URBANI RIBNIK Z
AKVAPONIKO ZA
INVAZIVNE TUJERODNE
ŽIVALI
Invazivne tujerodne vrste predstavljajo eno izmed največjih groženj biotski raznovrstnosti. Tujerodne vodne
želve ljudje žal še vedno izpuščamo v okolje, kjer negativno vplivajo na domorodne vrste živali in rastlin.
Razlogi za takšna dejanja so hitra rast, dosežena velikost, zahtevna oskrba in dolga življenjska doba. Odrasle želve namreč lahko dosežejo do 50 cm velikosti in
dočakajo tudi 50 let starosti.
Lastnikom tujerodnih vrst želv predlagamo, da se odločijo za odgovorno oskrbo le-teh. Ena od preprostih
rešitev je tudi izdelava urbanega ribnika z akvaponiko.

URBANI
RIBNIK
Izdelaj
si ga
sam!
Skenirajte QR kodo
ali uporabite spletno
povezavo
www.projektVIPava.si
za dostop do navodil.

Zloženko je izdal Zavod za
ribištvo Slovenije v okviru
projekta VIPava: Ukrepi
za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih
živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini.

Akvaponika je sistem, ki posnema procese v naravi.
V urbanem ribniku gojimo rastline v vodi (vrtnine ali
okrasne rastline), ki želvam čistijo vodo, želve pa z iztrebki rastlinam priskrbijo hranilne snovi. Urbani ribnik
ima torej samočistilno sposobnost in je nezahteven za
vzdrževanje. Primeren je tako za notranjo namestitev
(v stanovanjih) kot za zunanjo uporabo. Uporablja se
lahko tudi za naselitev drugih tujerodnih vodnih vrst
živali, kot so ribe (zlata ribica, gambuzija, psevdorazbora, sončni ostriž itd.).

Invazivna
tujerodna vrsta
ali invazivka je tujerodna vrsta, ki se je ustalila
in povzroča spremembe v
okolju in ogroža zdravje
ljudi, gospodarstvo in/ali
domorodno biotsko
raznovrstnost.
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INVAZIVNE
TUJERODNE
SLADKOVODNE
ŽELVE

NAŠA EDINA
DOMORODNA VRSTA
SLADKOVODNE ŽELVE

Rdečevratka (Trachemy scripta elegans)

Rumenovratka (Trachemy scripta scripta)

INVAZIVNE TUJERODNE SLADKOVODNE ŽELVE
MOČVIRSKA SKLEDNICA
(Emys orbicularis)

Močvirska sklednica naseljuje večinoma stoječa vodna
telesa na območju celotne Slovenije. Prepoznamo jo
po temni obarvanosti telesa, ki ga krasijo rumene pike.
Močvirska sklednica je izrazito neagresivna vrsta. Ogrožajo jo predvsem uničevanje in izsuševanje življenjskega prostora. Na upadanje številčnosti njene populacije
močno vplivajo tudi invazivne tujerodne sladkovodne
želve, ki jih je v naravi vedno več.

TUJERODNIH ŽELV NIKOLI
NE IZPUSTI V NARAVO!
OHRANI MOČVIRSKO SKLEDNICO.

Obe podvrsti sta bili (pre)dolgo naprodaj v trgovinah za eksotične živali. Majhne želve ob nakupu so hitro prerasle
akvarij in nevedni ali neodgovorni lastniki so jih začeli izpuščati v naravo. Tam se uspešno razmnožujejo in poseljujejo
počasi tekoča in stoječa vodna telesa. Zaradi velikosti in agresivnosti predstavljajo grožnjo naši edini sladkovodni
želvi močvirski sklednici (Emys orbicularis), in sicer s tekmovanjem za hrano in sončna mesta. Prav tako je znano,
da tujerodne želve prenašajo številne bolezni in parazite.
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*Želve, ki ste
kupili/dobili pred
2. 8. 2017, lahko
obdržite do izteka
njene življenjske
dobe.

Vse

tujerodne
vrste želv, ki jih
lahko kupimo,
so potencialno
invazivne.

NEKATERE MANJ ZNANE IN POTENCIALNO INVAZIVNE SLADKOVODNE ŽELVE V SLOVENIJI

Navadna okrasnica
(Pseudemys concinna)

Lažna zemljevidarka
(Graptemys
pseudogeographica)

Navadna hlastavka
(Chelydra serpentina)

Nelsonijeva okrasnica
(Pseudemys nelsoni)

