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CILJI PROJEKTNE NALOGE 

Ocenitev razširjenosti potočnega škržka (Unio crassus) in ozkega vrtenca (Vertigo 
angustior) na Goričkem. 

 
 

POVZETEK REZULTATOV 

Na območju Goričkega so bili prvič načrtno zbrani podatki o potočnem škržku (Unio 
crassus), ki so prvi za Prekmurje in so omogočili oceno njegove razširjenosti. Podatki o 
ozkem vrtencu (Vertigo angustior) so povečali poznavanje njegove razširjenosti na 
Goričkem. Podane so varstvene usmeritve, predlog monitoringa in nadaljnjih raziskav. 

 
Na območju Goričkega je avtor poročila transektno pregledal 20 km potokov. Potočni 

škržek je bil odkrit na 11 transektih. V okviru drugih vzorčenj je bilo pregledanih še 300 
lokacij, na 12 je bila odkrita školjka. Rezultati raziskave so pokazali, da živi vrsta v 8 
različnih goričkih vodotokih: Ledavi, Mlinščici, Lukaju, Dolenskem potoku, Veliki Krki, Mali 
Krki, Ratkovskem potoku, Kobiljskem potoku, ki so uvrščeni v osrednje območje vrste. Kot 
vplivno območje so določena vsa porečja pritokov osrednjega območja vrste. S tem je 
zajeto območje neposrednega vpliva na kvaliteto vode. To vplivno območje je po 9. členu 
Uredbe o posebnih varstvenih območjih (Ur.l. RS 49/2006) predlagano kot "notranje 
območje (cona)" vrste, kjer je potočnega škržka treba upoštevati pri presojah 
sprejemljivosti po 8. členu Uredbe. 

 
Ozki vrtenec je bil odkrit na 11 od 58 lokacij (124 primerkov) v različnih močvirnih 

habitatih. Zbrani podatki kažejo, da vrsta živi predvsem v šašju, visokem steblikovju, 
gozdnem sitčevju in v obrežni vegetaciji. Kot osrednje območje vrste je zaenkrat določeno 
ravninsko območje ob reki Ledavi, Mali Krki ter ob potoku Lukaj in potoku Črnec, vendar 
je primernega habitata na Goričkem mnogo več. Zato naj se "notranje območje (cona)" 
po 9. členu Uredbe o posebnih varstvenih območjih (Ur.l. RS 49/2006) zaenkrat ne določi, 
oziroma se na celotnem območju Natura 2000 Goričko izvaja 8. člen Uredbe za ozkega 
vrtenca. Tako je treba na vseh mestih predvidenih posegov preveriti prisotnost vrste. 
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1 UVOD 

Od več kot 300 vrst kopenskih in sladkovodnih mehkužcev, ki so razširjeni v Sloveniji, 
jih je na seznamu Priloge II Direktive o habitatih (t.i. Natura 2000 vrste) le pet. Od teh 
vrst obravnava raziskava na Goričkem školjko potočnega škržka (Unio crassus) in polža 
ozkega vrtenca (Vertigo angustior), ker sta to edini kvalifikacijski vrsti mehkužcev za 
območje pSCI Goričko (SI3000221) (v nadaljevanju Natura 2000 Goričko). 

Podatkov o malakofavni Goričkega je v literaturi malo. V opisu favne mehkužcev 
severovzhodnega dela Slovenije, ki sta jo podala VAUPOTIČ in VELKOVRH (1997), najdemo 
tudi podatke za Goričko. Med 94 vrstami mehkužcev iz severovzhodnega dela Slovenije jih 
je na Goričkem navedenih 13, medtem ko lahko večino teh vrst najdemo v območju okoli 
Mure. Tam je bilo raziskovanje malakofavne namreč intenzivnejše kot v preostalih delih 
Pomurja. Rezultati z območja okoli Mure kažejo na najbolj bogato favno mehkužcev tega 
dela Pomurja (VAUPOTIČ 2003). V primeru podobne inventarizacije za Goričko lahko prav 
tako pričakujemo znatno večje število vrst od doslej znanega.  

Med navedenimi trinajstimi vrstami z Goričkega ni bila nobena od raziskovanih 
kvalifikacijskih vrst za območje Natura 2000 Goričko (SI3000221). SLAPNIK (2003, 2004) v 
delih, ki obravnavajo vrste mehkužcev v omrežju Natura 2000 v Sloveniji, že navaja 
prisotnost ozkega vrtenca na Goričkem, ne pa tudi potočnega škržka. 

Namen raziskave je bila izdelava ocene razširjenosti ozkega vrtenca na območju Natura 
2000 Goričko ter ugotovitev prisotnosti potočnega škržka ter izdelava ocene razširjenosti 
na tem območju. Za ta namen smo za obe vrsti preiskali več lokalitet (101), razporejenih 
v 34 poljih mreže Goričkega (slika 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1: Prikaz polj v mreži Goričkega, v katerih je potekalo vzorčenje. 
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2 POTOČNI (NAVADNI) ŠKRŽEK (UNIO CRASSUS PHILIPPSON 
1788) 

2.1 Razširjenost in ekologija  

Potočni škržek je vrsta školjke iz družine Unionidae. Školjka ima od 4 do 7 cm, pa tudi 
do 11 cm veliko lupino. Živali so enospolniki, ličinke (glohidiji) so ektoparaziti na ribah. 
Živijo predvsem v tekočih vodah, običajno v manjših vodotokih (slika 2). Ponekod 
poseljujejo tudi obrežja jezer. Potočni škržek je evropska vrsta, ki pa je ni na Britanskem 
otočju, Iberskem polotoku in v Italiji. V Sloveniji je bila vrsta v zadnjih 30 letih zabeležena 
na 23 najdiščih (SLAPNIK 2004). Iz Prekmurja doslej nismo imeli podatkov o razširjenosti 
(slika 3). Vendar je školjka razširjena na bližnjih območjih Madžarske (PINTÉR L., A. 
RINCHNOVSKY & A.S. SZIGETHY, 1979). Vrsta ima status prizadete (E) vrste (BOLE 1992, Ur.l. 
RS 82/02). 

 

 
Slika 2: Potočni škržek (Unio crassus) v naravnem okolju (foto: Marjan Vaupotič). 
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Slika 3: Poznavanje razširjenosti potočnega škržka (Unio crassus) v Sloveniji pred raziskavo na 

Goričkem (vir podatkov: Slapnik 2003, podatkovna zbirka CKFF). 
 
 

2.2 Metoda dela 

Za iskanje potočnega škržka sem na različnih delih potoka izbral daljše odseke, ki sem 
jih prehodil. Pri hoji po potoku ali obrežju (tam, kjer ni bilo pregoste obrežne vegetacije) 
sem oprezal za živalmi, ki se jih da videti zarite v dnu, predvsem v rečnem bregu. 
Obenem sem opazoval, ali bi opazil tudi naplavljene prazne školjčne lupine. Stoječih voda 
nisem pregledoval, ker niso bile predmet raziskave, sem pa pregledal dotoke in odtoke 
nad Ledavskim in Hodoškim jezerom. 

Ogled posameznega odseka potoka sem opravil dvakrat. Praviloma sem ga najprej 
prehodil po toku navzgor in nato še po toku navzdol. V primeru, ko sem našel školjke, 
sem za potrditev vrste izmeril dolžino in širino lupine (BOLE 1969, FECHTER & FALKNER 
1990). Po meritvah sem školjke vrnil na mesta, kjer sem jih pobral. Pri praznih školjčnih 
lupinah sem vrsto lahko določil tudi s pomočjo pregleda sklepnih zobcev lupine.  

V pregled sem dobil tudi školjke, ki so jih naključno našli v okviru popisa velikega 
studenčarja (Cordulegaster heros) ter rib in piškurjev v okviru projekta "Zasnova conacij 
izbranih Natura 2000 območij". 
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2.3 Razširjenost potočnega škržka na Goričkem 

V okviru raziskave razširjenosti potočnega škržka na Goričkem sem pregledal 43 
lokalitet, ki so zajele približno 30 vodotokov (tabela 1) in so bile razporejene po 34 poljih 
mreže Goričkega. Skupna dolžina odsekov, ki sem jih pregledal, znaša okrog 20 km. 
Školjko sem našel na 11 lokalitetah. Poleg podatkov, zbranih z lastnim terenskim delom, 
so podatke prispevali tudi popisovalci drugih sladkovodnih živalskih skupin, ki so vzorčili 
na več kot 300 lokalitetah na Goričkem, od katerih pa navajam le tistih 12, kjer so naleteli 
na školjke (tabela 1, slika 4).  

Rezultati raziskave so pokazali, da živi vrsta v 8 različnih goričkih vodotokih: Ledavi, 
Mlinščici, Lukaju, Dolenskem potoku, Veliki Krki, Mali Krki, Ratkovskem potoku, Kobiljskem 
potoku (slika 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 4: Načrtno pregledana polja v mreži Goričkega za potočnega škržka (Unio crassus) na 
Goričkem. 
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Tabela 1: Seznam pregledanih lokalitet (+/ vrsta je prisotna, -/ vrsta ni prisotna; */ material 
popisovalcev drugih skupin vodnih živali). 

 

Lokaliteta Polje Prisotnost 
vrste 

1. Hatav, Dankovci, 23.9.2005 118 - 

2. Mačkovski potok, Dankovci, 23.9.2005 118 - 

3. Pernjek, Šalamenci, 24.9.2005 155 - 

4. Brezovski potok, Šalamenci, 24.9.2005 154 - 

5. Bodonski potok, Bodonci, 24.9.2005 142 - 

6. Črnec, Krašči, Zgornji Črnci, 1.10.2005 127 - 

7. Radovski potok, Radovci, 10.10.2005 88 - 

8. Radovski potok, Radovci, 10.10.2005 102 - 

9. Ledava, Nuskova, 15.10.2005 57 + 

10. Ledava, Sv. Jurij, 15.10.2005 71 + 

11. Lukaj, Dolnji Slaveči, 22.10.2005 86 + 

12. Mlinščica, Pertoča, 22.10.2005 100 + 

13. Ledava, Pertoča, 22.10.2005 100 + 

14. Grački potok, Vadarci, 29.10.2005 129 - 

15. Ledava, Domajinci, 29.10.2005 140 - 

16. Ledava, Topolovci, 29.10.2005 140 + 

17. Lukaj, Kuzma, 8.4.2006 31 - 

18. levi pritok Lukaja, Kuzma, 8.4.2006 31 - 

19. pritok Lukaja, Dolič, 8.4.2006 31, 32 - 

20. Merak, Šulinci, 22.4.2006 50 - 

21. Koritniški potok, Šulinci, 22.4.2006 50, 36 - 

22. Adrijanski potok, Šulinci, 22.4.2006 50 - 

23. Adrijanski potok, Adrijanci, 22.4.2006 51 - 

24. Adrijanski potok, Adrijanci – Šalovci, 22.4.2006 52 - 

25. Velika Krka, Šalovci, 22.4.2006 53 - 

26. Peskovski potok, Zg. Petrovci, 5.5.2006 65, 79 - 

27. Krka, Čepinci, 7.5.2006 22 - 

28. desni pritok Krke, Čepinci, 7.5.2006 22 - 

29. Velika Krka, Čepinci, 7.5.2006 22 - 

30. Merak, Ženavlje, 13.5.2006 35 - 

31. Markovski potok, Markovci, 13.5.2006 37 - 

32. Velika Krka, Markovci, 13.5.2006 37 - 

33. Mali dolenski potok, Dolinci, 14.5.2006 15 - 
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Lokaliteta Polje Prisotnost 
vrste 

34. Dolenski potok, Dolenci, 14.5.2006 15 - 

35. Dolenski potok, Dolenci –Hodoš, 14.5.2006 26 + 

36. Dolenski potok, Hodoš, 22.5.2006 54 + 

37. Velika Krka, Hodoš, 22.5.2006 54 - 

38. Mala Krka, Domanjševci, 22.5.2006 95 + 

39. Curek, Ivanjševci, 22.5.2006 123 - 

40. Ratkovski potok, Pordašinci – Motvarjevci, 22.5.2006 162 + 

41. Ratkovski in Kobiljanski potok, Motvarjevci, 28.6.2006 171 + 

42. Curek, Središče, 1.7.2006 110 - 

43. Ratkovski potok, Kančevci, 1.7.2006 122 - 

*44. Velika Krka, pod mostom: Mali Krplivnik – Sp. Hodoš, 
8.7.2004, leg. M. Govedič & A. Lešnik 

54 + 

*45. Velika Krka, pod sotočjem s: Peskovski potok, 
Šalovci, 14.4.2006, leg. M. Podgorelec 

53 + 

*46. Velika Krka, pod sotočjem z Dolenskim potokom, 
Krplivnik, 10.4.2006, leg. M. Podgorelec 

53/54 + 

*47. Kobiljski potok, med: Motvarjevci – Kobilje, 
gramoznice, 8.5.2006, leg. M. Govedič & M. Podgorelec 

179 + 

*48. Velika Krka, nad mostom: Hodoš – Veliki Krplivnik, 
8.5.2006, leg. M. Govedič & M. Podgorelec 

54 + 

*49. Ledava, J mejni prehod Sotina, Kuzma, 22.6.2006, 
leg. M. Govedič 

29 + 

*50. Ratkovski potok, Motvarjevci, leg. M. Podgorelec 162 + 

*51. Velika Krka, Mali Krplivnik, leg. M. Podgorelec 69 + 

*52. Ratkovski potok, Pordašinci, 10.5.2006, leg. M. 
Podgorelec 

151 + 

*53. Lukaj, Motovilci, 22.6.2006, leg. M. Govedič 100 + 

*54. Ledava, Večeslavci, 9.5.2006, leg. M. Govedič 86 + 

*55. Kobiljanski potok, Čičečka vas, leg. N. Labus 171 + 
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Slika 5: Razširjenost potočnega škržka (Unio crassus) na Goričkem (poleg načrtnih pregledov na 
linijskih transektih so vključeni tudi podatki naključnih najdb). 
 

2.4 Predlog conacije za potočnega škržka 

 
Glede na zbrane podatke so vsi potoki s potočnim škržkom vključeni v osrednje 

območje za varovanje vrste na območju Natura 2000 Goričko (slika 6). To so:  
- reka Ledava in Lukaj, 
- Reka Velika Krka in Dolenski potok, 
- reka Mala Krka ter 
- Kobiljski in Ratkovski potok. 

Območja zajemajo odseke vodotokov, kjer je bila vrsta odkrita. K osrednjemu območju 
so priključeni tudi nekateri potoki, kjer školjka sicer ni bila odkrita, vendar so povezani z 
območji, kjer školjke živijo. Takšen primer sta Adrijanski in Peskovski potok, ki se izlivata v 
Veliko Krko blizu nahajališč potočnega škržka. Zato je precej verjetno, da ju potočni 
škržek poseljuje ali pa se bo vanju naselil v prihodnosti, če v potokih ne bo prevelikih 
pregrad, ki bi prekinjale poti rib, ki prenašajo glohidije. Kljub temu, da na posameznih 
lokalitetah nisem pregledal vseh školjk in jih nisem prešteval, lahko podam oceno, da je 
bilo med vsemi območji najmanj školjk najdenih v Mali Krki. Vzrok za to je najverjetneje 
zelo bogata vegetacija makrofitov v potoku, ki je močno zmanjšala vidljivost. 

Vplivno območje predstavljajo vsa porečja pritokov osrednjega območja vrste. S tem je 
zajeto območje neposrednega vpliva na kvaliteto vode. To vplivno območje po 9. členu 
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Uredbe o posebnih varstvenih območjih (Ur.l. RS 49/2006) predlagamo kot "notranje 
območje (cona)" vrste, kjer je potočnega škržka treba upoštevati pri presojah 
sprejemljivosti po 8. členu Uredbe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 6: Zasnova conacije za kvalifikacijsko vrsto potočni škržek (Unio crassus) na Goričkem. 
 

2.5 Razprava 

Za potočnega škržka do zdaj ni bilo podatkov o prisotnosti in razširjenosti na Goričkem. 
S pregledom 43 lokalitet na območju Goričkega smo vrsto uspeli najti v šestih vodotokih. 
Prisotnost vrste je bila za Goričko potrjena jeseni 2005 z najdbo živih primerkov v Ledavi 
in njenih dveh pritokih. Prisotnost školjke v vzhodnem delu Goričkega so potrdila najdišča 
v Dolenskem potoku, Mali Krki, Ratkovskem potoku. Pregled vzorcev s školjkami, ki so jih 
zbrali popisovalci drugih sladkovodnih živali, je pokazal, da sta prve primerke potočnega 
škržka našla M. Govedič in A. Lešnik že leta 2004 v Veliki Krki. 

 
Metoda dela, ki zahteva pregled daljšega dela vodotoka, je bila nadvse primerna. 

Možno pa je, da sem med obhodi školjke kje spregledal, čeprav sem opravil dvojni 
pregled vsakega odseka potoka. Vzroka za to sta lahko predvsem dva: slabša vidljivost ali 
globlje zakopane in neaktivne školjke. Vidljivost ni bila enako dobra na vseh raziskovanih 
delih potoka. Na vidljivost v potokih je vplivala jakost dnevne svetlobe, gostota drevesnih 
krošenj nad potoki, zaraščenost potoka z makrofiti kot tudi sama konfiguracija dna 
potoka. Ker je bil prvotni namen raziskave ugotoviti predvsem prisotnost in razširjenost 
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vrste na Goričkem, na nahajališčih školjke nisem štel primerkov in tako nisem ugotavljal 
velikosti ter gostote populacij. V nadaljnjih sledenjih stanja potočnega škržka na Goričkem 
bo treba opravljati tudi takšne raziskave, ki se metodološko lahko zgledujejo po programu 
monitoringa, kakršnega so za vrsto školjke Margaritifera margaritifera v Veliki Britaniji 
pripravili YOUNG, HASTIE & COOKSLEY (2003). 

 

2.6 Varstveni ukrepi za potočnega škržka 

Potočni škržek je občutljiv na onesnaženje in je tako tudi pokazatelj čistosti vodotokov. 
Onesnaženost vodotokov je eden glavnih vzrokov za izginevanje potočnega škržka. Poleg 
tega je za razširjenost vrste pomemben tip substrata, hitrost vodnega toka, sestava ribje 
favne, gostota ter starostna struktura populacij potočnega škržka. Različne študije kažejo, 
da so ličinke škržka selektivnejše od večine drugih sorodnih školjk pri izbiri ribjega 
gostitelja (ENGEL & WÄCHTLER 1989), zato je izginotje škržka na določenih območjih lahko 
bolj povezano z izginotjem določenih ribjih vrst kot pa z onesnaženjem. Gostota 
populacije je pomembna za večji odstotek oplojenih jajčec (WEBER 2005). Po podatkih naj 
bi manj kot 10 primerkov školjk na m2 onemogočilo normalno oploditev jajčec.  

Predlagani dodatni varstveni ukrepi: 
- zagotavljanje prehodnosti vodotokov za ribe, ker je s tem posredno omogočeno 

širjenje školjk, 
- izboljšanje kvalitete vode, 
- preprečevanje regulacij in ohranjanje naravnih struktur v vodi. 

 

2.7 Predlog nadaljnjih raziskav in monitoringa potočnega škržka 

Predlogi: 
- letno spremljanje stanja vrste na naključno izbranih lokacijah, po metodi navedeni 

v tem poročilu; pregled naj poteka tudi na posameznih lokacijah, kjer vrsta v letih 
2005/2006 ni bila ugotovljena ter tudi na mestih, kjer raziskav še ni bilo, vendar 
predstavljajo potencialno območje naselitve vrste, 

- raziskave velikosti, gostote in starostne strukture populacij, ki so glavni pokazatelji 
stanja populacije,  

- ugotavljanje, katere vrste rib so najpomembnejši gostitelji ličink potočnega škržka 
na območju Goričkega, in redno spremljanje stanja teh ribjih populacij. 
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3 OZKI VRTENEC ALI OZKI VIJAČNIK (VERTIGO ANGUSTIOR 
JEFFREYS 1830) 

3.1 Razširjenost in ekologija 

Ozki vrtenec ali ozki vijačnik je kopenski polž iz družine Vertiginidae. Hišica polža je 
levosučna, visoka 1,8 mm, široka 0,9 mm in ima v ustju 4 do 5 lamel in zobcev (slika 10). 
Polži živijo predvsem na vlažnih, zamočvirjenih travnikih, tudi v pasu obrežne vegetacije. 
Prazne hišice lahko najdemo v rečnih naplavinah. Ekologija vrste je razmeroma dobro 
poznana (SLAPNIK 2004), manj je znano, v katerih mikrobiotopih je značilna. Je 
palearktična vrsta, ki je tudi v Sloveniji splošno razširjena vrsta (slika 7). Vrste ni na 
rdečem seznamu ogroženih mehkužcev (BOLE 1992, Ur. l. RS, 82/02) ker pa je na Prilogi 
II Direktive o habitatih je bila RS dolžna predlagati posebna varstvena območja. 

 

Slika 7: Razširjenost ozkega vrtenca (Vertigo angustior) v Sloveniji pred raziskavo na Goričkem (vir 
podatkov: Slapnik 2003, podatkovna zbirka CKFF). 
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3.2 Metoda dela 

Vzorčenje je potekalo na območjih večje vlažnosti, zamočvirjenosti ter na obrežjih 
vodotokov, izbranih po karti habitatnih tipov (KALIGARIČ ET AL. 2004). Izbrana območja so 
bila: 

 
- mokrotni mezotrofni in evtrofni travniki (PA koda: 37.2), 
- oligotrofni mokrotni travniki (PA koda 37.3), 
- brežine HT stoječih sladkih voda (PA koda 22) ter tekočih voda (PA koda 24), 
- visoko steblikovje z brestovolistnim osladom (PA koda 37.11), 
- gozdno sitčevje (PA koda 37.219), 
- sestoji visokih šašev (PA koda 53.21), 
- vrbovja nižin in gričevij (PA koda 44.12). 

  
 
Glede na majhnost hišice ozkega vrtenca, sem zbiral vzorce stelje in gornje plasti prsti. 

Lokalitete so bile različne, predvsem so bili to vlažni travniki in območja obvodne 
vegetacije. Vsaka lokaliteta je bila izbrana znotraj istega habitatnega tipa. Na vsaki 
preiskovani lokaliteti sem z različnih mest zbral en skupen vzorec. Z lopatko sem na 
različnih koncih iste lokalitete (vzorčenih mestih) zbral večje količine stelje in prsti. Število 
vzorčenih mest se je od lokalitete do lokalitete razlikovalo, vedno pa je bilo večje od 
deset. Nabrani material sem dal v plastično vrečko in vzorec opremil z etiketo (slika 8).  

 
Vzorce prsti in stelje sem segreval v vodi približno 8 ur pri temperaturi 50 do 60oC. Pri 

tem razpadejo slabše sprijeti delci prsti in gline. Na situ z velikostjo odprtin 0,5 mm sem 
vzorce spiral in skušal odstraniti čim več razpadle prsti in gline. Ostanek s sit sem dal v 
hladno vodo, dodal nekaj kapljic koncentriranega vodikovega peroksida (H2O2) in pustil 
vzorec približno pol ure stati pri sobni temperaturi, da je raztopina H2O2 lahko prodrla v 
polžje hišice. Različni katalizatorji iz prsti v vzorcih pospešijo razpad H2O2. Pri razpadu 
nastajajo mehurčki kisika, ki s spodrivanjem delcev očistijo notranjost hišice. Čez pol ure 
sem vzorec ponovno segreval približno 2 uri in ga nato spiral na situ z velikostjo odprtin 
0,5 mm. Za sušenje vzorcev sem pripravil banjice s filtrirnim papirjem. Ko so se vzorci 
posušili, sem začel s prebiranjem pod stereo-mikroskopom in določevanjem vrst (slika 9). 
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Slika 8: Eden od štirih vsebnikov z vrečkami s posušenimi vzorci stelje in prsti (foto: Marjan 
Vaupotič). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 9: Petrijevke z vzorci stelje in prsti, pripravljene za prebiranje (foto: Marjan Vaupotič). 
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Slika 10: Vzorec s hišicami ozkega vrtenca (foto: Marjan Vaupotič). 
 
 

3.3 Razširjenost ozkega vrtenca na Goričkem 

Na 58 lokalitetah sem nabral vzorce, razporejene v 26 poljih mreže Goričkega (slika 11). 
Na ozkega vrtenca sem naletel v 11 od 58 vzorcev (slika 12). Vzorci, v katerih so bili ozki 
vrtenci, ležijo v 6 poljih mreže Goričkega. Skupno število najdenih hišic v teh 11 vzorcih je 
bilo 124 (Xp=11, min-max: 2-32; tabela 2). 

 
Tabela 2: Seznam lokalitet z označeno prisotnostjo vrste na posamezni lokaliteti (+ (število)/ vrsta 

je prisotna in navedeno je število najdenih hišic, -/ vrsta ni prisotna; 
 

Lokaliteta Polje Prisotnost 
Vrste 

1. obrežni drevesni pas ob Mačkovskem potoku, 
Dankovci, 23.9.2005 

118 - 

2. obrežni drevesni pas ob potoku Pernjek, Šalamenci, 
24.9.2005 

155 - 

3. obrežni drevesni pas ob Bodonskem potoku, Bodonci, 
24.9.2005 

142 - 

4. drevesni pas ob potoku Črnec, Krašči, Zgornji Črnci, 
1.10.2005 

127 - 
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Lokaliteta Polje Prisotnost 
Vrste 

5. travnik ob potoku Črnec, Krašči, Zg. Črnci, 1.10.2005 127 - 

6. travnik ob potoku Črnec, Krašči, Zg. Črnci, 1.10.2005 127 + (12) 

7. obrežni drevesni pas ob Radovskem potoku, Radovci, 
10.10.2005 

88 - 

8. obrežni drevesni pas ob Radovskem potoku, Radovci, 
10.10.2005 

102 - 

9. obrežni drevesni pas ob Ledavi, Nuskova, 15.10.2005 57 + (32) 

10. travnik, Nuskova, 15.10.2005 57 + (18) 

11. travnik, Nuskova, 15.10.2005 57 + (11) 

12. obrežni drevesni pas ob Ledavi, Sv. Jurij, 15.10.2005 71 - 

13. obrežni drevesni pas ob potoku Lukaj, Dolnji Slaveči, 
22.10.2005 

86 + (2) 

14. obrežni drevesni pas ob pritoku Ledave, Pertoča, 
22.10.2005 

100 - 

15. obrežni drevesni pas ob Gračkem potoku, Vadarci, 
29.10.2005 

129 - 

16. mejica, pred Vadarci, 29.10.2005 129 - 

17. drevesni sestoj ob Brezovskem potoku, Šalamenci, 
24.9.2005 

154 - 

18. travnik, Kuzma, 8.4.2006 31 + (2) 

19. travnik, Kuzma, 8.4.2006 31 + (14) 

20. travnik, Kuzma, 8.4.2006 31 - 

21. travnik, Kuzma, 8.4.2006 31 - 

22. travnik, Kuzma, 8.4.2006 31 + (14) 

23. travnik ob cesti Kuzma – Dolič, 8.4.2006 32 + (2) 

24. travnik ob cesti Kuzma – Dolič, 8.4.2006 32 + (10) 

25. travnik ob cesti Kuzma – Dolič, 8.4.2006 32 - 

26. stelja, naplavine ob potoku Merak, Šulinci, 22.4.2006 50 - 

27. travnik, ob cesti Adrijanci - Šalovci, 22.4.2006 51 - 

28. travnik, ob cesti Adrijanci - Šalovci, 22.4.2006 51 - 

29. travnik, ob cesti Adrijanci - Šalovci, 22.4.2006 52 - 

30. naplavine ob Veliki Krki, Šalovci, 22.4.2006 53 - 

31. travnik, Zg. Petrovci, 5.5.2006 79 - 

32. naplavine ob Peskovskem potoku, Zg. Petrovci, 
5.5.2006 

79 - 

33. travnik, Zg. Petrovci, 5.5.2006 65 - 

34. travnik, Zg. Petrovci, 5.5.2006 65 - 
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Lokaliteta Polje Prisotnost 
Vrste 

35. travnik, Zg. Petrovci, 5.5.2006 79 - 

36. travnik, Čepinci, 7.5.2006 22 - 

37. travnik, Čepinci, 7.5.2006 22 - 

38. travnik, Čepinci, 7.5.2006 22 - 

39. travnik, Čepinci, 7.5.2006 22 - 

40. travnik, Čepinci, 7.5.2006 22 - 

41. naplavine ob potoku Merak, Ženavlje, 13.5.2006 35 - 

42. travnik, Ženavlje, 13.5.2006 35 - 

43. travnik, Ženavlje, 13.5.2006 35 - 

44. travnik, Ženavlje, 13.5.2006 35 - 

45. travnik, Ženavlje, 13.5.2006 35 - 

46. travnik, Ženavlje, 13.5. 2006 35 - 

47. naplavine, obrežni drevesni pas ob Dolenskem 
potoku, 14.5.2006 

15 - 

48. travnik, Motvarjevci, 28.6.2006 171 - 

49. travnik, Motvarjevci, 28.6.2006 171 - 

50. travnik, Motvarjevci, 28.6.2006 171 - 

51. travnik, Motvarjevci, 28.6.2006 171 - 

52. travnik, Motvarjevci, 28.6.2006 171 - 

53. travnik, Motvarjevci, 28.6.2006 171 - 

54. sestoj črne jelše, Motvarjevci, 28.6.2006 171 - 

55. travnik, Središče, 1.7.2006 110 - 

56. travnik, Središče, 1.7.2006 110 + (7) 

57. travnik, Kančevci, 1.7.2006 122 - 

58. travnik, Kančevci, 1.7.2006 122 - 

59. obrežje potoka Spunika pri Gradu (SLAPNIK 2003)  + 
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Slika 11: Pregledana polja mreže Goričkega za ozkega vrtenca (Vertigo angustior) na Goričkem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 12: Razširjenost ozkega vrtenca (Vertigo angustior) na Goričkem. 
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3.4 Predlog conacije za ozkega vrtenca 

Zaradi vnaprejšnje izbire močvirnih habitatov je bila večina pregledanih lokacij na 
ravninah (< 4 kotne stopine). Vse najdbe so bile na ravninah manjših od 3 kotnih stopinj. 
Ta vrednost je v nadaljevanju služila pri opredeljevanju habitata vrste (slika 13). Dodatno 
pomoč pri conaciji so predstavljali habitatni tipi (tabela 3). 

 
Tabela 3: Habitatni tipi z najdišči ozkega vrtenca (Vertigo angustior). 

 
habitatni tip  
(Kaligarič et al. 2004) PA koda št. lokalitet število hišic

sestoji visokih šašev  53.21 3 23 
visoka steblikovja z brestovolistnim osladom x sestoji 
visokih šašev  37.11x53.21 2 16 

gozdno sitčevje x sestoji visokih šašev  37.219x53.21 1 12 
gozdno sitčevje  37.219 1 18 
visoka steblikovja z brestovolistnim osladom 37.11 1 10 
vlažni travniki z rušnato masnico 37.26 1 11 
vrbovja nižin in gričevij 44.12 2 34 
Skupaj  11 124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 13: Močvirni in vodni habitatni tipi na Goričkem, kjer so bile razporejene lokalitete za 
vzorčenje ozkega vrtenca (Vertigo angustior) 
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Slika 14: Prikaz razširjenosti ozkega vrtenca (Vertigo angustior) in habitatnih tipov v katerih je bila 
vrsta ugotovljena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 15: Zasnova conacije na območju pSCI Goričko za kvalifikacijsko vrsto ozki vrtenec (Vertigo 
angustior). 

 
©Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, september 2006 



Vaupotič, M., 2006. Popis potočnega škržka (Unio crassus) in ozkega vrtenca (Vertigo angustior) s predlogom conacije 
Natura 2000 območja Goričko (SI3000221).  

24

Kot osrednje območje vrste je zaenkrat določeno ravninsko območje ob reki Ledavi, 
Mali Krki ter ob potoku Lukaj in potoku Črnec (slika 15). Karta razširjenosti habitatnih 
tipov v katerih je bila vrsta odkrita (slika 14), kaže da je na Goričkem veliko primernega 
območja za razširjenost ozkega vrtenca. 
Zato predlagamo da se "notranje območje (cona)" po 9. členu Uredbe o posebnih 
varstvenih območjih (Ur.l. RS 49/2006) ne določi, oziroma se na celotnem območju 
Natura 2000 Goričko izvaja 8. člen Uredbe za ozkega vrtenca. Zato je treba na vseh 
mestih predvidenih posegov preveriti prisotnost vrste. 
 
 

3.5 Razprava 

Ozki vrtenec je vrsta, ki je že bila ugotovljena na Goričkem (SLAPNIK 2003). Z 
nadaljnjimi vzorčenji sem želel oceniti razširjenosti vrste na raziskovanem območju. Ker 
gre za zelo drobno žival, je bila metoda iskanja povsem drugačna kot za potočnega 
škržka. Vrsto sem iskal s pomočjo zbiranja vzorcev stelje in prsti na vlažnih območjih 
Goričkega (močvirni travniki, obvodna vegetacija), ki so ustrezala opisom habitatov vrste v 
literaturi. Vzorčiti sem skušal na čim več različnih koncih Goričkega. Zaradi dveh 
metodološko različnih načinov dela, ki sem ju moral opravljati vzporedno, v okviru iste 
raziskovalne naloge, sem vzorce za ozkega vrtenca nabiral v bližini vodotokov, v katerih 
sem iskal potočnega škržka. Uspelo mi je povzorčiti in pregledati vzorce z 58 lokalitet. 
Dolgotrajna obdelava vzorcev ob hkratni časovni omejitvi raziskave je onemogočila 
pregled večjega števila lokalitet in s tem še boljšega vpogleda v razširjenost vrste na 
Goričkem. 

V literaturi (SLAPNIK 2003, 2004) je za ozkega vrtenca na Goričkem omenjena ena 
lokaliteta (tabela 1). S podatki, ki sem jih zbral, se je število znanih lokalitet na Goričkem 
povečalo na 12. Za ozkega vrtenca lahko na podlagi teh podatkov sklepamo, da je bolj 
razširjena v zahodnem delu Goričkega, kjer sem jo odkril na 10 (40%) od 25 pregledanih 
lokalitet. Medtem je v vzhodnem delu Goričkega vrsta od 33 pregledanih lokalitet potrjena 
le na enem nahajališču. Število najdenih hišic (tabela 2) na posameznih lokalitetah je 
lahko le delni pokazatelj velikosti populacij. Za ugotavljanje podatkov o velikosti populacij 
in ekoloških zahtevah vrste bi potrebovali drugačen pristop k delu. Podobno kot sem 
omenil že pri potočnem škržku, bi lahko izdelali program monitoringa, kakršen je bil v 
Veliki Britaniji narejen za vrsto Vertigo moulinsiana (KILEEN & MOORKENS 2003). V primeru 
agregacijske disperzije populacij ozkega vrtenca bi bilo možno, da sem z metodiko 
naključnega izbiranja vzorčenih mest vrsto na določenih lokalitetah zgrešil. Vendar je bila 
metodika dela, ki sem jo uporabljal za nabiranje vzorcev, ista na vsem raziskovanem 
območju. V zahodnem delu Goričkega sem vzorčil celo na manj lokalitetah kot v 
vzhodnem delu, vendar se je metoda glede na visok odstotek nahajališč ozkega vrtenca 
izkazala za uspešno. Po nekaterih virih lahko ozkega vrtenca najdemo tudi v suhih 
gozdovih, zato bi bilo treba v nadaljnje raziskave vključiti tudi ta ekosistem. 
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Glede na splošno razširjenost vrste Vertigo angustior v Sloveniji (slika 7) in glede na 
sorazmerno veliko število novo odkritih lokalitet na Goričkem, lahko sklepamo, da je ozki 
vrtenec pogost tudi na Goričkem. Vendar so nujno potrebne nadaljnje raziskave območja, 
ki bi pojasnile razlike v razširjenosti vrste med zahodnim in vzhodnim delom Goričkega. 

 
 

3.6 Varstveni ukrepi za ozkega vrtenca 

Predlog varstvenih ukrepov: 
- preprečiti zmanjševanje površin mokrotnih habitatov in s tem življenjskega 

prostora ozkega vrtenca, 
- preprečiti spreminjanje vodnega režima (regulacije, melioracije, poglabljanja 

jarkov, odvzemi vode) ki vpliva na mokrotne habitate, 
- uvedba strogega naravovarstvenega režima po Zakonu o varstvu narave na 

najdiščih ozkega vrtenca s posebnim poudarkom na ohranitvi habitatov. 

3.7 Predlog nadaljnjih raziskav in monitoringa ozkega vrtenca 

Predlogi: 
- nadaljnje intenzivne raziskave, namenjene preučevanju razširjenosti ozkega 

vrtenca na Goričkem po opisani metodi; še posebej nujne so v vzhodnem in v 
osrednjem delu Goričkega, priporočljivo bi bilo tudi iskanje v suhih gozdovih, 
kjer obstaja možnost prisotnosti vrste, 

- ker je vrsta zaenkrat bila odkrita le na 11 lokacijah, predlagamo letno 
spremljanje stanja te vrste na vseh lokacijah,  

- raziskave za vzpostavitev metodologije, ki bi omogočala takšne metode 
vzorčenja, ki bodo omogočile ulov živih živali in tudi njihovo vrnitev v svoje 
habitate, 

- proučitev vpliva vnosa nutrientov (gnojil) v habitat ozkega vrtenca na Goričkem. 
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4 ZAKLJUČEK 

Raziskava, opravljena za dve različni vrsti, ki sta zahtevali dva različna, a enako časovno 
obsežna načina dela, je potekala skozi celo leto. Število dni, ki sem jih imel na razpolago 
za delo, sem moral razporediti tako, da mi je poleg terenskega dela preostalo dovolj časa 
za laboratorijsko delo, potrebno za ugotavljanje prisotnosti iskane vrste polža v nabranih 
vzorcih. V primeru, da bi raziskava potekala samo za eno vrsto, bi lahko opravil več dni 
terenskega dela - jemal vzorce prsti in stelje ali pa preiskoval potoke. Ker pa je predvsem 
kuhanje, sušenje in prebiranje vzorcev prsti in stelje zahtevalo veliko časa, je število 
pregledanih lokalitet nekoliko manjše, kot sem prvotno načrtoval. Vendar pa rezultati 
raziskave kažejo, da je bila metoda vzporednega dela dobro koordinirana. Zaradi 
pridobljenih podatkov o potočnem škržku, ki so prvi za Prekmurje in so omogočili oceno 
njegove razširjenosti, ter podatkov o ozkem vrtencu, ki so povečali poznavanje njegove 
razširjenosti na Goričkem, je bila raziskava uspešna.  
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