
»...redka, morda že zatrta plazilka.«
   Spomenica, 1920

MOČVIRSKA  SKLEDNICA

Emys orbicularis

Kaj jo ogroža?   Kaj jo ogroža?
Problematične vnešene vrste

   Rdečevratka
   Trachemys scripta elegans

   Rumenovratka 
   Trachemys scripta scripta

Močvirska sklednica je naša edina domorodna
sladkovodna želva. 

Po merilih Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN) je 
uvrščena na Rdeči seznam ogroženih plazilcev (Reptilia). V 
Sloveniji spada med prizadete vrste (E – endangered), kar 
pomeni, da ji grozi izumrtje, če se bo nadaljevalo uničevanje 
zanjo primernih habitatov.

Vključena je na 
seznam strogo 
zavarovanih vrst 
vretenčarjev
Bernske konven-
cije in na seznam 
družbeno pomemb-
nih živalskih in rast-
linskih vrst Direktive 
o habitatih. Tudi v 
Sloveniji je zavaro-
vana, med drugim 
v okviru omrežja 
NATURA 2000.

»...redka, morda že zatrta plazilka.«
   Spomenica, 1920

MOČVIRSKA  SKLEDNICA

Emys orbicularis

Problem vnosa 
tujerodnih vrst želv
Lastniki tujerodnih vrst želv 
pogosto izpustijo svoje hišne 
ljubljenčke v najbližji potok 
ali ribnik, ko ti prerastejo 
akvarij.
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Podprto s subvencijo Islandije, Lihtenštajna in Norveške preko 
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Naklada: 4000 izvodov

Veseli bomo vsakega zanimanja,
pozdravljamo pa tudi nove člane!

Te želve tekmujejo z 
domačimi za hrano, 
prostor in sončna mesta. 
V naravno okolje pa
lahko vnesejo tudi 
bolezni in zajedalce.

Problematične vnešene vrste
Problem vnosa 
tujerodnih vrst želv

izginjanje primernih • 
življenjskih prostorov zaradi 
vse obsežnejše urbanizacije 
in fragmentacije bivališč

onesnaževanje okolja• 
promet• 
vnos tujerodnih vrst želv• 

melioracije • 
mokrišč

čiščenje • 
in  poglabljanje 
drenažnih jarkov ob  
neprimernem času



     Razlike med spoloma     Razlike med spoloma
Samci imajo vbočen trebušni ščit, debelejši rep, rdečkasto 
ali belo do rumenkasto obarvano šarenico, močnejše in 
daljše kremplje. So manjši od samic.

     Opis     Opis

Oklep odraslih želv meri v dolžino okrog 23 cm. Tehtajo do 
1,5 kg, a so v večini primerov manjše. Njihovo telo je posuto 
z drobnimi rumenimi pegami ali žarki na temni podlagi. 
Oklep je sestavljen iz hrbtnega in trebušnega ščita in je 
ovalne oblike. Sprednje okončine imajo pet prstov, zadnje 
štiri. Prsti so povezani s plavalno kožico. Mladiči so temnejši 
in imajo okrogel oklep z izrazitimi kolobarji, ki pomenijo 

letnice. Sklednice živijo do 120 let.

Razred: plazilci (Reptilia)
Red: želve (Testudines)
Družina: sklednice 
(Emydidae)
Vrsta: močvirska sklednica 
(Emys orbicularis, Linneaus, 
1758)

     Razmnoževanje

Spolno aktivnost opazimo takoj po zimskem mirovanju 
(aprila, maja), ko se želve iz prezimovališč premaknejo na 
prostor, kjer se parijo. Sredi maja odložijo samice na suhih, 
toplih in z rastlinjem revnih mestih od 6 do 15 jajc.

     Življenjski prostor

Močvirska sklednica živi 
v sladkih in polslanih 
vodah. Najpogosteje 
so to stoječe do rahlo 
tekoče vode, bogate z 
rastlinjem, jarki, ribniki, 
plitva jezera in gozdna 
močvirja.

Samice imajo raven trebušni ščit, višji hrbtni ščit kot samci in 
rumeno ali zeleno rumeno šarenico.

Razširjenost:

Severna Afrika, večji del
Evrope in preko Male Azije
do Turkmenistana .
V Sloveniji živi na 
Ljubljanskem barju, v Beli 
Krajini, Sečovljah, 
mrtvicah Save in Mure in še 
kje. V številne kraje je bila 
prinešena.

Opis Razlike med spoloma

Življenjski prostor    Prehrana

Hrano zaznavajo s 
kemoreceptorji tako 
na kopnem kot v vodi. 
Večinoma se hranijo 
s polži, vodnimi in ko-
penskimi žuželkami ter 
njihovimi ličinkami,

    PrehranaRazmnoževanje

Razširjenost

Jajca so bela in 
podolgovata, sprva
mehka lupina pa na 
zraku otrdi. Mladiči 
se izležejo po 8 do 10 
tednih, včasih pa šele 
naslednjo pomlad.

1 cm

dvoživkami, raki, 
mehkužci, ribjimi 
mladicami in ikrami, 
mrhovino, vodnimi 
rastlinami in redko 
tudi z vodnimi ptiči in 
večjimi ribami.

Dejavne so od februarja do 
novembra. Zimo preživijo 
zakopane v mulj na dnu 
vodnega telesa.




