
na sprednjih nogah 
je 5 prstov in 
na zadnjih so 4

temno olivno 
do rjavo (črno) 
obarvano telo

rumene pike (pege) 
so po celem telesu 

rdeča proga 
za očesom 

rumena lisa 
za očesom v obliki 
polmeseca

kontrastne proge 
po vratu in nogah

temno obarvan hrbtni ščit 
z nekaj svetlimi (rumenimi do oranžnimi) progami

MOČVIRSKA SKLEDNICA  
(Emys orbicularis)

Močvirska sklednica je v Sloveniji 
splošno razširjena in edina domorodna 
sladkovodna vrsta želve. Živi dobro 
skrita v plitvih, stoječih in počasi tekočih 
vodah. V Naravnem rezervatu Škocjanski 
zatoku se jo z nekaj sreče opazi med 
sončenjem na bregovih jarkov in mlak ali 
poležanih kupih trstičja.

Močvirska sklednica je v Sloveniji 
zavarovana in ogrožena. Zaradi poseb-
nih ekoloških zahtev jo ogroža predvsem 
uničevanje in onesnaževanje njenega 
življenjskega okolja. V zadnjem času pa 
zanjo vse večjo grožnjo predstavljajo 
tudi tujerodne želve, ki jih je v naravi 
vsako leto več.   

V naravi lahko močvirsko sklednico hitro prepoznamo:

Ali veste?
Da močvirska sklednica brez vode ne more pogoltniti hrane.
Da močvirska sklednica lahko dočaka tudi 120 let.
Da je močvirska sklednica pokazatelj dobrega stanja v naravi.
Da v Sloveniji živita dve podvrsti močvirske sklednice. V 
slovenski Istri je prisotna najverjetneje le ena in to je podvrsta 
E. o. hellenica, ki zraste do 16 cm.

POPISANA SKLEDNICA  
(Trachemys scripta) 

V Slovenijo vsako leto uvozijo različne vrste želv, ki jih v trgovinah za 
živali prodajajo kot priljubljene terarijske živali. Vsaka tujerodna 
vrsta želve, ki jo lastnik kupi in nato izpusti v naravo, je potencialno 
invazivna, kar pomeni, da negativno vpliva na celoten ekosistem in 
ogroža biotsko pestrost.

Popisana sklednica, ki izvira iz Severne in Srednje Amerike, je dolgo 
let veljala za priljubljenega hišnega ljubljenčka. Danes je v Sloveniji 
najpogosteje izpuščena tujerodna sladkovodna vrsta želve in poleg 
tega, da v naravi uspešno prezimi, se tam tudi razmnožuje. Pri nas se 
popisana sklednica zaenkrat pojavlja v dveh podvrstah, ki ju lahko 
hitro prepoznamo:

Ali veste?
Da popisano sklednico poznamo tudi po imenu gizdava želva.
Da so za popisano sklednico opisane tri podvrste, in sicer: 
rdečevratka, rumenovratka in tenesejeva rdečevratka.
Da lahko popisane sklednice dosežejo velikost celo do 60 cm.
Da lahko popisana sklednica v domači oskrbi živi tudi 
do 50 let. 

Popisana sklednica si v naravi izbere podoben življenjski prostor kot 
močvirska sklednica. Ker je večja in bolj napadalna vrsta želve, 
lahko z močvirsko sklednico uspešno tekmuje za najboljša mesta za 
sončenje in odlaganje jajc. Poleg tega, da izpodriva močvirsko 
sklednico, negativno vpliva tudi na druge vrste in s prenašanjem 
novih bolezni ogroža celo zdravje ljudi. Popisana sklednica je zato 
od leta 2016 uvrščena na seznam invazivnih tujerodnih vrst v Evrop-
ski uniji. Zanjo veljajo strogi ukrepi med katerimi sta tudi prepoved 
prodaje in prepoved izpuščanja v okolje.

Dobro premislimo o nakupu želve!
Poskrbimo, da se takšna zgodba ne bi ponovila!

rumenovratka
(Trachemys scripta scripta)

rdečevratka 
(Trachemys scripta elegans)
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močvirska sklednica 
(Emys orbicularis)

ZAKAJ BI MORALI 
VSI POZNATI 
POPISANO SKLEDNICO

do 23 cm

do 28 cmdo 35 cm

!

na hrbtnem ščitu se rumene pike 
lahko združijo v črte (žarke)
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