
Kako ravnati, če ujamete želvo 
na trnek?

Če ste želvo po nesreči ujeli na trnek, nikoli 
ne odrežite vrvice in ne spustite želve nazaj 

v vodo s trnkom v ustih!

Vedno poskusite 
odstraniti trnek.

Želva se s trnkom 
v ustih ne 
more primerno 
prehranjevati, kar 
lahko povzroči 
pogin zaradi 
stradanja. 

Prav tako lahko 
deli trnka čez 
čas vstopijo v 
prebavni trakt, kjer 
preluknjajo stene 
želodca ali črevesja, 
kar povzroči pogin. 

Želva, ki se zaplete 
v ostanek vrvice in 
v grmovje, lahko 
pogine zaradi 
zadušitve.

Najbolj varno odstranite trnek, če želvo 
primete za glavo in ji s kleščami za 

odpenjanje trnkov izvlečete trnek iz ust.

Če v naravi najdete želvo, se najprej poskusite 
prepričati, za katero vrsto gre, in nato zakonsko 
ustrezno in odgovorno ravnajte.

Močvirska sklednica je zavarovana vrsta, 
zato jo je zakonsko prepovedano odnašati 
iz narave. Želvo izpustite nazaj v naravo na 

mestu ujetja.

Tujerodnih želv ne izpuščajte nazaj v naravo. Če ne 
poznate nikogar, ki bi ujeti želvi lahko nudil dom, nas 
pokličite.

Gregor Lipovšek, 041-384-874

Prosimo vas, da vsako ujeto želvo slikate in 
nam njeno fotografijo pošljete. Tako bomo 
lahko določili vrsto želve, ki ste jo našli, in 

vam temu primerno svetovali.

Z vprašanji se lahko obrnete tudi na:
Herpetološko društvo – 
Societas herpetologica slovenica
Večna pot 111, 1000 Ljubljana
http://www.herpetolosko-drustvo.si/
info@herpetolosko-drustvo.si
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Izdajo je finančno podprla Mestna občina Ljubljana 
v okviru projekta 
»Izboljšanje habitata močvirske sklednice v Krajinskem parku 
Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib«.

Močvirska 
sklednica

Emys orbicularis

in druge sladkovodne želve v Sloveniji



Močvirska sklednica je v Sloveniji edina 
domorodna sladkovodna vrsta želve.

Po merilih Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN) 
je uvrščena na Rdeči seznam ogroženih plazilcev 
(Reptilia). V Sloveniji jo uvrščamo v kategorijo 
prizadete vrste (E – endangered), kar pomeni, da je 
na robu izumrtja, če se bo uničevanje zanjo primernih 
habitatov nadaljevalo.

Vključena je na seznam strogo zavarovanih vrst 
vretenčarjev Bernske konvencije in na seznam 
družbeno pomembnih živalskih in rastlinskih 

vrst Direktive 
o habitatih. 
V Sloveniji je 
zavarovana, njen 
habitat pa je varovan 
tudi preko omrežja 
območij NATURA 
2000.

Zaradi strogega varovanja vrste, je 
kakršnokoli vznemirjanje osebkov te vrste v 

naravi prepovedano.

Kako jo prepoznamo?
Po značilnih rumenih pikah po celotnem telesu. 
Hrbtni ščit je skledast, višji in bolj okrogel kot pri 
drugih vrstah iz 
družine sklednic 
(Emydidae). Največja 
dolžina hrbtnega ščita 
je okrog 23 cm, a je 
ta v večini primerov 
manjši.

Trebušni ščit pri samcih je vbočen, pri samicah pa raven. 
Hrbtni ščit je pri samicah višji kot pri samcih. Pri sam-
cih je rep bolj debel in zadnjična odprtina leži jasno za 
robom hrbtnega ščita. Pri samici je zadnjična odprtina 
pod robom hrbtnega ščita ali pa v liniji roba.

Spola se razlikujeta tudi v barvi šarenice. Ta je pri 
samcih obarvana rdečkasto do rjavo, samice pa imajo v 
osnovi rumeno ali zelenorumeno obarvano šarenico.

♀ ♂

Kaj jo ogroža?
izginjanje primernih •	
življenjskih prostorov 
zaradi posegov človeka 
v okolje
onesnaževanje okolja•	
promet•	
vnos tujerodnih vrst •	
želv
neodgovoren ribolov•	

V Sloveniji najbolj pogosto vnešene 
tujerodne vodne želve

Razlike med spoloma

Rdečevratka (Trachemys scripta elegans)

Rumenovratka (Trachemys scripta scripta)

Lažna zemljevidarka (Graptemys pseudogeographica)

Navadna okrasnica (Pseudemys concinna)


