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Vsebinsko poročilo  
 

IZBOLJŠANJE HABITATA MOČVIRSKE SKLEDNICE V KRAJINSKEM PARKU TIVOLI, 

ROŽNIK IN ŠIŠENSKI HRIB 

IMPROVEMENT OF THE EUROPEAN POND TURTLES' HABITAT IN THE LANSCAPE PARC 

TIVOLI, ROŽNIK AND ŠIŠENSKI HRIB 

 

Izvleček 

Močvirska sklednica je naša edina avtohtona sladkovodna želva. Njena prisotnost v 

Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je bila v preteklosti že potrjena. Ker je 

znotraj parka edino večje vodno telo, poleg tivolskega ribnika, Koseški bajer, smo naše 

preučevanje usmerili predvsem na to območju. Bajer vsakodnevno obišče veliko sprehajalcev 

in ribičev, kar smo se lahko prepričali tudi med našim terenskim delom. V bajer je bilo z leti 

spuščenih veliko tujerodnih želv s strani nevednih ljudi, ki so se naveličali svojih domačih 

ljubljencev. Na začetku pomladi ob lepem vremenu smo lahko opazovali tudi po nekaj deset 
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želv med sončenjem na trstičju. S toplejšimi temperaturami v poletnih mesecih so se želve 

porazdelile po celotnem bajerju, tako da je bilo moč videti le posamezne osebke. Tekom 

našega projekta smo nastavili pet vrš in dve sončni pasti na primerna mesta v Koseškem 

bajerju. V dveh obdobjih smo skupaj ulovili 28 tujerodnih želv, od tega 21 rdečevratk 

(Trachemys scripta elegans) in 7 rumenovratk (Trachemys scripta scripta). Vse ujete želve 

smo odstranili iz bajerja, kot ukrep, da smo zmanjšali tekmovalni pritisk tujerodnih želv na 

močvirsko sklednico. V projektu smo prvič v Sloveniji uspešno uporabili sončno past. Takšne 

pasti imajo dolgo življensko dobo, ne potrebujejo dnevnega pregledovanja in predstavlajo 

dobro možnost za Koseški bajer za uporabo v prihodnosti. Druga območja v Krajinskem 

parku smo večkrat prehodili in pregledali s pomočjo daljnogleda. Pri Biološkem središču smo 

v kanalu, ki teče mimo parkirišča ujeli samčka rumenovratke. V Tivolskem ribniku smo 

opazili več tujerodnih želv in eno močvirsko sklednico. Kljub intenzivnemu iskanju in 

lovljenju žal nismo ujeli nobene močvirske sklednice, kar kaže da je močvirska sklednica v 

Krajinskem parku zelo redka. Razlogov je verjetno več, glavni pa so velik pritisk s strani 

ljudi, prometa in urbanizacija širšega območja. Ljubljana se lahko za enkrat pohvali, da ima v 

centru mesta še vedno zelo majhno populacijo močvirskih sklednic, s čimer se ne more 

primerjati nobena druga Evropska prestolnica. Te močvirske sklednice so še zadnji osamljeni 

ljubljanski zmaji.  

  

Ključne besede 

Močvirska sklednica, tujerodne vrste, vodne želve, Koseški bajer 

 

 

Summary 

European pond turtle is our only native species of freshwater turtles. Its presence in the 

landscape park Tivoli, Rožnik and Šišenski hill was confirmed already in the past. Since in 

the area of the park, the only large water body, apart from the Tivoli pond, is Koseze pond, 

we have mainly focused our study on this area. This pond is daily visited by many walkers 

and fishermen, which we were also able to observe during our field work. Many non-native 

turtles have been released in the pond in the past, mostly by people not knowing the damage 

they are causing with these actions. In the early spring we were able to observe even a few 

dozens of turtles which were sunbathing exposed on top of the reed beds. With warmer 

temperatures in the summer months, the turtle distributed throughout the pond, and we only 

were able to see single individuals. Over the course of our project, we set up five traps and 

two sun-traps that we placed in the appropriate places in the Koseze pond. In two trapping 

sessions we caught 28 non-native turtles, of which 21 were Red-eared sliders (Trachemys 

scripta elegans) and 7 Yellow-bellied sliders (T. s. scripta). All captured turtles were removed 

from the pond, to reduce the competitive pressure of non-native turtles to the European pond 

turtle. For the first time in Slovenia we successfully used the sun-traps. These traps are 

durable, do not require daily monitoring and we believe it could be a good option for the 

Koseze pond for future use. Other areas in the landscape park were also surveyed for the 

presence of water turtles by walking and observing with the binoculars. In the canal that runs 

past the by Biološko središče we captured one male of the Yellow-bellied slider. In the Tivoli 
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pond we noticed several non-native turtles and one European pond terrapin. Despite intensive 

searching and catching we unfortunately did not catch any European pond terrapin, which 

might be explained by the fact that it is very rare. The factors for this are most likely the high 

presence of people in the park, traffic and urbanization of the wider area. But despite this, 

Ljubljana still houses a small population of European pond turtle located nearby the centre of 

the city, and this is something that is not known from any other European capital. These 

European pond turtle can be seen also as the last lonely dragons of Ljubljana. 

 

Key words 

European pond turtle, non-native species, terrapins, Koseze pond 
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1. Uvod 
 

1.1. Biologija in habitat močvirske sklednice (Emys orbicularis) 

Močvirska sklednica (Emys orbicularis) živi v sladkih in polslanih vodah. Najpogosteje so to 

stoječe do rahlo tekoče vode, bogate z rastlinjem: jarki, ribniki, plitva jezera in gozdna 

močvirja. Tako kot vsi predstavniki plazilcev (Reptilia) tudi močvirska sklednica s pomočjo 

sončnega sevanja zviša lastno telesno temperaturo, da postane aktivna. Najpogosteje se sonči 

na kupih šašov ali deblih dreves tik nad gladino vode. Močvirske sklednice so zelo plašne in 

zelo dobro slišijo, tako da se že ob najmanjšem šumu poženejo v vodo, kjer se skrijejo med 

vodno rastlinje ali na blatno dno. Zaradi plavalne kožice, ki jo imajo med prsti, so zelo dobre 

plavalke. Noč izkoristijo za daljše migracije, tudi po kopnem, v čemer prednjačijo samci.  

 

Pri nas so aktivne od marca do novembra. V obdobje neaktivnosti gredo, ko temperatura pade 

pod 8°C. Optimalne dnevne temperature za njihovo aktivnost so med 20 in 24°C. Spomladi, 

ko zaključijo hibernacijo na muljastem dnu vodotoka, se samci odpravijo iskati samico. Parijo 

se od aprila do maja, samice pa nato odlagajo jajca (6-15) konec maja in junija. Mladiči se 

izležejo po 8-10 tednih, odvisno od temperatur v tistem letu. Včasih zaradi neugodnih pogojev 

prezimijo v gnezdu in se izležejo šele naslednje leto. 

 

Prehranjujejo se s polži, vodnimi in kopenskimi žuželkami ter njihovimi ličinkami, 

dvoživkami, raki, mehkužci, ribami, mrhovino in vodnimi rastlinami. Oklep odraslih sklednic 

meri v dolžino okrog 23 cm. Tehtajo do 1,5 kg, a so v večini primerov manjše. Njihovo telo je 

posuto z drobnimi rumenimi pegami ali žarki na temni podlagi, mladiči pa so temnejši. Oklep 

je sestavljen iz hrbtnega in trebušnega ščita in je ovalne oblike. Samci so manjši od samic in 

imajo vbočen trebušni ščit in debelejši rep. Sklednice živijo do 120 let. 

 

 
 

Močvirska sklednica (Emys orbicularis). (Foto: G. Lipovšek) 
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1.2. Faktorji ogrožanja močvirske sklednice v Sloveniji  

 

Sklednico pri nas najbolj ogroža izginjanje primernih življenjskih prostorov in fragmentacija 

bivališč zaradi vse obsežnejše urbanizacije in prometa, melioracije mokrišč, čiščenja brežin in 

poglabljanja drenažnih jarkov ob neprimernem času. pomembni faktorji so tudi onesnaževanje 

okolja in v veliki meri tudi vnos tujerodnih vrst želv v naravo. Najpogostejša vnesena 

tujerodna vrsta vodne želve najdena pri nas je rdečevratka (Trachemys scripta elegans). Na 

zelo obljudenih ribnikih pa lahko predstavljajo problem tudi obiskovalci, saj s svojo 

prisotnostjo motijo močvirske sklednice pri sončenju in ostalih aktivnostih. Pri terenskem 

delu v zadnjih letih smo ujeli  tudi nekaj sklednic s trnki v ustih, kar je posledica 

neodgovornega ribolova. Neodstranjen trnek lahko povzroči pogin želve. 

 

  

1.3. Močvirska sklednica na območju KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib 

 

Na širšem območju celotne Mestne občine Ljubljana (MOL) je ta vrsta poznana iz 

Ljubljanskega barja, kjer je opredeljena tudi kot kvalifikacijska vrsta za to Natura območje, 

medtem ko je za območje KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib znanih le malo podatkov. Vrsta 

je bila v bližnji preteklosti zagotovo potrjena v Tivolskem ribniku in na območju Biološkega 

središča, na območju Koseškega bajerja pa je verjetno tudi njeno razmnoževanje, saj je bil 

najden mladostni (subadulti) osebek. 

 

 

1.4. Namen in cilji projekta  

 

Glavni nameni projekta so bili izobraževanje mladih in ribičev o pomenu in varstvu 

močvirske sklednice, izboljšati znanje o njeni razširjenosti ter izvajanje naravovarstvenih 

ukrepov za izboljšanje njihovega življenskega prostora v KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. 

 

 

1.5. Opis projekta 

 

Glavne aktivnosti in naravovarstveni ukrepi, ki smo jih predvidili in izvajali v okviru našega 

projekta so: 

 izvedba izobraževalnih predavanj in delavnic na temo vpliva tujerodnih želv na 

močvirsko sklednico, 

 tisk zloženke na temo močvirske sklednice in tujerodnih želv s poudarkom na 

dejavnikih ogrožanja močvirske sklednice pri nas, 

 izlov tujerodnih želv iz preučevanega območja s posebnim poudarkom na Koseškem 

bajerju in s tem izboljšanje habitata močvirske sklednice tako, da se zaradi manjšega 

števila tujerodnih želv zmanjša njihov tekmovalni pritisk na močvirsko sklednico ter 
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 iskanje močvirske sklednice v KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib za izboljšanje 

poznavanja njene razširjenosti. 

 

 

 

2. Rezultati in diskusija 
 

Celoten projekt smo izvedli v času osmih mesecev v naslednjih sklopih in obdobjih. 

  

2.1. Izlov tujerodnih vrst želv in popis močvirske sklednice v KP Tivoli, Rožnik 

in Šišenski hrib  

 

V mesecu marcu smo izdelali pet velikih vrš dimenzije 140 x 75cm. Vrše imajo na eni strani 

lijakast vhod, ki omogoči želvam vhod v vršo, izhod pa jim je onemogočen. V vsako vršo se 

nastavi vabo (svinjska jetra, sardele, mačja hrana, ribe), ki privabijo želve. V maju smo 

izdelali še dve sončni pasti, ki sta prav tako namenjeni lovu želv. Sončna past je kletka, ki 

plava na vodi in ima dve ali več klančin za sončenje. Želva spleza po klančini in se sonči, nato 

pa ko skoči v vodo na notranji strani, se ujame v kletko. Sončna past za svoje delovanje ne 

potrebuje vabe in tudi ne vsakodnevnega pregledovanja. 

 

  

Levo vrša – izdelana past za lovljenje vodnih želv z vabo in desno sončna past – izdelana past za lovlenje s 

pomočjo umetnih mest za sončenje. (Foto: G. Lipovšek) 
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Vrša (označeno s puščico) nastavljena na območju KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. (Foto: G. Lipovšek) 

 

 

Terensko delo je potekalo med junijem in oktobrom. Na Koseškem bajerju smo v dveh 

terminih skupaj postavili pet vrš in dve sončni pasti. V prvem terminu, od 09. do 12. 07. smo 

s pastmi ujeli 12 tujerodnih želv, devet rdečevratk (Trachemys scripta elegans) in tri 

rumenovratke (T. s. scripta). V drugem terminu izlova, od 29. 07. do 02. 08. pa se je v 

nastavljene pasti ujelo 16 tujerodnih želv, od tega 12 rdečevratk in štiri rumenovratke. 

Dodatno smo 14. 06. ob ogledu terena v kanalu pri Biološkem središču ujeli enega samčka 

rumenovratke. 

 

Poleg lovljenja s pastmi, smo tekom obdobja projekta opravljali terenske popise po celotnem 

območju KP. Tako smo 11. 07. opazili eno močvirsko sklednico v Tivolskem ribniku, ki se je 

sončila na rastlinah sredi ribnika. Kljub terenom, ki so bili opravljeni v daljšem časovnem 

obdobju, pa v pasti nismo ujeli nobene močvirske sklednice. Razlogov za to je verjetno več. 

Prvi je, da je bilo letos (2013) izrjemno vroče poletje, ki je vplivalo na prehranjevanje želv. V 

zelo vročih dneh se želve večinoma ne hranijo in zaradi tega niso reagirale na vabo v pasteh. 

Drugi razlog je lahko to, da je v Koseškem bajerju prisotna številčno velika populacija 

tujerodnih želv. Po izkušnjah se zelo redko ulovijo v isto vršo (past) obe vrsti, močvirska 

sklednica in rdečevratka, hkrati. Zakaj je tako, še ni pojasneno. Tretji in zadnji razlog pa je 

očitno zelo majhna populacija sklednic na preučevanem območju, kar še dodatno potrjuje 

smotrnost nadalnjega izlova tujerodnih želv iz Koseškega bajerja ter iz drugih vodnih teles na 

celotnem območju KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. 

 

Skupno se je v projektu v naše pasti ujelo 29 tujerodnih želv. Pomemben podatek je še, da 

smo poleg ujetih rdečevratk in rumenovratk, na Koseškem bajerju opazili še dve drugi vrsti 
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tujerodnih vodnih želv, navadno okrasnico (Pseudemys concinna) in lažno zemljevidarko 

(Graptemys pseudogeographica). Ti vrsti sta skupaj z rumenovratko leta 2003 nadomestili 

rdečevratko v trgovinah z malimi živalmi, katere uvoz je bil prepovedan v Evropo. Med 

ujetimi rdečevratkami je bilo pet mladostnih (subadultnih) samic in en mladostni (subadultni) 

samec, katere starost smo ocenili na med pet in sedem let, kar bi lahko bil dokaz, da se 

rdečevratke tudi uspešno razmnožujejo na Koseškem bajerju. To bi bilo sicer potrebno 

potrditi z genetskimi analizami. 

 

  

Levo ulovljene tujerodne vrste želv v Koseškem bajerju dne 12. 07. 2013 in desno ulovljene tujerodne vrste želv 

v Koseškem bajerju dne 30. 07. 2013. (Foto: G. Lipovšek) 

 

  
 

Levo lažna zemljevidarka (Graptemys pseudogeographica) in desno navadna okrasnica (Pseudemys concinna). 

(Foto: G. Lipovšek) 

 

 

V projektu smo prvič v Sloveniji uspešno uporabili sončno past. Takšne pasti imajo dolgo 

življensko dobo, ne potrebujejo dnevnega pregledovanja in predstavljajo dobro možnost za 

uporabo v prihodnosti na Koseškem bajerju (Slika). Ugotovili smo, da je totalen izlov 

tujerodnih želv iz bajerja v eni sezoni nemogoč. Takšne izlove v tujini opravljajo v daljšem 

časovnem obdobju (tudi nekaj let). V kolikor bi izlavljanje opravljali več let zapored, bi 

zmanjšali tekmovalni pritisk tujerodnih želv in zagotovili več prostega življenskega prostora 

za močvirske sklednice. 
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Tekom našega dela v okviru tega projekta na žalost nismo ulovili nobene sklednice in zato 

niso mogli izvesti predvidenih genetskih analiz. Predlagamo, da bi z lovljenjem nadaljevali v 

naslednjem letu, saj imamo izdelane sončne pasti, ki bi jih enostavno namestili v Koseškem 

bajerju. Predvidene genetske analize ujetih želv lahko opravimo tudi v naslednjem letu, kar 

smo se tudi že dogovorili z labolatorijem v Nemčiji. 

 

2.2. Izobraževalna predavanja in delavnice 

 

V sklopu projekta smo opravili več predavanj z delavnicami za mlade. Pet smo jih opravili na 

osnovnih šolah Trnovo in Božidar Jakac, kjer se je otrokom nižjih stopenj devetletke 

predavalo o močvirski sklednici in problematiki izpuščanja tujerodnih želv. Prav tako smo 

zraven pripeljali želve, da so se šolarji z njimi v živo spoznali.  

 

Eno delavnico smo izvedli tudi v sklopu Taborniškega festivala v Tivoliju. Ta festival je zelo 

dobro obiskan in tam smo imeli priložnost predstaviti močvirsko sklednico in tujerodne vrste 

želv pri nas večjemu številu tabornikov in ostalim obiskovalcem. Imeli smo svojo stojnico, 

kjer smo predstavitve izvajal čez cel dan. 

 

Eno predavanje z delavnico smo izvedli še na Zavodu za ribištvo Slovenije, kjer se je 

zaposlenim predstavila predvsem problematika ribolova, ki ima lahko negativen vpliv na 

želve. Prav tako smo jim predstavili močvirsko sklednico in druge tujerodne vrste želv, ki jih 

lahko srečajo v naših vodah. Predstavilo se je tudi osnutek zloženke, ki smo jo pripravili za 

ribiče. 

 

Kopije list prisotnosti na predavanjih in delavnici so priložene k poročilu. 

 

 

2.3. Tisk zloženk 

 

V društvu smo okviru projekta izdelali in natisnili tudi zloženko, ki je namenjena predvsem 

ribičem in ljudem, ki prosti časa peživijo v naravi in se lahko srečajo z želvo. S pomočjo 

zloženke bodo ribiči lažje prepoznali vrsto želve, ki so jo ujeli na trnek,opisano je tudi kako 

trnek varno odstraniti iz želve in kam se lahko obrnejo za dodatne informacije. Zloženka je 

bila natisnena v 10.000 izvodih.  

 

Pet izvodov prilagamo temu poročilu. 
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2.4. Objave v medijih 

 

Problematiko vnašanja tujerodnih vrst v naravo in posledično negativen vpliv le-tega smo 

predstavili tudi širše med posamezniki iz drugih naravoslovnih in naravovarstvenih združenj. 

V ta namen je Gregor Lipovšek pripravil članek z naslovom Tujerodne vrste želv v Sloveniji, 

ki je bil kot prispevek objavljen v terensko-biološkem biltenu Trdoživ. Bilten je bil junija 

stiskan v nakladi 850 izvodov, oktobra in novembra pa objavljen tudi na več spletnih straneh, 

kjer je postal javno dostopen vsem zainteresiranim. 

 

 

Kopija strani 8 in p iz 3. številke biltena Trdoživ, ki je izšel junija 2013. 

 

3. Zaključki 

 
V splošnem menimo, da so izvedene aktivnosti našega projekta imele pozitiven vpliv na 

stanje populacije močvirske sklednice (Emys orbicularis) v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik 

in Šišenski hrib. Z izdelanimi pastmi, ki smo jih uporabili za izlavlanje želv smo uspešno 

ulovili 29 osebkov tujerodnih vrst želv, ki smo jih iz okolja odstranili in s tem zmanjšali 
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tekmovalni pritisk teh vrst na močvirsko sklednico. Prav tako smo ocenili, da je stanje 

populacije zelo nizko, kar je zakrbljujoče in nakazuje, da bi bilo v bodoče potrebno 

nadaljevati z izlovom tujerodnih želv za ohranjanje populacije močvirske sklednice v parku. 

Odziv udeležncev naših predavanj in delavnic je bilo vedno pozitivno in menimo, da smo 

uspešno razširili znanje o naši želvi ter dejavnikih ogrožanja tako med mladimi, kot med 

odraslimi in še posebej pomembno med ribiči, ki lahko veliko pripomorejo k varstvu 

močvirske sklednice. Z izlavlanjem želv na območju KP-ja si želimo nadaljevati tudi v 

prihodnosti, še posebej, da bi ulovili osebke močvirske sklednice in jim s pomočjo genetskih 

analiz določili izvor. 

 

4. Sodelavci in partnerji 

 
Tekom projekta smo bili v kontaktu preko elektronske pošte s strokovnjaki iz Dresdna v 

Nemčiji iz Muzeja za zoologijo, Senckenberg Natural history colections, kjer smo se že 

dogovorili, da se bodo lahko v njihovem labolatoriju nardile genetske analize nabranih 

vzorcev močvirske sklednice iz območja projekta. Na žalost tekom te sezone nismo nabrali 

nobenega vzorca, tako da teh analiz niso izvedli. Smo pa z njimi še vedno v nevezi in so nam 

zagotovili, da so pripravljeni z nami sodelovati tudi v prihodnosti. Tako načrtujemo, da bi z 

lovlenjem želv nadaljevali v naslednjem letu in nabrane vzorce genetsko analizirali torej v 

2014.  

 

Sodelovali smo tudi z Zavodom za ribištvo, kjer so organizirali svoje zaposlene, da so tekom 

delovnega časa prišli na predvanje, ki smo ga izvedli v okviru našega projekta. 

 

Vsem, ki so kakorkoli pomagali pri projektu se iskreno zahvaljujemo! 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis odgovorne osebe organizacije: David Stanković 
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