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

En klik od pozabe!

Vsak vaš posredovani podatek je nov kamenček v
mozaiku poznavanja razširjenosti vrst in pomemben
prispevek k razumevanju vodnega življa v Sloveniji.
S projektom Ujemite naravo! vzpostavljamo sistem množičnega
zbiranja podatkov o redkih, ogroženih in tujerodnih vrstah rib,
potočnih rakov in školjk v Sloveniji.
Povezava interneta in pametnih telefonov omogoča, da se v zbiranje
podatkov lahko vključi vsak in tako sodeluje v t. i. konceptu ljudske
znanosti (Citizen Science).

Zakaj projekt Ujemite naravo!
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Pomen zbiranja podatkov – vsak podatek šteje
Vsaka fotografija dokazuje prisotnost vrste V Sloveniji še nimamo celovitega monitorinin hkrati prispeva k večjemu poznavanju ga tujerodnih vrst. V sladkih vodah so bile
njene razširjenosti. Bistveno je, da so podat- od zadnjih štirih odkritih tujerodnih vrst
ki zbrani na enem mestu, saj šele takrat lah- tri odkrite naključno (rak trnavec pri Ptuko vidimo širšo sliko. Fotografije z več lokacij ju, školjka kitajska brezzobka v Beli krajini,
omogočajo pregled stanja na nekem območju, volovska žaba v Fiesi), le ena pa v okviru
fotografije z iste lokacije pa skozi leta doka- strokovnih raziskav (tujerodni glavoč v reki
zujejo lokalne spremembe. Urejeni podatki Savi). Le zgodnje odkritje tujerodnih vrst
so tako podpora številnim različnim raziska- omogoča njihovo uspešno odstranjevanje.

Zakaj ravno mi, ribiči?
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Stalno smo za vodo in večino rib, ki jih ujamemo, izpustimo nazaj. Spomin na izpuščene ribe hitro bledi, posneta fotografija ribe, opremljena s točno lokacijo, pa lahko postane trajen podatek.
In kdo poleg nas, razen redkih ihtiologov, dobro pozna bivališča rib v naših vodotokih in jezerih?
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Za razlikovanje med vrstami je pogosto treba prešS fotografiranjem živali v roki takoj dobimo občutek
teti plavutnice v določeni plavuti. V primeru somičev o njeni velikosti.
je na fotografiji ključna razprta podrepna plavut.

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

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

En klik od pozabe …
Temeljna

enota

sporočanja

opažanj

je Vse fotografije in podatki, zbrani v projektu

fotografija. Za njihovo posredovanje smo Ujemite naravo!, bodo vključeni v Podatkovrazvili enostaven sistem na BioPortal.si. no zbirko CKFF in javno dostopni na BioPorSvoje fotografije lahko vnesete preko zavihka tal.si. Oglejte si jih na povezavah projekta
moje.fotografije ali pa nam jih pošljete po http://www.bioportal.si/projekti_podatki.php:
elektronski pošti na bioportal@ckff.si.

Vnos fotografij
Registriraj se v moj.BioPortal.
Pojdi v zavihek moje.fotografije.

• V interaktivni karti (iKarta) projekta so
prikazane vse lokacije zbranih podatkov.

• Naveden je seznam (Podatki) zabeleženih
vrst in njihove fotografije.

• Za vsako vrsto je na voljo iKarta lokacij,
na katerih je bila vrsta zabeležena.

Klikni na polje Dodaj fotografijo.
Klikni na polje Izberi datoteko.
Izberi fotografijo in le-ta se prenese.
Podatki o lokaciji se izpišejo, če so shranje-

Ne pozabi!
•

ni v fotografiji. Če teh podatkov ni, lokacijo
določiš s klikom na zemljevid (Ročna
označitev lokacije).
Izberi Ujemite naravo!
Klikni na polje Potrdi.

V telefonu vklopi spremljanje lokacije, v fotoaparatu telefona pa shranjevanje lokacije.

•

Ujete ribe fotografiraj. Za vrste, ki jih ne
prepoznaš, naredi več fotografij.

•

Fotografiraj tudi školjke, potočne rake in
drugi vodni ter obvodni živelj, ki ga opaziš.

•

Fotografiraj habitat.

Besedilo: Marijan Govedič, Peter Valič, Zvonko Furman, Igor Miličić, Aleksandra Lešnik, Miroslav Žaberl
Fotografije: Marijan Govedič, Peter Valič, Barbara Zakšek, Slavko Prijatelj
Lektura: Marjetka Šivic
Oblikovanje: Branka Trčak
Založila: Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, Ljubljana
Tisk: SCHWARZ PRINT d.o.o.
Naklada: 5.000 izvodov
Nosilec projekta: Ribiška zveza Slovenije (RZS)
Partner projekta: Center za kartografijo favne in flore (CKFF)
Trajanje projekta: od septembra 2016 do oktobra 2017
Vodja projekta: Marijan Govedič
Kontaktna oseba na RZS: mag. Igor Miličić

Projekt Ujemite naravo! sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor iz
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