
Jamski laboratorij Tular
Tular je naravna jama v Kranju, ki jo v laboratorij leta
1960 preuredil jamski biolog Marko Aljančič. Je edini
tovrstni laboratorij v Sloveniji kjer se človeške ribice

Človeška ribica
Slovenski kras je biser svetovne podzemeljske biotske
raznovrstnosti, človeška ribica pa njegova živa zgodba in
simbol naravne dediščine

REŠEVANJE  ČLOVEŠKIH  RIBIC

tovrstni laboratorij v Sloveniji, kjer se človeške ribice
razmnožujejo. Podobna ustanova je v Moulisu (Francija).

SOSSOS
simbol naravne dediščine.

Živi v skoraj nedostopnih 
podzemeljskih vodah 
Dinarskega krasa, 
od Tržaškega krasa 
pa do Hercegovine.

V laboratoriju preučujejo življenje človeške ribice in
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Laboratorijska dvorana z bazeniUspešno razmnoževanje v Tularju

SOSSOS
PROTEUSPROTEUS

Bela človeška ribica

Varstvo človeške ribice je ohranjanje pitne vode
Zgolj zakon ne ščiti dovolj pred onesnaževanjem kraških

d h d (k šk l

Tular ‐ Zatočišče za poškodovane človeške ribice, 

posvečajo posebno pozornost varstvu. Opazovanja
izvajajo na način, ki živali ne vznemiri ali poškoduje.

Laboratorij in zatočišče vodi Gregor Aljančič.

PROTEUSPROTEUSpodzemnih voda (kraškemu terenu neprilagojeno
intenzivno kmetijstvo, neurejena odlagališča odpadkov,
urbanizacija in industrijske odplake).

Človeška ribica 
v svojem 
dolgem ki potrebujejo pomoč

 zbiranje obvestil o najdbah po poplavah
 reševanje izplavljenih človeških ribic
 ustrezna nastanitev in veterinarska oskrba
 vračanje v matično populacijo

dolgem 
življenju
(do 100 let) 
kopiči v telesu 
škodljive snovi 
z onesnaženo 

Veterinarska oskrba
Zatočišče za človeške ribice deluje v okviru Zatočišča za
zaščitene prostoživeče živali Golob d.o.o. iz Mute, pod
okriljem Agencije RS za okolje. Veterinarsko oskrbo živali

vodo in hrano. 
Podobno velja 
tudi za človeka. 

Črna človeška ribica

ZATOČIŠČE ZA ČLOVEŠKE RIBICE

vodi dr. Zlatko Golob, ki poskrbi za:
• transport živali v zatočišče
• klinični pregled z zdravljenjem
• primerno nastanitev in prehrano
• vračanje ozdravljenih živali v izvorno okolje

Č a č o eš a b ca
Ker živi le v jamskem
sistemu blizu Črnomlja
in nikjer drugje na
svetu, je črna človeška
ribica izjemno ogrožena.

Naravovarstvena zakonodaja predpisuje oskrbo živali v
zatočišču, ki traja največ 3 mesece.

Zatočišče je pomembna ustanova, ki ugotavlja zdravje
okolja in živali, ki v njem živijo.

Od tam priteka pitna voda za Belo krajino, za vedno jo
lahko uniči že lokalno onesnaženje. Poskrbimo za
čistejše okolje, človeškim ribicam pa omogočimo obstoj
v prihodnosti.



HITRA POMOČ
KLJUČNI UKREPI OB NAJDBI ČLOVEŠKE RIBICE 
IZVEN JAM



Poplave, večna grožnja Reševanje človeških ribic
Poplave so pomemben del kroženja voda v kraškem 
okolju, v podzemlje prinašajo hrano. Z njimi so tesno 
povezane tudi  jamske živali. 

Jamski laboratorij Tular je ustanova, ki rešuje in pomaga
izplavljenim človeškim ribicam. To ne bi bilo mogoče
brez obveščanja in podpore prebivalcev na kraških

 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
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Globalne klimatske 
spremembe 
napovedujejo, da 
bodo kraške
poplave spremenile 

Osnovnošolci pomagajo reševati človeške ribice

območjih.

iz okolice;

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

 do oddaje zatočišču posodo z živaljo

svoje ustaljene 
cikluse pojavljanja 
ter jakosti. 

Obilne padavine
Podcerkev, 2014 Stari Trg pri Ložu, 2015
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postavimo v temo, pri temperaturi 5–15 oC.

ZATOČIŠČE ZA ČLOVEŠKE RIBICE
Jamski laboratorij Tular, Društvo za jamsko biologijo

Obilne padavine 
spomladi ali v jeseni 
občasno naplavijo na 
površje tudi človeške 
ribice. 
O tem je poročal že 
V l

Pregledamo zdravstveno stanje najdenih živali 

Oldhamska 8a, SI‐4000 Kranj, Slovenija
Mob: +386 (0)31 804 163; info@tular.si
Web: www.tular.si; FB: TularCaveLaboratory

ZATOČIŠČE ZA ZAŠČITENE 

Valvazor.

Manj je znano, kakšen je njihov vpliv na jamske živali.

Ko visoke vode 
odtečejo, mnoge 

Kompolje, 2014 Petelinje jezero, 2014

Poškodbe izplavljenih živali so lahko tudi usodne

PROSTO ŽIVEČE ŽIVALI;
Ambulanta za male, divje in eksotične živali
Glavni trg 7, SI‐2366 Muta, Slovenija
www.golob‐veterina.si
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človeške ribice 
obležijo na travnikih.

Na suhem poginejo 
ali pa jih pojedo 
plenilci (glej sliko) Zloženko je izdalo Društvo za jamsko biologijo, v sklopu projekta

“S človeško ribico si delimo odvisnost od podtalnice” (SI03‐
EEA2013/MP‐17), ob finančni podpori Finančnega mehanizma EGP in
Norveškega finančnega mehanizma 2009‐2014, ter v partnerstvu z

plenilci (glej sliko).

Človeške ribice vrnemo nazaj v matično populacijo
Človeška ribica je zavarovana živalska vrsta
V Sloveniji je človeška ribica zaščitena od l. 1922, danes
jo varuje nacionalna (Zakon o ohranjanju narave) in EU

Kalsko jezero, 2008 Kalsko jezero, 2014
Le redke najdejo pot nazaj v podzemlje. 

Besedilo: Gregor in Magdalena Aljančič, Zlatko Golob.
Fotografije: Gregor in Magdalena Aljančič, Franci Cimerman, Sandi 
Mislej, Janez Komidar, Aleš Dejak. Shema: Katia Bouckaert, CWEPSS. 
Oblikovanje: Gregor in Magdalena Aljančič. Tisk: K‐PRINT, Kranj.
Društvo za jamsko biologijo, 2015; naklada 2.000  izvodov.

jo varuje nacionalna (Zakon o ohranjanju narave) in EU
zakonodaja (Direktiva EU o habitatih, omrežje Natura
2000) ter mednarodne zaveze (Bernska in Ramsarska
konvencija).
Izplavljene človeške ribice so potrebne pomoči. Vipavska jama, 2010 Lož, 2015


