
Ujemite naravo!

S projektom Ujemite naravo! vzpostavljamo sistem množičnega 
zbiranja podatkov o redkih, ogroženih in tujerodnih vrstah rib, 
potočnih rakov in školjk v Sloveniji.
Povezava interneta in pametnih telefonov omogoča, da se v zbiranje 
podatkov lahko vključi vsak in tako sodeluje v t. i. konceptu ljudske 
znanosti (Citizen Science).

Ribiči, vabimo vas k posredovanju fotografij 
ujetih sladkovodnih rib, potočnih rakov in školjk. 

Vsak vaš posredovani podatek je nov kamenček v 
mozaiku poznavanja razširjenosti vrst in pomemben 
prispevek k razumevanju vodnega življa v Sloveniji.

En klik od pozabe!



Prvič se ponuja možnost, da sladkovodni 
ribiči v Sloveniji preko zbiranja podatkov 
o ribah in vodah, prispevamo k boljšemu 
poznavanju prisotnosti in razširjenos-
ti sladkovodnih vrst rib v naših celinskih 
vodah. Tako bomo lahko javnost preko 
združenih in zbranih podatkov opozorili 
na zahtevno problematiko ogroženosti rib 
ter drugih vodnih in obvodnih organizmov. 
Zaradi obojestranskega interesa RZS in 
CKFF za uresničitev ideje o skupnem pro-
jektu zbiranja podatkov smo razpis prijavi-
li na MOP in dosegli najvišjo oceno med 

Zakaj projekt Ujemite naravo!

Stalno smo za vodo in večino rib, ki jih ujamemo, izpustimo nazaj. Spomin na izpuščene ribe hi-
tro bledi, posneta fotografija ribe, opremljena s točno lokacijo, pa lahko postane trajen podatek. 
In kdo poleg nas, razen redkih ihtiologov, dobro pozna bivališča rib v naših vodotokih in jezerih?

Ciljne vrste projekta
• vse neznane vrste rib, potočnih rakov in školjk

• vse domorodne in tujerodne vrste rib, potočnih rakov in školjk

Pomen zbiranja podatkov – vsak podatek šteje
Vsaka fotografija dokazuje prisotnost vrste 
in hkrati prispeva k večjemu poznavanju 
njene razširjenosti. Bistveno je, da so podat-
ki zbrani na enem mestu, saj šele takrat lah-
ko vidimo širšo sliko. Fotografije z več lokacij 
omogočajo pregled stanja na nekem območju, 
fotografije z iste lokacije pa skozi leta doka-
zujejo lokalne spremembe. Urejeni podatki 
so tako podpora številnim različnim raziska-
vam, nekateri pa celo povod za začetek novih. 

V Sloveniji še nimamo celovitega monitorin-
ga tujerodnih vrst. V sladkih vodah so bile 
od zadnjih štirih odkritih tujerodnih vrst 
tri odkrite naključno (rak trnavec pri Ptu-
ju, školjka kitajska brezzobka v Beli krajini, 
volovska žaba v Fiesi), le ena pa v okviru 
strokovnih raziskav (tujerodni glavoč v reki 
Savi). Le zgodnje odkritje tujerodnih vrst 
omogoča njihovo uspešno odstranjevanje. 

vsemi prijavljenimi naravovarstvenimi pro-
jekti. Ta ocena in pričakovano sodelovanje 
številnih aktivnih ribičev pri zbiranju po-
datkov nam daje upanje, da bomo pridobi-
li močno orodje neizpodbitnih argumentov 
za ustrezno zaščito vodnih okolij, rib, rakov 
in školjk pred človekovimi posegi. Glavni 
namen je pridobiti čim več fotografij čim 
več vrst z znano lokacijo. Uspeh in uporab-
nost projekta Ujemite naravo! bo temeljila 
na količini zbranih podatkov, prosto dostop-
nih komurkoli na enem spletnem mestu.

S fotografiranjem živali v roki takoj dobimo občutek 
o njeni velikosti.

Za razlikovanje med vrstami je pogosto treba preš-
teti plavutnice v določeni plavuti. V primeru somičev 
je na fotografiji ključna razprta podrepna plavut.

Fotografije živali s habitatom v ozadju so idealne, a 
vsaj pri ribah tega ni mogoče zlahka izvesti.

V projektu ne stremimo k vrhunskim fotografijam, 
ribe lahko fotografirate tudi v vedru.

Tujerodna Trofeja Redka

Fotografija trofejnega ulova ponavadi pove, 
kako spreten je ribič, lahko pa tudi, kako 
stalno je določeno okolje v daljšem časov-
nem obdobju. Fotografija malih redkih in 
ogroženih rib pove, kakšno je »zdravstve-
no« stanje nekega vodnega okolja, fotografi-
ja tujerodne vrste pa, kako ogroženo je la-
hko neko vodno okolje. V projektu Ujemite 
naravo! se ne bomo branili ničesar od na-
vedenega. Ribe nam pripovedujejo zgodbo 
o vodnem okolju, v katerem živijo. Zato fo-
tografirajte in objavite ulov majhnih in tudi 
velikih rib. V tej zgodbi so vse, tako sulec 

kot podust in zelenika, enakovredne in do-
brodošle! Zlasti pa so zaželene fotografije 
tistih rib, ki se redko znajdejo na ribiškem 
trnku (pezdirk, zet, čep, okun, smrkež, 
sabljarka, črnooka, jez ipd.). Veseli bomo 
tudi fotografij potočnih rakov in školjk. 
S fotografijami vodnih okolij v kombinaciji s 
fotografijami vodnega življa lahko pokaže-
mo, kako vrstno bogate so tiste vode, ki so 
še ohranjene. Po drugi strani pa lahko po-
kažemo tudi, kako revne so v kanale spre-
menjene vode in kako uničujoča je lahko 
naselitev tujerodnih vrst.

Zakaj ravno mi, ribiči?



En klik od pozabe …
Temeljna enota sporočanja opažanj je 
fotografija. Za njihovo posredovanje smo 
razvili enostaven sistem na BioPortal.si. 
Svoje fotografije lahko vnesete preko zavihka 
moje.fotografije ali pa nam jih pošljete po 
elektronski pošti na bioportal@ckff.si.

Vnos fotografij
Registriraj se v moj.BioPortal.

Pojdi v zavihek moje.fotografije.

Klikni na polje Dodaj fotografijo.

Klikni na polje Izberi datoteko.

Izberi fotografijo in le-ta se prenese.

Podatki o lokaciji se izpišejo, če so shranje-
ni v fotografiji. Če teh podatkov ni, lo kacijo 
določiš s klikom na zemljevid  (Ročna 
označitev lokacije). 

Izberi Ujemite naravo!

Klikni na polje Potrdi.

Vse fotografije in podatki, zbrani v projektu 
Ujemite naravo!, bodo vključeni v Podatkov-
no zbirko CKFF in javno dostopni na BioPor-
tal.si. Oglejte si jih na povezavah projekta  
http://www.bioportal.si/projekti_podatki.php: 
• V interaktivni karti (iKarta) projekta so 

prikazane vse lokacije zbranih podatkov.
• Naveden je seznam (Podatki) zabeleženih 

vrst in njihove fotografije.
• Za vsako vrsto je na voljo iKarta lokacij, 

na katerih je bila vrsta zabeležena.

Ne pozabi!
• V telefonu vklopi spremljanje lokacije, v fo-

toaparatu telefona pa shranjevanje lokacije. 
• Ujete ribe fotografiraj. Za vrste, ki jih ne 

prepoznaš, naredi več fotografij.
• Fotografiraj tudi školjke, potočne rake in 

drugi vodni ter obvodni živelj, ki ga opaziš.
• Fotografiraj habitat.
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Projekt Ujemite naravo! sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor iz 
programa Sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na 
področju okolja za leti 2016 in 2017.
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