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Območje Natura 2000 Gornji kal 

Območje Natura 2000 SAC SI3000073 Gornji kal 

• habitat močvirske sklednice (Emys orbicularis) 

– Stanje populacije 

– Stanje habitata 

Ukrepi za izboljšanje stanja 

(ekološke zahteve) 



Močvirska sklednica 

• edina avtohtona sladkovodna vrsta želve v Sloveniji 
 
• habitat: stoječe, počasi tekoče vode, mrtvice, kali 
• prehrana: žuželke, paglavci, ribe, rakci, rastline 
• aktivna dopoldne in popoldne 
• pozimi preživi zakopana v blatu 

 
• dejavniki ogrožanja: 

– uničevanje mokrišč 
– vnos tujerodnih vrst želv (rumenovratka, rdečevratka) 
– predatorji 

 
• večje populacije v Sloveniji: 

– Ljubljansko barje 
– porečje Save 
– Obala 
– Bela krajina (Prilozje, Obrh, Hrast pri Vinici, Lahinja) 



IZLOV 
RIB 



Izlov rib 

Nosilec projektne aktivnosti: 
– Zavod za ribištvo Slovenije 

 
 
 

Izvajalca: 
– Zavod za ribištvo Slovenije (elektroribolov, samolovke, kogol) 

 
 

– Ribiška družina Črnomelj (športni ribolov) 

ZRSVN 

Cilji: 
• izlov rib, ki ogrožajo močvirsko sklednico (SOM), v čim večji meri 

• izoblikovanje naravovarstvenih smernic za projektno območje 

• vključitev naravovarstvenih smernic v Ribiškogojitveni načrt RD 
Črnomelj, ki bo urejal bodoče ribiške aktivnosti na območju 



REZULTATI 

– najučinkovitejša metoda odstranjevanja tujerodnih vrst rib je športni ribolov 
 

– Ribiška družina Črnomelj je v sodelovanju z ZRSVN vsako leto organizirala izlov 
soma iz Gornjega kala 
 
 
 
 
 
 
 
 

– člani RD Črnomelj izvajajo kontinuiran pritisk na populacijo soma v kalu 
 

– ribolov se izvaja v skladu z dogovori in naravovarstvenimi usmeritvami (mirna 
cona za želvo, stojišča) 

Izlov rib 



REZULTATI 
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Močvirske sklednice se vsaj zadnjih 10 let na območju Gornjega kala in kala 
Krivače ne razmnožujejo uspešno. Glede na ujete samice z jajci in najdene 
poskuse gnezdenja ter hkrati odsotnost juvenilnih osebkov sklepamo, da se 
odložena jajca ne razvijejo, ali pa mladičem ne uspe preživeti. 
 
 
Izvedeni ukrepi so sicer pozitivno vplivali na izboljšanje habitata (predvsem 
vodnega) močvirske sklednice, vendar bo šele monitoring v naslednjih letih 
pokazal morebitno izboljšanje ohranitvenega stanja vrste. 
 



Hvala za pozornost  


