibKat, 2014). 

V Sloveniji jo najdemo predvsem v reki Savi in njenih večjih pritokih: Savi Dolinki z Radovno, 

Savi Bohinjki, Tržiški Bistrici, Kokri, Poljanski Sori, Kamniški Bistrici. Pojavlja se še v nekaterih 

pritokih v zgornjem delu Drave ter v ponikalnicah v Dinarskem svetu. Večina podatkov o 

razširjenosti potočne zlatovčice izvira iz Ribiškega katastra in predstavlja vode, kamor se je te 

postrvi naseljevalo.  
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Slika 44: Najdbe potočne zlatovčice v Sloveniji po obdobjih (vir: ZZRS Bios, 2020). 

Dejanska razširjenost vrste je verjetno manjša. Tudi podatki o največji naseljenosti nad (1000 

os./ha) iz reke Radovne so stari približno 20 let, danes so tam prisotni le še posamezni osebki. Z 

zmanjševanjem oziroma prenehanjem vlaganj potočnih zlatovčic sta se namreč njen areal in 

velikost populacij močno zmanjšala, večje naseljenosti beležimo le še pod nekaterimi ribogojnimi 

objekti, kjer to vrsto vzrejajo (cit. po Jenič in Podgornik, 2014).  

 

 

 

 

 

  



Strokovne podlage za preprečevanje širjenja, vnosa in zmanjševanja  

vpliva (invazivnih) tujerodnih vrst rib, rakov in školjk    Podnebni sklad 2019 

129 

 

5.3 Šarenka (Oncorhynchus mykiss) (Walbaum, 1792) 

5.3.1 Morfologija 

Vretenasto telo je pokrito z drobnimi luskami. Glava je velika z velikim gobcem. Na čeljusti, 

ralniku, nebnicah in po jeziku ima močne, in ostre zobe. Barva telesa se do neke mere prilagaja 

barvi okolja, lahko je temnejša ali zelo svetla. Telo je srebrnkaste barve, vzdolž bokov poteka 

izrazita roza lisa. Po celem telesu so enakomerno razporejene majhne črne pike, ki se nadaljujejo 

tudi v repno plavut, hrbtno plavut in tolščenko. Rdečih pik ni. Tolščenka je svetlo rjavo obarvana. 

Pri nekaterih osebkih sta hrbtna in predrepna plavut belo obrobljeni. Mladi osebki imajo izrazite 

mladostne lise, med katerimi pa je že vidna vzdolžna roza lisa (Povž in Sket, 1990; Povž in Sket, 

1999; Veenvliet in Kus Veenvliet, 2006; cit. po Jenič in Podgornik, 2014).  

 

Slika 45: Šarenka (foto: ZZRS).  

5.3.2 Biologija 

Šarenka v povprečju zraste 25-45 cm, največ do 80 cm. Spolno dozori v 1., na severu v 3.-5. letu 

starosti. Običajno se drsti od marca do aprila. Ribogojske ribe so zrele med avgustom in aprilom, 

odvisno od seva. Prisotna je kratka drstna migracija. Samice delajo drstne jame v prodnato dno 

zmerno do hitro tekočih vodotokov. V agonističnem vedenju zarod O. mykiss nadvlada postrvji 

zarod podobne velikosti. So samotarske ribe, zadržujejo se na predelih z zmernim do hitrim tokom. 

Hranijo se z vodnimi in kopenskimi nevretenčarji ter majhnimi ribami. Prehranjevanje pod 5 °C in 

nad 25 °C je zanemarljivo (Povž in Sket, 1990; Kottelat in Freyhof, 2007; Veenvliet in Kus 

Veenvliet, 2006; cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 

5.3.3 Habitat 

Vložene so v skoraj vsa vodna telesa kot so jezera, reke in vodotoki. Običajno jih ne vlagajo v 

vode, kjer poletne temperature presežejo 25 °C ali v ribnike z zelo nizko vsebnostjo kisika (Kottelat 

in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 

5.3.4 Razširjenost 

Šarenka je domorodna vrsta na Kamčatki, južno sega do porečja spodnjega Amurja, Tihomorska 

porečja Severne Amerike južno do severne Mehike. V Evropo so jo prvič naselili že 1882 (Holčik 
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1991). Vzpostavljene populacije naseljenih rib so v nekaterih alpskih rekah v Avstriji, Sloveniji, 

Švici in porečju reke Serchio (Italija) (Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014).  

5.3.5 V Sloveniji 

Šarenko so za popestritev ribolova v naše vode prvič naselili že leta 1891 z ribami iz ZDA. 

Naseljena je bila tako v donavsko porečje kot jadransko povodje, predvsem v gorske in 

srednjegorske potoke, velike reke, pa tudi nekatere stoječe vode (Povž in Sket, 1999; Veenvliet in 

Kus Veenvliet, 2006). Trenutno poseljuje velik del slovenskih vodotokov, manjka le v toplih, 

nižinskih, počasi tekočih vodah. Kljub temu, da se šarenka v nekaterih vodah uspešno drsti, je 

velikost njene populacije večinoma močno odvisna od ribiških vlaganj rib, za spodbujanje 

športnega ribolova. Tako ni presenetljivo, da se največje populacije njde tam, kjer je dobro razvit 

športni turizem: v Idrijci, Krki, Savi Bohinjki, Tržiški Bistrici, Kokri, Selški Sori in Vipavi. 

Šarenka je tudi najpogosteje gojena vrsta v hladnovodnih ribogojnicah v Sloveniji, zato je pogosta 

tudi pod ribogojnimi objekti. Praviloma se za potrebe ribolova v vode sicer vlaga sterilno šarenko, 

vendar se je kljub temu šarenka začela drstiti na več vodotokih. Drstišča šarenke so znana iz Krke, 

Idrijce, Save, Save Bohinjke, Sore, Selške Sore, Radovne in iz nekaterih manjših potokov (cit. po 

Jenič in Podgornik, 2014). 

 

Slika 46: Razširjenost šarenke v Sloveniji po obdobjih  (vir: ZZRS Bios, 2020). 

Šarenko se v času ribolovne sezone dopolnilno vlaga v večini ribiških okolišev. Količine vložene 

šarenke se postopno zmanjšujejo. Spodbuja se poribljavanje z domorodnimi postrvjimi vrstami. Po 

letu 2018 se poribljava izključno s sterilno obliko. Odlovljene šarenke iz gojitvenih potokov (plod 

naravne drsti), ki niso sterilne se poribljava v najbolj ribolovno obremenjen predel, ki je praviloma 

omejen s pregradami, ki šarenki onemogočajo migracijo. Zaradi večje možnosti, da se večina 

vloženih šarenk izlovi pred koncem sezone, so poribljavanja s šarenko mesec dni pred koncem 

ribolovne sezone prepovedana. Šarenka v Sloveniji velja za gospodarsko pomebno vrsto tako v 

smislu ribogostva, kot športnega ribolova. V prihodnosti bo tako potrebno prtehtati med vplivom 

te vrste na domorodne vrste in socio-ekonomskimi koristmi, ki jih ta vrsta predstavlja za človeka. 
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5.4 Ozimica (Coregonus sp.) 

V preteklosti je prevladovalo mnenje, da vrsta ozimice Coregonus lavaretus naseljuje večji del 

Evrope. Kasneje so ugotovili, da ta vrsta naseljuje le jezero Bourget v Franciji. Novejše raziskave 

so pokazale, da v Evropi živi vsaj 59 vrst ozimic, ki pa se tudi križajo. Večina vrst je omejenih na 

posamezna jezera ali reke. Zaradi podobnosti je ločevanje vrst zelo težavno (Veenvliet in Kus 

Veenvliet, 2006; Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014).  

5.4.1 Morfologija 

Vretenasto, nekoliko bočno stisnjeno telo pokrivajo srednje velike srebrno bleščeče luske, ki zlahka 

odpadajo. Majhna, koničasta glava z majhnimi, podstojnimi usti. Čeljustnica navadno ne sega do 

prednjega očesnega roba, zob ni ali so zakrneli. Hrbtna plavut je nameščena na sredini telesa in je 

enako velika kot predrepna plavut. Tolščenka je prisotna, vendar majhna, repna plavut je izrazito 

škarjasta (Povž in Sket, 1999; Veenvliet in Kus Veenvliet, 2006; cit. po Jenič in Podgornik, 2014).  

 

Slika 47: Ozimica (vir: wikipedia.org).  

5.4.2 V Sloveniji 

Ozimice so v Sloveniji redke. O njihovem pojavljanju imamo le nekaj podatkov iz reke Drave. Ti 

osebki najverjetneje izvirajo iz naselitev v avstrijskem delu Drave, natančen izvor teh naseljenih 

populacij ni znan, s tem tudi vrsta, ki je bila napačno obravnavana kot Coregonus lavaretus, 

Lacepede, 1803 (Veenvliet in Kus Veenvliet, 2006; cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 
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5.5  Beli amur (Ctenopharyngodon idella) (Valenciennes, 1844) 

5.5.1 Morfologija 

Vretenasto telo, luske so velike in temno obrobljene. Glava spredaj široka, čelo je plosko, oko 

pomaknjeno daleč na konec gobca. Usta so majhna in končna, goltni zobje dvoredni. Na škržnem 

poklopcu so žarkaste proge, škržni trni kratki in zelo razmaknjeni. Telo je srebrno in proti hrbtu 

prehaja v rjavo sivo. Hrbtna plavut je enako velika kot predrepna plavut in nameščena nekoliko 

pred trebušnimi plavutmi. Pri večjih osebkih so plavuti temnorjave. Zunanji rob razprte podrepne 

plavuti je raven (Povž in Sket, 1990; Povž in Sket, 1999; Veenvliet in Kus Veenvliet, 2006; cit. po 

Jenič in Podgornik, 2014). 

 

Slika 48: Beli amur (foto: ZZRS). 

5.5.2 Biologija 

Beli amur v povprečju zraste 70-80 cm, največ do 120 cm. Spolno dozori v 7.-10. letu starosti in 

okoli 600-800 mm SL, samice 1-2 leti kasneje kot samci. Drsti se aprila do avgusta, v obdobju 

visokih voda. Na drst migrirajo po toku navzgor. Drst poteka v zgornji plasti vode ali na vodni 

površini na odsekih z močnim vodnim tokom. Samica odloži okoli 1,5 milijona iker v 1-7 

presledkih, odvisno od trajanja obdobja visokih vod. Ikre so pelagične in se izvalijo med 

plavljenjem dolvodno v 2-3 dneh. Če je rečni tok pregrajen ali je odsek vodotoka prekratek, se ikre 

ne plavijo dovolj dolgo in se ne razvijejo. Zarod se ustali v jezerih in kanalih poplavnih ravnic z 

malo ali brez toka. Po drsti odrasle ribe zapustijo glavni tok reke in migrirajo v poplavna področja, 

jezera ali mrtvice z gosto vegetacijo (pasišča). V jesensko-zimskem času se vrnejo v reke in prežive 

hladno obdobje v globokih predelih spodnjih tokov, kjer prezimijo in se v tem obdobju ne 

prehranjujejo. Zarod se sprva hrani s fito in zooplanktonom, kasneje, od okoli dolžine 25-50 mm 

SL z vodnimi makrofiti. Večji mladi osebki in odrasli se hranijo tudi s terestričnimi rastlinami 

(Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 

5.5.3 Habitat 

V svojem naravnem arealu razširjenosti naseljujejo velike reke z izrazitim nihanjem vodostaja 

zaradi poplav, v prehranjevalni sezoni tudi jezera, akumulacije in mrtvice, po možnosti s toplo čisto 
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vodo, visoko vsebnostjo kisika in gostim vodnim rastlinjem (Kottelat in Freyhof, 2007; Veenvliet 

in Kus Veenvliet, 2006; cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 

5.5.4 Razširjenost 

Beli amur je domorodna vrsta v vzhodni Aziji, v večini porečij Tihega oceana od Amurja do Xi 

Jiang. Prisoten v akvakulturah v Evropi, Aziji in Severni Ameriki. V Severni Ameriki so se 

vzpostavile tudi reproduktivne populacije.  

Vnesen je v večino velikih evropskih porečij. Obstajajo zanesljivi podatki o naravni drsti v 

nekaterih rekah južne Rusije, kjer ni avtohton, vendar uspeh teh razmnoževanj ni znan (Kottelat in 

Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 

5.5.5 V Sloveniji 

Beli amur (Slika 14) je zanesen v tekoče in stoječe vode donavskega porečja in jadranskega 

povodja, kjer se v naravi ne razmnožuje (Povž in Sket, 1999; Veenvliet in Kus Veenvliet, 2006; 

cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 

Ker razmnoževanje belega amurja ni uspešno so vsi pri nas živeči osebki posledica naseljevanj. 

Ribiči ga vlagajo zato, da redči gosto vodno vegetacijo in jim tako olajša ribolov. Najdemo ga v 

spodnjem del Save s Krko in Savinjo, spodnjem delu Mure, reki Reki, Vipavi in nekaterih manjši 

pritokih teh rek. Naseljen je bil tudi v več kot 200 stoječih vodnih teles.  

Beli amur nikjer ne dosega večjih naseljenosti, vseeno pa lahko v manjših ribnikih tako temeljito 

odstranjuje vodno vegetacijo, da prične primanjkovati primernega substrata za fitofilne drstnice 

kot so krap, navadni koreselj, ščuka (Povž in Ocvirk 1990, Lenhardt et al., 2010; cit. po Jenič in 

Podgornik, 2014). Glede na to, da v proste vode lahko prehaja le iz ribogojnic, je v prihodnosti 

smiselno omejiti oz. povečati nadzor nad gojenjem te ribe v Sloveniji. 

 

Slika 49: Razširjenost belega amurja v Sloveniji po obdobjih (vir: ZZRS Bios, 2020). 



Strokovne podlage za preprečevanje širjenja, vnosa in zmanjševanja  

vpliva (invazivnih) tujerodnih vrst rib, rakov in školjk    Podnebni sklad 2019 

134 

 

5.6 Črni amur (Mylopharyngodon piceus) (Richardson,1846) 

5.6.1 Morfologija 

Velike ribe, valjastega črno obarvanega telesa, glava srednje velika, usta končna. Škržnih trnov 9 

do 21, močni eno- ali dvoredni goltni zobje; plavuti črne (Povž in Sket, 1999; cit. po Jenič in 

Podgornik, 2014). 

 

Slika 50: Črni amur (Vir: Kottelat in Freyhof). 

5.6.2 Biologija 

Črni amur zraste do 180 cm. Spolno dozori v 6.-11 letu starosti, samice (pri okoli 100 cm SL in 15 

kg) kasneje kot samci (pri 90 cm in 11 kg). Na drst migrirajo po toku navzgor. Drsti se marca do 

julija pri temperaturi 19–30 °C, ko voda narašča. Ikre so pelagične ali semipelagične in se izvalijo 

med plavljenjem dolvodno. Če je rečni tok pregrajen ali je odsek vodotoka prekratek, se ikre ne 

plavijo dovolj dolgo in se ne razvijejo. Zarod se ustali v jezerih in kanalih poplavnih ravnic z malo 

ali brez toka (Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 

Zarod se hrani sprva z zooplanktonom, nato z dvoklopniki (Ostracoda) in vodnimi žuželkami. Ko 

dosežejo okoli 12 cm SL, se mladi osebki pričnejo hraniti z majhnimi polži in školjkami. Večji 

mladi osebki in odrasli se hranijo skoraj le z mehkužci. Vnesen v namen kontrole populacij 

mehkužcev kot vmesnih gostiteljev ribjih in človeških parazitov ter odstranjevanja školjk 

trikotničark (Dreissena sp.), zelo invazivne vrste, ki povzroča težave pri obratovanju hidroelektrarn 

(Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 

5.6.3 Habitat 

Velike nižinske reke in jezera, po možnosti s čisto vodo in visoko vsebnostjo kisika (Kottelat in 

Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 

 



Strokovne podlage za preprečevanje širjenja, vnosa in zmanjševanja  

vpliva (invazivnih) tujerodnih vrst rib, rakov in školjk    Podnebni sklad 2019 

135 

 

5.6.4 Razširjenost 

Črni amur je domorodna vrsta v večini glavnih porečij Tihega oceana od Amurja do Xi Jiang. 

Populacije v vzhodni Rusiji in na Kitajskem hitro upadajo. Zanesen je bil v porečje Donave, 

Dnjestra, Dnjepra, Dona, Kubana in Volge. Vlagajo ga le še v Rusiji. Naravno reproducirajoče 

populacije so se vzpostavile le v Amu Darya (Turkmenistan) in morda v porečju reke Tone 

(Japonska), v Evropi ne (Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014).  

5.6.5 V Sloveniji 

Po podatkih ribiškega katastra naj bi bil v Sloveniji prisoten v Muri pri Ceršaku, v treh stoječih 

vodah v njeni bližini in zgornjem delu Pesnice. V vzorčenjih ga še nismo ujeli (cit. po Jenič in 

Podgornik, 2014). 
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5.7 Zlati koreselj (Carassius auratus) (Linnaeus, 1758) 

5.7.1 Morfologija 

Vretenasto telo, pokrito z velikimi luskami. Pobočnica je skoraj ravna, vzdolž nje je 28-31 lusk. 

Usta so majhna in rahlo podstojna. Okoli ust ni brkov. Barva telesa je zelo različna, od popolnoma 

bele, rožnate, oranžne, živo rdeče do zlato zelene barve, ali pa so ribe pisane, pri teh pa se mešajo 

poleg črne in rjave še vse omenjene barve. Baza hrbtne plavuti je več kot dvakrat daljša od baze 

predrepne plavuti. Zgornji rob hrbtne plavuti je konkaven ali raven. Repna plavut je škarjasta. 

Mladi osebki pred repno plavutjo večinoma nimajo temne lise (Povž in Sket, 1990; Povž in Sket, 

1999; Veenvliet in Kus Veenvliet, 2006; Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 

2014). 

 

Slika 51: Zlati koreselj (foto: ZZRS) 

5.7.2 Biologija 

Zlata riba v povprečju zraste 20-25 cm, največ do 45 cm. V umetnih pogojih žive do okoli 20 let. 

Poznane so le diploidne populacije. Spolno dozori v prvem do drugem letu starosti. Drsti se od 

maja do julija, ko temperatura vode doseže 15-20 °C. Samica se drsti z nekaj samci v gosti 

vegetaciji. Ikre so lepljive, odlagajo jih na vodno rastlinje ali ostale potopljene objekte, 

najpogosteje v plitvi vodi (Veenvliet in Kus Veenvliet, 2006; Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po 

Jenič in Podgornik, 2014). 

Hranijo se večinoma s planktonom, bentoškimi nevretenčarji, rastlinskim materialom in detritom 

(Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 

5.7.3 Habitat 

Evtrofni, z makrofiti močno poraščeni ribniki in kanali. Pogosto v umetnih habitatih (Kottelat in 

Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014).  

5.7.4 Razširjenost 

Zlata riba je domorodna vrsta v vzhodni Aziji od porečja reke Amur do porečja reke Xi Jiang 

(Rusija, Kitajska, Koreja, Japonska), vendar kot se je izkazalo glede na dostopne podatke japonskih 

populacij, se pod enim imenom skriva več vrst. Udomačena je bila na Kitajskem pred več kot 1000 

leti, vnesena na japonsko v 16. stoletju, od tu uvožena v Evropo leta 1611 (Portugalska), 1691 

(Anglija) in 1755 (Francija). Danes je razširjena v vodah širom Evrope. Natančnih podatkov o njeni 
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razširjenosti v Evropi ni, ker so jo pri določevanju pogosto zamenjali s srebrnim koresljem (C. 

gibbelio) (Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 

5.7.5 V Sloveniji 

Zaradi težavnega ločevanja med zlato ribo in srebrnim koresljem, razširjenost zlate ribe ni dobro 

poznana. Pojavljala naj bi se lokalno povsod po Sloveniji (Slika 20). Večinoma gre za v naravo 

izpuščene akvarijske ribe (Povž in Sket, 1999; Veenvliet in Kus Veenvliet, 2006). Povž in Ocvirk 

(1990) navajata, da v Sloveniji ni zelo razširjen, saj se pojavlja le v nekaterih ribnikih v okolici 

Ljubljane in na Notranjskem. V novejšem času smo ga našli tudi v Krki, Muri in Ščavnici. Po 

podatkih ribiškega katastra je naseljen tudi v 25 ribnikov ali gramoznic (cit. po Jenič in Podgornik, 

2014). 

 

Slika 52: Razširjenost zlatega koreslja v Sloveniji po obdobjih(vir: ZZRS Bios, 2020). 

Največje naseljenosti zlati koreselj verjetno dosega v ribnikih, saj smo večje število osebkov vedno 

našli le v vodah tik pod izlivom iz ribnikov. V tekočih vodah kjer ni okoliških ribnikov se pojavlja 

zelo redko in le posamično (cit. po Jenič in Podgornik, 2014).  
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5.8 Srebrni koreselj (Carassius gibelio) (Bloch, 1782) 

5.8.1 Morfologija 

Vretenasto telo, pokrito z velikimi luskami. Usta so majhna, končna. Okoli ust ni brkov. Pobočnica 

skoraj ravna, vzdolž je 29-33 lusk. Na prvem škržnem loku je 37-52 škržnih trnov, so zelo dolgi in 

gosti. Barva telesa je srebrno siva. Hrbtna plavut je dolga, njena baza je več kot dvakrat daljša od 

baze predrepne plavuti. Zgornji rob hrbtne plavuti je konkaven ali raven, repna plavut škarjasta. 

Mladi osebki pred repno plavutjo večinoma nimajo temne lise. Od navadnega koreslja se loči na 

prvi pogled po obliki telesa, ker ima nižji hrbet, podobno kot divji krap (Povž in Sket, 1990; Povž 

in Sket, 1999; Veenvliet in Kus Veenvliet, 2006; Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in 

Podgornik, 2014). 

 

Slika 53: Srebrni koreselj (foto: ZZRS). 

5.8.2 Biologija 

Srebrni koreselj v povprečju zraste 15-35 cm, največ do 45 cm. Živi okoli deset let. Samcev je zelo 

malo. Nekatere populacije sestavljajo le diploidni osebki obeh spolov, nekatere populacije 

diploidni in tetraploidni osebki obeh spolov, pogosto s triploidnimi samicami, nekatere populacije 

so t.i. all-female populacije v katerih so vsi osebki triploidni. Triploidi se razmnožujejo z 

ginogenezo. Razvoj jajčeca lahko sprožijo spermiji nekaterih drugih ciprinidnih vrst kot so krap 

(Cyprinus carpio), rdečeoka (Rutilus rutilus) in ploščič (Abramis brama). Spolno dozori v 3.-4. 

letu starosti v osrednji in vzhodni Evropi, pri 1.-2. letu v južni Evropi. Drsti se od maja do julija 

pri temperaturah vode nad 14 °C. Lepljive ikre odlaga na vodno rastlinje ali ostale potopljene 

objekte, najpogosteje v plitvi vodi. Samica se drsti z več samci; tudi do 3 krat v sezoni. Srebrni 
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koreselj je vsejed (omnivor). Hrani se večinoma s planktonom, bentoškimi nevretenčarji, 

rastlinskim materialom in detritom (Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 

5.8.3 Habitat 

Naseljuje najrazličnejša stoječa vodna telesa in počasi tekoče nižinske vodotoke. Zelo toleranten 

je na nizke vsebnosti kisika v vodi in onesnaženje (Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in 

Podgornik, 2014). 

5.8.4 Razširjenost 

Običajno se srebrnega koreslja smatra kot domorodno vrsto na območju od srednje Evrope do 

sibirije ali vnešeno vrsto v evropske vode z vzhodne Azije (slika 23). Nedvoumnih podatkov o 

njegovi izvorni razširjenosti v Evropi ni zaradi vnosov, zamenjav z zlato ribo (Carassius auratus) 

in kompleksnega načina razmnoževanja. Danes je splošno razširjen. Običajno ga vlagajo skupaj s 

krapom (Cyprinus carpio). Manjka v severnem Baltskem bazenu, Islandiji, Irski, Škotski in 

Mediterranskih otokih. Populacije večinoma diploidnih osebkov so kot kaže dandanes pogoste v 

črnomorskem porečju, širijo se iz spodnje Donave. So invazivne v številnih območjih kamor so 

bile vnešene (Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 

 

 

Slika 54: Razširjenost srebrnega koreslja v Evropi (Kottelat in Freyhof, 2007). 

5.8.5 V Sloveniji 

 Srebrni koreselj je bil zaradi športnega ribolova naseljen v donavsko porečje in jadransko povodje 

(Povž in Sket, 1999; Veenvliet in Kus Veenvliet, 2006). Prvi podatek za Slovenijo najdemo šele 

leta 1982 (Povž, 1983), vendar je bil pri nas verjetno prisoten že prej. Povž in Ocvirk leta 1990 za 

pojavljanje srebrnega koreslja v Sloveniji navajata Savo, Muro, Dravo, Kolpo in mnoge ribnike. 

Novejši podatki potrjujejo, da je v Sloveniji srebrni koreselj prisoten v nižinskih delih vseh večjih 

rek (razen Soče) in v mnogih stoječih vodah. Prisoten je v celotnem slovenskem delu Mure, v Savi 

večinoma dolvodno od izliva Savinje, čeprav smo ga našli tudi pri Litiji, v Savinji od Celja do 

izliva, v spodnjih delih Krke, Kolpe, Vipave. Prisoten je tudi v Voglajni, Sotli, Dravinji, v 

akumulaciji HE Vuhred v Dravi in v mnogih pritokih omenjenih rek. Po naših podatkih je prisoten 

tudi v več kot 200 stoječih vodah, med drugimi v Velenjskem, Slivniškem, Ledavskem jezeru, v 

akumulaciji Vogršček, Molja in v velikem številu gramoznic in mrtvic (cit. po Jenič in Podgornik, 

2014). 
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Slika 55: Razširjenost srebrnega koreslja v Sloveniji po obdobjih (vir: ZZRS Bios, 2020). 

Največjo naseljenost (nad 1000 osebkov na ha) srebrni koreselj dosega v Savi v akumulacijah HE 

Boštanj in HE Arto-Blanca, v spodnjem delu Mure in okoliških mrtvicah ter v iztokih iz 

zadrževalnikov (cit. po Jenič in Podgornik, 2014).  

Srebrni koreselj je invazivna vrsta in se lahko hitro širi zaradi prilagodljivosti na neugodne pogoje, 

predvsem nizko vsebnost kisika v vodi in organsko onesnaženje. Negativno vpliva na populacije 

nekaterih avtohtonih vrst (navadni koreselj, krap, linj) saj z njimi tekmuje za hrano in drstnim 

prostorom (Lenhardt et al., 2010). V Sloveniji je srebrni koreselj bolj razširjen in pogostejši kot 

avtohtoni navadni koreslj. Kjer vrsti živita simpatrično opažamo izginjanje navadnega koreslja (cit. 

po Jenič in Podgornik, 2014). 
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5.9 Srebrni ali beli tolstolobik (Hypophthalmichthys molitrix) (Valencinnes, 

1844) 

5.9.1 Morfologija 

Vretenasto, bočno sploščeno telo pokrito z zelo majhnimi luskami. Glava je velika, široka, usta 

nadstojna. Oko je nameščeno zelo nizko, v višini ustnih kotičkov. Škržni opni zrasli, škržni trni 

dolgi, tenki in združeni. Goltni zobje so enoredni. Pobočnica je usločena navzdol. Telo je srebrne 

barve, hrbet temnejši. Boki in trebuh so pri mladih ribah (do 3. leta) srebrno sivi, pri starejših pa 

sivkasto beli. Plavuti so sive. Prsne plavuti so kratke, konica plavuti prislonjena ob telo ne sega 

prek baze trebušnih plavuti. Na trebušni strani, od škržnega poklopca do predrepne plavuti poteka 

oster greben. Predrepna plavut je dolga (Povž in Sket, 1990; Povž in Sket, 1999; Veenvliet in Kus 

Veenvliet, 2006; cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 

 

Slika 56: Srebrni tolstolobik (Foto: ZZRS). 

5.9.2 Biologija 

Srebrni tolstolobik v povprečju zraste 65-80 cm, največ do 100 cm. Spolno dozori v 5.-7. letu 

starosti. V času drsti in prezimovanja tvori velike jate. Drsti se v obdobju poplav (od aprila do 

avgusta, odvisno od lokacije), ko nivo vode naraste 50-120 cm nad običajni nivo. Na začetku 

poplav migrirajo zelo daleč po toku navzgor. Pri tem lahko preskočijo ovire tudi preko 1 m. V 

primeru, da se razmere v vodotoku spremenijo (padec vodostaja, zmanjšana motnost in povišana 

hitrost toka) se drst preneha in se ponovno prične s povišanjem vodostaja. Drstijo se v glavnem 

toku ali pritokih, na plitvih brzicah z gramoznim ali peščenim dnom, hitrim vodnim tokom (0,5-

1,7 m/s), motno vodo, temperaturo vode nad 15 °C (običajno med 18 in 26 °C) in visoko vsebnostjo 

kisika. Drst poteka v zgornji plasti vode ali celo na vodni površini. Samica odloži okoli 500.000 

iker, naenkrat ali v več delih, odvisno od trajanja obdobja visokih vod. Ikre plavajo, so prozorne in 

se med plavljenjem dolvodno izvalijo v približno 2 dneh pri temperaturi vode okoli 25 °C. Če je 

rečni tok pregrajen ali je odsek vodotoka prekratek, se ikre ne plavijo dovolj dolgo in se ne 

razvijejo. Zarod potuje vzdolž vodotoka in se ustali v jezerih, mrtvicah in plitvih obalah poplavnih 

ravnic z malo ali brez toka. Po drsti odrasli zapustijo glavni tok reke in migrirajo v pasišča. Zelo je 
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občutljiv na nizke temperature (pod 5 °C) in pomanjkanje kisika. V jesensko-zimskem času 

migrirajo v globje predele v glavnem rečnem toku, kjer prezimijo in se v tem obdobju ne 

prehranjujejo. Zarod srebrnega tolstolobika se prehranjuje z zooplanktonom, od velikosti okoli 15 

mm SL pa s fitoplanktonom (Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 

5.9.3 Habitat 

V svojem izvornem arealu, naseljuje vode z močnim nihanjem vodostaja. V obdobju paše se 

zadržujejo v plitvih, (0,5-1 m globokih) mrtvicah, jezerih in poplavnih področjih s počasnim 

tokom, prezimujejo pa v srednjih in spodnjih, globokih odsekih. Zunaj izvornega areala je bil 

pogosto naseljen v velike reke in stoječa vodna telesa kot so jezera in ribniki. Dokaj pogosti so tudi 

pobegi iz ribogojnic. Tolerirajo tudi brakično vodo (do 7‰) v primeru, da so zaneseni v estuarije 

in obrežna jezera (Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 

5.9.4 Razširjenost 

Srebrni tolstolobik je domorodna vrsta v večini porečij Tihega oceana vzhodne Azije, od porečja 

Amur do Xi Jiang. V Evropi, Aziji in Severni Ameriki je prisoten v akvakulturi. V Severni Ameriki 

in Centralni Aziji so se vzpostavile tudi reproduktivne populacije (Kottelat in Freyhof, 2007). 

Vnesen v večino evropskih porečij, prvi podatek sega v leto 1953 (Holčik 1991). Obstajajo 

zanesljivi podatki o naravni drsti v rekah južne Rusije in spodnje Donave, vendar se ne ve ali ikre 

in larve lahko dokončajo svoj razvoj (Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 

5.9.5 V Sloveniji 

Naseljen je v nekatere ribnike, le posamezni pobegli osebki so bili zabeleženi tudi v drugih biotopih 

donavskega porečja.  

 

Slika 57: Razširjenost srebrnega tolstolobika v Sloveniji po obdobjih (vir: ZZRS Bios, 2020). 
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Najpogosteje gre za križance med srebrnim in sivim tolstolobikom. Križanci imajo po 

srebrnkastem telesu zelo zabrisan vzorec temnih lis. Prsna plavut ima vmesno dolžino, in kadar jo 

prislonimo ob telo, seže tik do baze trebušnih plavuti.  

Ker se srebrni tolstolobik prehranjuje s fitoplanktonom ga v vode vlagajo predvsem tam, kjer imajo 

probleme z bujno razrastjo alg.  

Po podatkih iz literature (Veenvliet in Kus Veenvliet, 2006), se srebrni tolstolobik v Sloveniji v 

naravi ne razmnožuje, čeprav sumimo, da so se vsaj enkrat uspešno zdrstili v ribniku ribiške družine 

Brestanica. Po podatkih ribiškega katastra poseljuje del Drave, Mure, Krke, Ljubljanice, Rinže in 

Voglajno ter preko 60 stoječih vodnih teles. Nikjer ne dosega velike naseljenosti, vendar zaradi 

dolgoživosti ostaja v vodah še dolgo po zadnjih naseljevanjih (cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 
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5.10 Sivi ali pisani tolstolobik (Hypophthalmichthys nobilis) (Richardson, 1845) 

5.10.1 Morfologija 

Vretenasto, bočno sploščeno telo, pokrito z zelo majhnimi luskami. Glava je velika, usta nadstojna. 

Oko je nameščeno zelo nizko, na spodnji polovici glave v višini ustnih kotičkov. Škržni opni zrasli, 

škržni trni prosti. Goltni zobje so enoredni, dolgi. Telo je srebrne barve in proti hrbtu prehaja v 

temno sivo. Po bokih so številne nepravilne temno sive lise. Plavuti so temno sive. Prsne plavuti 

so dolge, konica plavuti prislonjene ob telo sega prek baze trebušne plavuti. Med trebušnimi 

plavutmi in predrepno plavutjo je oster greben vendar samo tik za osnovami. Predrepna je plavut 

dolga. Mladi osebki so enotno srebrnkasto obarvani brez temnih lis (Povž in Sket, 1990; Povž in 

Sket, 1999; Veenvliet in Kus Veenvliet, 2006; cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 

 

Slika 58: Sivi tolstolobik (Foto: Ljubomir Hlasek) 

5.10.2 Biologija 

Sivi tolstolobik v povprečju zraste 90-95 cm, največ do 200 cm. Živi do 20 let. Spolno dozori v 5.-

6. letu starosti, pri 550-700 mm SL in 5-10 kg teže, prej in manjši v subtropskih področjih. Drsti 

se v obdobju poplav (od aprila do julija, odvisno od lokacije). Ob začetku poplav migrira zelo daleč 

po toku navzgor. V primeru, da se razmere v vodotoku spremenijo (padec vodostaja), se drst 

preneha in ponovno prične s povišanjem vodostaja. Drsti se v zelo globoki, zelo motni in topli vodi, 

nad 18 °C (običajno med 22 in 30 °C), s hitrim vodnim tokom (1,1-1,9 m/s) in visoko vsebnostjo 

kisika. Drst poteka v zgornji plasti vode ali celo na vodni površini. Samica odloži do 1,1 milijona 

iker v 1-3 delih, odvisno od trajanja obdobja visokih vod. Ikre so rumenkaste, prozorne in se med 

plavljenjem dolvodno v globokih vodnih plasteh izvalijo v približno 2 dneh pri temperaturi vode 

okoli 25 °C. Če je rečni tok pregrajen ali je odsek vodotoka prekratek, se ikre ne plavijo dovolj 

dolgo in se ne razvijejo. Zarod potuje vzdolž vodotoka in se ustali v jezerih, mrtvicah in plitvih 

obalah poplavnih ravnic z malo ali brez toka. Po drsti odrasli zapustijo reko in migrirajo v pasišča. 
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V jesensko-zimskem času, ko temperature padejo na 10 °C, mladi in odrasli osebki tvorijo ločene 

jate in se premaknejo dolvodno v globje predele v glavnem rečnem toku, kjer prezimijo (Kottelat 

in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014).  

Hrani se večinoma z zooplanktonom, tudi algami (Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in 

Podgornik, 2014). 

5.10.3 Habitat 

V svojem izvornem arealu, naseljuje vode z močnim nihanjem vodostaja. V obdobju paše se 

zadržuje v plitvih, (0,5-1,5 m globokih) in toplih (več kot 24 °C) mrtvicah, jezerih in poplavnih 

področjih s počasnim tokom, prezimujejo pa v srednjih in spodnjih globokih odsekih. Zunaj 

izvornega areala je bil pogosto naseljen v velike reke in stoječa vodna telesa kot so jezera in ribniki. 

Tolerira tudi brakično vodo (do 7‰) v primeru, da so zaneseni v estuarije in obrežna jezera .Dokaj 

pogosti so tudi pobegi iz ribogojnic (Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014).  

5.10.4 Razširjenost 

Sivi tolstolobik je domorodna vrsta v osrednji in južni Kitajski. V Evropi, Aziji in Severni Ameriki 

je prisoten v akvakulturi. V Severni Ameriki in osrednji Aziji so se vzpostavile tudi reproduktivne 

populacije. Vnesen je v večino evropskih porečij. Obstajajo zanesljivi podatki o naravni drsti v 

Evropi (Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014).  

5.10.5 V Sloveniji 

V Sloveniji (slika 23) naseljen v nekatere ribnike donavskega in jadranskega povodja, le posamezni 

pobegli osebki so bili zabeleženi tudi v drugih biotopih donavskega povodja.  

 

Slika 59: Razširjenost sivega tolstolobika v Sloveniji po obdobjih (vir: ZZRS Bios, 2020). 

Najpogosteje gre za križance med srebrnim in sivim tolstolobikom. Križanci imajo po 

srebrnkastem telesu zelo zabrisan vzorec temnih lis. Prsna plavut ima vmesno dolžino, in kadar jo 
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prislonimo ob telo, seže tik do baze trebušnih plavuti. Sivi tolstolobik se v Sloveniji v naravi ne 

razmnožuje (Veenvliet in Kus Veenvliet, 2006; cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 
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5.11 Rjavi ameriški somič (Ameiurus nebulosus) (Lesueur, 1819) in črni 

ameriški somič (Ameiurus melas) (Rafinesque, 1820) 

5.11.1 Morfologija  

Telo je vretenasto, glava izrazito široka in hrbtno sploščena. Lusk nimajo. Usta so rahlo podstojna. 

Okoli ust je osem brkov, dva pred očmi, dva v kotičkih ust in štiri na spodnji čeljusti. Imajo dve 

hrbtni plavuti, prva ima ne razvejane plavutnice, druga, tolščenka, pa je majhna in nima plavutnic. 

Osnova analne plavuti je dolga.  

Telo rjavega somiča je temno rjave barve, z zabrisanim vzorcem temnejših in svetlejših lis. Telo 

črnega ameriškega somiča je enakomerno temno zeleno obarvan, proti trebušni strani postopoma 

prehaja v rumeno. Obe vrsti imata zaokroženo podrepno plavut in rahlo vbočeno repno plavut. Za 

rjavega ameriškega somiča je značilno 21-24 plavutnic v podrepni plavuti, pri črnem ameriškem 

somiču pa 17-21 plavutnic (Povž in Sket, 1999; Veenvliet in Kus Veenvliet, 2006; Jenič in 

Podgornik, 2014). 

 

Slika 60: Rjavi ameriški somič (Foto: Ljubomir Hlasek). 

 

Slika 61: Črni ameriški somič (Foto: ZZRS). 

5.11.2 Biologija 

Rjavi ameriški somič zraste 20-30 cm, največ do 40 cm, medtem ko črni ameriški somič doseže 

velikost 50 cm. Obe vrsti lahko živita do 9 let, drstit se pričneta pri 2-3 letih. Črni somič se drsti le 

enkrat v letu od maja do julija, pri temperaturi med 18-30°C. Ikre odlaga v dno izkopano gnezdo v 

plitvinah. Rjavi somič pa se prične drstit že v aprilu do maja, ko temperature dosežejo 15 °C. Lahko 
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se drsti večkrat v letu, oplojene ikre odlaga pod debla ali drugo kritje . Za obe vrsti je značilno, da 

skrbita za ikre in jih branita. Ikre se izvalijo po 5-9 dneh. v poletnih mesecih po izvalitvi je zarod 

pogosto opažen ob gladini vode v velikih jatah. Gre za vsejedo nočno aktivno vrsto, prehranjujejo 

se predvsem z algami, rastlinskim materialom, nevretenčarji in ribami (Kottelat in Freyhof, 2007; 

cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 

Zaradi ostrih bodic na obeh dorzalnih in pektoralnih plavutih, ki jih ob napadu razširijo, imajo zelo 

redke plenilce (Becker, 1983). Črni ameriški somič proizvaja tudi blag strup, ki ga injecirajo preko 

teh bodic. Zaradi nočnega življenje in obrambnega sistem je redek plen ribojedih rib. V izvornem 

območju ju plenijo malousti ostriž (Micropterus dolomieu) in postrvji ostriž (Micropterus 

salmoides) ter čaplje. Nekatere vrste želv plenijo manjše predstavnike vrste (Becker, 1983). Glavni 

sovražnik ameriških somičev je človek. 

5.11.3 Habitat 

Običajno naseljujeta mrtvice in tolmune velikih ravninskih vodotokov in rek, ribnike, s hranili 

bogata jezera in akumulacije (Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014).  

5.11.4 Razširjenost 

Rjavi ameriški somič je domorodna vrsta v Severni Ameriki, od južne Kanade do Floride in porečja 

Misisipija. Zanesena v ostale dele Severne Amerike, Južno Ameriko, Azijo in Evropo. V Evropo 

je bil prvič naseljen leta 1885 (Holčik 1991), samo vzdrževane (self-sustaining) populacije so 

zabeležene od Nemčije in Italije na vzhod do porečja rek Kuban in Volga ter severno do 64 °N v 

osrednji Finski. (Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014).  

Črni ameriški somič je domorodna vrsta v vzhodni polovici Severne Amerike, od južne Kanade do 

severne Mehike. Zanesena je v ostale dele Severne Amerike, Južno Ameriko, Azijo in Evropo. V 

Evropo je bil prvič naseljen leta 1871 (Holčik 1991), samo vzdrževane (self-sustaining) populacije 

pa so zabeležene v porečju rek Ebro in Tagus (Iberski polotok), večini porečij v Franciji, lokalno 

v Italiji, Nizozemski in Nemčiji (Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014).  

Razširjenost obeh vrst je zaradi težkega medsebojnega razlikovanja in posledično pogoste napačne 

določitve lahko precej širša (Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014).  

5.11.5 V Sloveniji 

Rjavi ameriški somič je v Sloveniji (Slika 35) naseljen v donavsko porečje in jadransko povodje. 

Predvsem v severovzhodni Sloveniji je naseljen v nekatere ribnike, posamezne najdbe so tudi iz 

počasi tekočih vodotokov (Povž in Sket, 1999; Veenvliet in Kus Veenvliet, 2006). Dolgo je veljalo, 

da je pri nas naseljen le rjavi ameriški somič (Povž in Ocvirk 1990), zato so bil vse najdbe iz rodu 

Ameiurus določene kot rjavi ameriški somič (Ameiurus nebulosus). Precej kasneje se je ugotovilo, 

da je pri nas prisoten tudi zelo podobni črni ameriški somič (Ameiurus melas) (Veenvliet in Kus 

Veenvliet, 2006). Pri vseh ihtioloških raziskavah po letu 2007, se je ameriške somiče natančneje 

določalo in vsi somiči so bili prepoznani za črnega ameriškega somiča. Vse to odpira dvom ali je 

pri nas rjavi ameriški somič sploh prisoten oziroma ali je v preteklosti prihajalo do napačne 

določitve. Ker so lokacije najdb obeh vrst somičev zelo blizu, predvidevamo da gre za napačno 

določitev, vendar bi bilo za zanesljiv odgovor potrebno pregledati vsa starejša nahajališča rjavega 

ameriškega somiča (Jenič in Podgornik, 2014).  
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Zaradi težavnega razlikovanja med vrstami ne poznamo točnega časa vnosa posamezne vrste. Črni 

ameriški somič je bil v Sloveniji najden (določen) šele leta 2007, zato razširjenost ni dobro poznana 

(glej tudi komentar za rjavega ameriškega somiča). Naseljen je v nekatere ribnike v severovzhodni 

Sloveniji (Veenvliet in Kus Veenvliet, 2006). Tekom vzorčenj smo ga našli v pritokih Save, ki 

pritečejo iz Bizeljskega gričevja, v mrtvicah in pritokih Mure ter v potokih v bližini akumulacije 

Pernica. Kadar je prisoten, večinoma dosega večje naseljenosti (Jenič in Podgornik, 2014). 

Določanje vrst znotraj rodu Ameiurus je težavno. V preteklosti se je izkazalo, da sta barva in 

prisotnost sprednje serrae na prsnih bodicah nezanesljiva znaka za razlikovanje. Ker pa sta se ta 

znaka uporabljala za razlikovanje med vrstama, je to pripeljalo do napačnih določitev vrst po 

ozemlju Evrope. Ravno zaradi tega so starejši podatki nezanesljivi in posamezne vrste brez 

ponovnega pregleda ne moremo potrditi. V Evropo je bilo naseljenih več vrst, do sedaj verjetno 

dve tudi v Slovenijo (Kottelat in Freyhof, 2007; Jenič in Podgornik, 2014 ). V zadnjem obdobju se 

je somiče določevalo tudi po številu plavutnic v podrepni plavuti. Tudi ta znak ni zanesljiv, zato je 

določitev ulovljenih somičev direktno na terenu praktično nemogoča. 

Zaradi težke ločitve med obema vrstama, spodnja slika (Slika 55) prikazuje razširjenost obeh vrst 

skupaj. Podatki so bili zbrani od leta 1980 pa vse do danes. Najnovejši podatki kažejo na številčno 

prisotnost ameriškega somiča v območju V in J Slovenije. Kljub temu pa popis podatkov ni 

celosten, menimo da sta vrsti ameriškega somiča razširjeni že po vsej Sloveniji. 

 

Slika 62: Razširjenost rjavega in črnega ameriškega somiča v Sloveniji po obdobjih (vir: ZZRS Bios, 2020). 

5.11.6 Vnos in vpliv na domorodne vrste in habitate 

Vnos obeh vrst ameriških somičev je posledica uporabe le teh v akvakulturah, popularni sta bili 

tudi iz vidika športnega ribolova, v ribnike pa ju vnašali tudi kot ornamentno ribo (Wheeler, 1979). 

Ribiči ju vnašajo v vodotoke tudi zaradi dobrega okusa mesa (po pripovedovanju). Obe vrsti sta 

sposobni preživeti v onesnaženih vodah z malo kisika (Scott and Crossman, 1973). Gre za srednje 

https://www.cabi.org/isc/datasheet/94468#9A33983F-CC63-4C33-B00A-08816C83D13F
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dobra plavalca, kar pomeni da se lahko, kar hitro širita po vodotokih na nove lokacije. Obenem sta 

Novomeska in Kovač (2009) ugotovila, da na območjih vnosa predstavniki črnega ameriškega 

somiča prej spolno dozorijo, kot v izvornem okolju, kar mu daje še večjo sposobnost invazivnosti. 

Črni ameriški somič predstavlja eno izmed najštevilčnejših tujerodnih vrst rib v Evropskih vodah. 

V določenih ekosistemih lahko predstavlja do 30% ribje favne. Vpliv na ravnotežje ekosistemov 

je lahko velik. Prehranjuje se lahko z ribami in ikrami, zaradi česar ima direkten vpliv na populacije 

domorodnih rib. Zaradi njegovega bentalnega načina hranjenja povzroča večjo kalnost v vodotoku. 

Povečana kalnost pa lahko vpliva na učinkovitost hranjenja organizmov, ki se za plenjenja zanašajo 

na svoj vid (npr. postrvji ostriž). Zaradi njihove velike gostote lahko črni ameriški somiči zaradi 

agresivnega vedenja motijo hranjenje domorodnih vrst in tudi anti-predatorsko vedenje plena. 

Opazili so, da imajo, kljub svoji nočni aktivnosti, osebki stari 1 leto tudi dnevno periodo hranjenja 

in pri tem se agresivno vedejo do vseh vrst, ki jim pridejo na pot. V laboratorijskem poskusu so 

opazili več primerov agresivnega grizenja osebkov ščuke (Kreutzenberger in sod., 2008). 

Z avtohtonimi vrstami tekmuje za hrano in življenjsko okolje (Boet, 1980) s tem pa vpliva na 

zmanjšanje hrane za domorodne plenilske ribe. 

Cucherousset in sod. (2006) so opazili, da naselitev močvirskega škarjarja, zaradi modifikacije 

habitata spodbudi vzpostavitev večje in uspešnejše populacije črnega ameriškega somiča. Obenem 

močvirski škarjar predstavlja tudi hrano za ameriškega somiča, kar kaže na vzajemno pomoč pri 

vzpostavitvi populacije dveh invazivnih vrst na novem področju. 
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5.12 Postrvji ostriž (Micropterus salmoides) (La Cepede, 1802) 

5.12.1 Morfologija 

Vretenasto, bočno stisnjeno telo je pokrito z majhnimi luskami. Glava je majhna, usta velika z 

naprej štrlečo spodnjo čeljustjo. Zobje so na čeljustih, ralniku in nebnicah. Škržni poklopec se 

končuje z dvema trnoma. Pobočnica je v sprednjem delu nekoliko ukrivljena navzgor. Telo je 

olivno-zelenkasto-rjavo s številnimi majhnimi pikami nepravilnih oblik. Po sredini bokov so večje 

lise, ki se zlivajo v progo. V plavutih ni pigmentiranih pik. Hrbtni plavuti se na bazi stikata, v 

sprednji hrbtni plavuti trnaste plavutnice. Repna plavut je rahlo škarjasta (Povž in Sket, 1999; 

Veenvliet in Kus Veenvliet, 2006; cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 

 

Slika 63: Postrvji ostriž (Foto: Pos, Robert H, U.S. Fish and Wildlife Service). 

5.12.2 Biologija 

Postrvji ostriž zraste do 65 cm. Živi do šestnajst let. Samci spolno dozorijo v 1.-4. letu starosti. 

Drstijo se od maja do julija, ko temperature dosežejo 16 do 18 °C. Samec na peščenem, gruščnatem 

ali prodnatem dnu izkoplje plitvo drstno jamico, v katero samica izleže ikre. Samec ali oba varujeta 

drstno jamico, ikre do izvalitve, oz. prosto plavajoč zarod nekaj dni (Veenvliet in Kus Veenvliet, 

2006; Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 

Mladi osebki se prehranjujejo z nevretenčarji, z odraščanjem je v njihovi prehrani vedno večji delež 

rib, odrasli so ribojedi (Kottelat in Freyhof, 2007¸ cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 

5.12.3 Habitat 

Naseljuje počasi tekoče do stoječe vode, kot so velike reke, jezera, kanali in mrtvice. Izogiba se 

hitro tekočih voda. Prisotni so tudi v estuarijih s slanostjo do 13 ‰. Odrasli osebki so samotarski, 
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mladice pa se združujejo v jate (Veenvliet in Kus Veenvliet, 2006; Kottelat in Freyhof, 2007; cit. 

po Jenič in Podgornik, 2014). 

5.12.4 Razširjenost 

Postrvji ostriž je domorodna vrsta v Severni Ameriki: v Velikih Jezerih, Sv. Lovrencu in porečju 

Mississippija, Mehiškem zalivu ter porečjih južno atlantskih rek.  

Zanesen leta 1883 v Anglijo, Škotsko, Nemčijo in Nizozemsko, nato razširjen po Evropi. V 

današnjem času izkoreninjen v Veliki Britaniji, Nemčiji in Nizozemski, pogost v mediteranskih 

državah (Portugalska, Španija vključno z Mallorco, južna Francija, Italija), Švica (Ticino) in 

jadranskem bazenu od Slovenije do Albanije, v Avstriji v nekaterih koroških jezerih. Vnos v Rusijo 

se ni obnesel (Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 

5.12.5 V Sloveniji 

Še pred drugo svetovno vojno je bil postrvji ostriž (Slika 40) naseljen v vode v okolici Ljubljane, 

vendar takratna naselitev ni bila uspešna (Povž in Ocvirk 1990). Kasneje je bil zanesen v nekatere 

ribnike v jadranskem povodju. V akumulacijo Vogršček (porečje Vipave) je bil uspešno naseljen 

okoli 1990 (Povž in Sket, 1999), prisoten naj bi bil tudi v jezercih v Fiesi. Postrvji ostriž je lahko 

pomemben kompetitor za hrano domorodni ščuki (Lenhardt in sod., 2010; cit. po Jenič in 

Podgornik, 2014).  

 

Slika 64: Razširjenost postrvjega ostriža v Sloveniji po obdobjih (vir: ZZRS Bios, 2020). 
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5.13 Vzhodnoameriška gambuzija (Gambusia holbrooki) (Girard, 1859) 

5.13.1 Morfologija 

Vretenasto telo je pokrito z velikimi luskami. Glava zgoraj sploščena, usta so majhna in izrazito 

nadstojna. Čez oči imajo črno progo. Telo je svetlo rjavo, hrbet bolj olivno rjav z nekaj drobnimi 

temnimi pikami, trebuh srebrn. Temni robovi lusk dajejo mrežast vzorec. Hrbtna in repna plavut 

sta zaokroženi, v njih so majhne temne pike. Odrasel samec je približno polovico manjši od odrasle 

samice. Podrepna plavut je pri samcu preoblikovana v koničasto plavut (gonopodij). Poleti imajo 

odrasle samice izrazito izbočeno trebušno stran, za trebušnimi plavutmi pa temno liso. V literaturi 

je večinoma napačno navajana kot G. affinis, katere prisotnost v Evropi ni bila nikoli potrjena (Povž 

in Sket, 1990; Veenvliet in Kus Veenvliet, 2006; Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in 

Podgornik, 2014). 

 

 

Slika 65: Vzhodno ameriška gambuzija; zgoraj samec, spodaj samica (Kottelat in Freyhof, 2007). 

5.13.2 Biologija 

Vzhodno ameriška gambuzija zraste 3-5 cm, največ do 6 cm. Spolno dozori v 4.-6. tednu starosti, 

kar pomeni da ima lahko v enem letu 3 generacije. Drsti se od aprila do avgusta. Po načinu 

razmnoževanja se loči od ostalih vrst rib po tem, da je oploditev notranja. Samec oplodi samico z 

gonopodijem. Ikre se nato razvijajo v telesu samice. Iz iker se že med izleganjem izvalijo mladi 

osebki (ovoviviparija). Brejost traja 3-4 tedne. Leglo lahko doseže do 354 mladičev, vendar 

običajno okoli 40-60. Spolna aktivnost se preneha, ko temperatura pade pod 18 °C (Povž in Sket, 

1990; Veenvliet in Kus Veenvliet, 2006; Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 

2014). 

Najpogosteje se zadržuje tik pod gladino, s katere pobira hrano. Hrani se z majhnimi vodnimi 

nevretenčarji, predvsem ličinkami in bubami komarjev, kar je bil tudi vzrok za njeno razselitev po 

vsem svetu, kjer je razsajala mrzlica (Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 
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5.13.3 Habitat 

Najdemo jo v sladkih in brakičnih celinskih vodah, stoječih ali počasi tekočih. Preferira vode z 

gosto vodno vegetacijo. Lahko preživi v zelo onesnaženih vodah (Povž in Sket, 1990; Veenvliet in 

Kus Veenvliet, 2006; Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 

5.13.4 Razširjenost 

Vzhodno ameriška gambuzija je domorodna vrsta v Severni Ameriki, od porečja reke Delaware do 

Floride in Alabame. Vnesena po vsem svetu v tropske in subtropske dežele. 

V Evropo zanesena leta 1921 s strani zdravstvenih oblasti v Španiji kot ukrep zatiranja komarjev, 

prenašalcev različnih bolezni. Dokazov, da bi gambuzija imela kakršenkoli vpliv na komarje ni, 

ogroža pa mnoge endemne vrste v Evropi, predvsem ribje vrste Aphanius iberus, A. baeticus, 

Valencia hispanica in V. Letourneuxi. Vzpostavljene populacije so v južni Evropi. Atlantska obala 

Francije severno do estuarja Loare, lokalno v južnem Kaspijskem bazenu in obrežnih območjih 

Črnomorskega bazena (Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014).  

5.13.5 V Sloveniji 

Gambuzijo (Slika 45) so tako kot drugod, tudi pri nas naselili, da bi zmanjšala število komarjev. V 

Sloveniji živi na primorskem v spodnjih tokovih tekočih voda in pripadajočih kanalih, 

melioracijskih jarkih, jezercih v Fiesi, manj slanih območjih v škocjanskem zatoku ter Strunjanskih 

in Sečoveljskih solinah (Marčeta, 1999; cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 

 

Slika 66: Razširjenost vzhodno ameriške gambuzije v Sloveniji po obdobjih (Vir: ZZRS Bios, 2020). 
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5.14 Nilska tilapia (Oreochromis niloticus) (Linnaeus, 1758) 

5.14.1 Morfologija 

Modra ali nilska tilapija ima bočno sploščeno telo, prekrito s cikloidnimi luskami. Glava je srednje 

velika, z končnimi usti. Teme glave je temneje obarvano. Telo je modrikasto s temnimi progami  

vzdolž bokov in plavuti. Ima dvojno hrbtno plavut, s trnastim prvim delom. Repni plavuti sta 

izbočeni z 7-12 progami (Povž in sod., 2015). 

 

Slika 67: Nilska tilapija (Kottelat in Freyhof, 2007). 

5.14.2 Biologija 

Nilska tilapija zraste do 40 cm. Samec izkoplje plitvo drstno jamo s premerom do 100 cm in globino 

50 cm v peščeno ali muljasto dno. Premer drstne jame je običajno dvakrat večji od drstečega samca. 

Samice pridejo k drstni jami le na drst. Ikre odložijo v pribl. 20 delih, v času 45 – 120 minut. 

Samica jih pobere takoj po odložitvi, pred, med ali po oploditvi. Ni trajajoče vezi. Samice držijo 

ikre in larve okoli 20 dni v ustih in varujejo  in prehranjujejo zarod do 2 tedna (Kottelat in Freyhof, 

2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014).  

Mladi osebki so vsejedi (omnivori), odrasli se večinoma hranijo s planktonskimi in epilitičnimi 

modrozelenimi algami, diatomejami in makrofiti (Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in 

Podgornik, 2014). 

5.14.3 Habitat 

Najrazličnejša jezera, mrtvice in počasi tekoče reke. V Evropi v toplih izvirih (toplicah) (Kottelat 

in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 
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5.14.4 Razširjenost 

Nilska tilapija je domorodna vrsta v Zahodni in Vzhodni Afriki, porečju Nila in Izraelu. Zanesena 

po vsem svetu (Kottelat in Freyhof, 2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014). V Evropi je vnesena 

v Grčijo in južno Italijo, ter še nekatere druge države. Populacije imajo pomemben vpliv na 

domorodne ribe, saj njihova številčnosti, drstna dejavnost in teritorialno vedenje škodujejo habitatu 

in drstnim površinam. Novejših informacij o stanju vnesenih populacij ni (Kottelat in Freyhof, 

2007; cit. po Jenič in Podgornik, 2014). 

5.14.5 V Sloveniji 

Tilapija ima v Sloveniji zelo omejeno razširjenost. Poseljuje le mrtvici Cola in Topla struga v 

Priplipah ob Čateških toplicah, kamor se izteka topla voda iz termalnih bazenov. Ker so 

temperature vode pod 10-12 °C za tilapije letalne, ribe izven omenjenega temperaturnega območja 

ne preživijo zime (Azaza in sod., 2008; cit. po Jenič in Podgornik, 2014).  

 

Slika 68: Razširjenost nilske tilapije v Sloveniji po obdobjih (vir: ZZRS Bios, 2020). 
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5.15 Krap (Cyprinus carpio) (Linnaeus, 1758) 

5.15.1 Morfologija 

Divja oblika evropskega krapa (C.c.carpio) izvira iz porečja Črnega morja, Kaspijskega jezera in 

Aralskega jezera (Kottelat in Freihof, 2007). Na slovenskem ozemlju je prisoten že 5600 let in že 

od takrat predstavlja pomemben vir hrane za človeka (Govedič, 2005). V Evropi je bil krap (C. 

carpio) »udomačen« v srednjem veku (Kottelat in Freyhof, 2007) nekateri pa pričajo o prvih 

poskusih gojenja krapa že iz antike (RZS, 2018). Kot najstarejša udomačena riba je bila divja oblika 

krapa zaradi geografske izolacije, adaptacije, mutacij ter naravne in umetne selekcije podvržena 

številnim genskim spremembam (Vilizzi, 2012). Križanje različnih oblik divjega krapa z azijskimi 

podvrstami je tekom zgodovine vodilo v razvoj različnih gojenih oblik krapa. Zaradi gojitve v 

ribogojnicah, športnega ribolova in prehrane je krap poseljen po celem svetu (Vilizzi, 2012). 

 

Slika 69: Krap (Foto: ZZRS) 

Vse gojene oblike se od divjega krapa ločijo po izrazito višjem trupu z jasno izraženo vdolbino na 

prehodu iz glave v trup. Glede na njihovo oluskanost poznamo več oblik: 

 Luskinar ima prav tako kot divji krap pravilno razporejene luske po celem telesu. 

 Veleluskinar ima, kot že samo ime pove vrsto velikih lusk ob pobočnici in vrsto manjših 

lusk na hrbtišču, drugje so luske odsotne. 

 Maloluskar ali zrcalar je brez lusk, razen vrste manjših lusk na hrbtišču. 

 Golič ali usnjar je lahko povsem brez lusk ali pa jih imam malo število.  

 Trenutno so zaradi svoje obarvanosti, postali popularni koi krapi, kot okrasne ribe parkov 

in ribnikov (RZS, 2018).  

5.15.2 Biologija 

Samci se prvič razmnožujejo pri 3-5 letih, samice pa pri 4-6 letih. Dosežejo lahko starost 50 let. 

Drstijo se vsako leto. Kdaj nastopi spolna zrelost je odvisno tudi od geografske širine in nadmorske 

višine. Drst poteka od maja do junija,  ko temperatura vode preseže 18°C. Drstijo se v stoječih, ali 

nižinskih, poplavnih ravnicah z laminarnim tokom. V obdobju drsti opravijo daljše selitve do 

ustreznih drstišč. Posamezne samice se drstijo z večjimi samci. Samice krapa so izjemno plodne, 

saj so sposobne odložiti od 300 000 do skoraj 750 000 iker naenkrat (Povž in sod., 2015). Lepljive 
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ikre odlagajo na vodno rastlinje ali pa druge potopljene objekte. Po izvalitvi zarod poseljuje plitve 

in tople obrežne predele rek, kjer se prehranjuje z zooplanktonom, kot so na primer kotačniki 

(Rotifera sp.) (Kottelat in Freyhof, 2007). Zarod krapa se razvije že po enem tednu (RZS, 2018). 

Drst je najbolj uspešna v tistih letih, ko vodna gladina narašča v maju in je poplavljanje terestrične 

vegetacije dolgo, temperatura vode pa je visoka. Odrasli osebki in mladice se prehranjujejo z 

različnimi vrstami bentoških organizmov in rastlinskimi delci. Krapi so najbolj aktivni v času zore 

in polmraka. Dobro prenašajo nizke koncentracije kisika (Kottelat in freyhof, 2007). Zimo 

preživijo zariti v blato (Povž in sod., 2015) 

5.15.3 Habitat 

Poseljuje tople, globoke in počasi tekoče do stoječe vode, kot so nižinske reke in jezera z bujno 

vegetacijo. V porečju Azovega morja in Kaspijskega jezera je vrsta semi-anadromna, kar pomeni 

da se osebki iz morja selijo na drst v celinske vode. Človek ga je vnesel v vse vrste vodotokov.  

5.15.4 V Sloveniji 

Krap v Sloveniji predstavlja drugo najpomembnejšo gojeno ribo v ribogojnicah (Vilizzi, 2012). Iz 

spodnje slike, pa je razvidno da so gojene oblike krapov poseljene po celotni Sloveniji. 

 

Slika 70: Razširjenost gojenih oblik krapa v Sloveniji po obdobjih (vir: ZZRS Bios, 2020). 

5.15.5 Vpliv na domorodne vrste in habitate 

Vnos gojene oblike krapov v naravne vodotoke negativno vpliva na že tako ogroženo divjo obliko 

krapa. Divja oblika krapa upada zaradi regulacij rek in hibridizacije z gojeno obliko in nastalimi 

hibridi. Zaradi dolgotrajnega vnosa gojenih oblik v naravo je zelo težko najti še genetsko čisto 
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divjo obliko krapa. Divja oblika je pri nas zakonsko zaščitena, gojeno obliko krapa pa se lovi preko 

vsega leta, neodvisno od velikosti. Genetika krapa v Sloveniji je slabo raziskana, zato ni jasno kje 

je sploh še prisoten. Vilizzi (2012) trdi, da se genetsko čista oblika divjega krapa nahaja samo še v 

Turčiji in Grčiji. Ločevanje med gojeno in divjo obliko krapa je zelo težavno, če ne celo 

neizvedljivo. Gojene oblike luskinarja, v naravnem okolju predvsem tekočih rek, postanejo zelo 

podobne divji obliki prednika (Vilizzi, 2012). 

Vnos krapa na območje, ki ga naravno ne poseljuje, povečuje kalnost vode zaradi stalnega ritja po 

dnu. To je predvsem dobro opazno v okrasnih ribnikih. V primeru odstranitve gojene oblike krapa 

iz vodotokov so opazili ponovno vzpostavitev makrofitov in povečanja velikosti vodnih bolh. 

Vpliva tudi na združbo ptic,  saj se ob prisotnosti krapa v vodotoku poveča število ribojedih vrst v 

primerjavi s predhodnjim večjim številom rac (Vilizzi, 2012). 
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6 ZNAČILNOSTI DRUGIH TUJERODNIH RAKOV, KI SO PRISOTNI V 

SLOVENIJI 

6.1 Rdečeškarjevec (Cherax quadricarinatus) (Von Martens, 1868) 

6.1.1 Morfologija  

Velika vrsta raka, ki lahko doseže velikost do 25 cm in tehta tudi preko 600g. Je težko zamenljiv s 

katerokoli vrsto raka pri nas. Obarvanost je lahko zelo raznolika, vendar so osebki običajno modre 

do modro-zelene barve. Karapaks je gladek, prav tako škarje, ki so dolge in vitke, z ravnimi 

notranjimi robovi. Antene so daljše od telesa in modrikaste barve. Samci imajo na škarjah rdeče 

lise, medtem ko so samice brez njih (Kozak in sod. 2015, Govedič in Vrezec 2018).  

6.1.2 Biologija vrste 

Razmnožuje se lahko večkrat na leto, vendar le pri temperaturah nad 23 °C. Spolno zrelost dosežejo 

precej zgodaj, nekje pri 6-9 mesecih (Barki in sod. 1997, Holdich in sod. 2009). Če so temperature 

primerne, razmnoževanje poteka preko celega leta. Samice izležejo med 200 do 1000 jajc (King 

1993). Mladiči se izležejo po približno 3 tednih, pri temperaturah vode med 20 in 32 °C (Kozak in 

sod. 2009). Osebki so pa sposobni preživeti tudi v neugodnih razmerah, kot so organska 

onesnaženja, nizke koncentracije kisika in prisotnost različnih bolezni (Anson in Rouse 1994). 

Zaradi svojih reproduktivnih lastnosti (visoka fekunditeta, hitra rast) je zelo priljubljena vrsta v 

akvakulturi. Gojenje v kontroliranem okolju je zelo enostavno, prav tako pa je njihovo meso zelo 

cenjeno (Holdich in sod. 2006). 

6.1.3 Ekologija vrste 

Ker je značilna tropska vrsta, potrebuje za preživetje vodo toplejšo od 10 °C, zato se kot tujerodna 

vrsta pojavlja predvsem v tropskih območjih (Semple in sod. 1995). Poseljuje raznolike habitate, 

od obalnih vodotokov do sladkovodnih okolij. Prednostno se pojavlja v počasi tekočih vodah, 



Strokovne podlage za preprečevanje širjenja, vnosa in zmanjševanja  

vpliva (invazivnih) tujerodnih vrst rib, rakov in školjk    Podnebni sklad 2019 

161 

 

jezerih in lagunah (Wingfield 2002). Je priljubljena akvarijska vrsta, prav tako pa zelo primerna 

vrsta za gojenje (Anson in Rouse 1994, Ahyong in Yeo 2007). 

6.1.4 Razširjenost 

Rdečeškarjevec je tropska vrsta, ki izvira iz severovzhodne in severne Avstralije in jugovzhodnega 

dela Papue Nove Gvineje (Wingfield 2008). Danes je razširjen po celem svetu (ZDA, Mehika, 

Karibi, Argentina, Ekvador, Izrael, Kitajska Singapur, Japonska, Malezija, Tajvan, južna Afrika in 

Evropa) (Kozak in sod. 2015).  

 

Slika 71: Razširjenost rdečeškarjevca v svetu (CABI, 2020i). 

6.1.5 Poti vnosa in širjenje 

V Sloveniji je znana prostoživeča populacija in sicer v termalni toplici Topla v Prilipah pri Čatežu, 

kjer je prišlo do namernega izpusta v naravo (Jaklič in Vrezec 2011). 
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Slika 72: Razširjenost ozkoškarjevca v Sloveniji po obdobjih. 

6.1.6 Vpliv na domorodne vrste in habitate 

Na območjih, kjer se pojavlja kot tujerodna vrsta, vpliva na domorodne predvsem preko predacije 

in spreminjanja habitata. Je pa znan po tem, da je prenašalec različnih bolezni, vključujoči 

bakterije, viruse in parazite (Romero in Jimenez 2002). V Evropi je sicer obravnavan kot 

potencialno neinvazivna vrsta, brez možnosti preživetja v naravi (zaradi prenizkih temperatur 

vode), vendar pa je vrsto kljub temu potrebno obravnavati zelo pazljivo, predvsem zaradi prenosa 

bolezni, prav tako pa je vrsta sposobna kratkoročnega preživetja tudi pri temperaturah pod 10 °C 

(Semple in sod. 1993, Longshaw 2011). 

6.1.7 Pregled dosedanjih aktivnosti in nadaljnjih ukrepov 

Vrsta je sicer prisotna le na eni lokaciji in se zaenkrat še ni razširila drugam, vendar bi lahko kljub 

temu uporabili načelo previdnosti in poskušali z odstranitvijo vrste. Čeprav zdaj za vrsto niso 

ugodni pogoji za širjenje (prenizka temperatura vode pozimi), se lahko to v prihodnosti zaradi 

podnebnih sprememb ali adaptacije vrste spremeni. Poleti temperatura Save sicer že doseže 

primerno temperaturo za razmnoževanje vrste, je pa pozimi temperatura prenizka. Če se bo voda v 

prihodnosti segrela in bližala ugodnim razmeram za preživetje vrste, poleg tega pa bi lahko prišlo 

še do adaptacije vrste na nižje temperature, bi se vrsta lahko uspešno razmnoževala in razširila. Pri 

tem bi bil pomemben monitoring vrste, da pride do pravočasnega odkritja potencialnega širjenja in 

ustreznega ukrepanja. Na tej vrsti je bilo opravljenih tudi nekaj raziskav (Jaklič in Vrezec, 2011; 

Jaklič, 2016). Po podatkih ribičev naj bi rdečeškarjevca v poletnih mesecih opazili tudi v reki Savi. 
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Ker gre za tropsko vrsto je tveganje, da bi se vrsta razširila iz mrtvice Topla po naravni poti majhno. 

Ta vrsta je zanimiva za akvaristiko, zato obstaja možnost, da se rake teoretično lovi tudi za namene 

akvaristike. Ker dosegajo velike velikosti in so okusni pa so zanimivi tudi v kulinaričnem smislu. 

Predlagamo, da se v prvi fazi vzpostavi dialog med koncesionarji in se preuči možnosti za 

zmanjševanje populacije, saj bi se s tem zmanjševala tudi potencialna možnost za adaptacijo 

osebkov, ki bi se bili zmožni širiti na nova območja. Prav tako pa bi se zmanjševal vpliv 

rdečeškarjevca na domorodne rastlinske in živalske vrste. Ker je na istem območju razširjena tudi 

nilska tilapija pa bi lahko bili ukrepi zmanjševanja številčnosti populacije rdečeškarjevca vsaj do 

določene mere učinkoviti tudi za zmanjševanje številčnosti nilske tilapije. 

Za to, da bi imeli dovolj podatkov, oz. da bi bili izvedeni ukrepi kar se, da učinkoviti in strokovno 

podprti, predlagamo spodbujanje raziskav, ki bi bile usmerjene v raziskave populacijskih gostot, 

spolne in starostne strukture in fizioloških prilagoditev te vrste.  

Z namenom osveščanja, bi bilo smiselno na turistično zanimivo območje postaviti tudi kakšno 

informativno tablo, na kateri bi bila izpostavljena problematika tujerodnih vrst.  
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6.2 Ozkoškarjevec (Astacus leptodactylus) preimenovan v (Pontastacus 

leptodactylus) (Crandall, 2016) 

 

6.2.1 Morfologija 

Ozkoškarjevec je Jelševcu podoben, velik rak, ki običajno zraste do 15 cm, vendar lahko nekateri 

osebki dosežejo tudi velikost 30 cm. Življenjska doba lahko znaša tudi več kot 10 let (Holdich in 

sod. 2006). Obarvanost telesa zelo variira in je odvisna od okolja v katerem živijo. Večinoma so 

olivno-rjave barve. Karapaks je razmeroma raven. Hrbtna in bočne strani karapaksa so hrapave, 

zaradi drobnih trnov, ki so posuti po telesu. Imajo dolge in ravne škarje. Zgornja stran škarij je 

enake barve, kakor njihovo telo, spodnja stran pa je nekoliko svetlejša (Kozak in sod. 2015). 

Sama sistematika vrste je zapletena, nove genetske raziskave pa kažejo na to, da bi se v tej vrsti 

lahko skrivalo tudi več različnih vrst. 

6.2.2 Biologija vrste 

Osebki spolno zrelost dosežejo med 3. in 4. letom starosti. Čas razmnoževanja v Evropi je različen; 

V srednji in vzhodni Evropi parjenje poteka oktobra in v začetku novembra (Kozak in sod. 2009), 

v Turčiji nekje sredi decembra (Balik in sod. 2005), v Ukrajini pa februarja ali marca (Holdich in 

sod. 2006). Samice v povprečju izležejo 200 do 400 jajc (Kozak in sod. 2009). Mladiči se iz jajc 

izležejo nekje med majem in junijem, odvisno od časa parjenja. Primerne temperature vode za 

razmnoževanje so med 5-12 °C. Ozkoškarjevec je relativno hitro rastoča vrsta, ki svojo skoraj 

končno velikost doseže do tretjega leta starosti. 

6.2.3 Ekologija vrste 

Pojavlja se v sladkih kot tudi brakičnih vodnih telesih. Poseljuje lahko globoke ali plitke vode; 

jezera, potoke, estuarije, lagune, ribnike. Zelo dobro prenaša temperaturne spremembe, nizke 

koncentracije kisika in razna organska onesnažila. Dobro prenašajo tudi blatne in motne habitate, 
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tako da jih lahko najdemo v okoljih z različnimi substrati. Vrsta je aktivna tudi čez dan in v zimskih 

mesecih (Chobot 2006, Holdich in sod. 2006, Štambergova in Kučera 2009).  

6.2.4 Razširjenost 

Široko razširjena vrsta, ki jo najdemo skoraj po celi Evropi, vzhodni Rusiji in bližnjem vzhodu. 

Glavni center razširjanja so države vzhodne Evrope in bližnji vzhod. Južna meja naravnega 

območja razširjenosti sta Turčija in Grčija. Zahodno mejo določa reka Donava; od zahodne 

Ukrajine do jugovzhoda Poljske, Slovaške, vzhodnega dela Avstrije, Hrvaške ter Bosne in 

Hercegovine (Holdich in sod., 2006).  

 

 

Slika 73; Razširjenost ozkoškarjevca v svetu (Vir: CABI, 2020j). 

6.2.5 Poti vnosa in širjenje 

Ozkoškarjevec velja za domorodnega na Madžarskem in Hrvaškem. Skupaj s koščakom in 

jelševcem naseljuje vode Črnomorskega porečja. Najbližje Sloveniji živi v reki Kolpi in Savi na 

Hrvaškem, zato lahko v prihodnosti pričakujemo razširitev tudi na širše območje Slovenije. Na 

Madžarskem je prisoten tudi v reki Dravi, Tisi, Donavi in na območju Blatnega jezera, od koder je 

potencialno mogoče širjenje bližje Sloveniji.  

V naslednjih letih ali desetletjih, ga lahko teoretično pričakujemo tudi na ozemlju Slovenije. V tem 

primeru, ga bomo obravnavali kot domorodno vrsto. V Sloveniji je prisoten v ribniku Lava v 

Laškem, kamor je vrsta verjetno bila namerno izpuščena.  
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Slika 74: Razširjenost ozkoškarjevca v Sloveniji po obdobjih. 

Izvor osebkov ni znan, predvideva pa se, da je podoben, če ne celo isti (ribarnica), kot je bil izvor 

rakov v evidentiranem namernem izpustu v reko Savinjo. Po nadaljnjem monitoringu rakov v reki 

Savinji nismo našli. Vrsta je sicer v tujini lovna vrsta in zato prosto dostopna na trgu. Večinoma 

gre za osebke iz Turčije, Armenije in jezer Donave. Ozkoškarjevci se lahko iz ribnika Lava razširijo 

tudi v reko Savinjo in njene pritoke. Obstaja tudi nevarnost prenosa živih osebkov iz Lave na ostala 

območja Slovenije. Največjo nevarnost pa predstavljajo trgovske poti živih osebkov, ki potekajo 

preko Slovenije. 

6.2.6 Vpliv na domorodne vrste in habitate 

Ozkoškarjevec potencialno predstavlja grožnjo domorodnim vrstam rakov saj poseljuje enake 

habitate. Z njimi tekmuje za življenjski prostor in hrano ter posledično lahko zmanjša številčnost 

domorodnih populacij. Nevaren je predvsem jelševcu, saj med vrstami lahko prihaja do 

hibridizacije (Govedič in Vrezec 2018). 

6.2.7 Pregled dosedanjih aktivnosti in nadaljnjih ukrepov 

V okviru projekta »Ujemite naravo« (Govedič in Miličič, 2018) je bil ozkoškarjevec leta 2017 

odkrit v nekdanji mrtvici Savinje, ki je danes spremenjena v ribolovni ribnik (Lava) v Laškem. V 

Sloveniji smo zabeležili tudi namerni izpust v naravo v reko Savinjo (leta 2017), kjer po nadaljnjem 

monitoringu osebkov nismo našli. Ti osebki so izvirali iz trgovskega centra, ki je po našem vedenju 

prenehal trgovati s to vrsto. Kljub temu pa se rake iz tretjih držav še vedno prevaža tudi preko 

Slovenije. O tem priča dogodek, ki se je zgodil februarja 2019, ko so delavci FURS-a zasegli 68 

ozkoškarjevcev, ki jih je v posodi med oblačili tovoril voznik Ukrajinskih registrskih oznak. 
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V letu 2019 je ZZRS ugotavljal prisotnost ozkoškarjevca v reki Savinji na območju evidentiranega 

izpusta v letu 2017, v ribniku Lava v Laškem, v Savinji in njenem rečnem rokavu pri ribniku ter 

potoku Rečica. Prisotnost smo ugotavljali z metodo vzorčenja z vršami in obračanjem kamnov ter 

elektroizlovom. Ozkoškarjevce smo našli le v ribniku Lava, kjer smo z nadaljnjim vzorčenjem 

ugotavljali številčnost populacije in razmerje med spoloma. Osebke smo tudi testirali za račjo kugo, 

vsi vzorci pa so bili negativni. 

Ker se Ozkoškarjevec lahko iz ribnika Lava razširi tudi v reko Savinjo, oz. je bil tam po 

evidentiranem izpustu spregledan, smo predlagali in delno že izvedli ukrepe eradikacije in druge 

ukrepe, ki se navezujejo na preprečevanje širjenja in novih vnosov.  

Ozkoškarjevec se lahko v Slovenijo razširi po naravni poti predvsem iz Hrvaške, morda pa tudi iz 

Madžarske. Njegovo širjenje je nesprejemljivo preprečevati, saj bo šlo v tem primeru za širjenje 

areala domorodne vrste. Bolj problematično je širjenje vrste na območjih, na katera jih je zanesel 

človek. Tak primer sta reka Savinja in ribnik Lava. Ker ne poznamo izvora osebkov in, ker je bila 

vrsta vnesena s strani človeka, jo na tem področju smatramo kot tujerodno vrsto. Glede na to, da 

se je vrsta pogosto prodajala v ribarnicah, obstaja verjetnost, da je razširjena tudi na drugih 

lokacijah, predvsem v kakem zasebnem ribniku, kjer se vzorčenja običajno ne izvajajo. Z 

namenom, da bi bila pristnost te vrste na ozemlju Slovenije odkrita pred vzpostavitvijo viabilne 

populacije predlagamo enake ukrepe, ki so že navedeni pri rakih, ki so vključeni na uredbo EU (št. 

1143/2014) .  

Ukrepe za obvladovanje in preprečevanje širjenja je smiselno izvajati le na območjih na katera je 

bil ozkoškarjevec vnešen s strani človeka in njegova naselitev ni bila strokovno utemeljena. S tem 

namenom predlagamo naslednje ukrepe na območju Savinje in ribnika Lava: 

 Izvajanje monitoringa na območju potrjene prisotnosti v ribniku Lava ter v Savinji, kjer so 

ozkoškarjevci potencialno prisotni (obračanje kamnov, lov z vršami, nočni pregled z lučjo, 

elektroizlov);  

 Izvajanje ukrepov za zmanjševanje populacije na območju ribnika Lava (odstranjevanje 

samic in vračanje označenih sterilnih samcev). 
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7 ZNAČILNOSTI DRUGIH TUJERODNIH ŠKOLJK, KI SO PRISOTNE V 

SLOVENIJI 

7.1 Kitajska brezzobka (Sinanodonta woodiana) (Lea, 1834) 

 

7.1.1 Morfologija 

So največje evropske školjke. Odrasle školjke lahko dosežejo biomaso do 25 kg/m2 (Kraszewski 

in Zdanowski 2007). Zrastejo do 30 cm, povprečna teža odraslih školjk je 900 g, njihova življenjska 

doba je 10-15 let. Rast je zelo hitra, saj v prvem letu zrastejo do 6 cm. Posledično imajo lahko, 

zaradi velike filtracijske kapacitete, močan vpliv na okolje (Vaughn in Hakenkamp 2001). 

Simetrični lupini imata lahko gladki ali hrapavi površini, odvisno od okolja v katerem se školjke 

nahajajo. Rast lupin ni linearna, med vročim poletnim delom leta se lahko dvakratno poveča 

napram hladni dobi leta (Kiss 1995). 

7.1.2 Biologija vrste 

Razmnožujejo se lahko dva do trikrat letno. Spolno zrelost lahko dosežejo že v prvem letu življenja 

(Dudgeon in Morton 1983). Samice poleti izmečejo glohodije, ki nato zajedajo tako na 

domorodnih, kakor tudi tujerodnih vrstah rib. Glohodiji nekaj časa plavajo v vodi, nato pa se z 

bisusno nitjo oprimejo plavuti ali škrg rib, ter se zapnejo s kaveljci. V 24 urah mesto, kjer se pritrdi 

ličinka prekrije epidermalni ovoj. Zajedavska faza traja 5-15 dni, kar je odvisno od temperature 

vode. Metamorfoza traja med 12 in 80 dni in po koncu faze epidermalna ovojnica poči, školjka se 

sprosti iz gostitelja in pade na dno kjer začne novo življenje. 

7.1.3 Ekologija vrste 

Najdemo jih v ribnikih, rekah, jezerih, kanalih in zadrževalnikih, v čistih alpskih jezerih ali pa v 

organsko obremenjenih okoljih (Govedič 2017). Uspevajo lahko v različnih okoljskih razmerah, 
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za katere je značilno pomanjkanje kisika, velike količine mulja in visoke temperature (Sîrbu in sod. 

2005). Preferira srednje do fino zrnat sediment zaradi lažjega gibanja in vkopavanja, medtem ko ji 

mulj otežuje filtriranje vode. Izogiba se kamnitemu sedimentu in mivki. V času neugodnih razmer 

se zakoplje v substrat (Govedič 2017). Sposobne so preživetja tudi v vodah, ki pozimi delno 

zamrznejo (Domagala et al. 2007). Živi do globine 2,5 m (Kraszewski in Zdanowski 2007). 

7.1.4 Razširjenost 

Kitajska brezzobka izvira iz jugovzhodne Azije (Indokitajska, južna Kitajska, Koreja, Japonska, 

Tajvan, vzhodna Rusija).   

 

Slika 75: Razširjenost kitajske brezzobke po svetu (Vir: CABI, 2020k). 

7.1.5 Poti vnosa in širjenje 

Širjenje se je začelo nekje v drugi polovici dvajsetega stoletja, krivec za to pa je bilo ribogojstvo 

(prenos azijskih vrst rib), saj se ličinke (glohidiji) školjk prenašajo kot zajedavci na škrgah 

srebrnega krapa (Hypophthalmichthys molitrix), velikoglavega krapa (Arstichthys nobilis), 

srebrnega koreslja (Carassius auratus gibelio), belega amurja (Ctenopharyngodon idella), ki je bil 

vnesen v ribnike z namenom kontrole vodnega rastlinja (Watters 1997). Prodajali so jo tudi kot 

naravne filtratorje, za čiščenje vode v ribnikih (Govedič 2017).  
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Slika 76: Razširjenost kitajske brezzobke v Sloveniji (vir: Govedič, 2017). 

V Evropo je bila prinesena   leta 1979 v Romunijo in nato leta 1980 še na Madžarsko. Kasneje se 

je iz teh dveh držav razširila skoraj po celotni Evropi, Indoneziji, Dominikanski republiki, 

Kostariki, severni in srednji Ameriki ter azijskem delu Turčije (Douda 2012). Z raziskavo med 

letoma 2007 in 2011 so potrdili, da je kitajska brezzobka kolonizirala celoten vzhodni del Hrvaške,  

iz reke Donave od koder se je razširila na reko Savo in Dravo. Njeno šrijenje pa se tudi danes 

nadaljuje predvsem proti zahodu (Lajtner in Crnčan 2011). 

V Sloveniji je bila kitajska brezzobka najdena v Beli krajini in zadrževalniku Medvedce, od koder 

se je razširila po Polskavi v Dravinjo in naprej v Dravo. Najdena je bila tudi v Ormoškem jezeru 

in porečju reke Mure. Predvideva pa se, da je razširjena že tudi po številnih drugih ribnikih in 

jezerih, iz katerih se bo zlahka razširila naprej v druge reke. Velik problem predstavljajo tudi 

zasebna vodna telesa v katere lastniki sami vnašajo ribe in školjke (Govedič 2017). 

7.1.6 Vpliv na domorodne vrste in habitate 

Kitajske brezzobke so neposredni kompetitorji za hrano in prostor avtohtonim vrstam školjk iz 

družine Unionidae, kot tudi kompetitorji za ribjega gostitelja, saj se larve te vrste razvijajo na 

škrgah in plavutih rib istočasno kot larve drugih vrst školjk (Blazek in Gelner 2006). Okuženost z 

glohidijem lahko izzove prirojeni imunološki odgovor tkiva gostitelja, ki tako postane odporen za 

bodoče infekcije, glohidijev drugih vrst. Zaradi tega se tudi značilno zmanjša število dostopnih 

gostiteljev za avtohtone školjke in njihove ličinke (Rogers in Dimock 2003). Za to vrsto niso 

značilni specifični gostitelji (ribe), kar ji omogoča reprodukcijsko prednost pred ostalimi vrstami 

(Douda in ostali 2011). Reprodukcijski cikel školjk S. woodiana se ponovi dva do trikrat letno, 

medtem ko, se avtohtone vrste školjk razmnožujejo enkrat letno (Lajtner in Crnčan, 2011). Je 
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dolgoživa, hitro rastoča vrsta, ki hitro raste in spolno dozori. Dobro prenaša tudi onesnaženja in 

razmere z malo kisika, kar ji daje veliko kompeticijsko prednost pred školjkami iz družine 

Unionidae (Sîrbu in sod. 2005). Redko jo najdemo na mestih s temperaturami nižjimi od 10 °C. 

Kljub vsemu pa temperatura ni omejujoč faktor za njeno pojavljanje (Kraszewskiin Zdanowski 

2007). Zaradi velikih populacijskih gostot, lahko zmanjšajo dostopnost hranil za druge vrste školjk. 

Zaradi filtracije in zakopavanja v sediment, vpliva na količino organskega in anorganskega 

materiala v sedimentu in vodnem stolpcu. Ob ekstremnih dogodkih, kot so suša in visoke 

temperature, pa se lahko pojavijo tudi masovni pogini školjk, ki imajo velik vpliv na prehransko 

verigo in celoten vodni ekosistem (McDowell 2019). V raziskavi Bielen in sod., (2016) je bilo 

ugotovljeno, da je kitajska brezzobka mnogo bolj tolerantna do okoljskega stresa, kar je še eden 

izmed dejavnikov, ki omogoča uspešnejše širjenje te vrste na degradiranih območjih. Predvsem na 

tistih, na katerih se v naravi pojavljajo določena onesnažila, zaradi katerih se v kombinaciji s 

podnebnimi spremembami povečujejo stresne razmere, ki vplivajo na fiziologijo školjk. Zaradi 

razširjanja in ustvarjanja velikih populacij je pomemben reden monitoring vrste (Lajtner in Crnčan, 

2011).  

7.1.7 Pregled dosedanjih aktivnosti in ukrepov 

V Sloveniji se je na kitajski brezzobki izvajal del raziskave Bielen in sod., (2016). Drugih tarčnih 

raziskav in monitoringov usmerjenih specifično na to vrsto se v preteklosti ni izvajalo. Največ 

podatkov o razširjenosti te vrste ima CKFF (Center za kartografijo favne in flore), del podatkov pa 

so pridobili tudi v okviru projekta Ujemite naravo.  

7.1.8 Predlog nadaljnjih ukrepov 

7.1.8.1 Ukrepi zgodnjega odkrivanja 

Na območjih, kjer kitajska brezzobka še ni bila potrjena predlagamo redne monitoringe stanja, v 

okviru drugih monitoringov. Namen predlaganih monitoringov je zgodnje odkrivanje prisotnosti z 

namenom preprečevanja širjenja v posamezne vodotoke ali druga stoječa vodna telesa po Sloveniji. 

Poleg tega je smiselno zbirati tudi dodatne informacije o vrsti saj lahko v prihodnosti močno 

pomagajo pri razvoju učinkovitih strategij nadzora. Monitoring naj obsega tako vzorčenje školjk, 

kot zbiranje podatkov iz drugih virov (redna vzorčenja ZZRS, podatki ribiških družin, podatki 

drugih ihtioloških in astakoloških raziskav, raziskav drugih vodnih nevretenčarjev…). Monitoring 

naj zajema tako metode, ki so primerne za detekcijo ličink na ribah, kot tudi odraslih osebkov. 

Predlagani monitoring, naj se izvaja kot: 

 Kvalitativni monitoring kitajske brezzobke vzporedno z drugimi kvalitativnimi 

ihtiološkimi, astakološkimi, limnološkimi in ostalimi monitoringi in raziskavami. 

 Kvantitativni monitoring v okviru rednih kvantitativnih monitoringov rib, rakov, ostalih 

vodnih nevretenčarjev in jezer. 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: (Strokovne inštitucije: npr. ZZRS, NIB, 

CKFF, ARSO, Zavod Revivo, Lutra in drugi, skozi celo leto, vsako leto). 

 

 Redno poročanje Inštituciji, ki bo določena kot krovna inštitucija za zbiranje podatkov, ki 

se navezujejo na najdbe školjk, o novih najdiščih vodnih tujerodnih živalskih vrst na 
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podlagi podatkov, pridobljenih iz tekočih limnoloških raziskav ter drugih raziskav in 

monitoringov vodnih organizmov do roka, ki je določen v izdanem dovoljenju. Če rok ni 

določen pa najkasneje do 31.1. za predhodnje leto.  

 Redno javljanje (npr. ribiških družin, ribogojcev, imetnikov vodnih pravic za komercialne 

ribnike…) najdb kitajske brezzobke določeni pristojni inštituciji do 31.3. za predhodnje 

leto. 

Izvalajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: (izvajalci monitoringov in ostalih 

raziskav, ribiške družine, ribogojci, imetniki vodnih pravic, vsako leto do določenih rokov). 

 

 Vzpostavitev sistema za enotno zbiranje podatkov o naključnih najdbah tujerodnih vrst za 

širšo javnost ter spodbujanje javljanja najdb tujerodnih vrst. 

 Sodelovanje s sosednimi državami, ki imajo podatke o potencialni naravni širitvi in 

omejitvi kitajske brezzobke na območje Slovenije. 

Izvajalec in predvideno časovno obdobje izvajanja: (Krovna inštitucija na področju zbiranja 

podatkov o školjkah v sodelovanju z drugimi inštitucijami, vsako leto skozi celo leto, čimprej ko 

bo mogoče). 

 

 Vzpostavitev krovnega laboratorija na ozemlju Slovenije, ki bo omogočal cenovno ugodno 

analizo okoljske DNA za detekcijo vrste v ribogojnicah in naravnem okolju. 

Izvajalec in predvideno časovno obdobje izvajanja oz. vzpostavitve: (Biotehniška fakulteta, 

NIB, ARSO, Veterinarska fakulteta… v sodelovanju z drugimi inštitucijami, v naslednjem 12 

letnem obdobju). 

7.1.8.2 Ukrepi za obvladovanje in zmanjševanje populacij 

Proučiti je potrebno primerne metode, s katerimi bi bilo mogoče zmanjševati številčnost populacij 

kitajske brezzobke: 

 Preučiti je potrebno možnosti, na katerih mestih je kitajsko brezzobko smiselno 

odstranjevati. 

 Potrebno je raziskati in predlagati učinkovite metode, za omejevanje kitajske brezzobke, 

tako v stoječih kot tekočih vodah. 

 Spodbujanje aktivnosti in novih projektov na območju Drave, Mure in ostalih stojičih 

vodnih telesih s ciljnimi aktivnostmi usmerjenimi v odstranjevanje oz. vzpostavitev 

kontrole nad že vzpostavljenimi populacijami. 

 Čezmejno sodelovanje pri izvajanju ukrepov na mejnih rekah. 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: (Strokovne inštitucije: npr. ZZRS, NIB, 

CKFF, ARSO, Zavod Revivo, Lutra, gradbena stroka in drugi, skozi celo leto, vsako leto). 
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7.1.8.3 Ukrepi za preprečevanje novih naselitev 

Razviti in podati je potrebno smernice za prenos rib iz enega vodnega telesa v drugega na podlagi 

monitoringov kitajske brezzobke. Saj so glavni vektor za prenos te školjke iz enega vodotoka v 

drugega prav ribe. Poleg tega pa je na tem področju potrebno izvajati osveščanje in izobraževanja; 

 Osveščanje uporabnikov vodnega okolja o ukrepih, ki jih je potrebno preventivno izvajati 

za preprečevanje raznašanja vodnih invazivnih tujerodnih vrst: pregledovanje in sušenje 

opreme, prepoved prenašanja živih organizmov, vode in vodnega materiala (npr. substrat, 

plavje) med vodnimi telesi. 

 Izobraževanje ciljne in širše laične javnosti (uporabniki vodnega okolja – ribiči, ribogojci, 

koncesionarji zasebnih ribnikov) o vplivih tujerodnih vrst školjk na vodno okolje in možnih 

načinih prenašanja. 

 Vzpostavitev informativnih tabel, ki prikazujejo problematiko nenamernega širjenja te 

vrste s prenosom rib. 

 Ob izlovu in premeščanju ribjih populacij zaradi različnih vzrokov, je potrebno predvideti 

čas in mesta vlaganja, ki ne predstavljajo nove poti vnosa, prenosa z glohidiji te invazivne 

vrste. 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: (člani ribiških družin, ribogojci, 

koncesionarji zasebnih ribnikov, ZZRS, ZRSVN in druge strokovne inštitucije, ponudniki 

dejavnosti, ki se odvijajo na vodah, Ribiška zveza Slovenije, druge Zveze ribiških družin,  

upravljalci zavarovanih območij narave, potapljaška društva, turistične zveze in druga društva. 

Dejavnosti naj se odvijajo preko celega leta vsako leto. 

7.1.8.4 Ukrepi za ohranjanje domorodnih vrst in blaženje posledic podnebnih sprememb 

Vrsta ima dokazan negativni vpliv na domorodne vrste, ki je podrobneje opisan pri opisu vrste, za 

zmanjševanje tega vpliva naj se izvede naslednji ukrep:  

 Vzpostavitev monitoringa sladkovodnih školjk, ki bo služil kot podlaga za nadaljnje 

ukrepe. 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: (Strokovne inštitucije: npr. ZZRS, NIB, 

CKFF, ARSO, Zavod Revivo, Lutra, gradbena stroka in drugi). 
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7.2 Potujoča trikotničarka (Dreissena polymorpha) (Pallas, 1771) 

 

7.2.1 Morfologija 

Potujoča trikotničarka znanstveno poimenovana Dreissena polymorpha (Pallas, 1771). Njeno 

latinsko ime »polymorpha« ji je bilo dodeljeno zaradi številnih variacij v barvi, vzorcu in obliki 

lupin, ki so posledica substrata, globine kjer živi in gostote agregacije. Slovensko poimenovanje 

opiše obliko njene lupine in veliko zmožnost potovanja, razširjanja kar ponazarja tudi angleška 

različica imena (Wandering mussel). Drugo angleško ime zebra mussel povzame njen zebrasti 

vzorec lupine školjke, čeprav ta ni univerzalen. Nemško ime Dreieckmuschel poudari tri kote njene 

lupine. Navadno so velikosti nohta, zrastejo pa do največ 5 cm. Lupini sta trikotni v obliki črke D 

in pritrjeni na substrat z močnimi bisusnimi nitmi. So zelenkaste do sivo-rjave barve z jasnimi črno 

belimi cik-cak vzorci. Periostracum je večinoma svetlečega videza, svetlih odtenkov v barvi in 

različnimi progami, ki so lahko gladke ali cik-cak oblik. Sorodna vrsta, ki ji je podobna, razlikuje 

pa se po morfologiji školjčne lupine in deloma zabrisanim vzorcem je Dreissena bugensis ali 

quagga. Na stranski sploščeni strani lupine je D. polymorpha stabilna na površini, medtem ko D. 

bugensis nima tako sploščene lupine in se zvrne. Kadar se obe školjki pojavljata skupaj, je potrebno 

narediti genetsko identifikacijo (Kerambrun in sod. 2018). 

7.2.2 Biologija vrste  

Življenjska doba trikotničarke znaša 3-9 let. Samice spolno zrelost dosežejo v drugem letu nekje  

6-7 tednov po pritrditvi na podlago. Oogeneza poteka jesenskem času, v spomladanskem ali 

poletnem času (odvisno od temperatur) pa pride do sprostitve in oploditve jajčnih celic. V termalno 

onesnaženih vodah se reprodukcija vrši skozi celo leto. Odrasla samica lahko proizvede 30.000 do 

40.000 jajčec v vsakem reprodukcijskem ciklu in več kot milijon vsako leto. Samci lahko v eni 

sezoni v vodo sprostijo tudi več kot 200 milijonov spolnih celic. Izmetavanje gamet se prične, ko 

T vode doseže 12 °C, najbolj intenzivno pa je pri  T 17-18°C (Mc Mahon 1996). Oplojeno jajčece 

v 3-5 dneh razvije v prosto živečo larvo s tanko lupino, imenovano veliger, ki plava v vodi nekaj 

tednov predno se pritrdi na podlago. Razširjajo se z vodnim tokom in vetrom. Optimalna 
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temperatura za razvoj larve je 20-22°C. Po 2-3 tednih se veligri ustalijo v vodi pod težo nastajajoče 

lupine in se na trdo podlago pritrdijo z bisusnimi nitmi. Potujoča trikotničarka je tolerantna na 

številne okoljske razmere – odrasla preživi celo do 7-14 dni izven vode. Ko se enkrat pritrdi, 

navadno ostane na mestu, lahko pa se tudi odlepi in leze na novo lokacijo, če se spremenijo 

okolijski pogoji. V primeru premika je bolj izpostavljena toku in plenilcem (Hribernik, 2015). 

Njeni največji naravni sovražniki so ptiči in ribe. Z njo se prehranjuje kar 36 vrst ptic in 15 vrst rib. 

Uspešno pa jih plenijo tudi potočni raki, ki močno vplivajo na gostoto školjk velikih od 1-5 mm. 

Odrasel rak lahko poje okoli 105 školjk vsak dan, kar znaša okoli 6000 osebkov v eni sezoni. Ribe 

ne omejujejo številčnosti potujoče trikotničarke v evropskih jezerih. S trikotničarko se najpogosteje 

prehranjuje rdečeoka (Rutilus rutilus), ki se lahko hrani z zooplanktonom in odraslimi osebki. Ko 

doseže velikost 15 centimetrov je zaradi razvitih frangealnih zob sposobna zdrobiti tudi lupino, kar 

ji omogoča prehranjevanje z mehkužci (Molloy in sod., 1997). 

Trikotničarke za razmnoževanje in pritrditev potrebujejo trdno podlago. Ker ima reka Drava 

povečano kalnost, in ker vodostaj v bližinah  hidro elektrarne močno niha, jih pogosto opazimo 

pritrjene na ostalih živih organizmih, kar je prikazano na spodnjih terenskih fotografijah. 

 

Slika 77: Potujoča trikotničarka pritrjena na živo podlago (Foto: ZZRS). 

7.2.3 Ekologija vrste 

Potujoča trikotničarka naseljuje vodotoke in jezera bogata s hranili in planktonom, kar školjki, ki 

je filtratorski organizem predstavlja vir hranil. En sam osebek dnevno prefiltrira en do dva litra 

vode. Zmožna je filtrirati delce manjše od 1µ (Sprung in Rose, 1988). Filtriranja so sposobni tudi 

njeni veligri, vendar je njihova zmožnost veliko manjša (MacIsaac in sod. 1992). V primeru, da 

zaužije tudi delce brez hranilne vrednosti jih obda s sluzjo, kar jim onemogoči potovanje skozi 

prebavni trakt, tak izloček imenujemo pseudofeces. Na ta način lahko izloča tudi delca v primeru 

prevelike količine hrane ali delce strupenih alg  (MacIsaac in Rocha 1995). Ker se prioritetno 

prehranjuje s fitoplanktonom, se posledično zmanjšuje hrana s katero se prehranjuje zooplankton, 

to pa posledično zmanjšuje količino hrane, ki je na razpolago ribam. Vse skupaj pa vodi v povečan 

delež detritivornih organizmov. Školjke povzročijo preoblikovanje prehranjevalnih verig in 

posledično drugačno razporejanje biomase. Ustreza ji rahlo alkalna voda, saj za izgradnjo svoje 

lupine potrebuje zadostno koncentracijo kalcija. Za pritrditev potrebuje trdne površine, kot so 

kamenje, druge školjke, raki, polži… (Lajtner in sod. 2004). 
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7.2.4 Razširjenost 

Vrsta naravno poseljuje J Evrazijsko področje Rusije in Ukrajine na območju Aralskega jezera, 

Črnega jezera, njenega pritoka Dnjeper in Kaspijskega jezera s pritoki rek Volge in Urala. Najdena 

je bila tudi kot fosil v srednji in zahodni Evropi. Njen ponoven pojav, se zaradi načina vnosa ne 

smatra kot naravna širitev areala (Nehring, 2002).  

 
Slika 78: Razširjenost potujoče trikotničarke v svetu (Vir: CABI, 2020n). 

 

Potujoča trikotničarka je postala invazivna vrsta v S Ameriki, Veliki Britaniji, na Irskem 

Švedskem, v Italiji, Španiji in še marsikje drugje. Čeprav je znanih veliko vektorjev za vnos te 

vrste, se je za najpomembnejšo pot izkazal prav vnos, kot slepi potnik na čolnih, in ostali vodni 

opremi zaradi človekove aktivnosti. Trikotničarke se lahko razširijo tudi s pomočjo rac, vendar je 

ta način prenosa veliko manj pogost v primerjavi z ostalimi načini, ki so povezani s človekovimi 

aktivnostmi.  
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Slika 79: Razširjenost potujoče trikotničarke v Sloveniji (Vir: Govedič, 2017) 

Na Poljskem je bila prvič zaznana konec 18. stoletja. V Avstrijo je bila vrsta vnesena med 1860 in 

1870, predvideno s stroji, ki so kopali Sueški prekop. Nadaljnje širjenje ni bilo zaznano, vrh 

razširjanja je bil zaznan leta 1960. Jezera in ostale stoječe vode je kolonizirala zaradi športnih 

aktivnosti s čolni (Birmbaum 2011). Na Češkem je bila odkrita v 19. stoletju v reki Labi. Na Irskem 

je bila v sredini 1990 let vnesena v rečni sistem Shannon. Na Danskem prvič poročajo o njej 1843 

leta v kanalu Kopenhagen. Na Madžarskem se je potujoča trikotničarka prvič pojavila leta 1794 v 

Donavi (Velde in sod., 2010), leta 1930 pa so jo opazili tudi v Blatnem jezeru (Musko in Bako, 

2005). Na Hrvaškem je bila prvič opažena leta 1980 v reki Donavi iz katere se je razširila v Dravo 

(Lajtner in sod., 2005). V Italijo se je trikotničarka razširila s plovili in balastnimi vodami leta 

1970.  Razširila se je po Gardskem jezeru, od koder se je postopno razširila po S Italiji (Global 

invasive species database 2015). 

Trikotničarka se je v Slovenijo po vsej verjetnosti  razširila iz Hrvaške po reki Dravi. Glede na to, 

da je razširjena dokaj razpršeno, je šlo za več različnih vnosov, katerih izvor ni točno poznan. 

Danes je v Sloveniji prisotna v reki Savi, Dravi, Velenjskem in Blejskem jezeru . Prvič so jo zaznali 

leta 1993 v reki Dravi, na Blejskem jezeru so jo potapljači odkrili leta 2010. V Velenjskem jezeru 

je bila prvič opažena leta 2016, na območju hidroelektrarne Brežice in hidroelektrarne Krško pa je 

bila opažena leta 2018 (Kus Veenvilet, 2020).  

7.2.5 Vpliv na domorodne vrste in habitate 

Trikotničarka je na območjih alohtone razširjenosti zaradi r-strategije razmnoževanja in močne 

filtracijske sposobnosti, kompeticijsko uspešnejša od domorodnih vrst školjk. Zaradi velikih 

populacijskih gostot vpliva tudi na okoljske razmere, saj zmanjšuje količino kisika in hranil v vodi, 

s čimer se povečuje prosojnost vode, kar posledično vodi do prodora svetlobe v večje globine in 

intenzivnejše rasti makrofitov (Hribernik, 2015).  
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Potujoča trikotničarka negativno vpliva tudi na preživetje domorodnih vrst školjk. S pritrjevanjem 

nanje fizično moti zapiranje in odpiranje školjke, s čimer se poveča možnost plenjenja in vstopa 

različnih parazitov. Ostalim školjkam predstavlja tudi neposredno konkurenco za hrano, omejuje 

školjkino gibanje in zakopavanje, poleg tega pa v okolje sprošča strupene snovi (Mackie, 1991; Zu 

Ermgassen in Aldridge, 2010). Poleg vpliva na domorodne školjke lahko posredno vpliva tudi na 

populacije pezdirka (Rhodeus amarus). Pezdirk je riba, ki za svojo reprodukcijo potrebuje školjke, 

saj v njihov sifon odlaga ikre, nadaljnji razvoj pa poteka v škrgah školjke. Izkazalo se je, da pezdirki 

za drst prednostno izbirajo školjke na katerih ne parazitira potujoča trikotničarka. Predvideva se, 

da izbira školjke, ki so pod manjšim stresom. Obstaja pa tudi možnost, da pezdirki školjk na katerih 

so prisotne trikotničarke ne izbirajo zaradi strupenih izločkov trikotničark. Pezdirki so pri izbiri 

školjk primernih za odlaganje iker zelo izbirčni. Ne izbirajo samo med vrstami (pogosteje izbirajo 

škržke v primerjavi z brezzobkami), ampak tudi med posameznimi osebki vrste (Mills in Reynolds, 

2002). Izkazalo se je, da pogosteje izberejo samce (Smith in sod., 2004). Zdi se, da so potujoče 

trikotničarke iz različnih razlogov neprimerne za razmnoževanje pezdirkov (Balon, 1962; Zu 

Ermgassen in Aldridge,  2010).  

Zaradi ogromnih biomas v vodnih telesih, hitre rasti in širjenja, povzročajo tudi veliko gospodarsko 

škodo. Kolonizirajo vodovodne cevi za hidroelektrarne in jedrske elektrarne, javne vodovodne 

naprave in industrijske objekte. S tem omejujejo pretok, zmanjšajo dovod v izmenjevalnike toplote, 

kondenzatorje, gasilno opremo ter klimatske in hladilne sisteme. Gostota školjk lahko doseže tudi 

700.000 osebkov na m2, kar povzroči, zmanjšanje premera cevi na čistilnih napravah za kar dve 

tretjini. Čeprav je malo informacij o vplivu školjk na namakanje, se dozdeva, da bodo v prihodnosti 

povzročale škodo tudi v kmetijstvu. Pritrjajo se na jadrnice in druga plovila. Manjše školjke lahko 

vstopajo v hladilne sisteme motorja, kar povzroči pregrevanje in poškodbe. Navigacijske boje se 

lahko pod težo pritrjenih školjk celo potopijo. Povzročajo tudi škodo na ribiški opremi, ki je dlje 

časa v vodi. Pritrjevanje povzroča tudi korozijo jekla in betona, kar vpliva na njegovo strukturno 

trdnost (Benson in. Sod., 2020). S pritrjanjem na trup ladij upočasnjujejo plovbo, povečujejo 

porabo goriva in otežujejo manevriranje plovila (Culver in sod.,  2019). 

7.2.6 Pregled dosedanjih aktivnosti in ukrepov 

Mehanska odstranitev 

V ZDA so na nekaterih območjih dovoljeni premazi, ki preprečujejo pritrjevanje školjk na trupe 

ladij. Ker bazirajo na osnovi strupenega bakra in negativno vplivajo tudi na ostale ne-tarčne vodne 

organizme in na samo kvaliteto vode, so marsikje prepovedani. Zaradi tega mehanska odstranitev  

predstavlja najboljšo možno rešitev. Za ta namen, obstajajo različne metode fizičnega oz. 

mehanskega nadzora, vključno s strganjem, čiščenjem, strojno odmašitvijo cevi, uporabo 

visokotlačnih vodnih čistilcev, obdelavo z ogrevano vodo in paro, zamrzovanjem, izsušitvijo in 

itd.). Ročno in mehansko čiščenje običajno opravljajo potapljači. Raziskalo pa se je tudi 

nizkonapetostne izmenične tokove in zvočne vibracije za preprečevanje naselitev in pritrditev, 

vendar v naravi zaradi prevelikih stranskih učinkov niso uporabni). Za ta namen pa se razvijajo 

tudi različni materiali in premazi, ki bi preprečevali pritrjevanje školjk (Aksu in sod., 2017). 

Kemična odstranitev 

Glavne tehnologije za nadzor potujoče trikotničarke se osredotočajo na moluskocide.  Za ta namen 

se v glavnem uporablja klor, brom, ozon, aromatske ogljikovodikove spojine in kvartarne 
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amonijeve spojine. Čeprav so bili testirani številni kemični postopki, se najpogosteje uporablja 

kloriranje, ki pa je problematično zaradi netarčnega delovanja in strupenosti tudi za ostale 

organizme. Ker take snovi, ki bi specifično delovale na eno vrsto še niso poznane, se nenehno 

raziskuje nove. Leta 2014 so v prednjem delu zaliva jezera Winnipeg v zahodni provinci Manitoba 

v Kanadi testirali tudi tekoče gnojilo, ki se je izkazalo za uspešno za zmanjšanje populacije ne pa 

tudi za popolno odstranitev. (Global invasive species database, 2020). 

Biološke metode 

Za uspešno kontrolo populacij školjk trikotničark se je izkazala tudi biološka kontrola, s pomočjo 

plenilskih rib. V Ameriki so se za dobre plenilce potujoče trikotničarke izkazali predstavniki 

družine sončnih ostrižev (Fernandez, 2019). Na območju Velikih jezer so se za uspešne izkazali za 

Slovenijo tujerodni glavoči, ki se širijo po reki Savi (Povž, 2016). V poskusu je bilo ugotovljeno, 

da en glavoč v povprečju poje dnevno 78 trikotničark. Zaradi njihove filtratorske sposobnosti in 

biomagnifikacije, so take ribe neprimerne za uživanje (AIS, 2005). V primeru namenske 

biokontrole se spodbuja uporaba avtohtonih vrst. Kot uspešni plenilci, so se za kontrolo populacij 

trikotničark izkazale rdečeoke, krapi, kanalski somi, jegulje, jesetri, race plovke, raki in pižmovke 

(Molloy in sod., 1997). Mazej Grudnik in sod. (2009) so mnenja, da bi se populacije trikotničark v 

reki Dravi teoretično lahko zmanjšale z naseljevanjem ploščiča. 

V raziskavi Molloy s sod. (2004) je bilo ugotovljeno, da je za zmanjšanje populacij trikotničark 

uspešna tudi inokulacija bakterije Pseudomonas fluorescens (sev CL0145A). Saj so ugotovili, da 

po okužbi s to bakterijo odmre več kot 90% odraslih školjk, med tem, ko se strupena snov katero 

proizvaja ta mikrooragnizem ni izkazala za strupeno za domorodne vrste (Daniel P Molloy, New 

York State Museum, osebna komunikacija, 2008). Metoda, ki uporablja ta bakterijski sev za nadzor 

potujoče trikotničarke, je bila patentirana in se trenutno razvija za komercializacijo. 

Za optimistično se je izkazala tudi metoda uporabe feromonov, ki  preprečujejo pritrjevanje oz. 

povzročijo sproščanje jajčeca samic ped fertilizacijo (Angarano in sod). 

7.2.7 Pregled dosedanjih aktivnosti v Sloveniji 

Dravske elektrarne Maribor so zaradi gospodarske škode, ki jo ta vrsta povzroča na vodni 

infrastrukturi hidroelektrarn naročile 5 letni monitoring te vrste, izvajalec je bilo podjetje Fonda 

(Piano, 2018). Na Blejskem jezeru je bila školjka prvič opažena leta 2010 s strani potapljačev. 

Društvo za podvodne dejavnosti Bled se je v sledečih letih lotil mehanskega odstranjevanja 

potujoče trikotničarke. Do leta 2015 so odstranili že 250 kg biomase teh školjk (Ankele, 2014). Po 

vsakoletnem čiščenju potujočih trikotničark, se je populacija zmanjševala. Lotili so se tudi 

osveščanja ljudi, v okviru katerega so izdali tudi brošuro za Blejsko jezero: Potujoča trikotničarka- 

zaustavimo širjenje invazivne vrste školjke avtorjev Kus Veenviliet in sod. (2013). Do sedaj je bilo 

na področju osveščanja izvedenih kar nekaj aktivnosti, veliko je bilo o problematiki objavljenega 

tudi v časopisih in raznih prispevkih na televiziji. V diplomskem delu je bilo ugotovljeno, da 

potujočo trikotničarko dobro poznajo okoliški prebivalci Bleda in Pletnarji, med tem, ko so ljudje 

iz nekoliko bolj oddaljenih krajev o problematiki povezani okoli trikotničarke slabše seznanjeni 

(Podpac, 2015). Poleg naštetih raziskav pa je bilo v zvezi s trikotničarko opravljenih tudi nekaj 

drugih monitoringov in priporočil. 
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7.2.8 Predlog nadaljnjih ukrepov 

7.2.8.1 Ukrepi zgodnjega odkrivanja 

Na območjih, kjer potujoča trikotničarka še ni bila potrjena predlagamo redne monitoringe stanja, 

v okviru drugih monitoringov. Namen predlaganih monitoringov je zgodnje odkrivanje prisotnosti 

in širjenja v posameznih vodotokih ali v posameznih odsekih vodotokov po Sloveniji. Poleg tega 

je smiselno zbirati tudi dodatne informacije o vrsti saj lahko v prihodnosti močno pomagajo pri 

razvoju učinkovitih strategij nadzora. Monitoring naj obsega tako vzorčenje školjk, kot zbiranje 

podatkov iz drugih virov (redna vzorčenja ZZRS, podatki ribiških družin, podatki drugih 

ihtioloških in astakoloških raziskav, raziskav drugih vodnih nevretenčarjev…). Monitoring naj 

zajema tako metode, ki so primerne za detekcijo ličink, kot tudi odraslih osebkov. Predlagani 

monitoring, naj se izvaja kot: 

 Kvalitativni monitoring potujoče trikotničarke vzporedno z drugimi kvalitativnimi 

ihtiološkimi, astakološkimi, limnološkimi in ostalimi monitoringi in raziskavami. 

 Kvantitativni monitoring v okviru rednih kvantitativnih monitoringov rib, rakov, ostalih 

vodnih nevretenčarjev in jezer. 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: (Strokovne inštitucije: npr. ZZRS, NIB, 

CKFF, ARSO, Zavod Revivo, Lutra in drugi, skozi celo leto, vsako leto). 

 

 Redno poročanje Inštituciji, ki bo določena kot krovna inštitucija za zbiranje podatkov, ki 

se navezujejo na najdbe školjk, o novih najdiščih vodnih tujerodnih živalskih vrst na 

podlagi podatkov, pridobljenih iz tekočih limnoloških raziskav ter drugih raziskav in 

monitoringov vodnih organizmov do roka, ki je določen v izdanem dovoljenju. Če rok ni 

določen pa najkasneje do 31.1. za predhodnje leto.  

 Redno javljanje (npr. ribiških družin, ribogojcev, imetnikov vodnih pravic za komercialne 

ribnike…) najdb potujoče trikotničarke določeni pristojni inštituciji do 31.3. za predhodnje 

leto. 

Izvalajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: (izvajalci monitoringov in ostalih 

raziskav, ribiške družine, ribogojci, imetniki vodnih pravic, vsako leto do določenih rokov). 

 

 Vzpostavitev sistema za enotno zbiranje podatkov o naključnih najdbah tujerodnih vrst za 

širšo javnost ter spodbujanje javljanja najdb tujerodnih vrst. 

 Sodelovanje s sosednimi državami, ki imajo podatke o potencialni naravni širitvi in 

omejitvi potujoče trikotničarke na območje Slovenije. 

Izvajalec in predvideno časovno obdobje izvajanja: (Krovna inštitucija na področju zbiranja 

podatkov o školjkah v sodelovanju z drugimi inštitucijami, vsako leto skozi celo leto, čimprej ko 

bo mogoče). 
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 Vzpostavitev krovnega laboratorija na ozemlju Slovenije, ki bo omogočal cenovno ugodno 

analizo okoljske DNA za detekcijo vrste. 

Izvajalec in predvideno časovno obdobje izvajanja oz. vzpostavitve: (Biotehniška fakulteta, 

NIB, ARSO, Veterinarska fakulteta… v sodelovanju z drugimi inštitucijami, v naslednjem 12 

letnem obdobju). 

7.2.8.2 Ukrepi za obvladovanje in zmanjševanje gospodarske škode 

Proučiti je potrebno primerne metode, s katerimi bi bilo mogoče zmanjševati številčnost populacij 

trikotničarke, ki predstavlja veliko tveganje za poškodovanje vodne infrastrukture. 

 Preučiti je potrebno možnosti, na katerih mestih je trikotničarko smiselno odstranjevati. 

 Potrebno je raziskati in predlagati učinkovite metode, za omejevanje trikotničarke, tako v 

stoječih kot tekočih vodah. 

 Spodbujanje aktivnosti in novih projektov na območju Drave in Save s ciljnimi aktivnostmi 

usmerjenimi v odstranjevanje oz. vzpostavitev kontrole nad že vzpostavljenimi 

populacijami. 

 Čezmejno sodelovanje pri izvajanju ukrepov na mejnih rekah. 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: (Strokovne inštitucije: npr. ZZRS, NIB, 

CKFF, ARSO, Zavod Revivo, Lutra, gradbena stroka in drugi, skozi celo leto, vsako leto). 

7.2.8.3 Ukrepi za preprečevanje novih naselitev 

Vzpostavljenih populacij trikotničark praktično ni več mogoče popolnoma odstraniti, zato je zelo 

pomembno, da se prednostno izvajajo ukrepi, ki pozitivno prispevajo k preprečevanju novih 

vnosov. Razviti in podati je potrebno smernice razkuževanja tako plovil, kot ostale opreme, ki 

predstavlja vektor prenosa te školjke iz enega vodotoka v drugega, saj se vrsto lahko nevede širi 

na nova območja. To bomo lahko dosegli le z osveščanjem javnosti.  

 Osveščanje uporabnikov vodnega okolja o ukrepih, ki jih je potrebno preventivno izvajati 

za preprečevanje raznašanja vodnih invazivnih tujerodnih vrst: pregledovanje in sušenje 

opreme, prepoved prenašanja živih organizmov, vode in vodnega materiala (npr. substrat, 

plavje) med vodnimi telesi. 

 Izobraževanje ciljne in širše laične javnosti (uporabniki vodnega okolja – ribiči, čolnarji, 

potapljači in drugi izvajalci vodnih športov) o vplivih tujerodnih vrst školjk na vodno okolje 

in možnih načinih prenašanja. 

 Vzpostavitev pilotnih vstopno-izstopnih mest na mestih, kjer je prisotna trikotničarka in na 

mestih kjer je še ni. Naj se vsem obiskovalcem vodnih športov pred vnosom plovila ali 

katerega drugega pripomočka, opremo primerno tretira, da se s tem prepreči morebitni vnos 

ITV in drugih bolezni. Enako naj se stori tudi pri izstopu. 

 Vzpostavitev informativnih tabel, ki prikazujejo problematiko nenamerne pomoči širjenja 

s prenosom potujoče trikotničarke, z opremo, ter druge aktivnosti osveščanja, ki vključujejo 

aktivno prizadevanje uporabnikov vodnega okolja za preprečevanje nenamernega širjenja 

osebkov (pregledovanje, čiščenje, sušenje, razkuževanje opreme). 
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 Pregledovanje, sušenje in razkuževanje opreme za izlove rib pri izvajanju ihtioloških 

vzorčenj in vzorčenj domorodnih vrst rakov (raziskovalci), intervencijskih odlovov 

(izvajalci ribiškega upravljanja) in vseh drugih raziskav, z namenom preprečevanja 

nenamernega prenosa ličink ali odraslih živih osebkov z opremo (mreže, vrše, vedra). 

 Organizacija izobraževalnih in posvetovalnih dogodkov na temo problematike, ki jo 

potujoča trikotničarka predstavlja za gospodarstvo (mašenje cevovodov, hidroelektrarne, 

jedrske elektrarne in vsa ostala vodna infrastruktura). 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: Inšpektorat RS za okolje in naravo, 

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Uprava za varno hrano, veterinarstvo 

in varstvo rastlin, člani ribiških družin, ribogojci, ZZRS, ZRSVN in druge strokovne inštitucije, 

ponudniki dejavnosti, ki se odvijajo na vodah, Ribiška zveza Slovenije, druge Zveze ribiških 

družin, upravljalci zavarovanih območij narave, potapljaška društva, turistične zveze in društva, 

občine in predstavniki gospodarskih panog. Dejavnosti naj se odvijajo preko celega leta vsako leto. 

7.2.8.4 Ukrepi za ohranjanje domorodnih vrst in blaženje posledic podnebnih sprememb 

Vrsta ima negativen vpliv zaradi kompeticije in obraščanja na domorodnih vrstah školjk in drugih 

organizmih. Raziskave so pokazale, da lahko posredno vpliva tudi na razmnoževanje evropskega 

pezdirka. Zaradi velike filtracijske sposobnosti, školjka v sebi kopiči tudi visoke koncentracije 

strupenih snovi, ki se proti vrhu prehranjevalne verige samo še potencirajo.  

 Vzpostavitev monitoringa sladkovodnih školjk, ki bi služil kot podlaga za nadaljnje ukrepe. 

Izvajalci in predvideno časovno obdobje izvajanja: (Strokovne inštitucije: npr. ZZRS, NIB, 

CKFF, ARSO, Zavod Revivo, Lutra, gradbena stroka in drugi). 
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8 ZNAČILNOSTI PONTECIALNO PRISOTNIH TUJERODNIH VRST V 

SLOVENIJI 

8.1 Azijska bisernica (Corbicula fluminea) (O. F. Müller, 1774) 

Azijska bisernica je ime dobila po kraju izvora-azijska, aziatska bisernica. V akvarijskih in 

trgovinah z opremo za ribnike ji pravijo zlata bisernica ali zlata sladkovodna bisernica. Je manjša 

sladkovodna školjka, ki zraste do 30 mm. Zaradi podobnosti je pogosto zamenjana z vrsto 

(Corbicula fluminalis). Med seboj se ločita v razmerju med dolžino in višino lupine, najlažje pa jih 

ločimo po gostoti grebenov na lupini. Ta določevalni znak je uporaben že za primerke večje od 5 

mm. Corbicula fluminea ima 7 do 14 grebenov na cm, Corbicula fluminalis pa 13 do 28. C. 

fluminalis je bolj okrogla, skoraj srčaste oblike z zatečenim umbom, C. fluminea pa je bolj 

sploščena in v preseku kapljičasta. (Umbo je zgornji zakrivljen del lupine pri školjki, ki leži nad 

sklepom) (Jueg in sod. 2014). 

 

Slika 80: Azijska bisernica (Foto: Alexander Mrkvicka). 

Spolno zrelost doseže v 3 do 6 mesecu. Razmnožuje se dvakrat letno, večina populacije je 

hermafroditske, zmožne androgene samooploditve. V času razmnoževanja v vodo spusti 

pediveligre, z omejeno mobilnostjo, ki se hitro usedejo na sediment. Že en posamezen osebek je 

sposoben ustvariti novo populacijo, ker lahko sproducira 68000 potomcev. 

Naseljuje različne sladkovodne habitate od rek, kanalov do jezer. Živi v vodi hladnejši od 36o C. 

Lahko jo najdemo tudi v brakičnih vodah, saj tolerira nizke koncentracije soli. Več ur lahko preživi 

na kopnem, najpogosteje pa jo najdemo na globinah od 5-6 m. (Popa in Popa 2006). Večino 

energije vloži v rast in reprodukcijo. Kjer so ugodni okoljski pogoji s finim sedimentom, azijska 

bisernica lahko tvori 90% vse bentične biomase. Ob neugodnih pogojih in nizkih koncentracijah 

kisika se premakne na površje substrata. Živi 1 do 5 let (Bizjak Govedič, 2018). V proučevanju C. 

fluminea in D. polymorpha je potrjeno, da školjki ne ovirata druga druge v razvoju, ampak azijska 

bisernica uporablja pseudofeces, ki ga izloča potujoča trikotničarka, kot izvor hrane, trikotničarka 

pa izkorišča azijsko bisernico za trdno podlago, da se nanjo pripenja (Werner 2009). 

Naravno poseljuje vzhodno Azijo, v začetku 20. stoletja pa se je pričela širiti tudi v ostale države. 
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Zanesena je bila v veliko delov sveta, vključno z Južno in Severno Ameriko in Evropo. Njeno hitro 

širjenje je posledica industrializacije in globalne trgovine. Glavni vir širjenja je širjenje z balastnimi 

vodami v katerih so prisotne larve teh školjk. Širila pa se je tudi kot ribiška vaba, z akvaristiko, v 

S Ameriko pa celo z azijskimi migranti, ki so uporabljali školjko kot vir hrane.  

Najprej se je v Evropi pojavila na Portugalskem, v Franciji, na Nizozemskem. Danes je prisotna 

po vsej Evropi. V stotih letih je kolonizirala vse kontinente razen Antarktike, zato je ena najbolj 

uspešnejših invazivnih vrst vodnih ekosistemov. Ker je bila azijska bisernica vnesena v sosednje 

države Italijo, Hrvaško in Madžarsko, je bil njen pojav v Sloveniji pričakovan. Najdena je bila leta 

2018 v reki Dravi med Ormožem in Središčem ob Dravi (Bizjak in Govedič, 2018). Bolj natančnih 

podatkov o njeni razširjenosti nimamo. Zaradi velikega ponteciala, da se ta vrsta razširi po 

Sloveniji, je smiselno zanjo upoštevati podobne ukrepe kot za trikotničarko, predvsem na področju 

preprečevanja vnosa in širjenja. 
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8.2 Ameriški veslokljun (Polyodon spathula) (Walbaum in Artedi, 1792) 

Ameriški veslokljun je ena največjih in najstarejših sladkovodnih rib v Severni Ameriki (Povž in 

sod., 2015). Zanj je značilna mečasto podaljšana zgornja čeljust, opremljena z elektroreceptorji s 

katerim zaznava šibka električna polja iz okolja in usmerja hrano v usta (Mihinjač in sod., 2019). 

Gre za toplovodno planktivorno, filtratorsko vrsto (Jarić in sod., 2018). Je dolgoživa riba, ki lahko 

dopolni 55 let in doseže dolžino 2 m (Mihinjač in sod., 2019). V naravi se pojavlja v porečju reke 

Mississippi in Missouri ter na območju Velikih jezer (Jarić in sod., 2018). Poseljuje velike počasi 

tekoče reke in akumulacijska jezera, najdemo pa ga tudi v rečnih rokavih ter prekopih. 

 

Slika 81: Ameriški veslokljun (Foto: Lapandr/Dreamstime.com). 

V Evropo so ga prvič vnesli v Sovjetsko zvezo leta 1974, zaradi kvalitetnega mesa in kaviarja. 

Naselili so ga v Moldavijo, Madžarsko, Nemčijo, Avstrijo, Romunijo, Slovaško, Češko, Poljsko,  

Grčijo, Belorusiji in v Bolgarijo. V manjši meri se veslokljun uporablja tudi kot ornamentna riba 

za manjše ribnike, v Rusiji pa tudi kot lovna riba, saj jo vlagajo v naravne vodotoke. V zadnjem 

obdobju se ga goji v ribogojnicah v Romuniji, Belorusiji, Češki, Avstriji, Moldaviji, Poljskem in 

na Hrvaškem (Jarić in sod. 2018), pogosto v polikulturah. V Slovenji je zaenkrat potrjen samo v 

ribogojstvu Gospič v Sv. Florjan pri Rogaški Slatini (Povž in sod., 2015).  

V Evropi so že zabeleženi namerni ali nenamerni izpusti v odprte vode in sicer v Nemčiji, Avstriji, 

Bolgariji, na Slovaškem in Poljskem (Jarić in sod., 2018). V Srbiji so ga leta 2006 ujeli pod HE 

Djerdap (Povž in sod. 2015). Leta 2011 so ga ulovili na Hrvaškem na območju Kopačkega rita 

(Mihinjač in sod., 2019). Zaenkrat še ni potrjene viabilne populacije veslokljuna v Evropi. So pa 

opazili juvenilne osebke v spodnjem delu Donave, kar nakazuje na možnost uspešne drstitve na 

tem področju. Zaradi načina hranjenja, tik na površini vodotoka, so mladi osebki lahek plen za 

ribojede ptice, odrasli pa za ribiče. Okolje ima velik vpliv tudi na njihovo drstenje. Na podlagi 

FISK indeksa se ocenjuje, da ima ta vrsta na ozemlju Slovenije nizek do sreden potencial, da 

postane invazivna. Kljub vsemu pa je potrebno populacijo veslokljuna natančno spremljati (Jarić 

in sod., 2018). Ta vrsta zaradi svojih prehranjevalnih navad, potenciala za prenos parazitov in 

kaljenja vode, predstavlja grožnjo domorodnim rastlinojedim vrstam rib (Povž s sod., 2015; Jarić 

in sod., 2018). 
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8.3 Sibirski jeseter (Acipenser baeri) (J. F. Brandt, 1869) 

Poseljuje globje predele velikih rek s srednjim do hitrim tokom.  Drsti se v glavni strugi na kamnito 

prodnati in peščeni podlagi. Velja za migratorno vrsto, saj se lahko posamezniki v času drsi selijo 

gorvodno tudi več kot 300 km. Nekateri posamezniki pa so lahko tudi bolj sedentarni, saj se ne 

preseljujejo na daljše razdalje in se zadržujejo v zgornjem ali srednjem delu reke (Kottelat in 

Freyhof, 2007). Je potamodromna vrsta, saj za zaključitev svojega življenjskega cikla ne 

potrebujejo morskega okolja. Vrsta je fiziološko prilagojena tudi na preživetje v morski ali brakični 

vodi (Ludwig in sod., 2009). Hranijo se s talnimi nevretenčarji (raki, ličinke hroščev…). Gre za 

dolgoživo ribo, saj živi do 60 let. Doseže velikost 2m in težo do 200 kg. Samci spolno dozorijo pri 

11-24 letih, samice pa pri 20-28 letih. Samice se drstijo v intervalih od 3-5 let, samci pa na 2-3 leta.  

 

Slika 82: Sibirski jeseter (foto: Lubomir Hlasek). 

Izhaja iz rek Sibirije, iz porečja rek Ob in Kolyma ter Bajkalskega jezera (Kottelat in Freyhof, 

2007; Mihinjač, 2019 ). V Evropi velja za tujerodno vrsto. Vnesli so ga zaradi okusnega mesa in 

kavijarja. Zaradi gojenja v ribogojnicah se pogosto zgodi, da od tam tudi pobegnejo, predvsem v 

času obsežnih poplav. V naravno okolje lahko zaide tudi zaradi namernih izpustov na »prostost« 

iz akvarijev in domačih ribnikov, predvsem takrat, ko postane zanje prevelik. Na območje 

Baltskega morja in Ladoškega jezera je bil načrtno naseljen (oplojene ikre in ribe) z namenom 

vzpostavitve dolgožive populacije. Od tam je posamezne osebke zaneslo tudi v Poljske in Nemške 

reke (Ludwig in sod., 2009). O tem, da bi se na teh področjih vzpostavile viabilne populacije ni 

podatkov.  

Zaradi vse pogostejše gojitve v ribogojnicah, se v Evropi povečuje ulov sibirskega jesetra ali 

njegovih hibridov. To ima močan negativen vpliv na domorodno kečigo (Acipenser ruthenus), s 

katero lahko prihaja tudi do hibridizacije (Ludwig in sod., 2009). Sibirskega jesetra gojijo tudi v 

Slovenskih ribogojnica, prodajajo pa ga tudi v akvarističnih trgovinah. Ravno zaradi dostopnosti 

in potenciala, da pobegne iz ribogojnih, lahko zaide tudi v odprte vode. Po naši podatkih, naj bi 

sibirske jesetre gojili v Ribogojnici Goričar v Podbočju pri Krškem. Leta 2009 je bil v reki Sori v 

naselju Goričane nad jezom ujet osebek sibirskega jesetra (ZZRS, BIOS). V juniju leta 2016 je bila 

izvedena repopulacija kečig na reki Savi in Muri, za katere pa se je kasneje izkazalo, da se je 

zgodila napaka in so v vodotoke izpustili predstavnike sibirskega jesetra. V Savo pri 

akumulacijskem bazenu HE Krško so izpustili 93 osebkov (Posavski Obzornik, 2016) v Muro pri 

Ceršaku pa 30 osebkov (Pojbič, 2016). Vsi izpuščeni osebki so bili označeni. Iz Sremske Mitrovice  

(Srbija) so že nekaj dni po izpustu (23.6.) sporočili, da so ulovili enega izmed njih. Izpuščeni osebki 

so bili vzgojeni v eni izmed Avstrijskih ribogojnic.  
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8.4 Ponto-kaspijski glavoči 

Ponto-kaspijski glavoči so majhne do srednje velike ribe s podolgovatim, rahlo sploščenim 

telesom. Trabušni plavuti, ki se nahajata tik pod prsnimi plavutmi, sta zraščeni v lijak oz. prisesek, 

kar loči glavoče (Gobiidae) od glavačev (Cottidae) (Povž, 2016). Živijo od 4-6 let, spolno zrelost 

dosežejo pri 2 letih. Znotraj ene drstne sezone se lahko drstijo večkrat. Ikre odlagajo v gnezda lahko 

pa jih pritrdijo na trdno podlago, kot so kamenje, školjke ali vodno rastlinje. Samec gnezdo 

agresivno varuje in skrbi za zarod do njegove izvalitve (Pinchuk in sod., 2003). Ta evrihalina vrsta 

poseljuje estuarije rek, brakične in sladkovodne lagune, obale morij, velike do srednje velike reke 

(Kottelat in Freyhof, 2007) 

Izvirajo iz V Evrope (Povž, 2016), domorodni so v porečjih Črnega, Azovega in Marmornega 

morja ter Kaspijskega jezera. V 90ih letih 20. stoletja so zabeležili njihovo širjenje po severni in 

zahodni Evropi. Po južnem in osrednjem koridorju preko Donave, ki je s kanali povezana z reko 

Ren v porečje Severnega morja in prek reke Dneper v reko Vislo, Oder in Labo (Bij de Vaate in 

sod., 2002). Izven svojega avtohtonega območja in proti naši državi se širijo štiri vrste glavočev 

(Mihinjač in sod., 2019): 

 Neogobius fluviatilis – rečni glavoč (Monkey goby) 

 Neogobius melanostomus- (Round goby) 

 Ponticola kessleri – keslerjev glavoč ali glavati kapič (Bighead goby) 

 Babka gymnotracheus- (Racer goby) 

 

Slika 83: Keslerjev glavoč ali glavati kapič (Neogobius kessleri)(Foto: Lubomir Hlasek). 

Govorimo lahko o pasivni širitvi areala ponto-kaspijskih glavočev, h kateri pa v veliki meri 

pripomore človek. Širjenje vrst je pospešeno zaradi vodnega transporta in degradacij vodnih 

habitatov. Na rekah, kjer je razvit transport z ladjami, se glavoči širijo na daljše razdalje. Prenesejo 

se lahko, kot slepi potniki v balastnih vodah, ali pa v razpokah na trupu ladij in bark, katere 

uporabljajo za skrivališča ali celo gnezda za ikre (Anheit in sod., 1998). To pomeni, da se na nova 

območja skupaj s samcem prenesejo tudi oplojene ikre. Neogobius melanostomus je uspel naseliti 

celo Velika jezera v S Ameriki, tja je verjetno prispel prav z interoceanskimi ladjami (Jude, 1997). 

Razne regulacije, kot je utrjevanje brežin z kamnometi ali skalometi, akumulacije (Slynko in sod., 

2011) in pristanišča predstavljajo ugodne habitate za glavoče. Ustvarjanje zanje primernih drstišč, 
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skrivališč in prehranjevalnih habitatov, tej vrsti omogoča vzpostavitev številčne populacije (Anhelt 

in sod., 1998; Weisner, 2005), ki predstavlja možnost za širjenje na nova območja. Izgradnja 

kanalov, ki povezujejo različna naravno ločena porečja tej vrsti omogočajo širjenje tudi v druga 

porečja (npr. iz Donava v reko Ren, iz Dnjeper prek v Baltiško morje) (CABI, 2020l). N. fluviatus 

je znan tudi kot prenašalec številnih parazitov. Zaradi širjenja na nova območja prihaja do 

spremenjenih ustaljenih prehranjevalnih verig. Kar so opazili v Baltskem morju, kjer se kormorani 

namesto z jeguljami (Anguilla anguilla) in papalinami (Spratus spratus) prehranjujejo z glavoči, 

kar je povzročilo populacijsko rast jegulj in papalin. Zaradi večjega števila planktivornih paplin,  

se je zmanjšala gostota zooplanktona, to pa je povzročilo povečanje gostote alg (Bzoma in 

Stempniewich, 2001). Za glavoče je značilno, da so generalisti in vsejedi. Povečini se prehranjujejo 

z bentoškimi nevretenčarji, večji osebki tudi z manjšimi ribami ali ribjimi mladicami, s čimer 

vplivajo na zmanjšanje njihovih populacij. Prehranjujejo se tudi z invazivnimi školjkami iz družine 

Dreissena (D. polymorpha in D. rostiformis bugensis), kar kaže na vzajemno širjenja dveh 

invazivnih vrst. Glavoči so hrana ribojedim plenilskim vrstam rib v katerih se kopičijo toksične 

snovi, ki vplivajo na zdravje ljudi v primeru, da človek te ribe zaužije (Corkum in sod., 2004). 

Dokazano je tudi, da so zaradi svojega agresivnega vedenja (Babka gymnotrachelus) močni 

kompetitorji domorodnemu kaplju (Cottius gobio). Jermacz in sod. (2014) so opazili, da glavoči 

preganjajo kaplje iz njihovih skrivališč. Skrivališča so za kaplje zelo pomembna, tako za 

reprodukcijo, kot tudi za skrivanje pred plenilci in vodnim tokom. Kljub temu da glavoči 

poseljujejo mirnejše vode z manjšim tokom kot kaplji so v primeru kompeticije v hitro tekočih 

vodah še vedno uspešnejši. Vse zgoraj naštete vrste ponto-kaspijskih glavočev se lahko razširijo 

tudi v naše vode. Rečni glavoč je prisoten na Madžarskem in Hrvaškem. N. melanostramus pa je 

bil dokumentiran na Madžarskem in v Avstriji, kjer so odkrili tudi vrsto Babka gymnotrachelus 

(Janač in sod., 2017). Pojavljanje glavatega kapiča v rekah Nemčije, Avstrije, Srbije in na 

Hrvaškem je znano že desetletje. Pri nas pa so ga prvič potrdili leta 2015 v Savi pri Obrežju. Glede 

na to, da to območje predstavlja primeren habitat za to vrsto se sklepa, da se na tem območju tudi 

uspešno razmnožuje (Povž, 2016).  
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8.5 Afriški som ali Severnoafriški čopovec (Clarias gariepinus) (Burchell, 1822) 

Afriški som izvira iz Afrike, del domorodnega areala pa sega tudi v Malo Azijo (Izrael, Sirija in J 

Turčije) (Weyl in sod., 2016). Poseljuje jezera, akumulacije, reke, močvirja in poplavne ravnice. 

Prilagojen je na ponavljajoče sušne razmere in nizke koncentracije kisika. Gre za veliko ribo, ki 

lahko doseže težo 60 kg in zraste do 1,7 m (Weyl in sod., 2016). Njegovo telo je sivkasto rjave 

barve z kremasto belim trebušnim delom. Ima podstojna usta in štiri pare brkov (Povž, 2015).  

 

Slika 84: Afriški som ali severnoafriški čopavec (Foto: Wikispecies-Wikimedia Commons). 

Bodice na pektoralnih plavutih mu omogočajo »hojo«. Je dolgoživa riba, ki lahko doseže tudi 26 

let (Wartemberg in sod., 2013). Ima visoko plodnost in v naravnem okolju hitro spolno dozori 

(Weyl in sod., 2016), običajno že pri 2-3 letih (Weyl in sod., 2016). V ribogojnicah lahko spolno 

zrelost doseže že pri 8-9 mesecih. Drsti se ponoči na neporaslih plitvinah pri temperaturi med 18 

in 20o C v plitvinah (Povž, 2015).  

Je generalist z zelo variabilnim fenotipom, za katerega je značilna zelo intenzivna in hitra rast. Ima 

visoko toleranco na ekstremne razmere, preživi temperature 8-35o C in tudi slano okolje, njegova 

prehrana je zelo raznolika (Weyl in sod., 2016). Gre za vsejedo ribo ki, pleni žuželke, rake, polže, 

dvoživke, ptice in ribe (Bruton, 1986; Povž, 2015). Lahko se prehranjuje tudi z rastlinsko hrano in 

zooplanktonom, ali pa filtratorsko, odvisno od obdobja in virov, ki so na voljo. Zaradi vseh teh 

lastnosti je ta vrsta v nekaterih okoljih močno invazivna.  

Za potrebe vzreje v akvakulturah so ga vnesli v Azijo (Pompuang in Na-Nakorn, 2004), kjer ga 

najdemo tudi na riževih poljih (Povž in sod., 2015). Države, kot je Indija so prav zaradi njegove 

invazivne uspešnosti prepovedale kakršen koli vnos te vrste v okolje (Dhawan in Kaur, 2001). 

Njegova naselitev v Azijo je povzročila zmanjšanje biodiverzitete domorodnih vrst, predvsem velik 

problem predstavljajo hibridi z avtohtonimi vrstami somov, kar se je najizraziteje izkazalo na 

Tajskem (Pompuang in Na-Nakorn, 2004). Zaradi izpustov ali pobegov iz akvakulture in ilegalnih 

vnosov se je afriški som razširil v vsaj 37 držav izven njegovega izvornega areala (Weyl in sod., 

2016). 
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V Evropi je vrsta prisotna v Belgiji, Franciji, Grčiji, na Cipru, Češkem, Slovaškem, Madžarskem, 

Nizozemskem in Poljskem (Welcomme, 1988). Leta 1997 je bil Afriški som ujet tudi v Sloveniji 

in sicer v gramoznicah v Pomurju. Gojili pa naj bi ga tudi v ribogojnicah Goričar na Krki in 

ribogojnici Gospič v Sv. Florjanu pri Rogaški Slatini (Povž, 2015). 

V Evropi se po dosedanjih ugotovitvah naj ne bi uspešno drstil, saj je večna vod prehladnih za drst. 

Kljub vsemu je to potencialno prisotna vrta v Sloveniji in zaradi pojavljanja v ribogojnicah je 

njihov vdor v naravno okolje toliko bolj mogoč. Predvsem zaradi velikosti in zanimivosti ribe za 

ribolov je lahko njegova gojitev nevarna.  
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8.6 Lososi 

Lososi so skupina rib dveh rodov, ki poseljujejo dva svetovna oceana in reke ki se izlivajo vanju. 

V Atlantskem oceanu najdemo le atlantskega lososa (Salmo salar), medtem ko Pacifiški ocean 

poseljuje več vrst lososov, vključno s srebrnim lososom (Oncorhynchus kisutch), grbavim lososom 

(Oncorhynchus gorbuscha), keta lososom (Oncorhynchus keta), rdečim lososom (Oncorhynchus 

nerka), činuškim lososom (Oncorhynchus tshawytscha) in Biwa lososom (Oncorhynchus 

rhodurus) (Marine Institute, 2020). 

Po podatkih Povž in Gregori (2014) so v Slovenijo zaradi ribolova in za vzrejo v leta 1977 naselili 

srebrnega lososa, ki pa je kmalu po naselitvi izginil. Po podatkih ZZRS je prišlo do pobega srebrnih 

lososov iz ribogojnice na Bledu. Približno leto za tem so bili v iztoku iz ribogojnice opaženi na 

drstiti. Po tem dogodku se jih na tem območju ni več zasledilo. V Sloveniji so potekali tudi poskusi 

gojitve atlantskega lososa. Zaradi tega, ker sta ti dve vrsti zaradi prej opisanih razlogov v Sloveniji 

potencialno prisotni, smo jih vključili na ta seznam. 

Lososi so anadromne vrste rib, kar pomeni, da svojo juvenilno fazo razvoja preživijo v celinskih, 

hitro tekočih rekah in potokih. Tej fazi sledi migracija v ocean, kjer hitro odrastejo in spolno 

dozorijo, nato pa se vračajo na drst v izvorne celinske vodotoke. Vse vrste lososov po drsti umrejo, 

le atlantski losos se lahko drsti do šestkrat (Kottelat in Freyhof, 2007; Marine Institute, 2020). 

Lososi imajo nasploh zelo zanimiv življenjski cikel, s številnimi razvojnimi fazami, ki so vezane 

na starost in izbiro habitata. Ko odrastejo, se oba spola vračata v »rojstni« vodotok. Tam se ne 

prehranjujejo, ker vso svojo energijo vložijo v razvoj gonad in razmnoževanje. Drst poteka tako, 

da samica s svojim repom v gramoz izkoplje drstne jame (and. redds), vanje odloži ikre, ki jih 

oplodijo samci. Po oploditvi samica ikre zakrije z nekaj centimetrov debelim nanosom gramoza. 

Na ta način zaščiti ikre pred udarci naplavin in plenilci. Iz iker se v spomladanskih mesecih (po 70 

– 160 dneh) izleže zarod z rumenjakovo vrečko, ki mu še nekaj časa zagotavlja vir hrane. Tak zarod 

imenujemo tudi zarod z mešičkom za katerega je značilno da je občutljiv na svetlobo in se zadržuje 

med gramozom (Kottelat in freyhof, 2007). Po porabi zalog rumenjakove vrečke, zarod izplava iz 

intersticija v plitvine brzic in se prične prehranjevati s planktonskimi nevretenčarji. V fazo zaroda 

vstopijo v poletnih mesecih, razvijejo osem plavuti, kar jim omogoča uspešnejšo plavanje in 

manevriranje proti hitrem toku. V jesenskem obdobju nastopi tretja razvojna faza (ang. parr), za 

katero je značilna izrazita kamuflažna barva z vertikalnimi črtami. V tem obdobju osebki postanejo 

bolj teritorialni in pri atlantskem lososu nekateri samci, redkeje samice, že spolno dozorijo 

(Kottelat in Freyhoff, 2007). Prehranjujejo se z bentoškimi nevretenčarji. V tej obliki atlantski losos 

lahko preživi v celinski vodi tudi 1-7 let (navadno 2-3). Ko enkrat dosežejo velikost med 10 do 25 

cm poteče proces fizioloških sprememb, ki mu omogočajo preživetje v morju– nova faza 

življenjskega cikla (ang. smolt). To spremembo spodbudi tudi daljšanje dneva in temperatura vode. 

Spremeni se njihova obarvanost (postanejo srebrni), prilagodijo se na plavanje s tokom in ne več 

proti toku, spremenijo se regulacijski mehanizmi slanosti. Spomladi veliko osebkov zapusti 

celinske vode in odplava v oceane. V oceanu se hranijo z ribami, krilom in ostalimi raki, zanje je 

značilna hitra rast. Po enem letu spolno dozorijo, po 1-4 letih življenja v morju pa se ponovno 

vrnejo v izvorne celinske vodotoke na drst. Takrat se tudi temneje obarvajo. Po drsti so odrasli 

osebki močno izčrpani (ang. kelts), zato so bolj dovzetni za različne bolezni, parazite in plenilce. 

Tudi pri atlantskem lososu, ki se lahko drsti večkrat v življenju je smrtnost na tej stopnji zelo velika. 
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Pri ostalih vrstah lososov pa je značilno, da odrasli po drsti poginejo (Kottelat in freyhoff, 2007; 

Marine Institute 2020). 

Atlantski losos poseljuje Atlantski ocean, Severno in belo morje, Barentsovo in Baltiško morje. 

Na evropski strani sega vse od reke Mhino (Portugalska in Španija) do porečja reke Kara (Karsko 

morje, Sibirija). Najdemo ga v rekah Islandije, ter najsevernejših rekah velike Britanije in 

Skandinavije (Kottelat in Freyhoff, 2007). Poleg Evrope poseljuje tudi predel atlantskega oceana 

okoli regije Ungava v S Quebecu južno vse do reke Connecticut (Scott in Crossman, 1973). 

Izolirane populacije so prisotne v Rusiji, na Finskem, Švedskem in Norveškem (Kazakov, 1992) 

ter v S Ameriki (Scott in Crossman, 1973). Poseljuje reke, ki so toplejše od 10° C vsaj 3 mesece v 

letu, temperatura vode pa ne preseže 20° C za več kot nekaj tednov (Marine Harvest,2018). 

Atlantski losos velja za največjo vrsta iz rodu Salmo. Anadromni osebki dosegajo večje velikosti 

od osebkov izvirajočih iz zaprtih celinskih populacij. Pri vrsti je opazen tudi spolni dimorfizem, 

saj odrasli samci dosežejo velikost 150 cm, med tem, ko samice do 120cm. Teža osebkov se giblje 

med 2 in 9kg, največja dokumentirana teža pa je bila celo 46,8 kg. Dosežejo lahko starost do 13 let 

(Forese in Pauly, 2018).  

 

Slika 85: Atlantski losos (Foto: Roggo Michel, IUCN red list). 

To vrsto se goji tudi v ribogojnicah izven avtohtonega območja razširjenosti (ZDA, Kanada, Čile, 

Avstralija, Nova Zelandija, Irska, Velika Britanija, Norveška, Ferski otoki, Rusija in Islandija) 

(Marine Harvest, 2018). Iz katerih je pogosto pobegnil, ali pa je bil naseljen za namene ribolova. 

Prav ti vnosi, oz. pobegi pa so botrovali k vzpostavitvi divjih populacij v SV Pacifiku, Čilu, 

Argentini in Novi Zelandiji. V teh primerih gre predvsem za izolirane populacije v celinskih vodah, 

v Britanski Kolumbiji pa so zabeležili tudi širjenje v morje (Love s sod., 2005; Welcomme 1988). 

Atlantski losos je občutljiv na onesnaženje, zajezitve in prekomeren ulov (Kottelat in Freyhoff, 

2007). Gojene oblike lososa, v primeru pobega predstavljajo problem za divjo obliko atlantskega 

lososa zaradi hibridizacije, prenosa bolezni in parazitov. V Ameriki se je atlantski losos v 

primerjavi z atlantskim tipom potočne postrvi (Salmo trutta) izkazal za slabega kolonizatorja, zato 

predvidevamo, da v Sloveniji nebi smel povzročati težav (CABI, 2020o). Edini problem pri nas bi 

lahko predstavljal prenos parazitov, saj paraziti z atlantskega lososa lahko predstavljajo tudi 

nevarnost za postrvi. Zabeleženi pa so tudi nekateri primeri interspecifične hibridizacije s postrvmi 

(Kottelat in Freyhof, 2007). 
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Srebrni losos je naravno razširjen po obalah S pacifiškega oceana, pa vse do otoka Hokkaido na 

Japonskem, vzhodne Rusije, po obalah Aljaske, do zaliva Monterey v Kaliforniji. Tekom 

zgodovine se je izkazalo, da vrsta težko vzpostavi stabilno populacijo izven območja naravne 

poselitve. Zabeležen je le primer v Franciji in v Velikih jezerih v S Ameriki. V naravnem okolju 

poseljuje tako velike reke kot manjše potoke. Pri hranjenju v rekah in jezerih se je izkazal za 

opurtunista (Chalde in sod.,2019). V življenju se drsti samo enkrat, ker po drsti pogine. Njegova 

povprečna življenska doba je 5 let (Fish and Wildlife Service, 2020). 

 

Slika 86: Srebrni losos, (foto:eikojonesphotography). 

Možnost pobega srebrnega lososa iz akvakultur in vzpostavitev stabilne populacije na prostem 

zavisi od različnih bioloških faktorjev ter gostote pobeglih osebkov. Kompeticija z ostalimi 

salmonidnimi vrstami se je izkazala kot ključen omejujoč dejavnik za vzpostavitev populacije. 

Predhodno vzpostavljene populacije postrvi lahko negativno vplivajo na vzpostavite populacije 

srebrnega lososa in na potencial invazivnosti te vrste (Gorski in sod. 2016).  
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