Ali ste vedeli, da
obsežna in organizirana nezakonita
mednarodna trgovina z morskim datljem
ogroža ohranjenost obale in preživetje
številnih morskih organizmov

Morski datelj

(Lithophaga lithophaga)

•

so nezakonito nabiranje, posedovanje,
uvoz in izvoz morskega datlja ter njegovo
odkupovanje, ponujanje v odkup, prodajanje,
skladiπËenje za prodajo ali prevaæanje
za prodajo kaznivi
•

inπpekcijski organi kljub temu vsako leto
v Italji, na Hrvaπkem in v Sloveniji krπiteljem
zaseæejo veË ton morskih datljev
•

povpraπevanje po morskem datlju spodbuja
nezakonita ravnanja in krepi Ërni trg
•

prevoz in ponudba tihotapljenih školjk
potekata brez sanitarnega nadzora, zato
njihovo uživanje lahko škoduje zdravju

Kljub dejstvu, da je ta πkoljka zakonsko zavarovana
v dræavah njene razπirjenosti, je njeno nabiranje πe
vedno prisotno. Mednarodna trgovina z morskim
datljem je trenutno v 168. dræavah urejena s
Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroæenimi
prosto æiveËimi æivalskimi in rastlinskimi vrstami
(CITES). V Sloveniji in v ostalih dræavah Ëlanicah
Evropske unije, so odvzem morskega datlja iz narave
ter vsa komercijalna ravnanja z njim prepovedani.
Morski datelj ne sodi na krožnik,
zato s svojim odgovornim ravnanjem
prispevajte k ohranjanju narave !
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Morski datelj ali prstac
(Lithophaga lithophaga)
je πkoljka iz družine
klapavic (Mitilidae),
ki zraste do 12 cm
v dolæino in tehta
do 70 g. Razπirjena
je v Sredozemskem
morju ter Atlantskem
oceanu od Portugalske
do Senegala in severne
Angole. Najdemo
jo v obalnih obmoËjih,
kjer naseljuje
apnenËaste skale.

Morski datelj kot pionirska vrsta med prvimi
naseljuje gole apnenËaste skale. Luknje, ki
jih vrta omogoËajo
naseljevanje πtevilnim
morskim organizmom.
Nudijo jim zatoËiπËa,
hrano in mesta za
razmnoæevanje. Brez
delovanja morskega
datlja bi bilo
naseljevanje golih
morskih skal skoraj
nemogoËe.

Ali ste vedeli, da
nabiranje morskega
datlja povzroËa
uniËevanje
skalnatih obal
•

nabiranje morskega datlja resno
ogroæa bioloπko raznovrstnost
v obalnih obmoËjih
Sredozemlja
•

je obnova
bioloπkih zdruæb
uniËenih z nabiranjem
morskega datlja zelo poËasna
ali celo nemogoËa
•

Ali ste vedeli,
da morski datelj
za svojo rast potrebuje
ustrezno podlago
•

raste zelo poËasi
(potrebuje pribliæno
3 do 5 let za 1 cm)
•

ni primeren za gojenje
•

ima znaËilno obliko,
ki spominja na plod
datljeve palme
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Morski datelj
je zelo cenjena
specialiteta.
V velikem
delu obmoËja
razπirjenosti te
πkoljke, poteka
njeno nabiranje
z uporabo tradicionalnih
metod (kladivo, dleto ipd.), kakor tudi z zelo
uniËujoËimi metodami (pnevmatsko kladivo
in eksploziv). Zaradi prekomernega nabiranja
morskega datlja, je ogrožen njegov življenski
prostor v mnogih delih Sredozemlja.

so zaradi nabiranja morskih datljev
ogrožene tudi populacije
obalnih vrst rib
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