
Podobno kot pri človeku, so zaradi njene dolgoživosti tudi 
za človeško ribico nevarne že nižje, a dolgotrajne 
koncentracije škodljivih snovi v podzemni vodi. 

NOVA GROŽNJA – INVAZIVNA TUJERODNA GLIVICA 

Ob najdbi proteusa izven jam obvestite dežurni telefon 
SOS Proteus 031/ 804 163  

ali Regijski center za obveščanje (112)! 

Virtualno informativno tablo je izdalo Društvo za jamsko biologijo v sklopu projekta “Invazivke nikoli ne počivajo: Ozaveščanje in 
preprečevanje negativnega vpliva invazivnih vrst na evropske ogrožene vrste”, s finančno podporo Ministrstva za okolje in prostor (2550-16-
300010). Besedilo: Gregor Aljančič, Magdalena Aljančič, Tatjana Kordiš. Fotografije: Gregor Aljančič, Magdalena Aljančič, Darko Hribar, Srdjan 
Živulovič. Shema: Katia Bouckaert, CWEPSS; arhiv časopisa Klasje (2003). Oblikovanje: Magdalena Aljančič. Društvo za jamsko biologijo, 2017. 
 

Človeška ribica ali proteus je repata dvoživka (Amphibia, Urodela, Proteidae). V Evropi 
je edini na jamsko okolje prilagojeni vretenčar. Koža nima temnega pigmenta (rahlo 
opazen je le pri ličinkah), a se na svetlobi lahko ponovno razvije. Zaradi presevanja 
krvi je rahlo rožnata. Oči so delno razvite le pri ličinkah, pozneje zakrnijo in jih 
preraste koža.  
Hrana: plenilec; manjše vodne živali. Več lahko preživi brez hrane. 
Razmnoževanje: Po ugotovitvah v laboratorijih leže jajca (do 70; premer 12 mm); 
razvoj zarodka traja okoli 4 mesece, odvisno od temperature vode. Živorodnost je 
vprašljiva, morda le izjemoma. 
Življenjska doba: Neznana, v jamskih laboratorijih do 100 let. 
Sorodstvo: rod Necturus (vzhodni del Severne Amerike); med današnjimi evropskimi 
dvoživkami nima sorodnika. 
Izvor: nepojasnjen; relikt terciarne favne, ki je preživel ledene dobe. 
Ogroženost: Ranljiva vrsta (črna podvrsta tudi izjemno redka). V Sloveniji je 
zavarovana od leta 1951. 

ČRNA ČLOVEŠKA RIBICA (Proteus anguinus parkelj) 
Ker živi le v jamskem spletu blizu Črnomlja in 
nikjer drugje na svetu, je črna človeška ribica 
izjemno  ogrožena. Od tam priteka pitna voda 
za Belo krajino – skupaj s črno človeško ribico 
jo lahko za vedno uniči že lokalno onesnaženje. 

 
Bela človeška ribica živi v skoraj 
nedostopnih podzemeljskih rekah 
Dinarskega krasa, od Tržaškega krasa pa 
do Črne gore. Črna človeška ribica živi 
samo v Sloveniji, v Beli krajini. 
Sledi njene okoljske DNK so našli tudi v 
podzemni vodi  črnogorskega krasa; 
kaže, da je razširjena  vse do obal 
Skadarskega jezera. 
 

RAZŠIRJENOST ČLOVEŠKE RIBICE 

ČLOVEŠKA RIBICA (Proteus anguinus) 

Onesnaženje se v kraški pokrajini 
spira neposredno v podzemno vodo, 
ki je vir naše pitne vode in obenem 
življenjsko okolje jamskih živali. Vodo 
najbolj onesnažujejo intenzivno 
kmetijstvo, neurejena odlagališča 
odpadkov, urbanizacija  ter industrija.  

VARSTVO PROTEUSA JE TUDI OHRANJANJE PITNE VODE!  

Visoke vode na kraških območjih občasno naplavijo na 
površje človeške ribice. Tudi če so nepoškodovane, na 
suhem kmalu poginejo, v potokih pa jih pojedo plenilci. 
Na površju so človeške 
ribice  izpostavljene 
boleznim površinskih 
dvoživk. Največjo skrb 
vzbuja širjenje nevarne 
invazivne tujerodne 
glivice hitridiomicete,   
ki jo je človek nepazljivo 
vnesel iz Azije. 

Več o hitridiomikozi na spletni stran projekta: http://invazivke.weebly.com/.  

Več o zatočišču in reševalnih akcijah SOS Proteus na spletni stran  
Jamskega laboratorija Tular 

Ozaveščanje javnosti 

JOANNES ANTONIUS SCOPOLI (1723–1788)  
je bil južnotirolski zdravnik, ki je služboval v rudniku živega 
srebra v Idriji. Njegov opis in risba človeške ribice, ki ju je 3. 
maja 1762 poslal v pismu Carlu Linnéju, je prvi znanstveni opis 
te živali, človeška ribica pa tako prva znanstveno opisana jamska 
žival na svetu. Opisani primerek so najverjetneje našli v izviru 
Virskega potoka na Viru pri Stični.  
Obveljalo pa je ime Proteus anguinus,  ki ga je skupaj s kratkim 
opisom in risbo prvi objavil Joseph N. Laurenti leta 1768. 

“V stiškem samostanu so samostanski fratri lovili ‘bele ribe’, ki jih je bruhalnik pri 
bližnjem Viru ob visoki vodi bruhal na plan. V posodah z vodo so jim ujete služile kot 
znanilke vremena – ustno poročilo ne pove, kako. Wulfen* je tedaj prinesel iz Stične 
v Ljubljano Scopoliju vsaj dva živa primerka. Tu ju je naslikal, eno s štirikrat, drugo  s 
trikrat razvejenimi škržnimi grebeni. Novo žival je preučil  in tudi konzerviral v 
alkoholu. Opis s slikama je poslal Linnéju** v  pismu 3. maja 1762.”  

(Darinka Soban, 2004: Joannes A. Scopoli  – Carl Linnaeus: dopisovanje 1760 – 1775) 
___ 
*Franciscus Xaverius Wulfen - jezuit, najzvestejši Scopolijev sodelavec 
**Carl Linnaeus (Linné) - švedski botanik, zdravnik in zoolog, »oče taksonomije«, je opravil pionirsko 
delo pri znanstvenem poimenovanju rastlin z latinskimi imeni in velja za enega od začetnikov sodobne 
ekologije. 

VIR PRI STIČNI – locus classicus 

http://www.cwepss.org/
http://invazivke.weebly.com/
http://www.tular.si/images/pdf/Zatocisce_za_cloveske_ribice.pdf
http://www.tular.si/
http://www.herpetolosko-drustvo.si/
http://www.odonatolosko-drustvo.si/
http://www.mop.gov.si/
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