Človeška ribica

Jamski laboratorij Tular

Slovenski kras je biser svetovne podzemeljske biotske
raznovrstnosti, človeška ribica pa njegova živa zgodba.

Tular je naravna jama v Kranju, ki jo leta 1960 v
laboratorij preuredil jamski biolog Marko Aljančič. Je
edini tovrstni laboratorij v Sloveniji, tu se človeške ribice
redno razmnožujejo.
V laboratoriju
razvijajo metode
monitoringa
človeške ribice,
ribice ter
dokumentirajo njeno
razširjenosti in
ogroženost.

Živi v skoraj
nedostopnih
podzemeljskih rekah
Dinarskega krasa,
od Tržaškega krasa
pa do Črne
Č
gore.

Varstvo človeške ribice je ohranjanje pitne vode
Onesnaženje se v kraški pokrajini neprečiščeno spira v
d
d v življenjsko
ž l
k okolje
k l jamskih
k h živali
ž l in vir
podzemno
vodo,
naše pitne vode. Človeško ribico ogroža intenzivno
kmetijstvo, neurejena odlagališča odpadkov, urbanizacija
ter industrija, ki niso prilagojena kraškemu okolju.
Podobno kot pri
človeku, so
zaradi
dolgoživosti tudi
pri človeški ribici
lahko nevarne
že nižje, a
dolgotrajne
d l t j
koncentracije
škodljivih snovi v
podzemni vodi in
hrani.

Č
Črna
čl šk ribica
človeška
ibi
Ker živi le v jamskem
spletu blizu Črnomlja in
nikjer drugje na svetu,
je črna človeška ribica
ij
izjemno
ogrožena.
ž
Od tam priteka pitna voda za Belo krajino – skupaj s črno
človeško ribico jo lahko za vedno uniči že lokalno
onesnaženje. Poskrbimo za čistejše okolje!

Te občutljive živali
raziskujejo predvsem z
opazovanjem. Zanimive
ugotovitve o njenem
življenju so ključne za
učinkovito varstvo te
ogrožene dvoživke.
dvoživke

Veterinarska oskrba
Poškodovano človeško ribico oskrbijo v Jamskem
j Tular, Kranj,
j v sodelovanju
j z Zatočiščem za
laboratoriju
prostoživeče živali Golob d.o.o., Muta, ter v skladu s
predpisi opravljajo veterinarsko oskrbo:
• klinični pregled z zdravljenjem
• nastanitev in oskrba v karanteni
• vračanje ozdravljenih živali v izvorno populacijo

Zatočišče je
pomembno
praktično orodje za
varstvo ogroženih
ž ih
živalskih vrst ter
ozaveščanje
javnosti.

REŠEVANJE ČLOVEŠKIH RIBIC

SOS
Proteus

Poplave

Reševanje človeških ribic

HITRA POMOČ

Poplave so pomemben del kroženja vode v kraškem
okolju, v podzemlje prinašajo hrano. Na ustaljena
sezonska nihanja
tudi jamske
živali.
j so se prilagodile
p g
j

Uspešno reševanje je najprej odvisno od hitrega odziva.
Živali so deležne veterinarskega zdravljenja in oskrbe v
Jamskem laboratoriju Tular, kjer preživijo 60–90 dnevno
karanteno (ukrep proti širjenju bolezni), preden jih
vrnejo nazaj v njihovo izvorno populacijo.

KLJUČNI UKREPI OB NAJDBI ČLOVEŠKE RIBICE
IZVEN JAM

Globalne klimatske
spremembe
napovedujejo, da
bodo kraške poplave
spremenile svoje
ustaljene cikluse
pojavljanja ter
jakosti.

Osnovnošolci pomagajo reševati človeške ribice

 obvestimo SOS Proteus 031/ 804 163
ali Regijski center za obveščanje (112);

 če

je žival na suhem, jo čim prej
prestavimo v čisto posodo, napolnjeno z
vodo iz okolice;

 živali se dotikamo le izjemoma – s čistimi
rokavicami, nežno;

Visoke vode občasno
naplavijo na površje
tudi človeške ribice.
Tudi če so
nepoškodovane, na
suhem kmalu
poginejo, v potokih
pa jih pojedo plenilci.

Nova grožnja – invazivna tujerodna glivica
Na kraških poljih so
človeške ribice
izpostavljene
boleznim površinskih
dvoživk. Največjo
skrb vzbuja širjenje
nevarne invazivne
tujerodne glivice
hitridiomicete, ki jo je človek nepazljivo vnesel iz Azije.

Človeška ribica je zavarovana živalska vrsta

Podcerkev, 2014

Raša, 2016

Pregledamo zdravstveno stanje najdenih živali

oddaje
j zatočišču p
posodo z živaljo
j
postavimo v temo, pri temperaturi 5–15 oC.

ZATOČIŠČE ZA PROSTO ŽIVEČE ŽIVALI
Ambulanta za male, divje in eksotične živali
Glavni trg 7, SI‐2366 Muta, Slovenija
www.golob‐veterina.si
Petelinje jezero, 2014

Vipava, 2016

Poškodbe izplavljenih živali so lahko tudi usodne

Kalsko jezero, 2008

Kalsko jezero, 2014

REŠEVANJE ČLOVEŠKIH RIBIC
Jamski laboratorij Tular, Društvo za jamsko biologijo
Oldhamska 8a, SI‐4000 Kranj, Slovenija
Mob: +386 (0)31 804 163; info@tular.si
Web: www.tular.si; FB: TularCaveLaboratory
Zloženko je izdalo Društvo za jamsko biologijo, v sklopu projekta
“Invazivke nikoli ne počivajo: Ozaveščanje in preprečevanje
negativnega vpliva invazivnih vrst na evropsko ogrožene vrste”, s
finančno podporo Ministrstva za okolje in prostor (2550‐16‐300010).

Človeške ribice vrnemo nazaj v matično populacijo

V Sloveniji je človeška ribica zavarovana od l. 1951,
danes jo varuje nacionalna (Zakon o ohranjanju narave)
in EU (Direktiva o habitatih) zakonodaja ter mednarodne
pogodbe (Bernska in Ramsarska konvencija).
Izplavljenim človeškim ribicam lahko pomagamo.
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