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Uvod
V naših celinskih ali, po domače, »sladkih vodah« živi deset vrst večjih školjk. V
skupini »velikih školjk« osem vrst pripada
družini unionidov (Unionidae), dve vr
sti pa družini trikotničark (Dreissenidae).
Poleg njih so v naših celinskih vodah doslej
našli še devet vrst školjk manjših od enega centimetra, ki pripadajo trem rodovom
(Pisidium, Sphaerium, Musculium) družine
kroglank (Sphaeridae). Te vrste v pričujoči
knjižici niso obravnavane, deloma zaradi
taksonomske težavnosti, deloma pa zato,
ker so manj opazne.
Iz družine unionidov je sedem vrst domorodnih: navadni škržek (Unio  crassus), slikarski škržek (U. pictorum), podolgovati škržek (U. elongatulus), velika
brezzobka (Anodonta cygnea), mala
brezzobka (A. anatina), rečna brezzobka (Pseudanodonta middendorffi) in rečna enozobka (Microcondylaea bonellii).
Kitajska brezzobka (Sinanodonta woodiana) je tujerodna in invazivna. Vse
naštete vrste živijo na dnu, zarite v substrat, medtem ko je njihov zadnji del usmerjen navzgor. Premikajo se z ritjem po
substratu. Vse lahko najdemo v tekočih
vodah, nekatere med njimi pa večinoma
živijo v stoječih. V dolžino lahko zrastejo
od 4 do 25 centimetrov, odvisno od vrste.
Posebnost vseh vrst te družine je, da so v
njihov razvojni krog vključene ribe, saj
ličinke unionidov zajedajo na ribah.
Slovenija je ena izmed redkih držav v
Evropi, ki se lahko pohvali, da ima na
seznamu številnih jamskih živali tudi
školjko Jalžićevo kongerijo (Congeria jalzi4 ci) iz družine trikotničark. Iz iste družine

najdemo pri nas tudi tujerodno in invazivno potujočo trikotničarko (Dreissena polymorpha). Obe vrsti živita pritrjeni na podlago z bisusnimi nitmi, njune ličinke pa so
prosto plavajoče.
Vse školjke so filtratorji: precejajo vodo, iz
katere dobijo kisik in hrano. Večji del živ
ljenja preživijo na istem mestu, bolj gibljiva
je le njihova ličinka. Kljub slabi gibljivosti
so unionidi v vodnih ekosistemih, ki jih
poseljujejo, ključne vrste in so t. i. ekosistemski inženirji. So tudi eden od bistvenih organizmov za samočistilno sposobnost vod. Živijo lahko več kot sto let.
Knjižica je namenjena širokemu krogu
bralcev. Z njo želimo opozoriti na ekološko
pomembno in svetovno ogroženo skupino vodnih živali, ki v zadnjih desetletjih
tiho in vztrajno izginjajo iz naših voda.
Njihove ekosistemske storitve so bile nekoč
samoumevne. Šele dandanes, ko jih marsi
kje ni več, se zavedamo, kako pomembne
so bile. Četudi se njihova lepota na prvi
pogled včasih izmakne opazovalcu, ne žvrgolijo zapeljivo in nas ne gledajo z velikimi
očmi, si zaslužijo varstvo in pozornost.

Splošno o školjkah
Školjke ne živijo le v morjih, temveč
po celotnem planetu tudi v tekočih in
stoječih celinskih vodah. Doslej je bilo iz
celinskih vod opisanih dobrih tisoč vrst.
Zaradi izjemne pestrosti oblik lupin je
bilo opisanih ogromno vrst, za katere se je
pozneje izkazalo, da niso samostojne vrste.
V Evropi živi v celinskih vodah 48 vrst
školjk, ocenjujejo pa, da bodo z genetskimi
metodami prepoznali še nekaj novih vrst.

Telesna zgradba
Najbolj vidna zunanja lastnost školjk, ki jih
loči od polžev, je dvoloputasta lupina. Polži
imajo enojno, večinoma spiralno zavito lupino, imenovano hiška. Lupina školjkam
služi kot zaščita in tudi opora, saj drugega
ogrodja nimajo. Loputi povezuje in razpira
ligament. Nasprotno vlogo imata mišici zapiralki. Ob vrhu, kjer je lupina začela rasti, je na notranji strani sklep. Navadno ga
tvorijo majhni zobčki in jamice, ki so edinstveni za posamično školjko in se prilegajo
kot ključ in ključavnica.
Lupina prekriva mehko nečlenjeno dvobočno somerno telo, ki je sestavljeno iz noge
in drobovnjaka. Glava ni razvita. Koža na
drobovnjaku oblikuje gubo, imenovano
plašč. Lupina školjki ne omogoča dihanja
skozi površino telesa. V t. i. plaščevi votlini, ki deluje kot ustna votlina, so škrge, s
katerimi školjke dihajo. Na robu plašča so
tudi kemična čutila. Sveža voda z gibanjem
migetalk plašča, škrg in ustnih krp doteka
skozi odprtino dotekalko v plaščevo votlino. Voda odteka skozi odtekalko. Škrge
poleg dihanja opravljajo nalogo precejanja

vode in zbiranja hrane. Nato hrana potuje v
prebavni trakt, precej ujetih delcev pa školj
ke takoj izvržejo. Plašč navzven izloča in
tvori lupino, ki raste vse življenje in je zato
školjke ne menjajo, tako kot se na primer
levijo potočni raki. Na lupinah so zato vidni
rastni obroči oziroma prirastnice. Školjke
hitreje rastejo poleti, ko so razmere za rast
ugodnejše, zato so zimske prirastnice bolj
zgoščene in jim pravimo letnice; enako kot
pri drevesih. Lupino sestavlja pretežno apnenec, zato je njena debelina odvisna od
razpoložljivega apnenca v vodi.

Večja dotekalka, pokrita z nerazvejanimi izrastki (spodaj) in manjša odprtina odtekalke (zgoraj)
(foto: Marijan Govedič).
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Gibanje
Lupina po eni strani dobro ščiti telo školjke,
po drugi pa onemogoča njeno hitro gibanje.
Unionidi se premikajo z nogo s počasnim
ritjem po substratu, zato je njihovo gibanje omejeno le na nekaj metrov razdalje.
Močna velika noga, ki ima obliko jezika
ali sekire, služi tudi sidranju v substrat.
Trikotničarke so z bisusno nitjo popolnoma
pritrjene na podlago. Vse školjke so tako
odvisne od hrane, ki jo prinese vodni tok,
ob poslabšanju razmer v bivalnem okolju
pa se ne morejo preseliti.

Razmnoževanje
Školjke so enospolne, le izjemoma se pri
nekaterih vrstah pojavijo tudi dvospolniki
(hermafroditi). Razmnožujejo se spolno,
kar pomeni, da moška semenčica oplodi
žensko jajčece. Živali pri razmnoževanju

niso v neposrednem stiku, zato morajo samci v vodo spustiti ogromno semenčic. Pri
unionidih te zaidejo v dotekalko samic in
v samicah oplodijo zrela jajčeca. Oplojena
jajčeca ostanejo v samicah, razvoj do ličinke (imenovane glohidij) poteka v škržnih
gubah. Hitrost rasti zarodka je odvisna od
dostopnosti hranil in temperature vode in
je različna med vrstami. Samice zagotovijo kalcijev karbonat za rast zarodkov z resorpcijo iz svoje lupine. Zato lahko samci
dosežejo večjo velikost kot samice. Pri
glohidijih je že razvita tudi zasnova obeh
lupin. Število glohidijev se eksponentno
veča z velikostjo samic. Samice zrele glohidije izmečejo v vodo; odvisno od vrste
prosto v vodi preživijo 1–14 dni, ko morajo
najti gostiteljsko ribo. Glohidiji škržkov zajedajo izključno na škrgah rib (od tod tudi
njihovo slovensko ime!), glohidiji brezzobk
pa več na drugih delih telesa, večinoma na
plavutih. Nekatere vrste unionidov so pri

glohidiji na škrgah
glohidij

notranja oploditev
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Razvojni krog unionidov (ilustracija: Mojca Vek)

iskanju gostiteljske vrste ribe bolj izbirčne,
druge manj. Celice gostitelja okoli glohidija v nekaj urah oblikujejo t. i. kapsulo. Če
se ne pritrdijo na pravo gostiteljsko ribo,
jih imunski sistem gostitelja zavrne in
propadejo. Na gostiteljski ribi se glohidij
razvije v mlado školjko, zapusti gostitelja
in se spusti na dno. Do spolne zrelosti nekaj let preživi zakopana v substratu. Faza
glohidija in izbira gostitelja sta ključna za
preživetje unionidov, njihovo razširjanje in
naseljevanje novih območij. Kadar je neka
vrsta tako odvisna od druge, ta odvisnost
povečuje stopnjo ogroženosti in zmanjšuje
možnost njenega obstoja.
Razmnoževanje in razvojni krog trikotničark sta enostavnejša. Samice in samci
spustijo v vodo spolne celice, kjer pride
do oploditve. Razvoj zarodka do ličinke
(imenovane veliger) poteka nekaj tednov. V
tem času se lahko ličinka pasivno, z vodnim tokom, premakne na daljše razdalje.
Nato morajo razvite ličinke najti podlago,
na katero se bodo pritrdile.

Habitat
Hitrost vode določa, kateri organizmi lahko
živijo v določenih odsekih tekočih vod, in
je odvisna od količine vode oziroma preto-

Nekatere vrste školjk izmečejo glohidije v obliki
skupkov, ki imajo pri rečni brezzobki obliko belih
paličic (foto: Karl-Otto Nagel).

ka (ta pa od padavin) in velikosti ter strmca
struge. Lokalna hitrost vode pogojuje lokal
ni substrat, zato lahko unionidi preživijo
le v odsekih z majhno hitrostjo vode, kjer
je substrat primerno droben, da se lahko
vanj zakopljejo že mlade školjke. V hitrej
ših odsekih, kjer takšnega substrata ni ali
pa ga voda ves čas premika, unionidov ni.
Zato v skalnatih alpskih rekah unionidi
večinoma ne živijo. Hitrost vode je manjša
ovira za potujočo trikotničarko, saj se njena ličinka lahko z bisusnimi nitmi oprime
gladkih površin, skal ali večjih prodnikov
tudi v zelo hitrih vodah.
Tudi temperatura vode je pomemben okolj
ski dejavnik za vodne živali. Školjke so –
tako kot drugi vodni nevretenčarji – »hladnokrvne« (poikilotermne) živali. Slednje
pomeni, da temperatura njihovega telesa
sledi dnevnim in sezonskim nihanjem temperature okoliške vode. Školjke lahko živijo v velikem razponu temperatur. Najmanj
sta občutljiva kitajska brezzobka in slikarski škržek. Unionidi lahko, odvisno od
vrste, v ribnikih preživijo skrajna poletna
segrevanja vode, na drugi strani pa lahko živijo v precej hladnih jezerih. Jamske
kongerije živijo pri stalno nizki temperaturi podzemnega okolja.
Pomemben okoljski dejavnik, ki vpliva
na prisotnost školjk, je dostopnost kisika.
To še posebej velja za življenjska okolja,
bogata s hranili, kjer količina kisika zelo
niha. Nasičenost s kisikom ima največji
vpliv v vodah, kjer čez dan s fotosintezo
nastane veliko kisika, a ga hkrati rastline
z dihanjem ponoči več tudi porabijo. Kisik
z dihanjem porabljajo tudi živali, precej se
ga porabi pri bakterijski razgradnji, ki je
še posebno obsežna v primeru organsko
onesnaženih voda. Vrste unionidov se različno prilagajajo pomanjkanju kisika, zato
se razširjenost posameznih vrst razlikuje. 7

Ključna vrsta v ekosistemih
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V številnih celinskih vodah so velike školj
ke ključne vrste (t. i. keystone species)
ekosistema. Izginotje ali zmanjšanje številčnosti takšne vrste v ekosistemu pov
zroči spremembe v razmerju med drugimi
vrstami in posledično spremeni celotno
združbo. Velike školjke so hkrati ekološki
inženirji, vrste, ki s svojo prisotnostjo vplivajo na količino virov ali na druge razmere
v okolju in tako spreminjajo, vzdržujejo ali
ustvarjajo nove biotope.
Kjer školjke so, lahko predstavljajo 90 %
biomase bentoških nevretenčarjev, v večini
rek in jezer na svetu so tudi glavni filtratorji. So povezava med organizmi dna in vodnega stolpca, saj s filtriranjem preusmerjajo hranila in organsko maso iz proste vode
v bentoški prehranjevalni splet. Iz vode
precejajo alge in druge razpršene delce, s
čimer vplivajo na rast fitoplanktona. S precejanjem izboljšujejo prosojnost vode in
tako pospešujejo rast večjih vodnih rastlin
(makrofitov). Bentoško okolje spreminjajo
tudi s svojimi iztrebki, bogatimi z dušikom
in organskim ogljikom. Na dno odlagajo še

druge delce in hrano, ujeto med škrge, ki
ni šla skozi prebavni trakt. Od tega imajo
korist druge vrste, večinoma nevretenčarji. Več nevretenčarjev pomeni več hrane za
ribe, več rib pa pomeni več gostiteljev za
glohidije.
Unionidi s premikanjem po substratu
ohranjajo njegovo sipkost in omogočajo
dostop sveže, s kisikom bogate vode v intersticial – z vodo zapolnjene prostore med nesprijetimi delci substrata. Hkrati se zaradi
mešanja substrata del hranil vrne v vodni
stolpec. Kadar so vode zelo bogate s hranili, to pomeni več hrane za školjke in hkrati
več iztrebkov. Čeprav školjke ves čas mešajo substrat, lahko s čezmernim izločanjem
in drugimi viški same vplivajo na manjšo
koncentracijo kisika in pojav amonija v
substratu. Zato so lahko navpični premiki školjk iz globljih plasti substrata proti
površini pogojeni prav s slabšimi razmerami v samem substratu.
Školjke so dolgoživi organizmi, zato z rastjo telesa kopičijo hranila, ki se sprostijo, ko
poginejo. Če se plenilci školjk iztrebljajo na
kopnem, se tja vrnejo tudi vsa hranila. Še
posebno je pomembna vloga školjk v bio

Školjke živijo v večjih gostotah pogosto pod izpusti

Vse kar školjke “ujamejo” v vodi, odložijo na dno

zadrževalnikov in ribnikov (foto: Marko Zupančič).

(foto: Marko Zupančič).

akumulaciji fosforja, saj se tako zmanjšuje
evtrofikacija vod. Podobno školjke kopičijo
tudi težke kovine.
Velike školjke so hrana različnim vodnim
in kopenskim živalim. Zelo pomembni plenilci unionidov so sesalci. Z njimi se hranijo
vidre in pižmovke, v času nizkih vodostajev pa tudi divji prašiči. Nekatere vrste ptic
(npr. rjavka Aythya marila) so skoraj popolnoma odvisne od prehrane s školjkami.

Indikatorji
Za razvrščanje ekosistemov glede na stanje njihove biotske raznovrstnosti pogosto
uporabljamo indikatorske organizme. Tako
z varstvom habitata populacij indikatorskih vrst hkrati varujemo tudi druge vrste.
Unionidi so indikatorji zdravih rek in potokov. Vode, v katerih najdemo več školjk,
so pogosto v boljšem stanju in v njih živi
več rastlinskih in živalskih vrst.
V Evropi prisotnost vrst vodnih nevretenčarjev uporabljamo za oceno ekološkega
stanja voda. Zlasti pritrjeni ali slabo gibljivi
bentoški nevretenčarji so dobri pokazatelji
lokalnih razmer tudi v daljšem časovnem
obdobju. Unionidi so kot dolgoživi organizmi tudi bioakumulatorji, zato lahko
prek njih spremljamo stanje težkih kovin in
strupov, ki so v vodi sicer le v nizkih, komaj
zaznavnih koncentracijah. Visoke koncentracije teh snovi so smrtne tudi za školjke.
Vrste školjk so različno občutljive za
onesnažila in kakovost vode. Tako je njihova prisotnost pokazatelj kakovosti vode
in verjetno večje pestrosti drugih organizmov. Iz velike populacije unionidov lahko
sklepamo na prisotnost sorazmerno velike
populacije rib, saj glohidiji zajedajo na
ribah.

Ekosistemske storitve
S precejanjem vode imajo školjke v rekah
in jezerih še posebno pomembno ekološko
vlogo. Velike populacije unionidov lahko
prefiltrirajo celo vso vodo na določenih
odsekih potokov in rek. Takšen naravni
filter je zato nenadomestljiv za tekoče in
stoječe vode in pomembno vpliva na izboljšanje stanja organsko obremenjenih
vod. Množice unionidov pogosto najdemo
prav pod izpusti raznih zadrževalnikov in
ribnikov.
V prihodnosti bo na območjih, kjer ni
dovolj izvirske vode ali podtalnice, vedno
več pitne vode pridobljene s filtracijo rečne
vode. Školjke lahko take stroške bistveno
zmanjšajo. Njihov servis je odprt 365 dni
v letu, brez plačila za delo. Zaradi izgube
brezplačnih storitev, ki jih nudijo ekosistemi, bodo v prihodnosti potrebne zelo
drage nadomestne rešitve. Z ohranjanjem
ekosistemov bomo privarčevali denar in
hkrati pomembno vplivali na našo blaginjo
ter dolgoročno preživetje. Tudi pri tem velja
zdravniški rek: bolje preprečevati kot zdraviti. Samočistilna sposobnost celinskih
voda ni nekaj samoumevnega in ne deluje
brezpogojno. Školjke svojega dela ne morejo opravljati v vseh razmerah. Razmere,
predvsem z onesnaževanjem in spre
minjanjem habitata, dandanes določamo
ljudje. Smiselno se je vprašati in tudi skozi
ekonomski izračun oceniti pomen, ki so
ga nekoč imele velike školjke za kakovost
vode v Blejskem jezeru, ali pa razmisliti o
pomenu še zadnjih preživelih školjk v Unici,
Logaščici ali Nanoščici, kjer filtrirajo vodo,
preden le-ta ponikne v kraško podzemlje,
življenjsko okolje našega državnega ponosa
– človeške ribice. Pri tem ne pozabimo, da
so kraški izviri tudi zajetja pitne vode.
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Ogroženost
Ekosistemi celinskih voda izginjajo hitreje
kot kopenski, posledično je ogroženih in
izumirajočih več vrst, ki živijo v njih. Med
njimi so med najbolj ogroženimi unionidi.
Razlog za njihovo ogroženost se skriva v
njihovi biologiji: filtratorskemu načinu pre
hranjevanja, premikanju na večje razdalje
le v fazi ličinke, zajedanju ličink na ribah
in dolgoživosti. Zaradi vsega naštetega jih
spremembe kakovosti habitata prizadenejo
na več načinov. Zaradi zajedavske ličinke
moramo pri ocenah ogroženosti unionidov
upoštevati še vse dejavnike ogrožanja gostiteljskih rib.
Glavna grožnja školjkam in drugim vodnim
mehkužcem celinskih voda je izguba in
slabšanje stanja habitata. V dvajsetem stoletju so se populacije unionidov dramatično zmanjšale. Onesnaževanje voda z nitrati
in drugimi kemikalijami iz kmetijstva ter
nekontrolirano spuščanje neočiščenih in
dustrijskih, kmetijskih in gospodinjskih
odplak iz naselij bistveno vpliva na kakovost vode. Nitrati spremenijo pigmente, ki
so pri nevretenčarjih odgovorni za prenos
kisika, v neprimerno obliko. Kratkotrajne
(akutne) in dolgoročne (kronične) kon-
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centracije onesnažil raznoliko vplivajo na
različne vrste in razvojne stadije. V kmetijstvu se uporablja velika količina pesticidov; del se jih znajde tudi v potokih, rekah
in jezerih. Baker kot sestavni del številnih
pesticidov spada med najbolj strupene ele
mente za vodne organizme. V dolgoživih
unionidih se s časom lahko nakopičijo zanje
smrtne količine strupenih spojin. Zajezitve
vplivajo na kopičenje mulja, drobitev in
izgubo habitata. V večini primerov za lokalna izumrtja školjk niso krivi posamezni
dejavniki, temveč njihova kombinacija.
Unionidi so najbolj občutljivi v obdobju
od ličinke do spolne zrelosti. Strukturiran
substrat omogoča gibanje vode, ki prinaša
kisik in hranila tudi do mladih školjk v
intersticialu. Preveč drobnih delcev, ki so
po navadi odplavljeni s kmetijskih površin,
zapre pore v intersticialu in tako zmanjšajo pretok vode, zmanjša se količina kisika.
Starejše školjke so na to odzivajo s premiki
proti površini, za mlajše osebke pa je to naj
večkrat usodno.
Školjke lahko najdemo še precej let za tem,
ko se je ustavilo njihovo razmnoževanje. To
se lahko zgodi zaradi izgube gostiteljske
vrste rib, spremembe temperature ali
onesnažil, ki so prizadela le zgodnje raz

Proti suši se bolj odporna kitajska brezzobka odziva z zakopavanjem (levo, foto: Marijan Govedič), manj odporni
slikarski škržek pa z ne vedno uspešnim »bežanjem« proti globlji vodi (desno, foto: Nino Kirbiš).

vojne stadije. Pri škržkih tudi majh na popu
lacijska gostota vpliva na razm noževalni
uspeh. Premalo samcev izpusti v vodo premalo semenčic, da bi te v zadostnem številu
dosegle samice.
Tudi odvzemi vode vplivajo na stanje ohra
njenosti habitatov unionidov. Po podnebnih scenarijih prihodnosti bo količina vode
zaradi razporeditve padavinskih in sušnih
obdobij za ohranjanje školjk verjetno še
pomembnejša. Ob manjši prostornini se
vode bolj segrevajo. V stoječih vodah zaradi izhlapevanja vode in nižanja vodostaja
sušna obdobja zelo vplivajo na višanje koncentracij onesnažil. Pri enakih izpustih in
nižjih pretokih rek se višje koncentracije
onesnažil znajdejo tudi v rekah. Zdaj do
voljeni odvzemi in izpusti so določeni glede
na povprečno prejšnje količinsko stanje
voda, čeprav bi morali biti določeni glede
na najslabši pričakovani scenarij.

Že po enem skrajno sušnem poletju lahko iz mrtvice izginejo školjke (foto: Marijan Govedič).

Zakonodaja
Skozi čas se število zavarovanih živalskih in rastlinskih vrst ponavadi veča, pri
školjkah naših celinskih voda pa je ravno
obratno. V Sloveniji so bile vse vrste školjk
že leta 1978 zavarovane z Odredbo o varstveni dobi rib ter najmanjših dolžinah lovnih
rib, rakov, žab in školjk (Ur. l. SRS, 7/78).
Leta 1993 je bilo zavarovanje obnovljeno z
novo Odredbo (Ur. l. RS, 14/1993). V istem
letu je bila sprejeta Uredba o zavarovanju
ogroženih živalskih vrst (Ur. l. RS, 57/1993),
s katero so bile prav tako zavarovane vse
sladkovodne školjke. V letu 2002 je bil sprejet Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih
in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur. l. RS,
82/02). Na Rdeči seznam so bile v eno od
kategorij ogroženosti uvrščene naslednje
vrste: navadni in podolgovati škržek, velika
brezzobka, rečna enozobka, rečna brezzobka in Jalžićeva kongerija (v Pravilniku kot
C. kusceri). Slikarski škržek je bil uvrščen
v kategorijo neogroženih, a zavarovanih
vrst (O1). V isti kategoriji bi morala biti tudi
takrat še zavarovana mala brezzobka, na
katero so verjetno pozabili. Leta 2004 je bila
sprejeta nova Uredba o zavarovanih prosto
živečih živalskih vrstah (Ur. l. RS, 46/2004).
Sprejetje te Uredbe je tudi del uveljavitve
Direktive o habitatih. Zavarovanje so izgubile tri vrste školjk, mala in velika brezzobka ter slikarski škržek. Preostalih pet vrst
(navadni in podolgovati škržek, rečna enozobka in brezzobka, Jalžićeva kongerija) je
ostalo zavarovanih, na novo pa je posebej
zavarovan tudi njihov habitat. Leta 2007 je
bil na podlagi novega Zakona o sladkovodnem ribištvu sprejet Pravilnik o ribolovnem
režimu v ribolovnih vodah (Ur. l. RS, 99/07),
ki je nadomestil Odredbo iz leta 1993. V
Pravilniku so ostale samo ribje vrste. Tako
od leta 2007 male in velike brezzobke ter 11

slikarskega škržka dokončno ne varuje
prav noben predpis.
Navadni škržek je tudi na svetovnem
seznamu ogroženih vrst (IUCN Red
list) uvrščen v kategorijo ogroženih vrst
(Endangered). Jalžićeva kongerija, rečna brezzobka in rečna enozobka pa so na
istem seznamu uvrščene med ranljive vrste
(Vulnerable).
Del prenosa Direktive o habitatih je bila
tudi vzpostavitev omrežja Natura 2000 za
vrste, ki so navedene na Prilogi II omenjene
Direktive. Od naših školjk sta v Prilogo II
uvrščeni Jalžićeva kongerija (v Prilogi kot
Kuščerjeva kongerija) in navadni škržek.
Vrsti sta navedeni tudi v Prilogi IV te iste
Direktive; za te vrste velja strogo varstvo ne
glede na to, ali so v območjih Natura 2000
ali zunaj njih. Jalžićeva kongerija je na
Direktivi ravno na predlog Slovenije.
Varstvo unionidov je tesno povezano z
varstvom habitata zavarovanega pezdirka
(Rhodeus amarus), ki ikre odlaga v školjke
omenjene družine. Na območju razširjenosti pezdirka moramo vse školjke obravna-
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vati kot t. i. strukture (4. člen Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah), ki
so zato zavarovane in jih brez dovoljenja ni
dovoljeno odstraniti, spremeniti, poškodovati ali uničiti (10. člen Uredbe).

Varstvo in ukrepi
Pogoj za aktivno varstvo naših unionidov
je vedenje, v katerih vodah sploh še živijo in kje so odseki z velikimi gostotami
školjk. Take odseke bi morali varovati z
vidika ohranjenosti celotnega ekosistema,
ekosistemskih storitev in ne zgolj z vidika
pravnega varstva zavarovane vrste. Njihovo
ohranjanje je najcenejša in najboljša dolgoročna naložba v ohranjanje samočistilne
sposobnosti naših voda. Žal je že poznavanje razširjenosti školjk v Sloveniji pomanjkljivo, kaj šele da bi poznali odseke z
velikimi gostotami.
S posegi v vode bi se morali v celoti izo
gniti vsem odsekom velikih gostot unionidov, saj le večje gostote omogočajo njihovo
uspešno razmnoževanje. Vsak poseg, iz-

V Krki živijo navadni in slikarski škržek ter mala, velika in rečna brezzobka (foto: Marijan Govedič).

pust ali odvzem vode ne deluje le lokalno,
ampak tudi daljinsko. Večji kot je poseg,
večji daljinski vpliv ima, zato ne zadošča
poznavanje stanja školjk le na ožjem območju samega posega. Vsa dela v vodah
bi morala potekati zunaj obdobja, ko se v
samicah razvijajo zarodki, saj lahko sa
mice pod stresom sprostijo nezadostno razvite ličinke. Taka obdobja so vrstno in lokalno specifična. V času izmetavanja ličink
bi morali preprečiti stresne dejavnike, ki
vplivajo na ribe, da bi se lahko čim več glohidijev uspešno oprijelo gostiteljske ribe.
Zaradi varstva union idov moramo ohranjati tudi velike populacije rib.
Čeprav so v Sloveniji nekatere vrste školjk
zavarovane, zaenkrat ni splošne prakse, da
bi jih med posegi v vode premikali. Tako
kot ribe bi morali pred posegi umakn iti čim
več školjk, zlasti pa vse velike, ki so raz
množevalno najbolj sposobne. V potokih in
srednje velikih rekah je to enostaven, poceni in zelo učinkovit ukrep, ki bi učinkovito
vplival na ohranjanje školjk. V nekaterih
državah ga izvajajo že desetletja.
Velike školjke kažejo na ugodno stanje vodnega habitata v daljšem obdobju,
lokalno pa so pomembna tudi mesta z
mladimi školjk ami, ki potrjujejo uspešno
razmnoževanje. Število glohidijev se eks
ponentno veča z velikostjo školjke, zato
je pomembno, da lahko školjke rastejo do
svoje največje velikosti. Najdbe le velikih
školjk kažejo na slabše stanje populacije,
saj se je razmnoževanje v njej lahko ustavilo že pred časom. Na takšnih odsekih so
smiselni takojšnji ukrepi aktivnega varstva. Če odpravimo negativne vplive, se lahko razmnoževanje ponovno vzpostavi. Še
posebno moramo biti pozorni, kadar naj
demo le lupine; na vzvodnem (gorvodnem)
odseku ali pritoku se vendarle lahko skriva
še kakšna izolirana populacija školjk.

Nekoč so bile velike školjke, predvsem mala
in velika brezzobka ter slikarski škržek, v
vsakem ribniku. Glede na čas predvidenega
ponovnega polnjenja so jih upravljavci po
potrebi premaknili v sosednji ribnik, saj so
se zavedali njihovega pomena. To je še vedno dovoljeno, saj večinoma školjke, ki živijo
v ribnikih, niso zavarovane. Školjke v fazi
glohidija lahko nevede selimo tudi z ribami. Ustaviti ali vsaj preverjati bi morali vse
premike rib med Jadranskim in Donavskim
povodjem, ki bi lahko vplivali na hkratne
selitve školjk. V zadnjih letih se je pri nas
razširila invazivna kitajska brezzobka, zato
je treba školjke preseljevati premišljeno.
Zelo pomembno je, da iz voda, kjer so ki
tajske brezzobke, ne premikamo in ne selimo rib v času, ko so nanje pripeti glohidiji.
Tudi prenašanje mrtvih rib kot vab lahko
prispeva k razširjanju školjk.
Še bolj nezavedno ljudje z vodo premikamo
ličinke tujerodne potujoče trikotničarke,
ki prosto plava v vodi. Trikotničarka se je
verjetno tako razselila iz Drave v jezera in
gramoznice. Žive školjke razvažamo tudi z
gramozom.

Pri prenašanju školjk moramo paziti, da ne širimo
tujerodnih vrst (foto: Kristjan Malačič).
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Predstavitev vrst
Velika in mala brezzobka
Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758)
Anodonta anatina (Linnaeus, 1758)
Veliko brezzobko pogosto imenujemo tudi
velika jezerska brezzobka. Živi v stoječih
vodah in v večjih rekah, zato ime »jezerska«
zavaja. V stoječih in tekočih vodah živi
mala brezzobka, poimenovana tudi mala
jezerska brezzobka, ki po velikosti lahko
preseže veliko, zato sta tudi imeni »mala«
in »velika« zavajajoči. Oblika lupin je
pri obeh vrstah zelo spremenljiva, zato
ju zlahka zamenjamo. Nikakor pa pri
prepoznavanju ne smemo sklepati zgolj iz
slovenskega imena oziroma velikosti ali
okolja, kjer školjko najdemo. Fran Erjavec
ju je poimenoval kar račja (A. anatina) in
labodska (A. cygnea) brezzobka.
Velika brezzobka je naša največja
domorodna vrsta školjk celinskih voda.
Razširjena je v večjem delu Evrope, ni
je na Pirenejskem polotoku in severnem
delu Švedske ter Finske, redka pa je na
Apeninskem polotoku. Mala brezzobka je
bolj razširjena, poseljuje Pirenejski polotok
in tudi območja severneje v Skandinaviji.
V letu 2017 so dokončno potrdili, da na
Apeninskem polotoku ne živi A. anatina,
ampak samostojna vrsta A. exulcerata
(Porro, 1838). A. exulcerata živi tudi v
spodnjih pritokih reke Soče in v Dalmaciji.
Stanja v Sloveniji ne poznamo.
Velika brezzobka živi v jezerih in rekah ter
plitvih evtrofnih vodah, pogosto v ribnikih,
mrtvicah, kanalih, mlakah in umetnih
zadrževalnikih. Ugaja ji s hranili bogat
obrežni substrat, v katerega se v celoti
zakoplje. Najdemo jo tudi v sredini jezer
14 v več metrov globoki vodi, kjer po navadi
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Razširjenost velike brezzobke

ni drugih unionidov. Lahko živi tudi v
brakičnih vodah z nizkimi koncentracijami
soli. V vodi mora biti dovolj kisika in hrane.
Velika brezzobka je precej občutljiva za
pomanjkanje kisika in onesnažila ter
je dober pokazatelj s kisikom in hranili
obogatenega substrata pa tudi nenadnih
onesnaženj. Ob naglih spremembah
toplotnih ali kemijskih razmer se školjke

Velika brezzobka (foto: Teja Bizjak)
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Razširjenost male brezzobke

tesno zaprejo in prenehajo filtrirati. Kadar
takšno stanje traja predolgo, množično
poginejo. Iz pogina lahko sklepamo
o katastrofičnem dogodku, četudi v
poginjenih velikih brezzobkah ne najdemo
snovi, ki so bile vzrok za pogin.
Mala brezzobka živi v stoječih in tekočih
vodah. Nekoč so bile tako pogoste, da so z
njimi hranili prašiče. Izmed domorodnih
unionidov prenese največjo onesnaženost.
Pri obeh brezzobkah je spol odvisen
od habitata. V rekah sta spola ločena,
v stoječih vodah pa lahko prevladujejo
dvospolniki. Delež dvospolnikov se poveča
tudi pri nizkih gostotah. Obe vrsti se
razmnožujeta poleti. Zarodek raste počasi.
Glohidiji dozorijo pozimi in samice jih
izmetavajo postopno od februarja do aprila.
Mala brezzobka lahko izmeče do 400.000
glohidijev, velika celo do 600.000. Glohidiji
se na ribah razvijajo 8–10 tednov.
Mlade velike brezzobke rastejo hitro, tako
lahko v drugem letu zrastejo že do 6 cm.
Spolno dozorijo že v drugem ali tretjem
letu. Živijo lahko različno dolgo: v Evropi
živijo do 10 let, redko do 15, po nekaterih
virih pa celo 30 let. V dolžino zrastejo
20 cm, večina v populaciji pa meri 7–10 cm.
Male brezzobke zrastejo do 15 cm, živijo do

Mala brezzobka (foto: Marijan Govedič)

15 let. Spolno dozorijo v 2–4 letih.
Tudi v Sloveniji velike brezzobke živijo v
večjih gostotah v večjih jezerih, mrtvicah,
gramoznicah, ribnikih in zadrževalnikih.
V velikih gostotah so lahko neposredno pod
iztoki iz ribnikov in zadrževalnikov, kjer
je veliko hrane. Zaradi ribnikov jo lahko
najdemo tudi v manjših potokih, v katerih
je sicer ne bi bilo. Večje populacije najdemo
v reki Krki in spodnjem toku reke Kolpe.
Mala brezzobka je pogostejša v tekočih
vodah. Živi v Krki, Dravi, Nanoščici,
Ščavnici, pogosta je tudi v porečju Voglajne
in Dravinje. Verjetno živi v številnih
ribnikih, zadrževalnikih in gramoznicah v
osrednji in vzhodni Sloveniji.
Navedbe o mali brezzobki v porečju Reke
ter mali in veliki brezzobki v Vipavski
dolini bo treba preveriti. V jadranskem
povodju namreč živi A. exulcerata, katere
prisotnost v Sloveniji zaenkrat ni znana.
Možno je, da ta vrsta živi v porečju Reke
in Vipave, ne izključujemo pa možnosti,
da so malo in veliko brezzobko z ribami v
zadrževalnike Mola, Klivnik in Vogršček
zanesli iz donavskega povodja.
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Rečna brezzobka
Pseudanodonta middendorffi (Siemaschko, 1848)
Rečna brezzobka je razširjena v večjem
delu Evrope, kljub velikemu območju
razširjenosti pa se pojavlja precej lokalno.
Nekoč so menili, da vse rečne brezzobke
v Evropi pripadajo vrsti Pseudanodonta
complanata, v zadnjih letih pa so sprejeli
delitev na tri ločene vrste (P. complanata,
P. elongata, P. middendorffi). V donavskem
povodju tako živi P. middendorffi. Tudi v
Sloveniji so rečno brezzobko obravnavali
kot P. complanata in je pod tem imenom
navedena tudi povsod v uradnih
dokumentih.
Spola sta vedno ločena. Razmnožujejo se od
avgusta do oktobra. Zarodki rastejo počasi
preko zime. Samice glohidije izmečejo
šele spomladi; čas je odvisen od lokalnih
temperaturnih razmer. Med našimi
unionidi rečna brezzobka izmeče najmanj
glohidijev (5.000–50.000). Glede izbire
gostiteljske ribe je verjetno generalist.
Rečna brezzobka je spolno zrela pri
velikosti 4–5 cm, kar ustreza štirim letom
starosti. Zraste do 10 cm, doživi pa 20 let.
Rečne brezzobke navadno živijo v globljih
počasi tekočih potokih, rekah in v jezerih,
pa tudi v večjih (>10 ha) mrtvicah. Vedno so
v celoti zakopane v substrat. Občutljive so
za prisotnost nitratov.
V Sloveniji rečna brezzobka živi v reki Krki
nizvodno od Novega mesta.
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Razširjenost rečne brezzobke

Rečna brezzobka (foto: Marijan Govedič)

Habitat rečne brezzobke v reki Krki (foto: Peter
Valič)

Kitajska brezzobka
Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)
Kitajska brezzobka je domorodna v
vzhodni Aziji. V zgodnjih šestdesetih so
njene glohidije zanesli na Madžarsko in
v Romunijo, od koder so jo na enak način
hitro razselili še v druge države. Prodajali
so jo tudi kot naravne filtratorje za čiščenje
vode v vrtnih ribnikih. Zdaj je razširjena v
večini evropskih držav, širi pa se tudi po
Severni in Srednji Ameriki, Indoneziji in
azijskem delu Turčije. Povsod, kamor so jo
zanesli, je izrazito invazivna. Invazivnost
školjke, ki ima vmesno zajedavsko fazo, ni
bila pričakovana. Večina invazivnih vrst
školjk (npr. potujoča trikotničarka) ima
namreč prosto plavajočo ličinko.
V evropskih vodah je kitajska brezzobka
največja školjka. Živi v rekah, jezerih,
kanalih, zadrževalnikih in ribnikih. Preživi
v organsko obremenjenih okoljih, vendar
tudi v čistih alpskih jezerih. V primerjavi
z drugimi vrstami školjk je bolj prilagojena
pomanjkanju kisika, veliki količini mulja
in višjim temperaturam. Zakopava se v
substrat, še posebno v času neugodnih
razmer. Množični pogini te vrste poleti
niso redkost. Njene lupine so lahke, zato
jih mrtve dvigne na gladino, kjer gnijejo
naprej.
Spola sta večinoma ločena, dvospolniki
so redki. Verjetno se razmnožujejo vse
poletje. Oplojena jajca so v samicah od
decembra do avgusta, zreli glohidiji pa
od aprila do septembra. Samice največ
glohidijev izmečejo poleti. Sprva so menili,
da so gostiteljske ribe te školjke le tiste, s
katerimi je prišla v Evropo, vendar se je
izkazalo, da gostiteljskih rib ne izbirajo
in zajedajo tako na domorodnih kot tudi
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Razširjenost kitajske brezzobke

na tujerodnih vrstah rib. To je tudi glavni
biološki razlog za velik invazivni potencial
te vrste. Zajedavska faza je hitra, saj so
glohidiji na ribah 12–14 dni pri temperaturi
vode 16–17 °C in 8–12 dni pri 20–25 °C.
Glohidiji se oprijemajo plavuti in škrg. Za
tiste glohidije, ki se oprimejo rib jeseni, še
ni jasno, ali se takrat zaključi tudi njihova
zajedavska faza. To je zelo pomembno, saj
večino rib med ribniki prestavljajo ravno v
tem času.
Rastejo zelo hitro. V prvem letu lahko
zrastejo 4–6 cm v dolžino, v drugem do
8–12 cm. Nato je prirast počasnejša, 1–2 cm
na leto. Po enem letu so nekatere že lahko
spolno zrele, od tretjega leta pa je spolno
zrela večina školjk. Doživijo 10–15 let,
zrastejo do 30 cm in tehtajo tudi več kot en
kilogram. Kitajskih brezzobk je lahko tudi
več kot 40 osebkov/m 2, kar je 20–25 ton/ha!
V Sloveniji smo kitajsko brezzobko prvič 17

zabeležili v Beli krajini leta 2011, a se je
kasneje izkazalo, da je že prej živela v
zadrževalniku Medvedce. Iz zadrževalnika
se je razširila nizvodno po Polskavi v
Dravinjo in naprej v Dravo. Leta 2017
smo jo našli že v Ormoškem jezeru. V
porečju Mure smo jo našli pod iztokom iz
Gajševskega jezera in v rokavu Mure pri
Lendavi. Verjetno je že tudi v številnih
drugih ribnikih in jezerih, od koder se bo
zlahka razširila tudi v druge reke. Zaradi
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njene invazivnosti in slabega nadzora nad
razširjanjem glohidijev te vrste skupaj
z ribami je mogoče pričakovati, da bo v
desetih letih razširjena po večjem delu
Slovenije. Pri tem ne smemo pozabiti, da
imamo v Sloveniji poleg klasičnih ribnikov
stotine majhnih zasebnih mlak, v katere
lastniki sami prinašajo ribe in školjke,
vse mlake pa imajo iztoke proti bližnjim
potokom.

Kitajska brezzobka je največja školjka v Evropi. Naravna velikost školjke s fotografije je trikrat večja (foto:
Marijan Govedič).

Navadni škržek
Unio crassus Philipsson, 1788
Navadni škržek je bil na začetku dvajsetega
stoletja najpogostejša školjka v večjem delu
Evrope. Živel je v tekočih in stoječih vodah.
Na kvadratnem metru je lahko živelo tudi
več kot 700 školjk. Tudi v Sloveniji je bil
pogost. Zato ne preseneča, da ima sloven
sko ime »navadni«. Občasno so ga imenovali »ledvičasti«, zaradi oblike lupine, ali tudi
»potočni« škržek, glede na njegovo življenj
sko okolje.
Lupina je zelo spremenljiva, zato skoraj v
vsakem potoku in reki najdemo nekoliko
različne oblike. V preteklosti so zato opisali
350 različnih vrst, podvrst in ras, za katere
se pa je izkazalo, da so v resnici vse navadni škržki. Iz okolice Ljubljane imamo tako
na primer opisano raso labacensis.
V odvisnosti od lokalnih temperatur in dos
topnih hranil zrastejo do dolžine 4–7 cm,
izjemoma tudi do 11 cm. Živijo 10–30 let,
poročajo pa tudi o izjemnih starostih do
50 let.
Spola sta vedno ločena. V večjih sa
micah se lahko razvije do 200.000 jajc.
Razmnožujejo se večkrat od pomladi do
jeseni, najpogosteje od aprila do julija.
Razvoj zarodka je hiter; v 4–6 tednih zraste
do 0,2 mm velikega glohidija. Le-ti prosto
v vodi preživijo največ tri dni, nadaljnjih
3–5 tednov zajedajo na škrgah različnih
vrst rib. Nato mladi škržki živijo zakopani
v substratu 2–5 let, takrat spolno dozorijo in
se pomaknejo proti površini substrata.
Pri iskanju gostiteljske ribe uporabljajo
posebno vedenje. Samice dopoldan pri
rinejo do brega in v rednih curkih brizgajo
vodo z glohidiji prečno na brežino. Curki
privabljajo ribe. Slednje lahko počnejo
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Razširjenost navadnega škržka

večji del dneva vsako minuto. V vodo se
postavijo tako, da je odtekalka nad gladino, dotekalka pa je potopljena. Popoldan se
vrnejo v osrednji del struge.
Navadnega škržka, najbolj med našimi velikimi školjkami površinskih celinskih voda,
povezujemo s čisto, predvsem kisikom bogato vodo. Najslabše med školjkami prenese slabo kakovost vode. Glavni omejujoči
dejavnik za preživetje je koncentracija nitratov, ki že nad 2 mg/l zmanjšuje preživetje glohidijev in spolno nezrelih školjk.

V Kolpi so navadni škržki številni (foto: Marijan
Govedič).

19

Navadni škržek je razširjen v večjem delu
Evrope: od Francije na zahodu do Rusije
na vzhodu, od južne Švedske in baltskih
držav na severu do Donavskega povodja na
Balkanu. Živi v vseh sosednjih državah, le
v Italiji ga ni.
V Sloveniji živi v nižinskih rekah (Kolpa,
Krka, Mirna, Sotla, Dravinja, Ledava) in
potokih na Ljubljanskem barju, porečju Voglajne, Dravinje, širšem območju
Krakovskega gozda in na Goričkem; povsod, kjer je na voljo peščeno, muljasto ali
glineno dno. Posamezne školjke so našli
tudi v Dravi in nekdanji mlinščici Mure.
Redke so najdbe v stoječih vodah (Blejsko
jezero). Živijo tudi v nekaterih ponikalnicah (Logaščica, Žejska voda) v porečju
Ljubljanice. Poročanja o navadnem škržku
zunaj Donavskega povodja, npr. v porečju
Vipave, bo treba preveriti.
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Samice dopoldan pririnejo do brega in brizgajo
vodo z glohidiji v curkih, ki privabljajo ribe (foto:
Marko Zupančič).

Habitat navadnega škržka v potoku Bajer na Dolenjskem (foto: Marta Jakopič)

Slikarski škržek
Unio pictorum (Linnaeus, 1758)
Ime je dobil, ker so slikarji v lupinah te
vrste nekoč mešali barve.
Spola sta vedno ločena. Razmnožujejo se
od marca do julija. Razvoj zarodka je hiter.
Samice poleti v obliki skupkov izmetavajo
glohidije, ki zajedajo na škrgah rib. Mlade
školjke spolno dozorijo po treh letih. Po navadi zrastejo 10–14 cm, živijo do 15 let.
V Evropi je slikarski škržek razširjen
podobno kot navadni, le da je meja njegove
razširjenosti pomaknjena bolj proti severu,
živi pa tudi v Angliji. Tudi slikarskega škr
žka ni v Italiji. Živi v počasi tekočih srednje
velikih in velikih rekah, kanalih, jezerih,
zadrževalnikih ter gramoznicah. Navadno
se zarije v muljasto ali peščeno dno ob
bregu rek ali v mehko dno stoječih voda.
Manj občutljiv je za višje (>25 °C) poletne
temperature vode. V primerjavi z navadnim
škržkom je tudi manj občutljiv za nekoliko
večje koncentracije nitratov, a še vedno bolj
kot mala brezzobka. Glede na svojo velikost
lahko prefiltrira 3–5 litrov vode/uro.
V Sloveniji živi v rekah Dravi, Krki in
Dravinji, najdemo ga tudi v jezerih, zadrževalnikih (Gajševsko in Šmartinsko
jezero) in ribnikih. V mrtvicah Mure ga
skoraj ni več. Pogosto je skupaj z malo brezzobko, mnogo redkeje pa v potokih skupaj
z navadnim škržkom. Verjetno živi v številnih ribnikih v Sloveniji.
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Razširjenost slikarskega škržka

Slikarski škržek (foto: Marijan Govedič)

Habitat slikarskega škržka v Dravi (foto: Slavko
Prijatelj)
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Podolgovati škržek
Unio elongatulus Pfeiffer, 1825
O podolgovatem škržku vemo zelo malo.
Najprej so ga opisali kot samostojno vrsto, kasneje so ga izenačili s slikarskim
škržkom, šele leta 2017 so ga z genetskimi
raziskavami dokončno potrdili kot samo
stojno vrsto. Ta zmeda je eden od razlogov, da vrsta doslej še ni imela slovenskega
imena. Pri poimenovanju smo izhajali iz
latinskega imena vrste. Iz potoka Lijak v
Vipavski dolini so opisali celo samostojno
vrsto Unio lijacensis Kobelt 1890, kasneje
izenačeno s slikarskim škržkom, danes pa
vemo, da gre za podolgovatega škržka.
Zaradi nejasnega taksonomskega statusa v
preteklosti so podatki o ekologiji vrste pomanjkljivi, saj se pogosto mešajo s tistimi
o slikarskem škržku. Glohidiji tako kot pri
drugih vrstah škržkov zajedajo skoraj iz
ključno na škrgah rib. Razmnožujejo se
pomladi in poleti, razvoj do glohidija pa
je hiter. Podolgovati škržek živi do 10 let,
zraste pa do 12 cm.
Živi v čistih jezerih in rekah severne
Italije, ki se izlivajo v Jadransko morje.
Verjetno živi tudi v drugih rekah, ki se z
Apeninskega polotoka izlivajo v Jadransko
morje. Na vzhodni strani Jadrana so ga potrdili v spodnjem toku reke Soče, v potokih
v Istri in v reki Krki na Hrvaškem.
V Sloveniji razširjenost podolgovatega škržka ni dobro znana. Zaenkrat je jasno le, da
zanesljivo poseljuje le nekaj spodnjih kilometrov reke Vipave v Sloveniji s pritokom
Lijak in spada med naše najbolj ogrožene
vrste školjk. Verjetno živi tudi v nekaterih
drugih pritokih reke Vipave, a možnost
zamenjave s slikarskim ali navadnim
22 škržkom je velika. Verjetno je podolgova-
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Razširjenost podolgovatega škržka

Podolgovati škržek in njegov njegov habitat v Vipavi
(foto: Marijan Govedič)

ti škržek edina domorodna vrsta škržka v
porečju Vipave. Možno je, da so z ribami
žal doselili tudi slikarskega ali navadnega
škržka iz donavskega povodja, kar bo treba
preveriti.

Rečna enozobka
Microcondylaea bonellii (A. Ferussac, 1827)
V preteklosti je bila pri nas rečna enozobka
znana kot M. compressa, zato je to ime navedeno tudi v uradnih dokumentih (Rdeči
seznam, Uredba o zavarovanju …, Direktiva
o habitatih). Taksonomija rečne enozobke
je tesno povezana s Slovenijo. Tipsko najdišče vrste je potok Lijak v Vipavski dolini,
ki je zato z vidika njenega varstva še posebno pomemben.
Spola ste vedno ločena. Razmnožuje se
večkrat od zgodnje pomladi do zgodnjega
poletja. Razvoj je hiter. Samice nosijo zarodke nekaj tednov, nato glohidije izmečejo v obliki belih skupkov, ki imajo obliko
1–2 cm dolgih paličic (slika str. 7). Skupki
spominjajo na manjše črve ali ličinke
dvokrilcev, kar privablja ribe in tako poveča
uspešnost stika z njimi. Školjka zraste do
10 cm in doživi 13 let. Dolžino 5 cm doseže
po treh letih.
Rečna enozobka je endemit pritokov
Jadranskega morja od porečij Pada in Soče
preko Istre do Albanije in severne Grčije.
V severni Italiji je v številnih vodah izumrla. Vse najdbe so iz tekočih vod, pri čemer
školjke vedno najdemo v razmeroma drobnem substratu. Na kvadratnem metru jih
lahko živi do 25. Z nogo so zelo močno
zasidrane v substrat, zato je za izruvanje potrebna večja sila kot za druge vrste.
Pogosto so v stalnih luknjah v stabilnem
peščenem ali ilovnatem substratu ob bregu.
V Sloveniji je rečna enozobka razširjena
le v spodnjem toku reke Vipave in neka
terih njenih pritokih (Lijak). Deloma njena
razširjenost sovpada z razširjenostjo podolgovatega škržka.
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Razširjenost rečne enozobke

Tipski primerek iz potoka Lijak hranjen v muzeju
Naturmuseum Senckenberg Frankfurt am Main
(© Sektion Malakologie, Senckenberg Research
Institute Frankfurt a. M., Germany).
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Potujoča trikotničarka
Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)
Potujoča trikotničarka je domorodna v
Kaspijskem jezeru, Črnem in Azovskem
morju in spodnjih odsekih rek, ki se izlivajo
vanje. Pred več kot dvesto leti se je od tam,
pritrjena na ladje ali z balastnimi vodami,
začela hitro seliti po velikih rekah in novih
prekopih proti severu in zahodu Evrope. To
ni njena prva kolonizacija zahodne Evrope,
območje je naselila enkrat že pred ledeno
dobo. Ker je ponovno naselitev omogočil
človek, potujočo trikotničarko štejemo kot
tujerodno vrsto v omenjenem okolju. Tudi v
Severni in Srednji Ameriki je uvrščena med
invazivne vrste.
Spola sta ločena. Razmnoževanje se začne
spomladi, ko temperatura vode doseže
12 °C. Samice in samci v vodo hkrati spu
stijo spolne celice; oploditev je tako zunanja. To se lahko dogaja večkrat na leto,
vse dokler je primerna temperatura vode.
Samice lahko sprostijo tudi en milijon jajčec. Tri do pet dni po oploditvi se iz oplojenega jajčeca izleže ličinka (veliger),
ki že ima tanko lupino. Ličinka je majhna
(0,1 mm), tako jo voda enostavno prenaša.
Živi planktonsko, lahko plava navzgor, ne
pa tudi proti toku. V tem času lahko ličinko
vodni tok premakne na daljše razdalje. Po
2–4 tednih razvoja morajo razvite ličinke
najti primerno trdo podlago, na katero se
pritrdijo. Rast školjke je odvisna od temperature vode, optimalna je pri 18–20 °C.
Spolno dozori že po enem letu, pri velikosti
8–9 mm. Živi 3–9 let, zraste 3–5 cm.
Z bisusnimi nitmi se lahko pritrdijo na ka
terokoli trdo naravno ali umetno površino
(kamne, potopljena drevesa, trupe ladij,
24 boje, druge grajene vodne objekte, na cevi
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Razširjenost potujoče trikotničarke

in vanje …). Prijemajo se tudi ena druge in
na debelo prekrijejo vse pod sabo, s čimer
zadušijo vse druge školjke in živali. Našteli
so tudi že 200.000 osebkov na kvadratni meter! Živi v rekah, jezerih in tudi v brakičnih
lagunah. Mehko dno je zanje manj pri
merno, v njem izkoriščajo domorodne vrste
školjk in druge trde predmete, na katere se
prijemajo.
Potujočo trikotničarko so celo namerno naselili v nekatera jezera, kjer menda
učinkovito filtrira vodo, v večjem delu sveta pa vendarle povzroča veliko ekonomsko
škodo. Množična rast na različnih objektih,
še posebno v ceveh hidroelektrarn ali drugih odvzemih vode, hitro zamaši cevi in
zmanjša pretok. Na navigacijskih bojah se
lahko potujoče trikotničarke namnožijo
v tolikšni meri, da boje obtežijo in s tem
potopijo. Posebno nevarna je razrast po
rečnih zapornicah. Na trupih ladij trikotničarke povečujejo upor in jih upočasnjujejo, mašijo pa tudi cevi za hlajenje ladijskih
motorjev. Odstranjujejo jih tudi v območjih
kopalnih voda, saj ostre lupine povzročijo

Potujoča trikotničarka v Dravi (foto: Slavko
Prijatelj)

grde ureznine. Svetovno gospodarstvo tako
na leto skupno porabi na stotine milijonov
dolarjev samo za odstranjevanje trikotničark. Razen izjem je njihov ekološki vpliv
negativen. Fitoplankton precejajo hitreje in
uspešneje od zooplanktona. Le-ta tako ostane brez hrane, manjše gostote zooplanktona pa pomenijo manj hrane za ribe. Povrh
vsega se potujoče trikotničarke ne hranijo
z modro zelenimi cepljivkami. Ko se je ta
školjka razširila v ameriška jezera, se je v
njih povečala količina teh alg, ki proizvajajo toksine. V Severni Ameriki je potujoča
trikotničarka povz ročila zmanjšanje po
pulacij dveh tretjin domorodnih vrst školjk.
Potujoče trikotničarke so se sprva širile
po vodnih poteh zaradi rečnega prometa,
še posebno po izgradnji novih umetnih
kanalov, ki so povezali različna povodja.
S selitvijo rib in rakov med ribogojnicami
so jih prenašali lokalno. V izolirana jezera
se širi s premiki plovil ter drugo opremo za
vodne športe.
V Sloveniji je širjenje potujoče trikotničarke
razmeroma dobro dokumentirano. Uradno
so jo prvič zabeležili leta 1993 v Dravi pri
Mariborskem otoku, so se pa ribiči na mariborskem Lentu nad njo pritoževali že naj

manj pet let prej. Zdaj je razširjena po celotni reki Dravi in vzporednih kanalih HE
Zlatoličje in HE Formin. V Blejskem jezeru
so jo prvič opazili leta 2011, že jeseni 2012
pa so potapljači opozorili na znatno razraščanje nove školjke na nekaterih lokacijah. Od takrat jo potapljači Društva za podvodne dejavnosti Bled odstranjujejo vsako
leto. V zadnjih letih so jo našli v Velenjskem
jezeru in reki Paki pod iztokom iz jezera ter
v nekaterih gramoznicah v Pomurju. Vsem
novim lokacijam so skupne rekreativne
športne dejavnosti. Razvoj turizma in
novih vodnih športov s poceni dostopno in
zlahka prenosno opremo (npr. sup) bo še
hitreje vplival na njeno razširjanje. Školjka
se namreč uspešno pritrjuje tudi na opremo
in se z njo učinkovito prenaša v sosednje
vodne ekosisteme. Brez hitrega sprejema
aktivnih, učinkovitih in predvsem dobro
nadziranih ukrepov jo bomo razselili tudi
v druga jezera in številne gramoznice v
Prekmurju. Prav tako bo verjetno naselila druge reke (Kolpa, Soča), kjer so vodni športi pogosti. Ne glede na vse ukrepe
se bo ta vrsta iz Blejskega in Velenjskega
jezera nizvodno razširila v reko Savo.
Nova akumulacijska jezera hidroelektrarn
s kamnitimi brežinami so idealno okolje
za njeno poselitev, še posebno spodnjesavske akumulacije. V prihodnosti bodo z njo
verjetno imeli ogromne stroške, zaradi pri
mernejše temperature vode celo večje kot
na hidroelektrarnah na reki Dravi. Verjetno
bo prekrila tudi potopljene zidove mestne
Ljubljanice. Poleg prenosa ličink z opremo
velja opozoriti tudi na previdnost pri razvažanju gramoza iz gramoznic in rek, kjer
živi potujoča trikotničarka. Zunaj vode v
hladnem in vlažnem okolju lahko preživi
celo do tri tedne.
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Jalžićeva kongerija
Congeria jalzici Morton & Bilandžija, 2013
Jamsko školjko Kuščerjevo kongerijo
(Congeria kusceri Bole, 1962) je opisal
slovenski malakolog Jože Bole na podlagi
lupinic, ki jih je v izviru v Dalmaciji našel
njegov predhodnik Ljudevit Kuščer, po
katerem je vrsto tudi poimenoval. To je bila
prva in dolgo časa edina opisana izključno
podzemeljska školjka na svetu. Kasneje so
jo na dinarskem krasu nekdanje Jugoslavije
našli v še več izvirih oziroma jamah. V
začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja
je Boris Sket našel lupinice školjke tudi v
substratu izvira Krupe. Raziskovalci so bili
dolga leta v skrbeh za njeno usodo, saj se so
se v kraško zaledje Krupe do sredine 80. let
prejšnjega stoletja iz semiške Iskre scejali
poliklorirani bifenili (t. i. PCB). Ti so uničili
tudi glavni vir pitne vode v Beli krajini. V
letu 2010 je Andrej Hudoklin v porečju
Krupe našel kraški izvir, v sedimentu pod
njim pa lupinice jamske školjke. V istem letu
so zaledno vodno jamo raziskali potapljači
in v njej našli žive jamske školjke, zaradi
česar so izvir poimenovali Izvir jamske
školjke.
Genetske analize so pokazale, da
se belokranjske kongerije skupaj s
severnohrvaškimi razlikujejo od preostalih
jamskih školjk dinarskega krasa. Vrsto so
poimenovali Jalžićeva kongerija (Congeria
jalzici) po hrvaškem biospeleologu Branku
Jalžiću. V Bosni so prepoznali še eno
vrsto (Congeria mulaomerovici Morton &
Bilandžija, 2013). Jalžićeva kongerija je tudi
morfološko drugačna od drugih kongerij.
Velika je največ 13 mm. Po navadi je za
malenkost daljša, kot je visoka. Zunanja
26 površina je rjave barve.
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Kongerije živijo pri stalni nizki temperaturi
v strugi podzemskih tokov, kjer so pogosto
v večjih skupinah pritrjene na kamnite
stene. Podobno kot pri drugih školjkah
sta spola ločena. Hranijo se s filtriranjem
drobnih organskih snovi iz podzemne vode.
Razmnožujejo se, ko je gladina podzemne
vode nizka, da lažje pride do zunanje
oploditve. Občutljive so za vse oblike
onesnaženja. Pričakovana življenjska doba
kongerij je ocenjena na 30–40 let.

Lupine Jalžićeve kongerije (foto: Andrej Hudoklin)

Prepoznavanje
školjk

Mnogokrat se moramo iz previdnosti,
zaradi netipičnih ali nejasnih znakov,
zadovoljiti s prepoznavo le do nivoja rodu.
Pomembni znaki so:

sklepna vez
zadaj

levo

širina

vrh

vrh – leži pri zgornjem robu in tvori jedro, od
katerega se začenjajo prirastnice. Pri unionidih
je pomaknjen naprej, tako da školjko zlahka
orientiramo in določimo levo in desno stran
dolžina školjke – največja razdalja med sprednjim
in zadnjim robom
višina školjke – največja razdalja med zgornjim
in spodnjim robom lupine
širina školjke – največja razdalja med najbolj
izbočenima deloma obeh lupin, kadar je školjka
zaprta
ščit – polje na zgornji strani lupine za vrhom. Na
njegovem sprednjem delu leži sklepna vez. V
tem delu lupina ni izbočena, temveč je nekoliko
stisnjena in ima ozek gredelj ali pa je dvignjena
v obliki topokotnega trikotnika
sklepna vez (ligament) – za vrhom in pri praznih
lupinah drži obe polovici narazen. Pod sklepno
vezjo leži sklep, ki je sestavljen iz različnih
zobcev in letvic, katerim na nasprotni lupini
ustrezajo jamice in brazde. Sklep brez zobcev
imajo brezzobke.

vrh

spredaj

zgornji rob

dolžina

ščit

višina

Školjke je težko prepoznati po eni sami
lupini. Kadar pa imamo več lupin in več
živih školjk različnih velikosti, je precej
lažje. Znake za prepoznavanje je treba
primerjati tudi med različnimi školjkami
in lupinami. Prepoznavanje manjših
školjk po obliki lupin je težje, a so pogosto
razlikovalni znaki bolje vidni pri mladih
školjkah, pri starih so lupine pogosto
obdrgnjene. Oblika manjših in velikih
školjk iste vrste je lahko tudi na istem
mestu zelo različna, predvsem zaradi
različnega razmerja med velikostjo ščita
in celo školjko. Na vsakem mestu je zato
smiselno nabrati in shraniti več lupin in
fotografirati več školjk. Potapljači naj bodo
med fotografiranjem pozorni na odprtini
dotekalke in odtekalke.
Za enostavno prepoznavanje školjk
navajamo
splošne
razlike
med
posameznimi vrstami. Zaradi pestrosti
barv se temu znaku izogibamo. Za težje
prepoznavne primerke ali druge vrste
(podolgovati škržek in A. exulcerata) je
treba uporabiti znanstveno literaturo, v
kateri je zapisanih več podrobnih znakov.
V tej knjižici navajamo le enostavne znake.

zadaj

spredaj
spodnji rob

desno
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Trikotničarke (Dreissenidae)
Lupine trikotaste oblike. Žive školjke pritrjene.

Potujoča trikotničarka (Dreissena polymorpha)
Površinska žival.
Višina izrazito daljša od dolžine in širine.
Pri vrhu oster rob.
Značilen zebrast vzorec, viden le pri
tistih, ki jih ne preraščajo alge.

Jalžićeva kongerija (Congeria jalzici)
Jamska žival. Lupine lahko najdemo tudi v izvirih.
Višina malo daljša od dolžine in širine.
Pri vrhu zaobljena.
Živa enakomerno svetlo rjava, brez prog.

Unionidi (Unionidae)
Vrh bliže sprednjemu delu lupine.
Večje »klasične« školjke. Niso pritrjene.

Škržki (Unio spp.) (str. 29)
Školjke podolžno ovalne, zmerno široke.
Lupina debela in močna, tudi pri manjših školjkah.
Sklep in sklepni zobci jasno opazni.
Vrh brez jasno vidnih koncentričnih odebelitev,
pogoste majhne odebelitve, izboklinice in gubice.

Rečna enozobka (Microcondylea bonellii)
Školjka ovalna, ozka (»suha«).
Lupina tanka, lahka glede na velikost. Zgornji in
spodnji rob lupine nista vzporedna.
Sklepni zobec majhen, slabo opazen.
Vrh izrazito spredaj.
Ščit nizek.
Edina takšna v jadranskem povodju.

Brezzobke (Anodonta/Sinanodonta/
Pseudanodonta) (str. 30)
Školjke dokaj visoke, široke, nekatere zelo dolge.
Lupina navadno tanka, krhka.
Sklep brez zobcev.
Vrh navadno z jasno vidnimi koncentričnimi ali
vzporednimi odebelitvami.
Ščit gredljast, stisnjen.
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Navadni škržek (Unio crassus)
Lupina lahko ovalna, koničasto jajčasta, ledvičasta. Zadnja stran redko ostro zaključena, navidezna
konica v spodnji polovici školjke. Spodnji rob lupine po navadi raven, redko tudi malo vbočen. Zgornji
in spodnji rob lupine redko vzporedna. Pri manjših školjkah vidne majhne izboklinice in odebelitve
na vrhu. Pri večjih navadno obdrgnjene. Dolžina lupine krajša od dvakratne višine (navadno krajša
od 1,9-kratnika višine). V Sloveniji običajno do 7 cm.

Slikarski škržek (Unio pictorum)
Lupina izrazito podolgovato ovalna. Zadnja stran lupine ostro zaključena. Navidezna konica v
sredini školjke, blizu dolžinske osi lupine. Zgornji in spodnji rob lupine navadno jasno ravna in
vzporedna. Na vrhu precej izrazite grčaste odebelitve in izboklinice, vidne tudi pri večjih školjkah.
Dolžina lupine daljša od dvakratne višine.

Podolgovati škržek (Unio elongatulus)
Lupina lahko ovalna, ledvičasta.Spodnji rob lupine običajno raven, vendar lahko tudi malo vbočen;
zgornji rob se lahko rahlo dviga od sprednjega proti zadnjemu delu. Pri večjih lupinah razmerje med
dolžino in višino 1:1,8–2,0.
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Velika brezzobka (Anodonta cygnea)
Na vrhu rahle koncentrične odebelitve prirastnic. Lupina tanka, krhka, vendar odvisno od trdote
vode lahko tudi debelejša. Ščit nizek. Pri tipičnih primerkih zgornji in spodnji rob lupine ravna in
vzporedna ali vsaj zgornji rob vzporeden z dolžinsko osjo lupine. Večina školjk netipičnih, lupina
lahko tudi drugih oblik.

Mala brezzobka (Anodonta anatina)
Na vrhu vzporedne izrazite, večinoma neprekinjene odebelitve sekajo prirastnice. Zgornji in spodnji
rob lupin nista vzporedna. Ščit visok, še posebno pri manjših školjkah. Raznolike oblike lupin.

Rečna brezzobka (Pseudanodonta middendorffi)
Školjka ozka, zelo sploščena, široka manj kot polovico višine. Lupina tanka in krhka. Vrh izrazito na
sprednjem delu lupine. Ščit se dviga nad vrh, vendar pogostokrat manj kot pri mali brezzobki. Spodnji
rob precej raven. Na vrhu zelo majhne izboklinice, okoli njih zelo neizrazite odebelitve prirastnic.
Kadar so odebelitve prirastnic bolj vidne, so prekinjene in niso ravne kot pri mali brezzobki.

Kitajska brezzobka (Sinanodonta woodiana)
Vrh izrazito odebeljen z izrazitimi širokimi odebelitvami, ki sekajo prirastnice. Od vrha proti robu
potekajo žarkaste črte. Zgornji rob običajno dokaj raven, spodnji rob izrazito zaokrožen. Ob pogledu
deluje okrogla.
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Imate svojo fotografijo školjke, pa ne
veste, kateri vrsti pripada? Želite svojo
najdbo deliti z drugimi?
Zemljevidi razširjenosti velikih školjk
Slovenije predstavljeni v tej knjižici so
nastali tudi s pomočjo podatkov, ki so
jih s fotografijami posredovali številni
posamezniki.
Povezava interneta in pametnih telefonov omogoča, da se v zbiranje podatkov o
rastl inskih in živalskih vrstah ter njihovih
habitatov lahko vključi vsak in sodeluje
v t. i. konceptu ljudske znanosti (Citizen
Science). Temeljna enota sporočanja
opažanj je fotografija, ki dokazuje pri
sotnost vrste in hkrati prispeva k večjemu
poznavanju njene razširjenosti.
Posredovanje fotografij je možno preko
uporabniškega vmesnika BioPortal. Svoje
fotografije lahko vnesete preko zavihka
moje.fotografije ali pa jih pošljete po elektronski pošti na bioportal@ckff.si. Pri tem
ne pozabite navesti lokacije in datuma
posnetka.
V foto.arhivu BioPortala (http://www.bioportal.si/fotoarhiv.php) lahko brskate po
več kot 100.000 fotografijah rastlinskih in
živalskih vrst ter njihovih habitatov – med
njimi je tudi že več kot 500 fotografij velikih školjk celinskih voda.
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Kitajska brezzobka, zadrževalnik Medvedce (foto:
Slavko Prijatelj)

Potujoča trikotničarka, Paka pri Šmartnem ob Paki
(foto: Maja Sever)

Škržek, Soča v Solkanu (foto: Simon Kovačič)

Ali ste vedeli, ...
• da ena sama velika školjka lahko prefiltrira tudi 40 l vode na dan?
• da je riba pezdirk (Rhodeus amarus) odvisna od unionidov, saj vanje odlaga ikre? Oplojene ikre so tako v škržnih gubah školjke ves čas obdane s svežo, s kisikom bogato
vodo. Glohidiji domorodnih unionidov se pezdirka ne oprijemajo, glohidiji kitajske
brezzobke pa se. Kitajska brezzobka tudi zavrača pezdirkove ikre.
• da je pestrost sladkovodnih školjk mnogo večja v Severni Ameriki, saj lahko živi v eni
sami reki več vrst, kot jih je znanih v Evropi?
• da sladkovodne školjke spadajo med najbolj dolgožive živali na planetu? Evropska potočna bisernica (Margaritifera margaritifera) lahko živi tudi 120 let, nekatere severnoameriške vrste tudi več kot 150 let. Vseeno ne prekašajo morskih školjk, ki lahko živijo
do 350 let.
• da so do sredine dvajsetega stoletja lupine sladkovodnih školjk uporabljali v proizvodnji gumbov, meso pa uporabili kot hrano za perutnino? V nekaterih državah iz školjk
še vedno delajo gumbe.
• da so nekoč sladkovodne školjke jedli? Brezzobk iz ribnikov danes nikakor ne priporočamo. Na reki Kolpi ribiči še vedno preganjajo krivolovce, ki nabirajo zavarovane
navadne škržke.
• da, ko školjka pogine, mišici zapiralki popustita, ligament pa kot vzmet odpre loputi?
Zato imajo mrtve školjke vedno odprte lupine. Po daljšem času ligament propade in
lupini se ločita.
• da je oblika vsake školjke edinstvena? Loput različnih osebkov zato nikakor ne moremo sestaviti in zapreti.

Izbor publikacij Centra za kartografijo favne in flore

Atlas predstavlja trenutno poznavanje razøirjenosti netopirjev v Sloveniji, kljuœno za njegov nastanek pa je bilo obseæno
terensko delo ob nenadomestljivem sodelovanju mnogih raziskovalcev. Priœakujemo, da bo priœujoœe delo spodbudilo
nadaljnje raziskave in si æelimo, da bi predstavljeni podatki prispevali k uœinkovitejøemu varstvu netopirjev in njihovih
habitatov.
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Atlas dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) Slovenije
Atlas of butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera) of Slovenia

The Atlas, which was made possible largely due to the extensive fieldwork and indispensable cooperation by numerous researchers, presents the current knowledge of bat distribution in Slovenia. We expect that the work will instigate
further research and sincerely hope that the presented facts will contribute to a more effective conservation of bats
and their habitats.
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Atlas netopirjev (Chiroptera) Slovenije
Atlas of the bats (Chiroptera) of Slovenia

razširjenost, ekologija, varstvo

Uredniki se z raziskovanjem netopirjev ukvarjajo od leta 1996. Vsi so leta 2002 diplomirali s temami s
podroœja ekologije oz. morfologije netopirjev na Oddelku za biologijo Biotehniøke fakultete Univerze v Ljubljani
pri prof. dr. Borisu Kryøtufku ali doc. dr. Petru Trontlju. Leta 1998 so bili med ustanovitelji Sekcije za prouœevanje in varstvo netopirjev pri Druøtvu øtudentov biologije, ki je leta 2001 prerasla v samostojno druøtvo. Vsi
trije so podiplomski øtudentje, zaposleni na Centru za kartografijo favne in flore, Oddelku za æivalsko fiziologijo
Zooloøkega inøtituta Univerze v Tübingenu in na Oddelku za biologijo Biotehniøke fakultete v Ljubljani.
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The Atlas’s editors have been engaged in bat research since 1996. They all graduated in 2002 from the sphere
of ecology and morphology of bats at Department of Biology at the Biotechnical Faculty, Ljubljana University,
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