
Navodila za oskrbo 

Zlata ribica
Splošen opis

Zlata ribica (Carassius auratus) je najpogostejša vrsta ribe za ak-
varije in ribnike. Oskrba zlate ribice je preprosta, zato je primerna za 
začetnike. Upoštevati pa moramo, da odrasle ribe v akvariju dosežejo 
velikost 15–20 centimetrov, v ribniku tudi več kot 30 centimetrov, 
zato potrebujejo prostoren akvarij ali ribnik. Zlate ribice v naravi 
živijo v jatah, zato je primerno, da imamo skupaj več osebkov, kar 
še poveča zahteve po prostornem bivališču. Če jim zagotovimo 
primerne razmere, v ujetništvu doživijo tudi več kot 20 let.
Zlate ribice, ki so na prodaj v trgovinah za akvarije in ribnike, pripada-
jo različnim pasmam, ki so jih vzgojili skozi stoletja. Vse udomačene 
oblike zlate ribice izvirajo iz vrste Carassius auratus, ki ima rjavo 
obarvano telo in živi v celinskih vodah južne Kitajske. Tam so že 
med drugim in tretjim tisočletjem našega štetja v naravi našli nekaj 
osebkov, ki so bili obarvani rumeno. Začeli so jih gojiti v ribnikih, 
sprva za prehrano, sčasoma pa so rumene barvne oblike postale tudi 
priljubljene okrasne ribe. Pozneje so vzgojili tudi oranžne barvne 
oblike, rumene pa so smeli gojiti le v cesarjevi družini. Še danes je 
zato več oranžnih pasem zlatih ribic kot rumenih. Mlade ribe so rjave, 
končna barva, ki je odvisna od pasme, se razvije šele približno pri 
enem letu starosti. Udomačene oblike zlate ribice so že v 17. stoletju 
prinesli na Portugalsko, nato pa tudi v druge dele Evrope. Danes je v 
Aziji prepoznanih kar 300 pasem zlatih ribic, a od teh jih je na našem 
trgu  le približno 10, še nekaj drugih pa se pojavlja zelo redko.
Najpogostejše pasme zlatih ribic:

Normalna udomačena oblika:•  oblika telesa in plavuti kot pri 
prostoživeči vrsti, telo oranžno, rumeno ali belo, mlade ribe imajo 
črno obarvane robove plavuti, a ta obarvanost kmalu izgine.
Pasma »sarasa«:•  oblika telesa kot pri prostoživeči obliki, plavuti 
normalne ali podaljšane, telo oranžno in belo.
Pasma »shubunkin«:•  oblika telesa kot pri prostoživeči obliki, telo 
modrosivo s črnimi in oranžnimi pikami, prosojne luske, plavuti 
pogosto podaljšane.
Pasma pajčolanka:•  telo je skrajšano, repna in podrepna plavut sta 
razslojeni v dve plasti in izgledta podvojeni, telo oranžno in belo ali 
črno – pri slednji tudi izbočene oči.
Pasma »lionhead«:•  podobna kot pajčolanka, ima pa na glavi ode-
beljeno tkivo.
Pasma »pearlscale«:•  podobna kot pajčolanka, le da so luske ode-
beljene in koničasto izbočene.

Osnovna skrb za zlate ribice je pri vseh pasmah enaka, vendar pasme 
z močno spremenjenim telesom in podaljšanimi plavutmi počasneje 
plavajo. Skupaj gojimo le enake ali podobne pasme zlatih ribic, 
sicer lahko pride med počasi plavajočimi in hitro plavajočimi do 
tekmovanja za hrano na škodo počasi plavajočih pasem. Pasme s 
podvojenimi plavutmi so tudi občutljivejše za nizke temperature, zato 
niso primerne za ribnike. Močno spremenjene pasme imajo nekatere 
genetsko pogojene zdravstvene težave, zato imajo pogosto krajšo 
življenjsko dobo.

Bivališče
Zlate ribice so ob nakupu velike 5–10 centimetrov, a bodo že v enem 
letu dosegle odraslo velikost 15–20. Zato moramo že ob nakupu 
razmišljati o tem, kako jim bomo zagotovili primerno bivališče v 
vsej življenjski dobi. Ustrezno bivališče za zlate ribice je ribnik ali 
primerno velik akvarij. Gojenje v okrogli stekleni posodi (bučki) 
je neprimerno, saj imajo bučke premajhen volumen, nemogoče je 
namestiti ustrezen filter, zgornji del je zožen in je zaradi majhne 
površine gladine vode zmanjšano prehajanje kisika v vodo. Zaradi 
oblike posode, ki popači sliko okolice, in slabe kakovosti vode so 
ribe v stalnem stresu in imajo lahko številne zdravstvene težave.

1. Namestitev v ribniku: Namestitev v ribniku je primernejša 
od namestitve v akvariju. Paziti moramo, da ribnika ne umestimo 
na poplavno območje, saj bi lahko ob visokih vodah zlate ribice 
odplavilo v vodotoke. Zlate ribice so tujerodne vrste, ki jih je pre-
povedano (namerno ali nenamerno) spuščati v naravo. 

Za do pet zlatih ribic je primeren ribnik s prostornino 400 litrov. 
Ribnik mora biti dovolj globok, da pozimi ne bo zamrznil do tal. 

Zlate ribice se prehranjujejo z brskanjem po substratu na dnu in 
s tem v vodo dvigujejo mulj, kar lahko močno poslabša kakovost 
vode. Za zagotavljanje ustrezne kakovosti vode moramo v ribnik 
namestiti dovolj zmogljiv filtrirni sistem.

2. Namestitev v akvariju: Akvarij je primerno bivališče za zlate 
ribice le, če lahko zagotovimo primerno veliko prostornino. Ker 
so zlate ribice jatne ribe, je najbolje, da imamo v akvariju naj-
manj tri osebke. Pravilno velikost določimo tako, da izračunamo 
površino akvarija (širina × dolžina) in upoštevamo, da je za vsak 
centimeter trupa ribe (brez repne plavuti) potrebnih 60 kvadratnih 
centimetrov. Upoštevajmo, da zlate ribice razmeroma hitro rastejo, 
zato moramo imeti nekaj rezerve ali pozneje akvarij nadomestiti 
z večjim. Za jato treh osebkov odraslih zlatih ribic potrebujemo 
150- do 200-litrski akvarij.

V akvarij namestimo dovolj zmogljiv notranji ali zunanji filter, 
ki mora biti stalno vklopljen. Za osvetlitev uporabimo običajne 
akvarijske luči, ki naj se s stikalno uro vklapljajo za dolžino dneva. 
Vode ni treba ogrevati. Pazimo, da akvarij ni izpostavljen sončni 
svetlobi, saj temperatura vode za daljši čas ne sme bistveno preseči 
20 oC.

Dno akvarija prekrijemo z drobnim peskom (velikost zrnc naj bo 
2–6 milimetrov). Material za podlago moramo pred uporabo dobro 
oprati, saj zlate ribice iščejo hrano z brskanjem po dnu in bi bila 
sicer voda stalno kalna. V akvarij zasadimo akvarijske rastline, a 
uporabimo trpežnejše rastline s trdnimi listi (Anubias, Vallisneria, 
Cryptocorine, Microsorium), katerih korenine prekrijemo s kamni, 
da jih zlate ribice pri brskanju po dnu ne izruvajo. V delu akvarija 
uredimo zavetje z rastlinami s koreninami, a poskrbimo, da bo v 
akvariju dovolj prostora za plavanje.



1. Rokovanje: Površina lusk je prekrita s sluzjo, ki zmanjšuje trenje 
pri plavanju. Da te sluzaste površine ne bi poškodovali, se izogiba-
mo prijemanju rib z rokami. Če moramo ribo iz akvarija začasno 
premestiti v drugo posodo, to storimo z akvarijsko mrežico.

2. Prehrana: Zlate ribice so vsejede. Za glavno hrano uporabljamo 
kakovostno hrano za ribe v granulah, ki potone na dno. Hranimo 
jih enkrat do dvakrat na dan. Količino prilagodimo glede na ve-
likost in število rib – dajemo toliko hrane, kot jo ribe pojedo v treh 
minutah. Če bomo dodajali preveč hrane, bo ta ostajala in razpadala 
na dnu akvarija, kar bo poslabšalo kakovost vode. Če se kakovost 
vode poslabša, lahko hranjenje za nekaj dni prekinemo, saj s tem 
zmanjšamo vnos novih hranil v akvarij.

Enkrat do dvakrat na teden dodamo kakšno svežo ali zamrznjeno 
živo hrano, npr. artemije, vodne bolhe ali trzače (ličinke komarjev 
in sorodnih vrst). Rastlinski del prehrane zagotovimo z dodajanjem 
vodnih rastlin z mehkejšimi listi (npr. Elodea, Cabomba). Rib nikoli 
ne hranimo s hrano za ljudi (npr. kruhom).

2. Čiščenje akvarija: Pred urejanjem akvarija si roke dobro umi-
jemo z vodo in se prepričamo, da na njih ni ostankov mila, praška 
ali kakšne kreme.

Ribe prek škrg v vodo izločajo amonijak, ki ga bakterije razgradijo 
v nitrit in nato v nitrat. Ker se ta nabira v akvariju, ga moramo ves 
čas odstranjevati. Količino nitrata lahko deloma zmanjšajo vodne 
rastline, ki ga porabljajo za rast, delno pa ga zmanjšamo tako, da 
redno menjavamo vodo. Pri zlatih ribicah je to še pomembneje, saj 
z brskanjem po dnu ves čas s tal dvigujejo mulj, ki vsebuje iztrebke 
in ostanke hrane, kar povečuje vsebnost nitrata v vodi.

Praviloma vsak teden zamenjamo četrtino volumna vode z vodo 
iz pipe, ki pa mora imeti približno enako temperaturo kot voda v 
akvariju. Če je voda iz pipe klorirana (kupimo lahko namenski test 
ali preverimo pri dobavitelju pitne vode), vodo natočimo v čeber in 
jo pred uporabo pustimo stati 24 ur.

Na 30–60 dni očistimo tudi filter. Če je voda iz pipe klorirana, notranje 
dele filtra speremo kar v nekaj litrih vode iz akvarija, ki jo iztočimo v 
vedro. To vodo nato zavržemo in v akvarij natočimo svežo.

Navodila za oskrbo so bila pripravljena z največjo mero skrbnosti, 
vendar na noben način ne morejo nadomestiti veterinarskega pregleda 
in zdravljenja.

Navodila za oskrbo smo pripravili v okviru projekta Tujerodne vrste – naša 
skrb, moja odgovornost (Thuja 2) in so brezplačno na voljo (potencialnim) 
kupcem hišnih živali. Gradivo je tudi prosto dostopno na spletni strani 
www.tujerodne-vrste.info in ga lahko neomejeno tiskate in razmnožujete s 
spoštovanjem moralnih avtorskih pravic. 

Projekt je podprt z donacijo Švice v okviru Švicarskega 
prispevka razširjeni Evropski uniji. 
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Viri in dodatno branje
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http://www.bristol-aquarists.org.uk

Oskrba

Opozorilo
Zlata ribica je privlačna okrasna vrsta ribe. Odrasli osebki 
tudi v ujetništvu dosežejo velikost več kot 20 centimetrov. 
Primerno oskrbo jim bomo lahko nudili le, če jim bomo zago-
tovili dovolj velik akvarij ali ribnik. Zlate ribice so dolgožive 
in v ujetništvu preživijo 20 let in več, zato se z nakupom 
zavežemo k njihovi dolgotrajni oskrbi. 

Zlata ribica je tujerodna vrsta, ki jo je prepovedano spuščati 
v okolje. Če jih gojimo v ribniku, moramo paziti, da jih med 
poplavo narasle vode ne odnesejo.

V naravi zlate ribice, še posebej v izoliranih mlakah, povzročijo 
veliko škodo domorodnim vrstam, predvsem dvoživkam, saj 
plenijo njihove ličinke.

Dolžnost vsakega lastnika je, da živali vso življenjsko dobo 
zagotavlja ustrezno oskrbo in prepreči pobeg. Če za zlato 
ribico ne moremo več primerno skrbeti, poskusimo poiskati 
novega lastnika ali jo oddamo v zavetišče.

!

Skrb za zdravje
Čeprav so zlate ribice odporne in nezahtevne za oskrbo, lahko ob 
slabših pogojih pride do bolj ali manj izrazitih kliničnih znakov 
različnih bolezni in zastrupitev. Najpogosteje opazimo spremembe 
na koži trupa in plavutih. Lahko se pojavijo razjede različnih oblik 
ali razpad plavuti, kar se hitro širi tudi na druge ribe v akvariju ali 
ribniku. Razjede imajo običajno značilno obliko in barvo. Robovi 
so pogosto obarvani belo. Povzročitelji so različne bakterije, gliv-
ice ali zajedavci. Prav tako so dobro vidne spremembe na očeh in 
škrgah. Resno težavo lahko predstavlja vodenica rib. Pri motnjah 
v gibanju, plavanju postrani in zadrževanju tik nad površino vode 
lahko posumimo na poškodbo ali okužbo plavalnega mehurja. 
Preden se razvijejo tako očitni klinični znaki, riba že nekaj časa 

boleha in živi v neustreznih pogojih. Ob pojavu kliničnih znakov 
zato svetujemo obisk pri veterinarju, ki lahko opravi dodatne 
laboratorijske preiskave in po potrebi naredi tudi antibiogram, še 
posebno, če imamo veliko jato.

Največkrat je vzrok za nastanek bolezni slaba kakovost vode zaradi 
prisotnosti velike količine presnovnih snovi (amonijak, vodikov 
sulfid, ogljikov dioksid, nitrati in nitriti), ki jih s filtrom ali drugo 
alternativno metodo ne odstranjujemo dovolj učinkovito. Težavo 
največkrat odpravimo z zamenjavo akvarija z večjo kapaciteto 
vode ali pa z zmanjšanjem števila rib v akvariju ali ribniku. Tudi 
zasaditev z vodnimi rastlismi izboljša stanje, saj rastline vsaj delno 
porabijo stranske produkte za svojo rast. Vzrok za stres in nastanek 
bolezni so tudi zelo visok pH vode, neprimerna temperatura vode, 
pomanjkljiva prehrana ali vnos novih živali takoj po nakupu.

Vedno svetujemo vsaj desetdnevno karanteno za novo nabavljene 
ribe. To je čas, ko ribe opazujemo in pri pojavu bolezni ukrepamo. 
Še posebno je to pomembno zaradi virusnih okužb, ki se znotraj 
jate lahko zelo hitro razširijo, ustreznega zdravljenja pa ne 
poznamo. V matično skupino nato prestavimo samo zdrave živali. 
S prestavitvijo prav tako počakamo, če je v novi jati obolela samo 
ena riba, sumimo pa, da gre za kužno bolezen (virusi, bakterije, 
glivice, zajedavci).


