
V  projektu Ujemite naravo! smo doslej 
zbrali veœ kot 1.250 fotografij, ki jih je 

prispevalo 52 avtorjev. S fotografij smo 
doslej razbrali podatke za 55 vrst rib, 
pet vrst potoœnih rakov in sedem vrst 
økoljk. Poleg podatkov za ciljne skupi-
ne smo zbrali tudi podatke o nekaterih 
drugih skupinah (npr. sesalci, ptice, 
plazilci, dvoæivke, rastline – skupaj 33 
vrst). Zbrani podatki so z veœ kot 340 
lokacij po vsej Sloveniji, ki geografsko 
niso enakomerno razporejene. Najveœ 
fotografij ste posredovali iz zgornje in 
srednje Drave ter Mure. Priœakovano 
je nekaj veœ zbranih fotografij tudi iz 
okolice Ljubljane in Vipavske doline. 
Trenutno najbolj pogreøamo fotografije 
iz poreœja Kolpe in Posoœja.

Marijan Govediœ,  
Aleksandra Leønik,  

Igor Miliœiå

Navadni økræek je zelo ogroæen v Sloveniji, nekoœ pa je bil 
tako pogost, da je dobil ime »navaden«. Tujerodna kitajska 

brezzobka je po drugi strani ponekod (npr. v zadræevalniku 
Medvedce) æe pogostejøa kot domorodne økoljke. Predpo-
stavljamo, da æivi æe v marsikaterem drugem ribniku, saj 
se razøirja z liœinkami (glohidiji) na ribjih økrgah in vrsto 
prenaøamo, ne da bi to sploh vedeli. Druga tujerodna vrsta 
økoljk, za katero ste nam posredovali kar nekaj fotografij, je 

potujoœa trikotniœarka, ki je bila doslej znana iz reke Drave 
in Blejskega jezera. Pred nedavnim smo izbrskali podvodni 
posnetek, ki dokazuje, da ta invazivna vrsta økoljke æe od 
leta 2014 æivi tudi v Soboøkem jezeru (Soboøki kameønici). 
Isto vrsto so leta 2016 naøli tudi v Velenjskem jezeru in reki 
Paki vse do Ømartnega ob Paki. Zato bodite v Paki in niæje v 
Savinji øe posebno pozorni na majhne økoljke, ki se oprijemajo 
kamnov, skal ali betona.
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Zbirka podatkov  
je vse bogatejša

Ribolovna sezona se bo začela vsak hip, nekateri pa tudi pozimi niste sedeli križem rok. Posredovali ste nam že marsikatero zanimivo fotografijo 
ribe, potočnega raka ali školjke letošnje zime. Drugi ste dodobra pregledali svoje fotografske arhive in nam poslali veliko zanimivega materiala iz 
prejšnjih let. Sedaj vas želimo spomniti, da za novo sezono poleg ribiških palic in drugih nepogrešljivih pripomočkov za ribolov pripravite tudi vaše 

pametne telefone ali fotoaparate. Zabeležite si svoje ulove in opažanja in jih, da ne bi šli v pozabo, posredujte za projekt Ujemite naravo!

pregled številčnosti zbranih fotografij (velikost kvadrata 10 × 10 km)

NE SPREGLEJTE

Navadni škržek Unio crassus
(foto: miha Robar)

kitajska brezzobka Sinanodonta woodiana
(foto: marijan Govedič)

potujoča trikotničarka Dreissena polymorpha
(foto: maja sever)



NE SPREGLEJTE
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Vendar pa v projektu Ujemite naravo! ne zbiramo samo foto-
grafij vrst. Posredovali ste nam øtevilne fotografije naravnih 

habitatov, æal tudi uniœenih. Posredovanje serij fotografij iz 
razliœnih œasovnih obdobij je na BioPortalu zelo dobrodoølo, øe 
posebno zato, ker ste ribiœi velikokrat pozvani na interventne 
odlove. Takrat poleg odlova pogosto fotografirate tudi vode 

pred posegom in stanje takih voda kasneje preverite tudi po 
posegu. Na zgornjih fotografijah je primer nove utrditve reke 
Voglajne pri ribiøkem domu v Øtorah. Dokaz, kako je bila 
voda videti pred posegom, pa ni ostal zgolj v arhivu Ribiøke 
druæine Voglajna, ampak je sedaj prek BioPortala dostopen 
vsem. V naravi je ostalo le øe stanje po posegu.

Reka voglajna pred utrditvijo bregov v štorah in potem (foto: janko plahuta) podusti pred pragom na vuhreščici (foto: slavko prijatelj)

Koøœak je v Sloveniji pogosta vrsta potoœnega raka, ki æivi 
v øtevilnih potokih osrednje Slovenije. Z zaskrbljenostjo 

pa sporoœamo ugotovitve zadnjih let, da je v Sloveniji øe 
vedno raœja kuga, ki jo potrjujejo z genetskimi metodami 
na Veterinarski fakulteti, o œemer je v Ribiœu æe pisala dr. 
Vlasta Jenœiœ. Œe najdete poginule rake, ki imajo veœje œrne 
razjede, jih fotografirajte in nikakor jih ne prenaøajte nika-
mor, saj so verjetno okuæeni z raœjo kugo. 

V Slovenskih goricah so bili jeløevci nekoœ zelo po-
gosti. Predvsem razprøena poselitev in kmetijstvo sta 
tamkajønjim potokom naredila veliko økodo, zato smo iz 
tamkajønjega predela Slovenije øe posebno veseli fotografij 
katerekoli ciljne vrste projekta. Upamo le, da signalni 
raki øe nekaj œasa ne bodo kolonizirali tudi potokov v 
Slovenskih goricah.

jelševec Astacus astacus
(foto: Živa Bombek)

signalni rak Pacifastacus leniusculus
(foto: marijan Gaber)

koščak Austropotamobius torrentium
(foto: martina tekavec)

Pri nas so bili nekoœ piøkurji tako pogosti, da so jih sulœarji 
vezali v »cof« kot vabo za sulca. Zdaj so piøkurji pogosti 

le lokalno, zato je pomembna vsaka fotografija, ki nam jo 
lahko posredujete. Leta 2008 je piøkurja takoj pod HE Vu-
hred uspel fotografirati Nejc Gros, kar kaæe, da so piøkurji 
v Dravi tudi med jezovi, œeprav je verjetno, da so tam zelo 
redki. Strmi pritoki Drave s Pohorja in Kozjaka za piøkurje 
niso primerni. 

Donavski potoœni piøkur spada med piøkurje, ki se ne selijo 
na veœje razdalje. Po drsti se izleæejo liœinke, ki veœ let æivijo 
zarite v fini substrat. Liœinke so slepe in nimajo razvitih zob. 
Hranijo se tako, da z migetalkami v ustih ustvarjajo tok, s 
pomoœjo katerega vsesajo organske delce v poæiralnik. Po 4 
do 6 letih se liœinke preobrazijo v odrasle osebke, ki imajo 
sicer razvite zobe, a se ne hranijo veœ. Odrasle æivali imajo 
tudi razvite oœi. Po drsti kmalu poginejo.

Donavski potočni piškur Eudontomyzon vladykovi (foto: marijan Gaber, Nejc Gros, janko plahuta)
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V projektu najbolj pogreøamo fotografije rib, ki so povezane 
z ribolovom. To je sicer priœakovati pozimi, ko veœina ribiœev 
ne lovi, verjamemo pa, da imate v vaøem arhivu gotovo zani-
mive fotografije vaøih ulovov. Zelo bomo veseli, œe jih boste 
delili z nami.

Blistavec je sicer zavarovana vrsta, vendar se, kot kaæe, 
pogosto znajde na trnku ribiœev. Fotografirajte ga, preden ga 
izpustite. Blistavec namreœ ni zgolj »ribji drobiæ«, temveœ je 
ena bolj ogroæenih ribjih vrst in precej dobra bioindikatorska 
vrsta, ki je zelo obœutljiva za segrevanje. Ko blistavec izgine 
iz reke ali potoka, je to velik alarm tudi za druge vrste rib. Za 
blistavca je pomembna tudi velika koliœina œistega proda, saj 
se izmed vseh naøih vrst rib liœinka blistavca zarine najgloblje 
v prod (intersticij). Da tam preæivi, mora biti zadostna koliœina 
kisika. Tako so zanj razmere primerne le v œistih hladnih rekah, 

brez finih sedimentov, ki se spirajo iz kmetijskih povrøin in 
zapirajo prod.

Ob zbiranju fotografij razliœnih vrst rib spoznamo tudi njiho-
vo lokalno pestrost barv. Rdeœkaste plavuti platnice iz zgornje 
Drave so tako izrazito rdeœe, da bo v marsikateri knjigi o ribah 
treba popraviti opis vrste. Tudi to bo eden rezultatov projekta. 
Na BioPortalu so na enem mestu zbrane fotografije istih vrst rib, 
tako bo tudi pri drugih vrstah mogoœe zlahka opaziti izstopajoœe 
razlike med njimi. In to ne samo pri potoœnih postrveh, za katere 
vsi vemo, kako se razlikujejo med posameznimi vodami. 

Fotografije drsti rib so v Sloveniji redke, pogostejøe so 
veœinoma fotografije drstnih jam sulca, ki bi jih prav tako 
æeleli imeti v projektu, a jih zaenkrat øe nimamo. Fotografije 
drstnih jat, na primer drstna jata podusti iz Vuhreøœice, so øe 
bolj œudovite!

Blistavec Telestes souffia
(foto: igor miličić)

podusti Chondrostoma nasus
(foto: slavko prijatelj)

platnica Rutilus virgo
(foto: slavko prijatelj)

Sodelujete pri projektu s svojimi fotografijami. Œisto vsak 
posameznik je pomemben. Vsaka fotografija ribe, potoœnega 

raka ali økoljke, za katero veste, kje in kdaj ste jo posneli, po-
membno prispeva k poznavanju razøirjenosti vrste. Predvsem 
fotografirajte vsako ribo, ki je ne poznate! Trenutni prikazi 

rezultatov ne kaæejo dejanskega stanja in zastopanosti vodnega 
æivlja v naravi, zato vas vabimo, da se nam pridruæite. Ali 
skupaj zmoremo veœ?

Svoje fotografije posredujte na www.bioportal.si ali nam 
jih poøljite po elektronski poøti (bioportal@ckff.si).

Posredovali ste nam tudi 
fotografije selitvenih 

ovir. Kdaj je doloœen prag 
(ne)prehoden, ne bomo so-
dili, vendar so na BioPortalu 
fotografije le-teh dostopne 
vsem.

Spletna stran 
projekta
Vse informacije o projektu 

Ujemite naravo! si lahko 
ogledate na novi spletni pod-
strani Ribiøke zveze Slove-
nije (http://ribiska-zveza.
si/projekti/projekt-ujemite- 
naravo). Rezultate projekta 
posodabljajo vsak dan, tu so 
povezave na pomembnejøe 
publikacije in v galeriji si 
lahko ogledate zadnje po-
sredovane fotografije. 


