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Moje prve ribe celinskih voda je nov priročnik v seriji 
preprostih določevalnih ključev izr. prof. dr. Barbare 
Bajd, ki tokrat predstavlja raznovrstnost rib celinskih 
voda v Sloveniji. Priročnik vključuje tudi potamodro-
mne in anadromne vrste rib, ki le del svojega življe-
nja preživijo v celinskih vodah. V uvodu se najprej 
spoznamo z razdelitvijo rib glede na habitat, povodja 
v Sloveniji ter osnovne morfološke in fiziološke zna-
čilnosti. Naučimo se lahko, da v celinskih vodah na 
območju Slovenije živi več kot devetdeset vrst rib. V 
poglavju o ogroženosti rib, katerega vsebino bi pose-
bej pohvalil, izvemo, kaj najbolj vpliva na občutljive 
ekosisteme celinskih voda in njihovo biotsko pestrost, 
ki jo človek s svojim delovanjem vse bolj ogroža. Av-
torica izpostavi onesnaževanje vod, regulacijo rečnih 
strug, gradnjo pregrad, umetnih akumulacij in jezov, 
vnos tujerodnih vrst rib ter pretiran ribolov. Naučimo 
se tudi opazovati glavne značilnosti zgradbe celinskih 
rib: obliko njihovega telesa, ust ter plavuti. Poglavje 
o pomenu in uporabi preprostih določevalnih ključev 
je predvsem namenjeno staršem in učiteljem. V njem 
avtorica pojasnjuje, kako se preprosti ključi razlikujejo 
od strokovnih bioloških ključev ter kaj se lahko otrok 
nauči ob uporabi preprostega določevalnega ključa. V 
naslednjem poglavju se lahko naučimo 32 novih ozi-
roma manj znanih pojmov, ki so pomembni za razu-
mevanje obravnavane tematike. 

V knjižici lahko spoznamo 36 vrst rib, ki se jih s 
pomočjo določevalnega ključa naučimo natančno 
opazovati, primerjati in razlikovati. Vsaka vrsta je 

predstavljena z nazorno fotografijo ter z besedilom 
preprostega določevalnega ključa, ki nas usmeri do 
prepoznave organizma, ki ga opazujemo. Vsaki vrsti je 
dodan tudi opis o razširjenosti vrste ter posebnosti o 
njenem življenju ter uporabnosti s prehrambnega sta-
lišča. Za vsako vrsto so uporabljene tudi barvne ikone 
s črkami, ki vrste delijo na prebivalke jadranskega in 
črnomorskega povodja ter glede na to, ali gre za redko, 
tujerodno, domorodno, ogroženo, ranljivo ali izumrlo 
vrsto. Med predstavljenimi vrstami so številne tujero-
dne vrste (npr. ameriški somič, sončni ostriž, zlati ko-
reselj ali zlata ribica) in zavarovane vrste (npr. jegulja, 
velika senčica), zato je knjižica tudi pomembno delo 
za ozaveščanje mladih in javnosti nasploh o naravovar-
stveni problematiki celinskih voda. 

Knjižica je dobrodošla novost na knjižni polici mla-
dih naravoslovcev, ki lahko z njeno uporabo razširijo 
svoje znanje. Priročen format knjižice s trdnimi pla-
tnicami pa bo dodatna spodbuda mladim, da jo vza-
mejo s seboj na svoj izlet do reke ali jezera, na ribolov 
ali v ribarnico.

Gregor Torkar
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

BArBArA BAJd

Moje prve ribe celinskih voda 
Preprost določevalni ključ

n Založba Hart, ljubljana
n ljubljana, 2017
n 48 strani
n 16,90 €


