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AKTUALNO

VabilO

slovenski ribiči organizirano  
ohranjamo naravo, gospodarimo  
z ribjim življem in izvajamo športni ribolov …
… že 130 let.
Od ustanovne skupščine Ribarskega društva za Kranjsko leta 1881 je slovensko sladkovodno ribištvo 
beležilo vzpone in padce. Ves ta čas pa nas je vodila ljubezen do narave in ribičije, lastna generacijam 
ribičev. V dolgih letih je slovensko sladkovodno ribištvo ustvarilo žlahtno tradicijo, na temelju katere se 
je v Evropi in svetu izoblikoval edinstven model upravljanja z ribjim življem.

Z novim zakonom, ki je upravljanje z vodnim življem uokviril v koncesijska razmerja, se je slovensko  
ribištvo znašlo na novi preizkušnji. Upamo in želimo, da bodo nove generacije spoštovale tradicijo,  
naše delo in delo naših prednikov ter z enako zavzetostjo nadaljevale to pot in jo nadgradile z novim 
znanjem in novimi spoznanji.

Prehojene poti in tradicije se bomo spomnili na slavnostni akademiji ob počastitvi 130-letnice organizi-
ranega sladkovodnega ribištva na Slovenskem in 70-letnice glasila Ribič, ki bo v soboto, 18. junija,  
ob 16. uri v protokolarnem objektu Brdo pri Kranju.

Prisrčno vabljeni!
Borut Jerše, predsednik RZS

Soča (foto: I. Holy)
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Obvestilo dopisnikom Ribiča
Prosimo vse dopisnike, ki svoje prispevke piøete na osebnih raœunalnikih, da jih, œe je le mogoœe, poøiljate  
po e-poøti glasiloribic.rzs@ribiska-zveza.si, originalni izpis prispevka pa z obiœajno poøto na naslov 
uredniøtva. Na isti naslov lahko poøljete tudi disketo s prispevkom in priloæenim izpisom.

Prispevke za glasilo Ribič je treba poslati uredništvu trideset (30) dni pred izidom, nujna obvestila pa 
dvajset (20) dni pred izidom.
Poslanih prispevkov ne vraœamo, razen na avtorjevo æeljo. Izvirnike hranimo 15 dni od objave v glasilu. 
Po sklepu predsedstva RZS z dne 18. oktobra 2003 ne honoriramo:
- pisem bralcev,
- kapitalnih ulovov,
- obvestil,
- poroœil o delu strokovnih delovnih teles RZS.

Nenaročene prispevke bomo objavljali skladno z razpoložljivim prostorom in njihovo aktualnostjo. 
Da bi se izognili neobjavam, občasnim dopisnikom svetujemo predhoden posvet z odgovornim ured-
nikom, da bi zagotovili tematsko »pokritost« vsebine Ribiča, skladno z uredniško politiko.

Uredništvo

Vsebina



»sladke vode so zakladnica æivalskih 
vrst, œeprav obsegajo le odstotek 

povrøine planeta, v njih æivi 12 % vseh 
æivalskih in 41 % ribjih vrst,« je v uvodu 
k posvetu Æivljenje vodi, ki ga je pripra-
vila Ribiøka zveza Slovenije, dejal pred-
sednik Dræavnega sveta Blaæ Kavœiœ. 
A æal z vodo pri nas ravnamo precej 
maœehovsko in jo, namesto da bi skrbe-
li zanjo, uporabljamo kot kanalizacijo. 
Vse onesnaæevanje in nesmotrni posegi 
v vode pa puøœajo posledice. Ribiœi jih 
opazijo predvsem kot manjøanje popu-
lacij rib, sodobne raziskave pa kaæejo 
tudi druge posledice neodgovornega 
ravnanja z vodami.

Voda je nujna za æivljenje in zato 
strateøka dobrina. Koliœine sladke vode 
na planetu so omejene in so zaradi vse 
veœjega øtevila ljudi in vse veœje rabe 
vode izredno izkoriøœene. Po podat-
kih dr. Duøana Pluta je posameznik 
v letu 1850 razpolagal s 33.000 m3 
vode, lani se je koliœina zmanjøala na 
6.800 m3. Hkrati pa se je kar za øtiri- 
krat poveœala raba vode na prebivalca. 
Napovedi niso optimistiœne, leta 2050 

bo imel Zemljan na voljo povpreœno  
le øe 5.000 m3 vode, kar 42 % ljudi pa  
bo æivelo v pomanjkanju le-te. »Voda 
bo postala strateøka dobrina. Dræa-
ve, ki razpolagajo z zadostno koliœino 
vode, bodo imele veliko prednost. Lah- 
ko, da bo pomanjkanje vode povzro-
œile nove vojaøke spopade,« je dejal  
dr. Plut.

Voda je onesnažena in vse 
toplejša
Slovenija je bogata z vodami in tako 
bo tudi leta 2050 prebivalec Slovenije 
imel na voljo 9.000 m3 vode, kar pa ga 
ne bo nujno postavilo v boljøi poloæaj. 
Poleg koliœin je pomembna tudi ka-
kovost vode, kjer pa stanje øe zdaleœ 
ni roænato. Vodotoki in podtalnica so 
onesnaæeni z amoniakom in nitriti, k 
œemur svoje prispevata øe razprøena 
poselitev, zaradi katere ni mogoœe 
vseh odplak oœistiti v œistilnih napra-
vah, in dejstvo, da Slovenija leæi na 
kraøkem terenu.

Zaradi viøanja temperatur je v vo-
dah raztopljenega vse manj kisika, kar 

oteæuje ali onemogoœa æivljenje v njej. 
V Savi pri Œateæu se je tako poletna 
temperatura vode zviøala z 18,6 °C na 
22,3 °C, povpreœna letna temperatu-
ra pa je viøja za 2 °C. Podobno velja 
tudi za Kolpo pri Metliki, kjer so po-
letne temperature vode viøje za 3,5 °C, 
povpreœna letna temperatura pa se je 
dvignila s 11,7 na 13,8 °C. Dvig tempe-
ratur neugodno vpliva na samoœistilne 
zmogljivosti voda, pravi dr. Plut in 
dodaja, da so le-te dodatno ogroæene 
zaradi manjøega dotoka in veœjega iz-
hlapevanja voda, ki poslediœno vodita 
v manjøi odtok voda. Øe posebej alar-
mantno je, da se spreminjajo vzorci od-
toka vodá. Ta se v jesenskem obdobju 
poveœuje, medtem ko se v preostalih 
letnih œasih manjøa, kar je øe posebno 
problematiœno poleti, ko nas æe tako 
pesti suøa.

Ribe so lakmusov papir svojega 
okolja
Ker ribe vse æivljenje preæivijo v vodi 
in so najbolj razvit del vodnega æiv-
lja, so odliœen pokazatelj stanja vodá.  

AKTUALNO
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POSVET ŽIVLJENJE VODI, DRŽAVNI SVET R SLOVENIJE, 16. mAJ 2011

Vrnimo vodi življenje
V Sloveniji je vode dovolj, a z njo ravnamo mačehovsko. Posegi v vodotoke praviloma ne upoštevajo potreb živali in rastlin v 
njih, dodatno škodo povzroča še onesnaževanje, kar že pušča posledice na ribjih populacijah. A veliko škode je mogoče popraviti  

s preprostimi in cenenimi ukrepi.

Dr. Dušan Plut: V zadnjih treh desetletjih so se tempe-
rature slovenskih rek dvignile v povprečju za 2 °C, kar 
pomeni tudi zmanjšanje samočistilne sposobnosti. Sicer 
pa na vode še vedno gledamo enostransko – kot na vir 
energije in z vidika kapitala, kar se kaže pri gradnji hidro- 
elektrarn, ki jih še vedno gradijo brez delujočih ribjih stez.

D. miha Janc: Vode uničujemo v imenu napredka 
in zaradi malomarnosti, tolažimo pa se z vedno 
novimi predpisi, ki jih ne spoštujemo. V Sloveniji 
do leta 2015 60 % vodá ne bo doseglo ekološke-
ga vodnega stanja, kot ga določa evropska vodna 
direktiva.

Daša Zabric: Izgradnja visokih jezov za potrebe 
hidroelektrarn je ena največjih groženj selilskim 
vrstam rib in izgradnja prehodov za ribe – oziroma 
širše: prehodov za vodne organizme – je med naj-
pomembnejšimi ukrepi za ohranitev domorodnih 
vrst rib.



Œetudi so vode po kemijskih ali bak-
terioloøkih parametrih ustrezne, ne 
moremo govoriti o njihovi kakovosti, 
œe so brez æivljenja, brez rib. Ker se v 
ribjem telesu vse snovi iz vode in iz 
njihove hrane kopiœijo, so tudi zelo 
dober pokazatelj stanja vodá. Veteri-
narska fakulteta je zato opravila razi-
skavo o vplivu hormonskih motilcev 
na spol rib v Ljubljanici. Kot je pojasnil 
samostojni raziskovalec Anton Komat, 
so hormonski motilci zelo zahrbtne 
snovi, ki ne vplivajo le na tistega, ki 
jih zauæije, ampak prehajajo tudi na 
potomce. Poleg tega je pomembno, 
da delujejo æe v koncentracijah, ki so 
bistveno manjøe, kot jih lahko zazna 
sodobna merilna oprema. Poleg raka-
vih obolenj in teæav pri reprodukciji 
povzroœajo tudi spremembe spola ozi-
roma prehajanje samcev v samice.

Skupina dr. Vlaste Jenœiœ je v Ljub-
ljanici zato izlovila 56 primernih rib in 
pri 37 doloœila njihov spol. Pri desetini 
so rezultati pokazali znake prehoda iz 
samcev v samice. Razlike so se poka-
zale tudi med ribami, ki so æivele nad 
Ljubljano, in tistimi, ki so bile ulovljene 
niæje, po izstopu reke iz prestolnice, kjer 
so bile posledice delovanja hormonskih 
motilcev vidnejøe. »Podatkov je sicer 
premalo, da bi bili statistiœno zaneslji-
vi,« dodaja Komat, »vseeno pa kaæejo 
na zaskrbljujoœe stanje.« Jenœiœeva je 
opozorila na teæave s pridobivanjem 
vzorcev, saj zaradi potreb raziskave no- 
œejo posegati v ribje populacije. Zato 
je predlagala, da bi ribiœi sami jemali 
vzorce z uplenjenih rib in jih posredo-
vali fakulteti.

Na ribe preæi øe veœ nevarnosti.  
Dvigajoœa se temperatura voda ogro- 
æa nekatere vrste, ki æivijo le v ozko 

doloœenem temperaturnem pasu. One- 
snaæevanje vodá povzroœa zaraøœanje  
vodotokov, breæine postajajo odlaga-
liøœa odpadkov. »Vse pomembnejøo 
vlogo imajo ribojede ptice, predvsem 
kormorani, ki se na slovenskih vodah 
zadræujejo pet mesecev na leto in v 
tem œasu pojedo od 187 do 384 ton rib. 
Pri tem niso izbirœni in jedo vse ribje 
vrste, prav tako jih pri plenjenju ne 
ustavi drst rib,« opozarja strokovni 
sodelavec za naravovarstvo in ekolo-
gijo pri RZS, dr. Miha Janc. Ribiœi so 
zabeleæili, da je jata kormoranov v 
dveh letih oplenila populacijo lipana 
v Savi Bohinjki, in sicer skupaj s ple-
mensko jato.

le He blanca z ribjo stezo
Na vode bistveno vplivajo tudi hidro-
elektrarne, ki spreminjajo naravni tok 
reke in povzroœajo dvig temperatur 
vode. »A v naœrtih upravljanja z voda-
mi imata energetika in posegi v vode 
prednost pred njihovim ohranjanjem,« 
ugotavlja dr. Janc. Hidroelektrarne vod- 
ni tok spremenijo tako, da vode nad 
njimi postanejo jezero, pod njimi pa 
hudourniki. Kot velike pregrade tudi 
onemogoœajo selitve rib, zato bi mora-
le vse imeti ribjo stezo, a jo ima le HE 
Blanca na spodnji Savi. Poleg tega ob 
gradnji hidroelektrarn investitorji po-
skrbijo za »ureditev« pritokov rek, kar 
veœinoma pomeni, da struge betonirajo. 
Tako uniœujejo naravna skrivaliøœa in 
drstiøœa rib, brez teh pa tudi prehajanje 
rib prek jezov hidroelektrarn nima veœ 
predvidenega uœinka. »Ribiœi bi se mo-

rali zato aktivno vkljuœiti v oblikovanje 
nacionalnega energetskega programa, 
ki predvideva gradnjo novih hidro- 
elektrarn - naœrtovane so na Savi in na 
Muri – pa tudi gradnjo øtevilnih malih 
hidroelektrarn, ki trajno uniœijo male 
vodotoke,« je opozoril predsednik Zve- 
ze ekoloøkih gibanj Slovenije Karel Li-
piœ.

Energetska stroka je prvo primerno 
ribjo stezo naredila øele pri izgradnji 
hidroelektrarne Blanca, kjer je bila ri-
biøka stroka udeleæena pri projektu od 
zaœetka. »Razliœne mednarodne dekla-
racije, katerih podpisnica je tudi Slo-
venija, ter evropska in domaœa zako-
nodaja nalagata zagotavljanje migracij 
rib,« je dejala Daøa Zabric z Zavoda za 
ribiøtvo. Na hidroelektrarni Blanca so 
tako uspeli urediti sonaravni prehod, 
ki posnema naravni vodotok, saj bodo 
le takega ribe tudi uporabljale. Da je 
reøitev uœinkovita, kaæe podatek, da 
so od 40 vrst rib v tamkajønjih vodah 
v prehodu zabeleæili 32 vrst. Pomemb-
no je tudi, da so v okviru projekta za-
gotovili triletni nadzor delovanja ribje 
steze.

beton uničuje življenje  
v vodi
Mnogi œlovekovi posegi v vode vpli-
vajo na hidrologijo in morfologijo ter 
pogosto povzroœijo trajne in nepo-
pravljive posledice. Po navadi ure-
janje vodnih strug pomeni njihovo 
betoniranje, øirjenje in ravnanje, kar 
povzroœi za æivljenje v vodi nepoprav- 
ljive posledice. Zavod za ribiøtvo bi 
moral izdajati soglasja za posege v vo- 
dotoke, a to stori le takrat, ko mora 
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Ddr: Ana Vovk - Korže: Spoznanje, da usmerjeno gospo-
darjenje z vodami k rabi prinaša več škode kot koristi, 
je pripeljalo do novega načina upravljanja z vodami: si-
stem celovitega (trajnostnega) in ekološko usmerjenega 
upravljanja voda.

Dejan Pehar, ZZRS: Čeprav Zakon o sladkovodnem ri-
bištvu jasno določa, da morajo posegi v ribiški okoliš v 
največji mogoči meri zagotavljati ohranjanje rib, njihove 
vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti, je žal 
prepogosta praksa izvajalcev vzdrževalnih in sanacijskih 
del, da o izvedbi le-teh predhodno ne obveščajo pristoj-
nih izvajalcev ribiškega upravljanja. Tako marsikdaj ni 
mogoče preprečiti niti tiste škode na populacijah rib, ki bi 
se ji lahko izognili z interventnimi odlovi rib.

Hormonski motilci so zelo zahrbtne snovi, ki delujejo že v 
koncentracijah, ki so bistveno manjše, kot jih lahko zazna 
sodobna merilna oprema. med drugim povzročajo spre-
membe spola oziroma prehajanje samcev v samice, kar 
so strokovnjaki z Veterinarske fakultete odkrili tudi med 
vzorci rib iz Ljubljanice.





izvajalec pridobiti gradbeno dovoljenje. Pri nujnih ukrepih 
tako soglasje ni potrebno, zato pogosto nastaja økoda na 
vodotokih. Direktor Zavoda za ribiøtvo Dejan Pehar je iz-
postavil dva primera takønega ravnanja. Gre za Reœico, ki 
je pritok Radovne, in Ribnico, ki je pritok Save Bohinjke. V 
obeh primerih je struga razøirjena, izravnana in zabetonira-
na, obreæna vegetacija pa uniœena. V øtirimetrski betonski 
strugi Reœice, ki je bila pred posegom gojitveni potok, ni 
veœ proda in skrivaliøœ za ribe. Da imajo pri upravljanju z 
vodami vedno prednost druge aktivnosti pred ribiøtvom, 
kaæe tudi podatek Marjana Ahœana, da vodostaj na Ljublja-
nici z odpiranjem in zapiranjem zapornic uravnavajo glede 
na potrebe œolnarjev, ki po reki vozijo ladjice s turisti, in pri 
tem sploh ne upoøtevajo ribiœev in njihovih priporoœil za 
ohranjanje ribjih populacij.

Hkrati na æivljenje v vodah in ob njih negativno vpliva 
tudi zanemarjanje jezov. Tak je primer Savinje, na kateri je 
bilo nekoœ 130 vodnih objektov z jezovi, zdaj pa je le øe 66 
jezov, ki jih nihœe ne zna prav vzdræevati. V svojem toku od 
izvira do izliva v Savo ima Savinja 750 m padca in œe na reki 
ne bo jezov, ki bi umirili vodo, ni betonske pregrade, ki bi 
ustavila naval vode, ugotavlja Milan Øtraus.

ekorememdiacije so učinkovite in poceni
Seznam dejavnikov, ki ogroæajo vode in ribe v njih, je æe 
dolgo znan, veœje vpraøanje je, kaj storiti. Kot je dejal Boæo 
Dimnik: »Diagnoza je znana, sedaj je potrebna terapija.«A 
prav tu se prepogosto zatakne. Kot pravi Ahœan, æe 50 let 
posluøa lepe besede, a stanje je vsak dan slabøe. Øe veœ, po 
Dimnikovih besedah smo ljudje v zadnjih 60 ali 70 letih na-
redili veœ økode kot vsa civilizacija pred tem. Øe en akcijski 
naœrt bo le za nekaj strani daljøi, kot je bil prejønji, saj se niœ 
ne naredi, je opozoril Komat.

Pa vendar reøitve niso nujno niti zapletene niti drage. 
Med uœinkovitimi reøitvami so ekoremediacije, ki jih v tu-
jini æe dlje uspeøno uporabljajo, medtem ko pri nas obstaja 
le nekaj pilotnih projektov. Bistvo ekoremediacij je po bese-
dah Ane Vovk - Koræe, da s tehnologijami, ki jih uporablja-
jo, posnemajo naravo. Med ekoremediacije sodijo rastlinske 
œistilne naprave, ki so predvsem primerne za naselja z redko 
poselitvijo, kjer je gradnja œistilnih naprav predraga, pa tudi 
gradnja protihrupnih ovir, ustvarjanje umetnih mokriøœ, za-
raøœanje reœnih breæin in øtevilni drugi ukrepi. Njihov skup- 
ni imenovalec je, da naravi vraœajo samoœistilno sposobnost 
in zagotavljajo stabilne ekosisteme, s tem pa tudi veœjo biot-
sko raznovrstnost.

Znanja imamo dovolj, nekaj pa je tudi pilotskih pro-
jektov. Tako so po naœelu ekoremediacij uredili Krajinski 
park Jeruzalem. Obœina Poljœane, kjer bodo odprli Raz-
vojni center narave, pa je v celoti postala uœilnica v nara-
vi, kjer si bo mogoœe ogledati razliœne ekoremediacijske 
projekte. »In se iz njih uœiti, kako reøevati svoje teæave, 
saj je zanje znaœilno, da to niso projekti, ki jih je mogoœe 
preprosto prekopirati. Vedno je treba upoøtevati dano 
okolje, kjer se bomo ekoremediacije lotili,« je sklenila Ana 
Vovk - Koræe.

Na koncu bo stanje voda in æivljenje v njih odvisno  
od tega, kako bomo ravnali z njim. Za ukrepanje ni pre-
pozno in pravzaprav je pomoœ naravi, da si opomore, 
nujna, in sicer z aktivnim popravljanjem nastale økode in 
tudi s prepuøœanjem vodá naravnim procesom. Alternati-
va je namreœ le iluzija obilja, v kateri bomo kljub zadost-
nim koliœinam vode bili boj za njene zadnje kakovostne 
kaplje.

Martina Budal
Fotografije:  

Igor Holy
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Kranjski raki
V drugi polovici 19. stoletja je bil na Kranjskem zelo razširjen lov rakov. Najbolj 
cenjeni so bili plemeniti (žlahtni) raki jelševci, ki so veljali za izvrstno specialiteto. 
Najboljši naj bi bili raki iz Krke, po mnenju nekaterih pa še boljši tisti iz Gradaščice. 
Najboljši naj bi bili raki iz voda, katerih obrežja so bila porasla z jelšami. Prav ob 
Gradaščici je bilo veliko jelš, zato naj bi bili ti raki okusnejši od krških. Manj cenjeni 
so bili koščaki. Zapisali so, da so brez pravega okusa, zato naj bi jih ljudje rabili 
le za rakovo juho. Veljalo je pravilo, da se rakov ne uživa v mesecih, ki imajo v 
latinskem imenu črko r (januar, februar, marec, april, september, oktober, november, 
december). Veljal je latinski pregovor, ki se v slovenskem jeziku glasi: V mesecih, 
kteri črko r imajo, raki sploh le mal veljajo. 

Že pred ustanovitvijo Ribarskega druøt- 
va za Kranjsko, leta 1872, je Rajmund 

Kastelic (prvi predsednik druøtva) v  
Kmetijskih in rokodelskih novicah po- 
roœal, da se je imenitnost rakov tako po-
viøala, da pri vsaki boljøi pojedini raki na 
mizo pridejo. Zato se je tudi cena rakom 
zelo poveœala. Navedel je, da so pred 
dvajsetimi leti (okoli leta 1850) œevelj 
dolgi raki (31,5 cm) veljali 2 do 3 kraj-
carje, v sedemdesetih letih 19. stoletja 
pa jih je bilo mogoœe prodati za 15 do 
30 ali celo 40 krajcarjev. Po njegovih na-
vedbah so samo s Kranjske na leto iz-
vozili 150.000 do 200.000 rakov, øtevilo 
pa se je veœalo iz leta v leto. Ob tako ve-
likem izvozu je bila po njegovem mne-
nju nevarnost, da bodo raki izginili, saj 
se nihœe ni zanimal za njihovo vzrejo 
in varovanje. Priporoœal je, naj rakov, 
manjøih od øtirih palcev (en palec – cola 
je 2,54 cm), ljudje ne lovijo, paœ pa jih 
vrnejo v vodo.

Na lovih naj bi se dogajale tudi dru-
ge nepravilnosti. Rake so lovili vsi: 
zakupniki in njihovi rakarji, pastirji, 
kmetje in bajtarji, uradniki in gospóda, 
moøki in æenske. Jeløevce (imenovali so 
jih tudi ælahtnike) so lovili z vrøami, 
palicami, ploœnjaki, piskri, koøi in ra-
kolovkami, pa tudi z roko. Posebno za- 
nimiv naj bi bil noœni lov z luœjo. Ljud-
je so bosi bredli (rakarili) po plitvi 
strugi in pobirali pred svetlobo beæeœe 
ælahtnike iz vode. Nekateri so rake lo-
vili tudi v œasu razmnoæevanja, tudi 
takøne, ki so imeli jajca pod repom, ter 
jim jih, preden so jih prodali, odstrani-
li. Tako ravnanje je Kastelic oznaœil za 
neœloveøko in za ribiœe økodljivo po-
œetje. 

V tujini je bilo najveœ povpraøevanja 
po krøkih rakih, katerih sloves je segel 
daleœ prek meja kranjske deæele. Izvoz- 
ni raki so morali meriti najmanj osem 
palcev. Mnogi od njih so bili tudi veœji. 
Merili so petnajst palcev in veœ. Najveœ 
rakov so prodali na Dunaj, v Prago in 
Budimpeøto, poøiljali pa so jih tudi v 

Pariz, London, Milano in druga evrop-
ska mesta. Na dunajskem dvoru so ve-
liki, 12-palœni krøki ælahtniki veljali za 
eno najveœjih poslastic. Kot je navedel 
Fran Erjavec v Ljubljanskem zvonu 
daljnega leta 1881, je prodaja rakov pri- 
nesla Kranjski najmanj 20.000 goldi-
narjev prihodkov, iztræek pa bi bil lah- 
ko øe veœji, œe bi se z raki ravnalo ra-
zumneje. Po njegovih podatkih naj bi 
samo iz Krke polovili za izvoz 100.000 
rakov na leto, enako øtevilo, œe ne celo 
veœje, pa tudi iz drugih kranjskih vodá. 
Poroœali so, da je v tujino mogoœe pro-
dati vsakrøne koliœine, brez omejitev. 
Zaradi ugodne cene se je z rakorejo in 
rakovolom splaœalo ukvarjati. Od lova in 
prodaje so sluæili lastniki revirjev, ribiœi 
(rakarji), prodajalci rakov, æeleznica in 
drugi. O obsegu trgovine z raki se je bilo 
v poletnih mesecih mogoœe prepriœati 
na æelezniøkih postajah v Ljubljani, Krø- 
kem in Breæicah, od koder so raki poto-
vali v evropske prestolnice.

Veliko rakov so pojedli tudi na Kranj- 
skem. Ponekod naj bi bili bolj cenje-
ni kot ribe. Zasledili smo poroœilo, da 
je ribiœ Kuhar iz St. Petra pri Novem 
mestu moral prenehati z ribjim lovom, 
ker za svoje ribe na novomeøkem trgu 
sploh ni naøel kupca. Vsi so spraøevali 
samo po rakih.

Bogata kupœija z raki je trajala do leta 
1880. Takrat je zaœela raœja kuga sko- 
raj hkrati moriti rake v Krki, Dravi, 
Kolpi, Muri in Savinji. Naslednje leto 
se je preselila v Lahinjo in druge belo-
kranjske vode, v avgustu in septembru 
1882 pa pomorila rake v Krki. V nasled-
njih letih so poginili v veœini preosta-
lih voda. Ostali so samo v nekaterih 
manjøih potokih. 

Zaradi raœje kuge so bili najbolj pri-
zadeti ljudje ob Krki, od koder so izvozi-
li dve tretjini vseh rakov. Izginotje rakov 
je imelo negativne finanœne posledice za 
posameznike pa tudi za deæelo. O pereœi 
problematiki je svoje kolege v dræavnem 
zboru na Dunaju seznanil kranjski po-

slanec Poklukar 17. maja 1888, za pomoœ 
pri ponovni naselitvi rakov pa zaprosil 
kmetijsko ministrstvo. Æe pred tem so 
ponovni naselitvi rakov precejønjo po-
zornost namenjali tudi v Ribarskem 
druøtvu za Kranjsko. Æe leta 1882, ko je 
bila raœja kuga øe v polnem razmahu, so 
ribiœe opozarjali, naj okuæenih rakov ne 
meœejo v vode. Dogajalo se je, da so ribi-
œi (rakarji) nalovili okuæene rake, ki pa 
so poginili, øe preden so priøli do kupca. 
Mrtve so pometali v vodo. V druøtvu 
so zato svarili pred moænostjo nadalj-
nje okuæbe, obljubili pa, da ko bo raœja 
kuga prenehala, bodo z raki in nasveti 
sodelovali pri naselitvi rakov v kranj-
skih vodah. Œez dve leti so posamezniki 
zaœeli naseljevati rake, ki so jih prinesli 
iz domnevno neokuæenih vodá v svoje 
vode. V ribarskem druøtvu so œlanom 
svetovali, kako ravnati ob naseljevanju, 
opozarjali pa tudi, naj ne vlagajo pre-
velikega øtevila, saj øe ni bilo gotovo, 
da raœje kuge ni veœ. Œlani Ribarskega 
druøtva za Kranjsko so poskusno vlaga-
li manj rakov v Ljubljanico, Gradaøœico 
in Iøko. Pri tem jim je finanœno pomaga-
la tudi kranjska vlada. Øe posebno so si 
prizadevali, da bi rake ponovno zaredili 
v Krki. Konec osemdesetih let 19. sto- 
letja so v Ribarskem druøtvu za Kranjsko 
ugotavljali, da so bile naselitve rakov v 
glavnem neuspeøne. Obstajalo je resno 
vpraøanje, ali se jih sploh øe splaœa vla-
gati. Pri tem je bilo pomembno staliøœe 
priznanega ribiøkega strokovnjaka prof. 
Ivana Franketa. Po njegovem mnenju 
naj bi z naseljevanjem rakov prenehali, 
dokler ne bi bili povsem prepriœani, da 
je raœja kuga res minila. Zanimivo pa je, 
da je bila prav v tistem œasu dana po-
buda za naselitev veœjega øtevila jegulj 
v kranjske vode. Temu se je Franke uprl 
z argumentom, da bi jegulje økodovale 
rakom (poiskale bi jih v njihovih luk-
njah in poærle). Po njegovem mnenju 
Kranjska od jegulj ni mogla priœakovati 
tolikønih prihodkov, kot bi jih lahko 
dali raki.

Mag. Romana Erhatiœ Øirnik 
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Pred nedavnim sem dobil v roke bro-
øuro, ki jo je izdala RD Øempeter ob 

50-letnici svojega obstoja. Med preosta-
limi prispevki avtor Boris Debiœ piøe 
tudi o zgodovini ribiøtva v Spodnji Sa- 
vinjski dolini. V prispevku je v celoti 
objavljen tudi Pravilnik za ribarjenje 
takratnega celjskega ribarskega druøtva 
iz leta 1934. Zaradi zanimive primerja-
ve med veljavnimi pravili ribolova ta-
krat in danes ponujam bralcem nasled-
nji kolaæ.

Glede ribolovne kontrole je pravil-
nik vseboval naslednje doloœbe:

2.
»Pravica do ribarjenja gre samo tisti 

osebi, na katero se glasi veljavna ribar-
ska knjiæica in za dobo, ki je od druøtva 
dovoljena. Ribarsko knjiæico je nositi 
vedno s seboj in jo na zahtevo pokaza-
ti brez ugovora druøtvenemu œlanu, ki 
se izkaæe z druøtveno legitimacijo, od 
druøtva postavljenim paznikom in var-
nostnim organom. Ravnotako je poka-
zati na zahtevo nalovljeni plen.

9.
Vsak ribiœ je dolæan, da podpira ob vsa-

ki priliki druøtvene paznike v izvrøevanju 
njihove naloge, da sodeluje z njimi, da javi 
tem ali pa druøtvenemu vodstvu vsak do-
znani ali opaæeni prestopek ali zlorabo proti 
zakonitim doloœbam in proti temu pravil-
niku. V to svrho je dolæan vsak druøtveni 
œlan legitimirati kogarkoli, ki ribari v druøt- 
venih vodah ter ga kontrolirati na ribarsko 
knjiæico in morebitni uplen. Vsak ribiœ je 
dolæan, da stavi oboje radevolje na vpo-
gled.«

Ribolovna pravica v zdaj veljavnem 
Zakonu o sladkovodnem ribiøtvu ni po- 
sebej opredeljena. Ribiœ si z nakupom 
ribolovne dovolilnice v bistvu zakupi 
dve pravici:

– da neovirano lovi v doloœenem ri-
bolovnem revirju z namenom, da izæivi 
ribiøko strast in

– da upleni doloœeno vrsto in koli-
œino rib, œe je upoøteval pravila ribolo-
va in œe ne lovi na obmoœju, kjer velja 
reæim »ujemi in spusti«.

Ribiœev zakup ribolovnih uæitkov in 
morebitnega uplena pa ni neomejen, 
pri tem ima tudi doloœene dolænosti. 
Poleg dolænosti, ki jih ima ribiœ kot œlan 
ribiøke druæine do druøtvenih obvez-
nosti, zakonodajalec predpisuje tudi ri-
biœeve dolænosti, ki se nanaøajo na:

• posedovanje doloœenih listin in 
opreme,

• dolænost podvreœi se œuvajski kon-
troli,

• dolænosti ob onesnaæenju in pogi-
nu rib.

Doloœila o ribolovni dovolilnici (vœa- 
sih ribarski knjiæici) so v podzakon-
skem predpisu precej gostobesedno za-
pisana. Predpis natanœno doloœa vrste 
ribolovnih dovolilnic in vsebino ozi-
roma podatke, ki jih mora dovolilnica 
vsebovati. Takøna natanœnejøa doloœila 
so po svoje dobrodoøla tudi zaradi 
uœinkovitejøe kontrole. Tudi tista o ta-
kojønjem vpisu ulova, œeprav jih v vseh 
druæinah ne izvajajo dosledno.

Glavno pristojnost nadzora nad ribo-
lovom in ribolovnimi pravicami imajo 
dandanes ribiøki œuvaji, ki jih postavi 
(imenuje) dræava oziroma za to pristoj-
ni minister in ne ribiøke druæine, kot je 
to veljalo nekoœ. To je tudi razumljivo, 
saj mandat za izvajanje nalog in po- 
oblastil oziroma pravic ribiøkim œuva-
jem podeli zakonodajalec in tudi nalo- 
ge, ki jih izvajajo ribiøki œuvaji, le-ti izva-
jajo v javnem interesu. Ribiøke druæine 
kot koncesionarji, ki so dolæni zagotovi-
ti ustrezno varovanje voda, ki jih imajo 
v upravljanju, zgolj predlagajo, kate-
ri ribiøki œuvaji naj zanje v doloœenih 
ribiøkih okoliøih opravljajo œuvajske na- 
loge. Ribiøki œuvaj mora biti poleg iz-
polnjevanja zakonsko doloœenih pogo-
jev ustrezno strokovno usposobljen, kar  
pomeni, da mora opraviti obvezno 
usposabljanje. Z uspeøno opravljenim 
izpitom pridobi licenco za izvajanje 
œuvajskih nalog, obnavljati pa jo mora 
vsakih øest let.

Med ribolovom, vœasih – œe ima ri-
biœ ob vodi ribiøke priprave, ki niso v 
omotu – pa øe pred njim se mora ribiœ 
podvreœi ribiøki kontroli, ki jo oprav-
ljajo ribiøki œuvaji. Ti imajo ob oprav-
ljanju œuvajske kontrole tudi posebne 
pravice oziroma pooblastila, ki so na-
slednja:

– pregledati smejo ribolovno dovo-
lilnico in listine za ugotovitev istovet-
nosti ribiœa,

– pregledati smejo ribolovni pri-
bor, vabe, ribolovno opremo in ribiœev 
uplen,

– zaœasno smejo zaseœi ribolovno 
opremo in vabe ribiœu, ki lovi brez ve-
ljavne ribolovne dovolilnice ali na pre-
povedan naœin,

– trajno smejo zaseœi protipravno 
ujete ribe,

– odvzeti smejo ribolovno dovolilni-
co ribiœu, ki lovi na prepovedan naœin,

– zaradi dokazovanja prekrøka sme 
ribiøki œuvaj ribiœa, ki lovi na prepo-
vedan naœin, ribolovne naprave in up- 
lenjene ribe tudi fotografirati ali po-
sneti.

Vsi naøteti ukrepi dejansko pomeni-
jo poseg v ribiœeve svoboøœine, vendar 
so zakonsko predpisani in nujni zara-
di uœinkovitega nadzora ter pomenijo 
ribiœevo obveznost, da se takøni zako-
niti kontroli podredi in jo omogoœi. 
To pomeni, da mora ribiœ na zahtevo 
ribiøkega œuvaja pokazati ribolovno 
dovolilnico ter dokument za doka-
zovanje istovetnosti, ribolovni pribor, 
opremo in morebiten uplen. Na zahte-
vo ribiøkega œuvaja mora ribiœ iz vode 
potegniti tudi vabo, na katero lovi, in 
jo pokazati ribiøkemu œuvaju. Zaradi 
kontrole mora ribiœ na poziv ribiøkega 
œuvaja priti iz vode in tako omogoœiti 
izvedbo kontrole. Zakonodajalec øe po- 
sebej predpisuje, da mora ribiœ na zah-
tevo ribiøkega œuvaja pokazati tudi 
vsebino ribiøke torbe. V upraviœenih 
primerih trajnega ali zaœasnega zasega 
oziroma odvzema mora ribiœ ribiøke-
mu œuvaju izroœiti predmete, ki naj bi 
mu jih le-ta zasegel oziroma odvzel. 
Ali bo to storil »radevolje«, kot je bilo 
predpisano vœasih ali »ne-radevolje«, 
ni pomembno. Pravno bistveno je, da 
se vsakrøno drugaœno ribiœevo rav-
nanje (lahko) obravnava kot upiranje 
postopku uradne osebe in pomeni sto-
ritev prekrøka.

Tako imenovana tovariøka kontro-
la, ki naj bi jo opravljali ribiœi med 
seboj, dandanes ni (veœ) dopuøœena. 
Vzrok je v tem, ker kakrøno koli kon-
troliranje osebe ter morebitno pregle-
dovanje dokumentov, opreme, ulova 
pomeni poseg v pravice ter zasebnost 
kontrolirane osebe. Takøne posege pa 
sme opravljati zgolj za to z zakonom 
pooblaøœena oseba, ki je za to ustrez-
no usposobljena. Zunanji dokaz sta-
tusa takøne osebe sta sluæbeni znak  
in izkaznica, zaradi œesar se mora ri- 
biøki œuvaj pred zaœetkom izvedbe ri- 
biøke kontrole tudi legitimirati. To se- 
veda ne pomeni, da smo ribiœi rav-
noduøni do obnaøanja drugih ribiœev 
ob vodi. V primeru zaznave krøitev 
ribolovnega reæima lahko drugega ri- 
biœa opozorimo na njegovo ravnanje  
ali pa o tem obvestimo ribiøkega œu-
vaja.

Dr. Miroslav Æaberl
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Pomen bakterijskih bolezni rib za eko-
nomiko vzreje se precej spreminja 

skozi œas. V zaœetku prejønjega stoletja 
in øe pred tem so bile eno najresnejøih 
tveganj v ribogojstvu. Ko se je namreœ 
zaœela mnoæiœna vzreja rib, je bila pojav-
nost bakterijskih bolezni zelo pogosta, 
antibiotikov in drugih antimikrobnih 
pripravkov pa øe niso poznali. Tudi ko 
so po drugi svetovni vojni antibiotike 
zaœeli mnoæiœno uporabljati v humani 
medicini in pozneje tudi v veterinarski, 
je bila njihova uporaba v ribogojstvu 
øe nekaj œasa teæko dosegljiva. Øele ko 
je postala uporaba anti-
biotikov nekaj povsem 
obiœajnega tudi za zdrav-
ljenje rib, so se posledice 
zaradi veœine bakterijskih 
bolezni precej zmanjøale 
in videti je bilo, da je pro-
blem reøen. Vendar ne za 
dolgo. Zaradi posebnosti 
zdravljenja rib v vodnem 
okolju, ko je v jati teæko 
natanœno odmeriti zdra-
vilo za vsako ribo posebej, 
bakterije øe hitreje, kot bi 
sicer, postajajo odporne 
proti antibiotikom in je 
zdravljenje œedalje manj 
uœinkovito. V veterinarski 
medicini se uporaba anti-
biotikov omejuje tudi za-
radi varstva potroønikov, 
saj kakovostna in pred-
vsem varna hrana ter var-
stvo okolja pridobivata 
na pomenu. Poleg doloœenih minimal-
nih rezidualnih vrednosti (MRL), to je 
øe dopustne vsebnosti zdravila v ribjem 
mesu za prehrano ljudi, mora zdravilo 
pred registracijo zadostiti tudi nekate-
rim drugim zahtevam. Zato so postopki 
za preskuøanje in odobritev zdravil za 
uporabo v veterinarski medicini zah-
tevni in dragi, poslediœno pa je na voljo 
malo uœinkovitih zdravil. Po drugi strani 
pa vzreja rib pridobiva na pomenu, zato 
se intenzivira, pojavljajo se tudi nove 
tehniœne moænosti vzreje novih vrst rib, 
kar poslabøuje æe tako pestro zdravstve-
no problematiko v ribogojstvu.

Tako kot pri virusnih boleznih so tudi 
pri povzroœiteljih bakterijskih razlike: 
nekaterih bakterij (sploh) ne sme biti v 
vodnem okolju in moramo prepreœevati 
njihov vnos v ribogojnico. Nekatere bak-
terije pa so v vodi lahko stalno prisotne; 
pri takih je treba z ustreznimi preventiv-
nimi ukrepi in vœasih tudi s prilagojeno 

tehnologijo vzreje prepreœevati, da bi 
ribe zbolele zaradi njih. Æe zdaj, zlasti pa 
v prihodnje, je za prepreœevanje nekate-
rih bakterijskih bolezni primerno cep-
ljenje, ki je æe konec prejønjega stoletja 
pripomoglo k mnogo manjøi pojavno-
sti nekaterih bolezni. Cepljenje je zlasti 
primerno, ko je bolezen v okolju stalno 
prisotna, njen izbruh pa priœakovan in 
sezonsko pogojen. Seveda pa je zmotno 
misliti, da bo cepljenje reøilo vse teæave. 
Cepljenje je le zakljuœni dejavnik, ko je v 
ribogojnici poskrbljeno za dobro poœutje 
rib in poslediœno njihovo sposobnost, da 

v zelo kratkem œasu pogine veliko rib. 
Kot pri virusnih boleznih je tudi pojav 
posameznih bakterijskih bolezni pove-
zan s temperaturo vode in starostno 
kategorijo rib ter je zato sezonsko pogo-
jen. Bakterijske bolezni se navadno (ni-
kakor pa ne vedno) pojavljajo pri viøjih 
temperaturah vode kot virusne bolezni. 
Sezonska pogojenost bolezni je po eni 
strani pri diagnostiki v pomoœ, po dru-
gi pa prav sezonska pogojenost ribo-
gojca vœasih lahko zavede, da ukrepa po 
obœutku in glede na izkuønje, kar lahko 
øe zaplete zdravstveno stanje. Vedno je 

treba bolezen natanœno 
doloœiti na podlagi kli-
niœnih in patoanatomskih 
znakov ter z gojiøœno bak- 
terioloøko preiskavo izo- 
lirati in prepoznati pov-
zroœitelja, pri œemer je øe  
posebno pomemben pre-
izkus obœutljivosti bakte-
rij za posamezne antibio-
tike (antibiogram), ki so 
dovoljeni za uporabo v 
ribogojstvu in tudi dose-
gljivi na træiøœu. S takim 
naœinom poveœamo uœin-
kovitost zdravljenja in 
zmanjøamo razvoj odpor-
nosti bakterij proti anti-
mikrobnim pripravkom, 
da bodo tudi øe v prihod-
nje œim dlje uœinkoviti. 

Ribe so æivali kot vse 
druge, zato je njihovo 
zdravljenje v pristojnosti 

veterinarske medicine in je dovoljeno le 
na temelju pravilne in natanœne diagno-
ze, predpiøe pa ga veterinar, ki potem 
tudi spremlja uœinke zdravljenja. Med 
zdravljenjem in doloœen œas po njem 
rib ni dovoljeno uporabljati za prehra-
no ljudi, obdobje po zdravljenju pa je 
izraæeno v dnevnih stopinjah (°D) in je 
doloœeno za vsako zdravilo posebej, ki 
ima dovoljenje za uporabo v ribogojst-
vu. Mogoœe so redke izjeme, ki jih prav 
tako predpiøe in nadzira veterinar. Pri 
uporabi takih zdravil rib ne smemo upo-
rabljati za prehrano ljudi v œasu, ki ga 
predstavlja 600 °D. Z drugimi besedami: 
pri povpreœni dnevni temperaturi 10 °C 
rib 60 dni po konœanem zdravljenju ne 
smemo uporabljati za prehrano ljudi.

Bakterijske bolezni delimo na povr-
øinske okuæbe, ki se kaæejo s spremem-
bami na koæi in po økrgah, na septikemi-
je, to je okuæbe, kjer pride bakterija v kri 
in z njo v vse organe, ter na øe posebno 
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bakterijske bolezni rib (1. del)

Poleg virusnih bolezni, ki smo jih obravnavali v prejšnjih prispevkih, med kužne bolezni rib sodijo tudi bakterijske, ki jim bomo 
namenili nekaj naslednjih nadaljevanj.

razvijejo imunost, to je protitelesa proti 
doloœenim bakterijam. Za dobro poœut-
je rib so odloœilni: ustrezna gostota na- 
selitve, kakovost vode in hrane ter sploø-
na higiena v ribogojnici.

Za prepreœevanje bakterijskih bolez-
ni so primerni tudi nekateri bioloøki 
ukrepi, kot sta selekcija in vzreja proti 
doloœeni bolezni odpornejøih rib, pa 
tudi razni dodatki v hrani, ki izboljøujejo 
imunsko sposobnost rib. 

Ko se bolezen pojavi, jo je treba pra- 
voœasno prepoznati, zdraviti in prepre-
œiti njeno øirjenje. Poleg zdravljenja z 
zdravili je treba na podlagi ugotovljene-
ga stanja doloœiti tudi ukrepe za more-
bitno spremembo tehnologije vzreje, da 
se bolezen ne bi ponovila.

Pri stalnem spremljanju obnaøanja rib 
v ribogojnici bolezni ni teæko prepozna-
ti, saj se navadno poveœa dnevni pogin. 
Pri nekaterih boleznih je pogin nezna-
ten in dolgotrajen, pri drugih pa lahko 

Za BKD opisane značilne spremembe na ledvicah, krvavitve na koži okrog anusa in na ribjem mehurju.





trdovratne in dolgotrajne bolezni, pri 
katerih se po organih pojavljajo zrnate 
tvorbe. Pogosto bolezni teæko razmeji-
mo, saj gre lahko za kombinacijo vseh 
treh moænosti. 

Nekatere sicer res redke bakterije, 
ki so nevarne za ribe, lahko povzroœajo 
obolenja tudi pri ljudeh; so zoonoze.

Eno najnevarnejøih, predvsem pa naj-
trdovratnejøih bakterijskih bolezni rib, s 
katerim bomo zaœeli ta sklop, je bakterij-
ski nefritis.

bakterijski nefritis – bKD
Bakterijski nefritis, za katerega uporab-
ljamo kratico BKD (Bacterial Kidney 
Disease), je bakterijska bolezen, ki priza-
dene postrvi in lipana. Navadno bolezen 
poteka poœasi, obolevnost in smrtnost 
pa sta veliki in poslediœno tudi ekonom-
ske izgube, le izjemoma je mogoœ tudi 
hiter potek. 

Bolezen je trdovratna in jo je teæko 
zdraviti in pozdraviti, kliniœni pojavi pa 
se lahko ponovijo. BKD so prviœ opisa-
li v øtiridesetih letih prejønjega stoletja 
pri atlantskem lososu v dveh rekah na 
Økotskem, malo pozneje pa øe pri veœ 
salmonidih v Juæni in Severni Ameriki. 
Zdaj je bakterijski nefritis razøirjen po 
vsem svetu, kjer æivijo dovzetne vrste 
rib, in se pojavlja v intenzivni vzreji ter 
pri prostoæiveœih ribah. Samo v Avstra-
liji je domnevno bakterijski nefritis øe 
eksotiœna bolezen. 

Povzroœitelj BKD je bakterija Renibac-
terium salmoninarum iz druæine Microco-
ccaceae, ki je po gramu positiven diplo-
bacil.

Ribe, ki so zbolele za BKD, lahko po-
ginejo brez posebnih kliniœnih znakov. 
Po navadi pa ob poveœanem dnevnem 
poginu opazimo, da so ribe temne, 
imajo razøirjen trebuh in izbuljene oœi, 
na koæi na predelu poboœnice pa drob-
ne mehurœke, ki lahko poœijo in iz njih 
izteœe tekoœina, na njihovih mestih pa 
nastanejo plitve ranice. Na koæi, zlasti 
øe ob korenih plavuti in okrog anusa so 
lahko opazne drobne krvavitve. 

Øe posebno oœitne spremembe so 
izraæene na notranjih organih. Ledvice 
so zelo poveœane, namesto rahlo vboœene 
in gladke so izboœene, povrøina pa je va-
lovita in grudasta. Øe posebno znaœilni 
so beli vozliœki razliœnih velikosti, v ka-
terih, podobno kot v vsebini mehurœkov 
na koæi, pod mikroskopom ugotovimo 
mnoæico znaœilnih bakterij – diploko-
kov. Podobne spremembe, œeprav manj 
intenzivno izraæene, ugotovimo tudi 
na jetrih in vranici. Iz trebuøne votline 
navadno izteœe krvava motna vsebina, 
po potrebuønici, œrevesnem maøœevju, 
œrevesju in po ribjem mehurju pa so kr-
vavitve. 

BKD se pojavlja pri vseh temperatu-
rah vode, optimalna pa je 15 °C, in sicer 
najpogosteje spomladi, ko se zviøa tem-
peratura vode. Za bolezen so dovzetne 
vse starostne skupine rib, navadno pa 

zbolijo ribe, stare od pol do enega leta, 
neredko tudi starejøe. Na bolezen vpliva 
okolje, zlasti øe neprimerna higiena in 
kakovost vode; po nekaterih podatkih 
je za izbruh bolezni primernejøa mehka 
voda. Smrtnost rib zaradi BKD navadno 
znaøa od 20 do 50 %.

Okuæba se øiri horizontalno: nepo-
sredno z bolnimi in poginjenimi ribami 
ter s kontaminirano vodo ter posredno 
z vsem, kar je bilo v stiku s kuænino. 
Za øirjenje okuæbe so posebno nevar-
ne okuæene ribe, ki ne kaæejo znakov 
bolezni (subkliniœno oziroma latentno 
okuæene). Mnoge okuæene ribe namreœ 
nikoli v æivljenju ne zbolijo. BKD je ena 
redkih bakterijskih bolezni rib, kjer se 
okuæba prenaøa vertikalno, to je prek 
iker okuæenih plemenk. To sicer v naœelu 
velja za vse bolezni, vendar øirjenje 
lahko prepreœimo z razkuæevanjem iker. 
Pri BKD pa razkuæevanje ne uœinkuje, 
saj je povzroœitelj znotraj jajœne celice. 
Edini uœinkovit naœin prepreœevanja øir-
jenja BKD je ugotavljanje in izloœanje 
okuæenih plemenk. 

Sum, da se je pojavila BKD, je prepro-
sto postaviti, saj so kliniœni znaki, razen 
izbuljenih oœi in poveœanega trebuha, ki 
ju ugotavljamo (skoraj) pri vseh kuænih 
boleznih sladkovodnih rib, zelo znaœilni.

Nekoliko se zaplete pri tradicionalni 
laboratorijski diagnostiki, pri kateri bi 
æeleli povzroœitelja BKD Renibacterium  
salmoninarum izolirati in dokazati z go- 
jiøœno bakterioloøko preiskavo. Potrebu- 
jemo namreœ zahtevna specialna bak-
terioloøka gojiøœa, nato moramo poœakati 
tri tedne, da na njih pri 15 °C zrastejo 
znaœilne bakterije. Poœasna rast bakte-
rij v laboratoriju je tudi razlaga, zakaj 
je potek bolezni poœasen tudi v naravi. 
Ob sumu, da so ribe zbolele za BKD,  
vedno opravimo tudi omenjeno preiska-
vo. Vendar pa v praksi diagnozo navad-
no zakljuœimo glede na opisane znaœilne 
kliniœne in patoantomske znake ter z 
mikroskopsko bakterioloøko preiskavo 
tkiva ledvic, jeter in vranice, pri kateri 
potrdimo mnoæico znaœilnih, po gramu 
pozitivnih diplokokov.

Na voljo so tudi druge diagnostiœne 
metode, ki jih uporabimo pri ugotavlja-
nju prikritih (subkliniœnih) okuæb rib, 
zlasti øe plemenk, ki jih potem izloœimo 
iz nadaljnje vzreje. Z razliœnimi meto-
dami lahko ugotavljamo bodisi proti-
telesa v krvi ali pa povzroœitelja. Zdaj 
v glavnem uporabljamo molekularne 
diagnostiœne metode, s katerimi potrdi-
mo prisotnost genoma bakterije Renibac-
terium salmoninarum.

Ko bolezen izbruhne, jo zdravimo z 
antibiotiki. Pri tem nimamo velike izbi-
re, saj na bakterijo delujejo le antibiotiki, 
ki delujejo na znotraj celiœne okuæbe, to 
pa je eritromicin in njegovi nadomest-
ki. Zdravljenje je dolgotrajno, pogosto 
tudi ne zelo uœinkovito, bolezen pa se 
lahko spet ponovi. Œe se bolezen pojavi 
v ribogojnici in je ni mogoœe izkorenini- 

ti, obolevnost rib in ekonomsko økodo 
lahko omilimo z veœanjem imunske spo-
sobnosti rib, to je z izogibanjem stresnim 
situacijam in zagotovitvijo optimalnih 
razmer vzreje.

Kot pri veœini nevarnih bolezni je naj- 
uœinkovitejøi naœin uspeøno prepreœe-
vanje vnosa povzroœitelja v sistem s  
sploønimi ukrepi, ki veljajo za prepreœe-
vanje bolezni v ribogojstvu, v prvi vrsti 
pa z izloœanjem okuæenih plemenk iz 
nadaljnje vzreje. Nekdaj je bila bolezen 
na seznamu mednarodne organizaci-
je za zatiranje kuænih bolezni O.I.E. in 
na seznamu stare Evropske direktive 
91/67. Øe vedno pa jo imajo na seznamu 
prijavljivih bolezni nekatere evropske 
dræave, ki poskuøajo vzdræevati BKD 
prosta obmoœja in proste ribogojnice. 
Ko bolezen ugotovijo, omejijo trgovanje, 
priporoœljivo pa je tudi izkoreninjene bo-
lezni. Za vzdræevanje prostih obmoœij je 
treba za laboratorijsko preiskavo vsako 
drugo leto vzorœiti po trideset postrvi.

Tudi v Sloveniji bakterijskemu nefri-
tisu od nekdaj namenjamo primerno po-
zornost in vzdræujemo visoke standarde 
za prepreœevanje in zatiranje bolezni. 
Njena pojavnost je morda ravno zato re-
lativno nizka, øe posebno pomembno pa 
je vendarle, da je pri nas za okuæbo in 
bolezen zelo ranljiv lipan.

Glede na kliniœne in patoanatomske 
znake je bakterijskemu nefritisu – BKD 
– podobna parazitarna bolezen prolife-
rativni nefritis, s kratico PKD (Prolife-
rative Kidney Disease), ki ga povzroœa 
protozoj Tetracapsulae bryosalmonae. PKD 
je prav tako zelo nevarna bolezen, za 
katero so dovzetne iste vrste rib kot za 
BKD. Razlika med njima je med drugim 
tudi v tem, da so za PKD dovzetnejøe 
mlajøe ribe in pri nekoliko viøjih tempe-
raturah, kot se pojavlja BKD. Smrtnost 
je prav tako zelo visoka in øe bolj odvis-
na od sploønih higienskih razmer. Tudi 
PKD se pojavlja pri prostoæiveœih ribah. 

Prof. dr. Vlasta Jenœiœ, dr. vet. med.
Inøtitut za zdravstveno varstvo in gojitev 

divjih æivali, rib in œebel
Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani

vlasta.jencic@vf.uni-lj.si
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seveda za prikaz œebelarske in ribogojske dejavnosti ni dobro 
prav vsako œebelarstvo in prav vsaka ribogojnica. Predvsem 

mora imeti œebelar oziroma ribogojec kaj pokazati, in to mora 
tudi znati pokazati, kar je pa najpomembnejøe, v svojem proiz-
vodnem objektu mora biti tudi pripravljen sprejeti pribliæno 
petdeset øtudentov ter ærtvovati svoj prosti œas, da en dopol-
dan preæivi z nami. Prav œas postaja œedalje pomembnejøi de-
javnik. Posebej je treba namreœ poudariti, da œebelar oziroma 
ribogojec zato ne dobi nobenega plaœila. 

Z izbiro objektov za terenski pouk øtudentov veterinarske 
medicine smo imeli vedno sreœno roko. Ko je bila ribogojni-
ca v Povodju øe v lasti Zveze ribiøkih druæin Ljubljana in je 
imela v svojih bazenih tudi znamenito matiœno jato sulca ter 
imenitno valiøœe in je bila poleg tega øe v bliæini Ljubljane, je 
bila to idealna izbira. Nekaj let smo z veseljem obiskovali tudi 
ribogojnici v Pøati in v Zalogu na Gorenjskem.

Æe nekaj let pa imamo terenski pouk v ribogojstvu v Æalcu 
v lasti Marka Hrovata. Ribogojstvo je za izvedbo terenskega 
pouka zelo primerno, saj bodoœim doktorjem veterinarske me-
dicine skoraj na enem mestu lahko prikaæemo celotno sladko-
vodno ribogojstvo v Sloveniji, vzrejo postrvi in vzrejo krapov. 
V okviru terenskega pouka je program ogleda predpisan in zato 
precej definiran. Predvsem se morajo øtudenti seznaniti s po-

sameznimi objekti v postrvji in krapski ribogojnici, s sistemom 
bazenov in ribnikov za posamezne starostne kategorije, z viri 
vodnega napajanja in celotnim vodnim reæimom v ribogojnici. 
Seznaniti se morajo tudi z veterinarsko sanitarnim redom v obeh 
sistemih, ukrepi za prepreœevanje bolezni, zdravstvenim nadzo-
rom in aktualno zdravstveno problematiko. Seznanijo se tudi z 
reæimom prehrane. Œe je le mogoœe, povpraøamo tudi po eko-
nomiki vzreje in o dobrih in slabih straneh ribogojstva. Namen 
je namreœ, da øtudenti »ujamejo« utrip ribogojstva in ga dojame-
jo kot eno od obiœajnih æivinorejskih panog, vendar specifiœnih. 
Mnogi øtudenti so v ribogojnici prviœ, nekateri morda tudi zad-
njiœ. Nekaj pa se jih bo v ribogojnice prav gotovo vraœalo po 
sluæbeni dolænosti, œe æe ne kot veterinarji specialisti za zdrav-
stveno varstvo rib, pa prav gotovo kot uradni veterinarji. 

Pri tem, kot reœeno, imamo prav posebno sreœo, da nas Marko 
Hrovat sprejme, nas popelje skozi obe svoji ribogojnici in nam 
prikaæe in pojasni bistvene elemente obeh sladkovodnih vzrej. 
Pri svojem izvajanju je profesionalen, suveren in tudi ravno prav 
kritiœen, ko nam pojasni svoje osebne poglede na problematiko. 

Ob tem zapisu se gospodu Marku zahvaljujem za njegov 
œas in trud ter se mu hkrati priporoœam tudi za vnaprej. 

Prof. dr. Vlasta Jenœiœ
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terenski pouk pri predmetu  
bolezni in higiena gojitve rib in čebel

V študijskem programu rednega študija veterinarske medicine na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani je tudi dvo-
semestrski predmet bolezni in higiena gojitve rib in čebel; en semester je namenjen čebelam, en pa ribam. Po zaključku 
vsakega semestra je v programu tudi enodnevni študijski ogled čebelarstva in ribogojnice. Opisani program izvajamo že vrsto 

let, že od takrat, ko sem bila še sama študentka.

utrinka s terenskih vaj



Že vrsto let se œlani RD Pesnica iz Le-
narta tvorno vkljuœujejo v vse akcije, 

ki so namenjene œiøœenju in ohranjanju 
naravnih vrednot. Tudi letoønje april-
ske akcije œiøœenja voda in breæin se je 
udeleæila veœ kot polovica aktivnega 
œlanstva. Z uspehom œistilne akcije so bili 
v vodstvu RD zadovoljni, manj pa zago-
tovo s koliœino smeti, ki se jih je nabralo 
za skoraj 200 vreœ. Med vsemi smetmi 
je odloœno prevladovala plastiœna em-
balaæa vseh vrst: od steklenic in vreœk 

pa vse do razliœnih plastiœnih izdelkov, 
ki so kupcem v osnovi vøeœ, naravi, ri-
biœem in drugim ljubiteljem œiste narave 
pa so povsem odveœ.

V RD imajo æe kar nekaj œasa izde-
lan kataster onesnaæevalcev (evidenca  
vplivov na vode, op. ur.). V njem je za-
beleæenih in lokacijsko doloœenih kar 81 
onesnaæevalcev, ki z industrijskimi, gos-
podinjskimi in kmetijski odpadki, zelo 
in manj strupenimi, redno in vztrajno 
zastrupljajo breæine in tudi vodotoke.

Pred tremi leti so ribiœi, npr., zaradi 
prevelikih koliœin strupenih snovi za-
znali velik pomor rib v Velki, iz kate-
re so potegnili veliko mrtvih smuœev, 
øœuk in drugih plemenitih vrst rib. Zna-
nega onesnaæevalca so ribiœi po svoji 
vesti in dolænosti prijavili ustreznim 
inøpekcijskim organom. Odgovorne v 
RD Pesnica sem povpraøal po rezultatu 
po treh letih pomora. Niœ, so dejali. RD 
Pesnica je morala plaœati celo stroøke 
analize! Edini ukrep, ki je onesnaæevalcu 
sledil, je bil, da je moral oœistiti greznico 
in prepreœiti nadaljnje izpuste v Velko. 
Kot da tega ni vedel æe prej …

PRITOKI NAŠIH REK: VELKA IN GLOBOVNICA
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Piøe: Tone Urbas

Za 200 vreč smeti

V  pesniøki ribiøki okoliø, s katerim 
upravlja RD Pesnica iz Lenarta v Slo-

venskih goricah, spadajo poleg Pesnice 
øe øtevilni veœji in manjøi pritoki. Kar 
dobra desetina in pol jih je. Med njimi 
so nekateri veœji, najveœ pa je manjøih. 
Nekateri med njimi Pesnice sploh ne 
doseæejo, œeprav v pesniøkem ribiøkem 
okoliøu njena struga meri dobrih 14 km  
z okoli 30 ha vodne povrøine. Med naj-
veœjimi pritoke Pesnice vam tamkajønji 
ribiœi zagotovo ne bodo pozabili omeni-
ti Velke in Globovnice, pa tudi ne Par-
tinjskega in Radeœkega potoka. Sled-
nji je edini, ki je med vsemi namenjen 
zgolj gojitveni dejavnosti in v katerem 
vzrejajo potoœne postrvi.

Veœina preostalih pritokov je sicer 
uvrøœena med øportno-ribolovne vode, 
v katerih pa je ribolov skoraj nemogoœ. 
Ob veœjih neurjih pritoki silijo œez bre-
gova, poplavljajo in dodobra namoœi- 

jo niæje leæeœe parcele rodovitnih polj.  
V suønih mesecih pa nekateri deli stru-
ge ali potok v celoti preprosto presah-
nejo.

Poleg velike moœe in suøe pa prito-
ke pestijo øe razne strupene primesi 
in druga odpadna navlaka, speljana iz 
okoljske industrije, kmetijskih povrøin 
in neurejenih kanalizacij okoliøkih na-
selij. Zato take vode, je dejal gospodar 
RD Pesnica Oto Hren, uvrøœamo med 
tako imenovane prizadete vode.

Sicer pa imajo v RD Pesnica v svo-
jem ribiøkem okoliøu vode, s katerimi 
upravljajo, razdeljene na tri ribolovne 
revirje. V prvega spada Pesnica s pri-
toki, v drugega jezero Radehova s pri-
tokom Globovnica, v tretjega pa jezero 
Sveta Trojica s pritokom Velka.

Pesnici s pritoki so namerili 38 ha 
vodne povrøine, jezeru Radehova 26 ha,  
jezeru Sveta Trojica pa øe enkrat veœ.

Ubogi pritoki Pesnice

»Iz leta v leto nas vedno bolj skrbi usoda naših prizadetih 
voda,«  je dejal gospodar RD Pesnica Oto Hren.

Skrb za čistočo voda in brežin vodotokov je med član-
stvom RD Pesnica že dolgo v navadi, in to ne samo ob 
dneh vsesplošnega organiziranega čiščenja.

med jezerom Sveta Trojica in sprehajalno potjo, ki vodi 
okoli jezera, so na primernih mestih vidne vreče, ki še 
tako neozaveščenega obiskovalca nenehno spominjajo 
in opominjajo, kam sodijo odpadki.

čiščenje brežin in …
Pesniøki ribiœi se vsako leto mnoæiœno 

udeleæijo naœrtovanih aprilskih œis-
tilnih akcij, redno in vzorno skrbijo 
za koønjo in spravilo trave ali sena ob 
jezeru Radehova in potoku Globovni-
ca, pa tudi na nasipu trojiøkega jezera, 
kjer vedno znova naletijo na podrtijo 
ograje, uniœen nasip in tudi ribiœi so 
pri ribolovu za marsikaj prikrajøani. 
Za vse to odgovorni v RD krivijo gos-
podarja kmetije zaradi nekontrolirane 
paøe krav. Se bodo æe ob letoønji koønji 
nevøeœnosti le nekoliko uredile?

Lani jeseni so bili priœa mnoæiœnemu 
poginu økoljk brezzobk v trojiøkem jeze-
ru. Vzroki poginov kljub trudu strokov-
njakov, na œelu z dr. Mitjem Gombaœem, 
ki raziskujejo ta nevøeœen pojav, øe niso 
dokazani. Ribiœi so sproti odstranjevali 
poginule brezzobke. K sreœi poginom 
økoljk niso sledili pogini rib.



PREDSTAVLJAmO BRANKA VuKANA, PREDSEDNIKA RD PESNICA

Ribičem prijazen ribolovni režim 
Že desetletje in pol je Branko Vukan 

œlan RD Pesnica, od lanskega marca  
pa je njen predsednik. Na predsed-
niøkem mestu je zamenjal prejønjega 
predsednika Alojza Fajdigo, pod œigar 
vodstvom je Branko Vukan opravljal 
podpredsedniøke posle. Z odloœitvijo 
œlanstva za novega predsednika je bil 
sicer nekoliko preseneœen, manj pa z  
delom, ki ga œaka v sedanjem mandat- 
nem predsedniøkem obdobju. S prejø-
njim predsednikom in œlani UO je tes-
no sodeloval in bil do podrobnosti se-
znanjen z vsemi teæavami in nalogami, 
ki ga œakajo v prihodnje.

»Katere so poglavitne naloge, ki 
se jih boste kot predsednik, skupaj s 
svojimi oæjimi sodelavci, v RD najprej  
lotili,« sem vpraøal predsednika Branka  
v senci kroøenj dreves toplega predve-
likonoœnega dne na klopci pod Gostiø-
œem Æaba, tik ob jezeru Sveta Trojica, 
ki je po (pre)dolgem premoru letoønjo 
pomlad ponovno zaæivelo

»Æe lani smo se lotili naøega RGN za 
naslednjih pet let. Æe lani in tudi letos 
se lahko pohvalimo, da smo se uspeøno 

lotili œistilnih akcij in øe vrsto drugih 
aktivnosti, ki so povezane z varstvom 
okolja.

Skupaj z Obœino Lenart smo se lotili 
projekta ureditve sprehajalne poti okoli 
jezera Radehova, nismo pa pozabili na 
negovanje kakovostnih stikov in stro-
kovnih povezav z VGP Drava, kot tudi 
z Obœino Lenart in Sveta Trojica in ne 
nazadnje tudi z vsemi dejavniki v obeh 
obœinah, ki so æeljni z nami tvorno so-
delovati.

Pri tem pa ne smem pozabiti, da smo 
se uspeøno lotili sprememb Statuta RD 
zaradi prilagoditve novi zakonodaji in 
da smo spreminjali za ribiœe bolj prija-
zen ribolovni reæim, poskrbeli za boljøo 
informiranost ter veœ œasa in dela name-
nili delu ribiøkoœuvajske sluæbe, œiøœenju 
breæin in koønje obreæij obeh jezer.«
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»Varovanje okolja je naša skupna naloga in pri tem bomo 
uspešni le, če bomo vsi in vsak posebej prispevali svoj de-
lež ter najprej počistili pred svojim pragom, če bo treba 
pa še pred sosedovim,« je še posebej v svojem letnem 
poročilu in med najinim pogovorom poudaril predsednik 
RD Pesnica  Branko Vukan.

V  vseh 54 letih, od ustanovitve RD Pes-
nica, v letu l957, pa vse do danaønjih 

dni se je na predsedniøkih mestih za-
menjalo kar osem predsednikov. Za pr- 
vim izvoljenim Joæetom Horvatom je RD  
predsednikoval Metod Pavlin, za njim  
Stane Gajøek, Alfred Pirhar, Joæe Majce-
noviœ, Sreœko Lipovnik in Alojz Fajdiga. 
Zdaj je æe od lanskega marca na œelu RD 
Pesnica iz Lenarta Branko Vukan.

čeprav je ob koncu aprila ribolovna 
sezona øele na zaœetku, je bilo ob 

Trojiøkem jezeru kar nekaj ribiœev. Med 
vsemi sta bila prav gotovo najstarejøi in 
najmlajøi – po ribiøkem staæu seveda – 
Ivan Repec in David Lebreht.

Ivan Repec je œlan RD Ptuj in je 
ribiœ æe od 25. maja 1955. Ob koncu 
letoønjega aprila je bil æe tretjiœ na ribo-
lovu ob jezeru. Neizmerno je zaljubljen 
v to jezero, ki ga ni mogoœe v niœemer 
primerjati z njegovo Dravo, œeprav 
ima prav na Dravo lepe spomine, saj 
je v njej med Ptujem in Starøami pred 

leti ujel kar trinajst sulcev. Vendar sta 
bila med vsemi le dva merska. Zdaj ga 
bolj kot sulci v Dravi vznemirjajo tolsti 
krapi, pa øe luskinarji morajo biti.

David Lebreht je doma iz Lenarta in 
je æe øtiri leta œlan RD Pesnica. Tokrat 
se je odloœil za talni ribolov krapa, ki 
ga vedno znova navduøuje. Lahko se 
pohvali s krapom, ki ga je ujel lani in je 
tehtal 3,50 kg.

Tisto aprilsko dopoldne je bilo kaj 
malo prijemov, morda jih je bilo popol-
dan veœ.

srečanja ob trojiškem jezeru

Ivan Repec David Lebreht

Ribolov v vseh  
treh revirjih
Ribiœem, domaœim œlanom RD Pesni-

ca, pa tudi vsem drugim je dovoljen 
ribolov na øportni naœin v vseh treh ri-
bolovnih revirjih: na obeh jezerih in Pes- 
nici s pritoki. Dnevna ribolovna dovo-
lilnica velja 15 evrov. Le v revirju U&S, 
ki sta v obeh jezerih øe posebno dobro 
oznaœena, da ne bi bilo neljubih napak, 
velja dnevna ribolovna dovolilnica osem 
evrov. Obe jezeri sta tudi najbolj pri- 
ljubljeni in znani øtevilnim slovenskim 
pa tudi domaœim in tujim ribiœem. Sled-
njih, tako ugotavljajo domaœi ribiœi, je 
bilo lani manj kot prejønja leta. Vzroki 
so bolj ali manj znani. Tako imenovana 
sploøna gospodarska kriza je æal mno-
gim ribiœem tudi onstran naøe nekdanje 
meje globoko segla v æep.

V RD Pesnica imajo tudi 9-œlansko 
ekipo ribiøkih œuvajev, ki bdijo nad nji-
hovimi ribolovnimi vodami zgolj pre-
ventivno, manj kaznovalno, kar se je æe 
izkazalo kot prava pot do uspeha. Na 
œelu œuvajske sluæbe svoje delo zgledno 
opravlja Ciril Novak, kmalu pa se mu 
bodo pridruæili øe trije, ki se trenutno 
øe usposabljajo za to delo. 



globovnica izvira v Jurovskem 
Dolu pod razvejano vasico 

Malna. Po 5 km so jo zajezili v 
jezero, imenovano Radehova. 
Voda iz jezera odteka v potok 
Velka in tako druæno nadaljujeta 
pot proti Pesnici: ta proti Dravi, 
Drava proti Donavi in tako kot 
vse vode œrnomorskega poreœja 
tudi te konœajo v Œrnem morju.

Globovnica je ribolovna voda. 
V njej prevladujejo ploøœiœi, an-
droge in druge manjøe ribe, med 
veœjimi so tudi øœuke, smuœi in 
somi. Globovnica je primerna 
tudi za drst razliœnih vrst rib.

Jezero Radehova je namenje-
no zgolj za zadræevanje velikih 
vod, hkrati pa se je priljubilo 
tudi øtevilnim ribiœem, posebno 
øe tistim, ki se nadejajo kapital-
nega ulova. Lani je bil zabeleæen 
najveœji ulov soma doslej: tehtal 
je nekaj veœ kot 50 kg. V njego-
vih globinah imajo varno za-
vetje tudi po 10 kg in veœ teæki 
smuœi, øœuke in krapi. Jezero je 
varovano kot naravna vredno-
ta, povrøine ob Globovnici in ob 
jezeru pa spadajo med ekoloøko 
pomembno obmoœje, je øe pose-
bej poudarjeno na vidnem mestu 
na posebnem panoju.

Odgovorni v RD Pesnica so 
namreœ æe pred leti opozarjali  
na øtevilne vodne posege v nji-

hove vode. Zdaj so postali ob vseh na-
œrtovanih posegih v vode v njihovem 
ribiøkem okoliøu øe previdnejøi. Na sveæ 
primer nestrokovnega œiøœenja struge 
Globovnice je øe posebej opozoril pred-
sednik Branko Vukan. In (ne)odgovorni 
za to poœetje so napako skesano priz- 
nali. Pesniøki ribiœi tudi trdno upajo, da 
ne bo uresniœen naœrt, da bi nivo jezera 
Radehova zaradi zahtev poplavne var-
nosti zniæali kar za pol metra.
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VelKa
Potok Velka je eden izmed redkih potokov v se-

vernem delu Slovenskih goric, kamor øe niso 
posegli sodobni stroji in œloveøka pamet. To pred-
vsem velja za zgornji, izvirni del Velke in vse tja do 
Lenarta. Od tam naprej pa ni bi mogli veœ reœi, da 
se neokrnjena zliva v Pesnico.

Izviri Velke segajo pod naselje Zgornja Velka 
v sosednji dolini, tam pri Æabji vasi pa izvira bolj 
znana Øœavnica. V Velki, ki je, razen v redkih pri-
merih, za ribolov skoraj nemogoœa, so si naøli varna 
zatoœiøœa kleni, zelenike, rdeœeoke, ostriæi, globoœki 
itn.

Velka je vrsto desetletij grozila s svojimi veliki-
mi vodami ljudem ob breæinah, zato so jo tam okoli 
leta 1977 ojezerili v Trojiøko jezero, iz katerega pa so 
ji doloœili vodno pot ljudje in se konœa v Pesnici.

Trojiøko jezero ali jezero pri Sveti Trojici privla-
œi øtevilne ljubitelje razliœnih naœinov ribolova. V 
njem se na nekaj manj kot 1300 m dolæine in skoraj 
300 m øirine skrivajo velike jate ploøœiœev, androg, 
zelenik, rdeœeok, linjev in krapov, pa tudi smuœi, 
somi in øœuke niso redkost. Kar nekaj ribjih vrst 
pesniøki ribiœi v skladu z RGN v jezero tudi vlagajo.

Velka si je na svoji poti proti Lenartu ohranila svoje meandre, ki so domala vsi, tako kot je ta med Lenar-
tom in Zgornjimi Žerjavci,  zelo zaraščeni z obrežnim vejevjem.

Prav tod se v jezero Radehova izlije Globovnica, ki polni približno  
28 ha veliko jezero. Ko Globovnica zapusti jezero, si zopet ukročena 
v strugi najde svojo vodno pot v strugo Velke.

gostijo  
se vse leto
»Veliko rib nam pomorijo razne stru- 

pene odplake, suøe ali neurja, re-
gulacije in melioracije. Precej økode pa 
æe vrsto let zapored naredijo kormora-
ni. Ti nam predvsem v zimskih mese-
cih dobesedno izropajo vse ribolovne 
vode. Najbolj pa takrat, ko so naøa in 
okoliøka jezera pod ledom,« povedo 
pesniøki ribiœi. Vse leto pa se z ribami 
gostijo sive œaplje in ribiœem bi osta-
lo kaj malo ribjega æivlja v vodi, œe v 
svojih vrstah ne bi imeli prizadevnih 
œlanov gospodarske komisije, ki skrbi-
jo, da so njihove vode kljub vsakolet-
nim teæavam pernatih poæeruhov so- 
razmerno dobro oskrbljene z ribjim 
æivljem, tako kot veleva RGN.

iz globovnice jezero



RIBIŠKA DRuŽINA PESNICA

trdnjava izjemnih športnikov

Ohranjene  
prijateljske vezi
sreœko Lipovnik je bil dobrih petnajst let na œelu pesniøkih 

ribiœev, œlan RD Pesnica pa je æe kar øtiri desetletja. Zdaj je 
œastni predsednik te tri stotnije in nekaj desetin velike ribiøke 
druæine. Na to njihovo priznanje je veœ kot ponosen. Ko so 
se iztekali letoønji zadnji aprilski dnevi, sva se sreœala ob 
Trojiøkem jezeru, kamor se je Sreœko namenil na lov zelenik. 
In kot se vedno rado zgodi ribiœem, Sreœku niso bile zelenike 
niœ kaj naklonjene.

Tudi ko je preloæil bremena predsednikovanja njegove-
mu nasledniku Alojzu Fajdigi, je med svojimi œlani uspel 
ohraniti øtevilne prijateljske vezi, ki so marsikdaj moœnejøe 
od najmoœnejøih jeklenih vrvi. Sicer pa, kot pravi Sreœko Li-
povnik, so se v tej RD uspele ohraniti vse tiste œloveøke vr-
line, ki se izraæajo v toplini, prijateljevanju in prijaznosti, za 
katere si je prizadeval vse æivljenje. Zdaj, ko le-te prehitro 
izginjajo iz ljudi, øe toliko bolj razumem Sreœkovo veselje, da 
so se ohranile prav v njegovi ribiøki druæini.

letos øteje RD Pesnica iz Lenarta v Slovenskih 
goricah nekaj veœ kot 340 œlanov, œeprav – roko 

na srce – jih tudi v prejønjih desetletjih ni bilo kaj 
prida veœ. Manj pa tudi ne! In œe se øtevilo œlanstva 
v RD med leti bistveno ne spreminja, je to menda 
dovolj zgovoren dokaz, da so œlani zadovoljni z 
delom in uspehi RD, pa tudi z ribolovom, medse-
bojnimi odnosi itn.

Varstvo voda in skrb za ribji æivelj so sicer pri 
sleherni RD V Sloveniji temeljnega pomena, ven-
dar odgovorni v RD Pesnica æe od vsega zaœetka 
veliko dela in œasa namenjajo razvoju ribiøkega tu-
rizma in tekmovalnemu øportu. Upam si trditi, da 
prav pesniøki øportni ribiœi æe vrsto let sodijo med 
najboljøe v Sloveniji. To so dokazali in øe vedno 
potrjujejo svoje uspeøno øportno poslanstvo.

Znano je, da so bili pesniøki œlani in œlanice 
prejønjih in zdajønje tekmovalne generacije vedno 
nepogreøljivi med izbranci dræavnih reprezentanc 
v lovu rib s plovcem. Tudi v zadnjem desetletju 
ali dveh se ni niti enkrat primerilo, da ne bi bil 
nihœe izmed pesniøkih tekmovalcev ali tekmovalk 
v lovu rib s plovcem izbran v œlansko, mladinsko 
ali pionirsko reprezentanco Slovenije. 

Na seznamu izjemnih pesniøkih ribiœev v lovu 
rib s plovcem so z zlatimi œrkami izpisana imena 
Andreja Baumana, Jerneja Lipovnika, Mitje Kmet-
ca, Gregorja Øtumbergerja, Darka Kranerja, Aleøa 
Kanclerja, Stanka Verstovøka, Alojza Fajdige itn. 
Med œlanicami pa izstopajo Emina Dobrijeviœ, 
Janja Fajdiga, Andreja Hedl, Janja Hernet in øe 
vrsta drugih, na katere so ponosni celo v Obœini 
Lenart, kjer se sleherno leto uvrøœajo med najboljøe 
øportnike.

V slovenski A-ligi v lovu rib s plovcem je ekipa 
RD Pesnica æe pred tremi leti osvojila naslov 
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Čeprav Srečko Lipovnik z zelenikami ni imel kaj prida sreče, sem jo imel jaz, saj sem se z 
njim na brežini Trojiškega jezera zapletel v dolg prijateljski pogovor.

mitja Kmetec je bil še kot mladinec vsa leta redni član slovenske mladinske reprezentance. Z Emino Dobri-
jevič in Gregorjem Štumbergerjem so družno osvajali vsa prva mesta med letoma 1997 in 2000. Sicer pa 
je mitja že kar štirinajstkrat nastopal na svetovnih prvenstvih in dvakrat na evropskih. Letos se bo s svojo 
ekipo Pesnica Sensas potegoval za kar najboljšo uvrstitev na svetovnem klubskem prvenstvu v Srbiji.
Poleg tega, da je mitja Kmetec uspešen tekmovalec, sodi tudi med uspešne prodajalce in svetovalce pri 
nakupu ribiške opreme. V njegovi dobro založeni trgovini Som v Senarski, v soseščini trojiškega in rade-
hovskega jezera, so ribičem poleg mitjevih nasvetov na voljo tudi dnevne ribolovne dovolilnice.

dræavnega prvaka, uspeh ponovila tudi lani in si tako zagotovila nastop 
na svetovnem klubskem prvenstvu, ki bo v zaœetku septembra letos v 
Srbiji na Donavi.



lukova kranjska razstava v vrhunski 
fotografski tehniki v nekaj deset foto-

grafijah velikega formata je prikazova-
la izvajanje vzrejnega programa novih, 
genetsko œistih populacij soøke postrvi 
v RD Tolmin. Fotoaparat je 
spremljal tolminske ribogoj- 
ce prek celotnega vzrejne- 
ga cikla – od iskanja øe 
ohranjenih genetsko œistih 
soøkih postrvi v odmaknje-
nih potokih, drst, vzrejo v 
valiøœu v Modreju, pa do 
vlaganja iker v drstne jame. 
Vsaka fotografija je bila 
opremljena z ustreznim be-
sedilom, prevedenim tudi v 
angleøœino, ki je obiskovalce 
poduœila o njeni vsebini in 
njenem pomenu. Avtor je ob 
tej razstavi izdal tudi krajøi 
informativni prospekt (tudi 
preveden v angleøœino), ki 
je obiskovalca seznanil z av-
torjem in vsebino fotograf-
ske razstave. 

Veœ o razstavi smo se po-
govarjali z njenim avtorjem, Lukom 
Dakskoblerjem, mu postavili nekaj vpra- 
øanj in nastal je naslednji zapis. 

Ste priznani reportaæni fotograf, saj ste 
v veœ kot desetletju objavili svoje reportaæne 
zapise v øtevilnih uglednih revijah pri nas 
in v tujini. Kaj fotoreportaæa sploh je in 
kakøen je njen namen?

»Fotoreportaæa je pravzaprav pripo-
vedovanje zgodbe skozi niz fotografij, 
ki sporoœajo kljuœne informacije oz. dele 
pripovedne zgodbe. Kot bi pravzaprav, 
œe bi hoteli film gledati po delœkih, mo-
rali videti zaœetek, zaplet, bitko, razplet 
in konec, da bi razumeli zgodbo. Bolj 
ko bi hoteli biti natanœni in pogloblje-
ni, veœ bi bilo izsekov. In takøna je 
tudi fotoreportaæa. Njen namen veli-
kokrat ni samo predstaviti zgodbo v 
celoti, ampak zaradi izvedbe omogoœa, 
da gledalca pripelje bliæje v zgodbo. 
Omogoœa vzpostavitev atmosfere do-
gajanja in znaœaja osebam na fotogra-
fijah. Spet lahko primerjamo z izseki iz 
filmov, kjer bi prav tako radi videli, ali 

je glavni junak tragiœen, junaøki, pri-
jazen, zloben itn. Tudi v fotoreportaæi 
se vzpostavljajo œustvene vezi s pove-
danim, pa naj bo to zgodba o ogroæeni 
ribji vrsti ali Srebrenici.« 

Soøka postrv je riba poreœja Soœe, torej 
jadranskega povodja. Kako da ste se kot 
rojen Kranjœan odloœili za njeno predsta-
vitev, saj je na Gorenjskem ta riba malo 
znana in øe manj problemi njenega ohra-

njanja in repopulacije?
Pri National Geographi-

cu sem imel strategijo, da 
nikoli nisem bil brez teko- 
œega projekta, zato sem æe 
med delom zadnje reportaæe 
razmiøljal o novi in se spom-
nil na naøo slavno avtohtono 
ribo, o kateri pa øe nismo pi-
sali. Poleg tega sem æe bil se-
znanjen tako s soøko postrv-
jo kot s projektom, ko sem 
za Ribiœa pisal o sreœanju 
ribiøkih organizacij alpskih 
deæel v Posoœju. Ker pa je 
ohranjanje takøne naravne 
dediøœine neka viøja vred-
nota, skoraj vedno zgodba 
sama odtehta stroøke pro-
dukcije, saj se mi praktiœno 
nikoli ne povrnejo. A takøne 
zgodbe ne delaø za denar, 

œeprav poskuøaø kasneje v œim veœjem 
deleæu povrniti stroøke in primerno 
predstaviti zgodbo. Navsezadnje pa 
sem se veliko laæje odloœil za zgodbo, 
ker sem imel æe vse kontakte in po-
znanstva, ki zgodbo naredijo øe boljøo 
kot sicer, ker gre za boljøe obveøœanje 
itn.« 

Pred mnogimi leti je slovenska televizija 
kar nekajkrat predvajala filmsko predstavi-
tev soøke postrvi v naravoslovnem filmu z 
naslovom Smaragdna reka. Mnogi bralci 
Ribiœa se øe spominjajo tega sijajnega do-
kumentarca, ki pripoveduje o Soœi in njeni 
soøki lepotici. Vas je morda tudi ta filmski 
zapis navduøil z æeljo, da je treba o soøki 
postrvi povedati øe kaj veœ?

»Ta dokumentarec je name vplival 
povsem vizualno. Ker je æe toliko œasa 
od tega, kar sem ga gledal, se ne spom-
nim zgodbe, se pa spomnim smaragd-
ne vode in takøne lepote narave me 
vedno pritegnejo. Kristalno œista voda, 
tista neverjetna barva … In res sem vse 
to tudi sam fotografiral. Kar nekaj po-
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FOTOGRAFSKA RAZSTAVA LuKA DAKSKOBLERJA

Reševanje soške postrvi
V galeriji Mestne hiše v Kranju je bila od 20. aprila do 16. maja na ogled fotografska razstava z naslovom Reševanje soške postrvi. Avtor in njen 
oblikovalec je bil Luka Dakskobler iz Kranja, ki ga bralcem Ribiča zagotovo ni treba posebej predstavljati, saj ga poznamo kot dolgoletnega dopisnika 
našega glasila. Z vrhunsko fotografijo in duhovitimi komentarji nas seznanja o ribiških, predvsem muharskih tekmovanjih pri nas. Znan je kot odličen 
reportažni fotograf, saj svoje reportaže objavlja v uglednih tujih (National Geographic …) in domačih revijah (Jana, Dnevnikov objektiv …). Lani 
je požel pohvale največjih imen fotoreporterstva na mednarodni fotodelavnici v Carigradu s fotografskim zapisom o turških ribičih. Letos so pohvale 
dobile še konkretnejšo obliko, saj je postal kar trojni zmagovalec natečaja Slovenia Press photo 2011, ko mu je mednarodna žirija podelila nagrado 

za najboljšo reportažo natečaja nasploh za najboljši fotozapis v kategoriji Novice in najboljšo posamezno fotografijo.

Priprava takøne reportaæe, kot je Reøe- 
vanje soøke postrvi, je prav gotovo tehniœ-
no, œasovno, pa tudi materialno zahteven  
projekt. Kako je sploh nastajala ta foto-
reportaæa?

»Nastajala je kar kakøno leto in pol, 
saj se z manj kot popolno zgodbo nisem 
zadovoljil in nisem zakljuœil, dokler ni-
sem imel prav vseh fotografij. Delal 
sem jo za National Geographic Slove- 
nija, kasneje pa je bila objavljena v 
Dnevnikovem Objektivu. Tolminskim 
ribogojcem in Alainu Crivelliju iz Fran-
cije, ki projekt vodi, sem se pridruæil 
med nadzorom v nedostopnih grapah, 
kjer bivajo zadnje populacije genet-
sko œistih soøkih postrvi in tisto je bilo 
vœasih najbolj naporno. Strme grape, 
hribolazenje z vso opremo v vlagi in 
vroœini ter v neoprenskih hlaœah, ker 
jaz z navadnimi økornji teæko hodim. 
Tako smo øli v kar nekaj takønih grap, 
potem pa smo se spet videli pozimi, ko 
so smukali samice in samce, øteli ikre, 
jih oplojevali, pa spet kasneje, ko so 
ikre z oœmi vlagali v potoke in Soœo.«

Luka Dakskobler (levo) v družbi Lucijana Rejca, predsednika RD Tolmin



snetkov sem namreœ naredil pod vodo 
in na njih se najbolj vidi, kako œista 
je. Dokumentarec je bil eden od po-
membnih elementov pri odloœitvi za to 
reportaæo, sploh, ker se mi je kar malo 
»rolalo«, ko sem predvideval stroøke.«

Fotografiranje divjih æivali v njihovem 
naravnem okolju, tudi rib, ni lahka naloga. 
Fotografiranje skorajda izginule ribe pa je 
øe toliko teæje. Kako vam je to sploh uspe-
valo?

»Ker gre tu za projekt, ki vkljuœuje 
nadzor, sploh ni bil problem. Veœji pro-
blem bi bil, œe bi soøke postrvi moral 
najti sam. Tako pa so jih med nadzo-
rom z agregatom omamili in polovili, 
da so jih lahko markirali, izmerili, steh-
tali, vzeli vzorce lusk in plavuti … Pod 
vodo pa sem jih fotografiral, ko so jih 
spustili nazaj v potok in so bile øe malo 
omamljene. Zunaj tega kontroliranega 
okolja soøke postrvi nisem niti poskusil 
fotografirati, saj je ne bi naøel in nika-
kor ne ujel.«

Reøevanje soøke postrvi je zgodba, ki se 
je lani na fotografskem nateœaju Slovenia 
Press Photo potegovala za visoko nagrado. 
Kako so ocenjevalci in æirija omenjenega 
nateœaja ocenili to fotoreportaæo?

»Lani nisem zmagal, sem pa kasne-
je od œlanice æirije izvedel, da sem bil 
blizu. Adriana Zehbrauskas, brazilska  
fotografinja fotoagencije Polaris iz New  
Yorka in revije New York Times, je 
namreœ precej navijala zanjo. V sprem-
ni besedi k razstavi je napisala, da »je 

fotografija dokazala pomembno vlogo 
pri dokumentiranju in ohranjanju zgo- 
dovine v spreminjajoœi se druæbi in 
okolju« in da te fotografije »dobro 
opravljajo vlogo znanstvene øtudije«. 
Kljub – po njenih besedah – bridkemu 
izkazu œloveøkega truda za ohranitev 
æivljenja na naøem planetu, je zakljuœila 
z naslednjimi besedami: »Moœ fotogra-
fije je v obœutku prisotnosti. In na tre-
nutke v tej seriji fotografij ta moœ meji 
na poezijo.«

Mnogi obiskovalci razstave so vam v 
knjigi vtisov izrekli øtevilne œestitke in po-
hvale. Zagotovo so vam tudi tovrstna pri-
znanja spodbuda za ustvarjanje podobnih 
fotoreportaæ in drugih slikovnih zapisov o 
slovenskem ribiøtvu. Kakøni so vaøi prihod-
nji naœrti? 

»Vsako priznanje je pomembno v 
okolju, kjer prenasiœenost s fotografija-
mi in fotografi zmanjøuje vrednost foto- 
reporterstva in kjer niti mnogi ured-
niki ne cenijo moœi dobrih fotografij. 
Pogled na knjigo vtisov je kar lep, ja. 
Letos so v njej tudi Italijani in Francozi, 
saj je besedilo pod fotografijami tudi v 
angleøœini, da se z zgodbo lahko sezna-
nijo tudi tuji turisti. 

Trenutno delam reportaæo o celin-
skih klubih morskih ribiœev, prav tako 
pa na bolj reportaæni naœin spet sprem-
ljam dræavno prvenstvo v muharjenju. 
Slednja zgodba, œe bo dobra, gre na Slo-
venia Press Photo 2012. Zunaj ribiøtva 
teœe zgodba o terapevtskih psih za Na-
tional Geographic Junior, za Adria Air-

ways In Flight Magazine zakljuœujem 
reportaæo o neobiœajno pametni kuæki, 
obeta pa se øe nekaj bolj ekoloøko-
socialno obarvanih zgodb v Sloveniji. 
Prav tako me œakajo poletne reportaæe 
za Gorenjski glas.«

In øe to: Vaø oœe je dolgoletni œlan kranj-
ske in træiøke ribiøke druæine. Ste tudi vi 
ribiœ?

»Sem, tudi izpit sem opravil, ampak 
kot fotoreporter in novinar nimam œasa, 
da bi kaj veliko ribaril, zato se nisem ni-
kamor vœlanil. Z oœetom greva veœkrat 
na krapa ali muharit, pa me vpiøe kot 
gosta. Saj me kdaj prime … Sploh, da 
bi tekmoval v muharjenju, ko æe veœ 
kot deset let piøem o dræavnem prven-
stvu za Ribiœa. Da bi videl, kako bi se 
odrezal. Sem pa skoraj prepriœan, da bi 
bil prvak, v tisti stranski dejavnosti, o 
kateri veœkrat poroœam za øalo – v pla-
vanju. Ampak nekako zdaj ne bi mogel 
fotoaparata pustiti doma in iti tekmo-
vat, tudi na kakøno odprto tekmovanje 
ne (za DP moraø tako in tako biti regi-
striran prej). Razen œe bi mi Igor Holy 
kot odgovorni urednik Ribiœa rekel: 
»Ne, niti pod razno ne bom objavil, 
pojdi raje tekmovat.« A dejstvo je, da 
tudi ribiœi raœunajo na moje poroœanje. 
Marsikdo me pokliœe in pove, da imajo 
tekmovanje ali tabor ali kar koli in da 
meni, da bi bilo prav, da se objavi. Torej 
imam odgovornost tudi do njih.«

Z Lukom sem se pogovarjal:
Branko Galjot.
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častno  
Valvasorjevo priznanje 
Vekoslavu Kebetu
slovensko muzejsko druøtvo je ob koncu letoønjega maja 

æe enainøtiridesetiœ po vrsti podelilo Valvasorjevo na-
grado, najviøje stanovsko odliœje slovenskega muzejstva, 
tri Valvasorjeva priznanja ter pet œastnih Valvasorjevih 
priznanj.

Nagrado za æivljenjsko delo je prejel dr. Timotej Kni-
fic, eno izmed petih œastnih Valvasorjevih priznanj pa je 
posebna sedemœlanska strokovna komisija podelila tudi 
Vekoslavu Kebetu za posebne zasluge pri varstvu in po-
pularizaciji cerkniøke dediøœine.

Vekoslava Kebeta in njegovo zavzeto delo pri ohranja-
nju naravnih vrednot Cerkniøkega jezera in njene okolice 
smo pred œasom æe predstavili tudi v Ribiœu; daleœ nao-
koli je znana njegova »æiva« maketa Cerkniøkega jezera in 
po starem izroœilu roœno izdelan drevak, ki jih na jezeru 
ni veœ prav veliko. Strokovna komisija je k obøirni ob-
razloæitvi ob podelitvi œastnega priznanja dodala øe tole:

»Zaradi dolgoletnih ælahtnih prizadevanj Vekoslava 
Kebeta je v Dolenjem Jezeru zraslo kulturno-informacij-

Vekoslav Kebe ob prevzemu častnega Valvasorjevega priznanja

sko doæivljajsko srediøœe, ki obiskovalce Cerkniøkega je-
zera seznanja z naravno in kulturno dediøœino osrednjega 
dela Notranjske. S tem odloœilno prispeva k ohranjanju 
in varovanju cerkniøke dediøœine kot vrednote v vsakda-
njem æivljenju domaœinov, kar omogoœa njeno ohranjanje 
za prihodnje rodove.«

Tone Urbas



Prva tekma Dræavnega prvenstva v 
lovu rib z umetno muho, ki tradi-

cionalno poteka na Jesenicah, slovi po 
groznem vremenu, ki se zgrne nad 
tekmovalce, œetudi povsod drugje sije 
sonce. Zato je verjetno kar precej tek-
movalcev letoønjega prvenstva kljub 
lepi vremenski napovedi pomislilo, 
da bo med prvo tekmo na Jesenicah 
vreme grozno. Œe ne bo vreme, bo pa 

ljubljenih kotiœkih. Ribiœi vedo poveda-
ti, da imajo le-ti skupno ravno pravøen 
tok in globino. Na takih mestih je bila 
kar precejøna gneœa nad vodo in pod 
njo.

Kljub odliœnim razmeram in solid- 
nemu ribolovu je nekatere med tek-
movalci posamezniki vendarle prema-
gala spomladanska utrujenost, zato so 
predœasno konœali tekmo in jo sprem-

so podmetalke »kar pokonci stale«, s 
klobukov pa so ribiœem visele ledene 
sveœe. Tudi lani je med œakanjem na 
rezultate padala sodra. Letos pa so se 
sonœili, med tekmo sta dva tudi zapla-
vala, in sicer dva, ki imata s to panogo 
æe izkuønje prejønjih let – Aleø Sajovic 
in Roman Stare. Slednji si je tako vsaj 
izboril ribo.

Pokale in medalje sta podelila pred-
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Presenetljiv začetek  
državnega prvenstva v muharjenju

 LOV RIB Z UMETNO MUHO

Z leve Gorazd Jelenko, Danilo Bižal, matej Božič, župan Tomaž mencinger in predsednik 
RD Jesenice Vojteh Koblar Ekipa RD Idrija z jeseniškim županom in predsednikom RD Jesenice

Sava Dolinka. Tudi to se je æe zgodilo. 
Ampak tisto, kar jih je priœakalo, se pa 
øe ni: skoraj poletno toplo vreme brez 
oblaœka in z rahlim vetriœem, odliœna 
Sava in œeprav je bila kristalno œista in 
so zato ribe hitreje opazile vsiljivce, je 
bil tudi ulov dober. V prvi tretjini so  
se po veœini øestkilometrske trase ribe  
øe prebujale, le v sektorju C so æe prid-
no prijemale in kmalu navduøile øe 
druge. Kot vedno so se skrivale ob ro-
bovih in pod skalami ter na svojih pri-

ljali z brega. Drugi so si zadali izziv in 
draæili kakøno »podmornico« ali »tor-
pedo«, ki so ga ugledali pod skalo in ki 
– kot vedno – ni pokazal nikakrønega 
zanimanja za nobeno umetno muho.

Pravila na letoønjem prvenstvu so 
bila enaka, je pa nekaj novosti med mu-
harskimi tekmovanji. Sredi junija bo na 
Meæi prviœ tekmovanje za pokal Slove-
nije. Œeprav pravilnik doloœa najveœ tri 
pokalna tekmovanja, je letos le Koroøka 
ribiøka druæina prijavila pokalno tekmo. 
Pokalni zmagovalec bo imel priloænost 
udeleæbe na mednarodnem tekmova-
nju. Prav tako je na letoønjem koledar-
ju dræavno prvenstvo U-18, ki se bo z 
dvema tekmama, kolikor je minimum, 
potekalo med mladinskim muharskim 
taborom v Ljubnem 21. maja. 

Zaœuda je vreme zdræalo do konca 
tekme in øe dlje, ko se je karavana pre-
selila na – kot vedno – odliœno kosilo, 
medtem ko je v ozadju seøtevanje re-
zultatov letos potekalo hitro in brez 
teæav. Marsikdo je bil navduøen nad 
vremenom, kot ga na jeseniøki tekmi 
ne pomnijo, in se spominjal vremensko 
najteæjega tekmovanja izpred osmih 
let, ko so ribiœem zmrzovale vrvice in 

sednik ribiøke druæine Jesenice Vojteh 
Koblar in jeseniøki æupan Tomaæ Men-
cinger. Najboljøi trije od 73 prisotnih 
tekmovalcev so vpisali sedem rib. Med 
posamezniki je prvo mesto zasedel Da-
nilo Biæal iz RD Medvode (248 toœk), 
drugi je bil Gorazd Jelenko iz RD Slo-
venska Bistrica (236,9 toœke), tretji pa 
Matej Boæiœ iz RD Jesenice (230 toœk). 

Letos je na prvenstvu prijavljenih 
osemnajst ekip in vse so se zvrstile na 
Jesenicah. Med njimi se je najbolje iz-
kazala ekipa RD Idrija (32 negativnih 
toœk), ki jo sestavljajo Marko Nahti-
gal, Igor Oølaj, Mirko Økafar in Marko 
Zupan. Drugo mesto je s 34 negativni-
mi toœkami osvojila ekipa RD Medvode 
v sestavi Danilo Biæal, Gaøper Humar, 
Marjan Kolar in Igor Pivk. Tretje mesto 
pa je s 45 negativnimi toœkami pripadlo 
ekipi RD Bohinj, ki jo sestavljajo Fran-
ci Bogataj, Janez Cerkovnik, Miroslav 
Stare in Roman Stare. 

Na letoønjem prvenstvu je registrira-
nih osemdeset tekmovalcev, enajst veœ 
kot lani, øe posebej pa je treba poudari-
ti, da je vedno veœ mlajøih tekmovalcev, 
kar je øe posebno spodbudno.

Luka Dakskobler



Drugo tekmovanje za DP v lovu rib z 
umetno muho so organizirali v RD 

Celje. Tako kot lani tudi tokrat sredi 
mesta na Savinji, ki je bila odliœna za 
ribolov, vreme pa tudi. Vsaj veœino 
tekme.

Dvainsedemdeset tekmovalcev in 
vseh osemnajst ekip se je zjutraj poda-
lo v spolzko strugo, obsijano s soncem. 
Ulov je bil kar dober, œeprav je marsi-
komu kakøna veœja riba uøla, mnogim 
je prijela mrena ali podust, nekateri 
pa so se æe skopali. Œe se pa niso, so 
se stuøirali. Konec tekme je bil namreœ 
precej dramatiœen. 

Med tekmovanjem so ribe kar hitro 
izgubljale tek. Sodniki so bili najbolj 
dejavni na zaœetku tretjin, pozneje se 
je dejavnost iz tretjine v tretjino vedno 
bolj ustavljala. Tu pa tam se je komu 
nasmehnila sreœa s kakønim veœjim 
ulovom, ki pa je po navadi »splaval 
po vodi«. V zgornjem delu sta dve lepi 
potoœnici uøli Branku Koncu (RD Kranj 
2), za konec pa øe sulec. Nekaj velikega, 
po obnaøanju sodeœ potoœnica, je uølo 
tudi Mateju Boæiœu (RD Jesenice). Toda 
v lepem vremenu je bilo vse øe mogoœe 
prenesti, nato pa je vreme pokazalo 
zobe. Potem ko je prvi tekmi, zloglasni 
vremensko ekstremni tekmi na Jese-
nicah, vreme zaœuda namenilo sonce, 
je oœitno pripravljalo preseneœenje v 
Celju. V nekaj minutah pred tretjo tret- 
jino se je zelo ohladilo, zaœel je piha-
ti moœan veter, ki je po zraku nosil 
cvetni prah, cvetove z dreves in liste. 
Nebo jih je bilo polno, reœna gladina pa 
tudi. Ker je bilo vse dopoldne toplo in 
sonœno, je veœina tekmovalcev nosila 
majice s kratkimi rokavi, zato so tedaj 
kar precej zmrzovali. Øe posebno, ko 

je zaœelo deæevati in ni prenehalo do 
konca tekme. V zadnjem sektorju so 
tekmovalci kljub nevzdrænemu mrazu 
in deæju vztrajali do konca ter tarnali. 
»To je muœenje ribiœev!« je bilo sliøati 
malo za øalo malo za res, a odneha-
ti niso hoteli. Potrpeli so do konca in 
se ogreli øele med kosilom v tovarni 
EMO, kjer so najboljøim podelili tudi 
medalje in pokale.

Najbolje se je izkazala ekipa RD Ko-
roøka z le 35 negativnimi toœkami, pred 
RD Træiœ s 47 negativnimi toœkami, 
tretja je bila ekipa RD Mozirje 2 z 51 
negativnimi toœkami. Med posamezni-
ki je z 284,3 toœke od osmih izmerjenih 
rib zmagal Bojan Anœik iz RD Kranj 1. 
Drugi je bil s sedmimi ribami in 231 
toœkami Mirko Økafar iz RD Idrija, tret-

ji pa Roman Suøec iz Koroøke RD, ki je 
prav tako s sedmimi ribami zbral 230,2 
toœke. Najveœjo potoœnico na tekmi  
(40 cm) je ujel Aleø Æunter (RD Mozir-
je 2), medtem ko je bila najveœja ujeta 
riba øarenka, dolga 46,4 cm. Ujel jo je 
Anœik.

V skupnem seøtevku ekip je po dveh 
tekmah na prvem mestu ekipa RD 
Idrija s 87 negativnimi toœkami, sledi 
ji ekipa RD Bohinj s 129 negativnimi 
toœkami, tretja pa je ekipa RD Kranj 1 s 
131 negativnimi toœkami. 

Med posamezniki vodi Økafar z 12 
negativnimi toœkami, drugi je Janez 
Cerkovnik (RD Bohinj) s 13, tretji pa 
Robert Œebul (RD Kranj 2) z 18 nega-
tivnimi toœkami.

Luka Dakskobler
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V Celju vztrajali do konca

Jože Furman (RD Slovenska Bistrica) z ribo v prvem sektorju

Ekipni zmagovalci RD Koroška s predsednikom RD Celje Štefanom Zidanškom in vodjo 
tekmovanja Renatom Fijavžem

Z leve: predsednik RD Celje Štefan Zidanšek, tretjeuvrščeni Roman Sušec, zmagovalec 
Bojan Ančik, drugouvrščeni mirko Škafar in vodja tekmovanja Renato Fijavž



NOVA PRIDOBITEV ZA RD LENDAVA

izdali novo  
ribiško publikacijo
Ribiøka druæina Lendava, ki je pred dvema letoma sloves-

no zaznamovala pol stoletja svojega delovanja, je ena od 
aktivnejøih  RD v deæeli ob Muri, kajti v 50 letih delovanja 
je dosegla lepe rezultate na podroœju gospodarjenja, urejanja 
okolice ribolovnih voda ter v skrbi za ribe in vodni æivelj. 
Upravlja z nekaj veœ kot z 230 ha vodá, ribiœi pa so organi-
zirani v petih temeljnih enotah, ki skrbijo za potok Œrnec, 
reko Muro in reko Ledavo, gramoznice, rokave in mrtvice 
reke Mure.

Za boljøo prepoznavnost in v podporo turistiœni dejavno-
sti na obmoœju UE Lendava v obœinah Lendava, Œrenøovci, 
Velika Polana, Odranci, Turniøœe, Dobrovnik in Kobilje je 
RD Lendava izdala novo barvno publikacijo,  v kateri so v 
sliki in besedi predstavljene gramoznice, rokavi reke Mure, 
ribiøke brunarice, Bukovniøko jezero in ribiøki dom v Len-
davi z njeno okolico. Œlani RD Lendava so najbolj ponosni 
na svoj ribiøki dom v Lendavi, ob katerem je manjøi ribnik, 
v katerem so v glavnem krapi. Pozno v jeseni in zgodaj spo-
mladi ribiœi v ribnik vloæijo tudi postrvi za pod trnek. Ob 
domala vseh gramoznicah so zgrajene ribiøke brunarice, kjer 
so moænosti organiziranega piknika v naravi.

V novi publikaciji so predstavljene ribe, ki jih je mogoœe 
uloviti v gramoznici v Petiøovcih, v Nedelici in Œrenøovcih 
ter v Gaberju. Pravi raj za ribiœe je Bukovniøko jezero, dokaj 
idiliœen in zanimiv pa je tudi mrtev rokav reke Mure v Kotu.

»Nova ribiøka publikacija je dobrodoøla informacija za 
ribiœe, turiste in izletnike, ki radi poprimejo za ribiøko pali-
co, saj so v njej predstavljeni lepi kotiœke ob ribolovih vodah 
lendavskega ribiøkega okoliøa, zato je za nas pomembna pri-
dobitev,« nam je ob predstavitvi publikacije povedal pred-
sednik Anton Sep. 

Joæe Æerdin

IZ RIBIŠKIH DRUŽIN
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izlov  
ribnika tivoli
Od 18. do 20. februara letos je na ribniku Tivoli, dobro znani 
sprehajalni točki številnih Ljubljančanov, potekal interventni 
izlov rib. Po skoraj petnajstih letih se je namreč začela brežina 
ribnika počasi sesedati, prav tako je začela puščati zapornica, 
kar je povzročilo nižji vodostaj. Glede na taka dejstva je 
Mestna občina Ljubljana končno uvrstila sanacijo ribnika  
med prednostne naloge in zanjo zagotovila tudi sredstva.

 BARJE

Sam izlov je potekal po zaslugi æe uteœene ekipe pridnih bar-
janskih ribiœev skoraj rutinirano. Iz ribnika smo uspeli reøiti 
skoraj tono najrazliœnejøega ribjega æivlja in øtevilne økoljke. 
Vsak izlov, kot je bil ta, pomeni nekakøno inventarizacijo; tako 
smo bili ribiœi prijetno preseneœeni nad øtevilom ploøœiœev 
in smuœev, ki so imeli v ribniku oœitno zelo dobre moænosti 
za drst. Posebno za mimoidoœe Ljubljanœane so bili zanimivi 
øtevilni veliki amurji, teæki tudi veœ kot 12 kg. Ti tako imenova-
ni »trgalci najlona« so bili pri svojem poœetju uspeøni, saj so se 
med ribiœi le redki lahko pohvalili z ulovom amurja.

Pred praznjenjem ribnika je bilo precej ugibanj, ali so se v 
ribniku zaredili tudi somi, ki bi negativno vplivali na øtevilo 
krapov. Izkazalo se je, da somov ni bilo, paœ pa je bilo kar pre-
cej zlatih koresljev, teækih do enega kilograma – posledica ne-
vestnih izpustov majhnih zlatih ribic v ribnik.

Izlovljene ribe so naøle novo domovanje v drugih revirjih 
naøe RD. Barjanski ribiœi lahko upamo, da se bo sanacija rib-

S skupnimi močmi

Odvoz rib v nova domovanja

 LENDAVA

Nova ribiška publikacija je dobrodošla informacija za ribiče, turiste in izletnike.

nika zaœela œim prej in da bomo lahko kmalu ponovno uæivali 
ob ribolovu v Tivoliju. 

Igor Miliœiå, Foto: Ida Modrijan Zupanœiœ



RIBIČI PIŠEJO

Marko Dolinar 
– ribiški car 
RD Šempeter
Ribiøka druæina Øempeter je v sobo-

to, 30. aprila 2011, v dopoldanskem 
œasu organizirala in izvedla ribiøko 
tekmo za œastitljivi naslov ribiøkega 
carja 2011.

Za naslov se je potegovalo lepo øte-
vilo ribiœev, laskavi naslov ribiøkega 
carja pa si je letos priboril Marko Do-
linar, ki je ujel 8,66 kg teækega krapa, 
drugo mesto je osvojil Franc Turnøek, 
ki mu je sreœo prinesel 1,12 kg teæak 
ploøœiœ, tretji je bil Beno Hostiœ s 600 g 
teæko podustjo.

Po tekmi so organizatorji podelili tudi 
pokal za najmanjøo ulovljeno ribo, ki ga je 
prav tako dobil Marko Dolinar. Najveœja 
in najmanjøa riba sta torej pripadali ri-
biøkemu carju, kar se ne zgodi pogosto.

Veselo je bilo tudi po tekmovanju, 
saj je moral novi ribiøki car s krono na 
glavi pred ribiœi prebrati ribiøko prise-

go, ki ga obvezuje do naslednjega leta. 
Seveda pa je moral poskrbeti tudi, da 
druøœina po napornem tekmovanju ni 

bila æejna in da so uspehu lahko druæno 
nazdravili.

Radislav Gaøpariœ
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Velikonočni  
tolstolobik  
je tehtal kar 45 kg
strastna ribiœa sin in oœe, 24-letni Dejan in 48-letni Anton 

Miholiœ iz Bratoncev v Prekmurju, bosta gotovo dolgo 
pomnila letoønje velikonoœne praznike. Prav na veliko noœ 
sta se namreœ pozno popoldan skupaj odpravila na ribolov 
v gramoznico v bliænjih Lipovcih. Odloœila sta se za talni ri-
bolov, za vabo pa sta uporabila koruzo. Dejanu, ki je œlan 
RD Murska Sobota æe øest let, se je po dobri uri nasmehnila 
sreœa. »Zgodilo se je okrog 18.30, ko je nekaj moœno poteg- 
nilo. Kakønih 15 do 20 minut sem se boril in na koncu je 
bil velikan, rdeœe sivi tolstolobik, tudi s pomoœjo oœeta, na 
suhem. Ko smo ga stehtali, se je jeziœek tehtnice ustavil pri  
45 kg, meter pa je pokazal zavidljivih 140 cm,« nam je razla-
gal Dejan Miholiœ, sreœneæ med ribiœi, ki je doslej æe ujel nekaj 
veœjih rib, a najveœji dosedanji krap je tehtal »le« 15 kg.

Ker po navadi tolstolobikov ne vraœajo v ribnike, se je tudi 
mladi ribiœ iz Bratoncev odloœil, da bo svojo trofejo obdræal. 
»Ribo bomo preparirali in nam bo krasila dom ter me vedno 
spominjala na lepe velikonoœne praznike leta 2011,« nam je 
povedal Dejan.

Morda ujeti kapitalni tolstolobik napoveduje bogato ribiø-
ko sezono na skrajnjem severovzhodu dræave, kjer je ob reki 
Muri in øtevilnih potokih øe veliko jezer, gramoznic in ribni-
kov, bogatih z veliko razliœnih vrst rib, med katerimi so tudi 
kapitalne. Tolstolobik iz Lipovcev sicer sodi med najveœje 
ujete tovrstne ribe na severovzhodu dræave in tudi sploh v 

Srečna ribiča Dejan in Anton miholič s trofejnim tolstolobikom iz gramoznice v Lipovcih

Sloveniji. Øe teæjega (136 centimetrov in teækega kar 52 kilo-
gramov) je lani v ribniku v Bunœanih ujel Damjan Mariniœ iz 
Stare Nove vasi.

Oste Bakal

SREČANJA

Car marko Dolinar bo do naslednjega leta vladal šempetrskim ribičem.



Na svetu je pet glavnih 
vrst øœuk, ki spadajo v 

druæino øœuk (Esocidae). Na 
sliki 1 so øtiri glavne vrste. 
Poleg navadne ali »naøe« 
øœuke so to øe muskalung ali 
musky, œrna øœuka in amur-
ska øœuka. Razen naøtetih 
vrst je øe nekaj hibridov, ki 
jih bomo prav tako omenili 
v nadaljevanju. 

Znanstveniki so glede na  
geoloøke in druge dokaze  
razvili teorijo, da je pred ok-
rog 135 milijoni let zdajønje 
ozemlje Evrope, Azije in Se- 

Navadna ščuka  
(Esox lucius)
Æivi v stojeœih in poœasi te-
koœih vodah zahodne, sred-
nje in vzhodne Evrope ter 
Juæne in Jugovzhodne Ame-
rike. Poleg soma in sulca je 
ena najveœjih sladkovodnih 
rib plenilk. Telo je podolgo-
vato in valjasto, ob straneh 
nekoliko sploøœeno. Glava je 
znaœilno ploøœata in dolga, z 
gobcem, ki je razklan in po-
doben raœjemu kljunu. Veli-
ke œeljusti so polne moœnih, 
ostrih in nazaj zakrivljenih 

črna ščuka (Esox niger)
Je razøirjena po vzhodni Se- 
verni Ameriki. Po obliki te-
lesa je zelo podobna navad-
ni øœuki. Hrbet je temno ze-
lene barve, trebuh pa bel. Na 
bokih ima znaœilen temen 
œipkast vzorec, po katerem je 
dobila ime. Zraste do 75 cm  
v dolæino in tehta do 4,5 kg. 
Je cenjena øportna riba.

ameriška ščuka (Esox  
americanus americanus)
Je ena izmed manjøih pred-
stavnic ameriøkih øœuk in 
zraste do dolæine 40 cm. Ima 
podolgovato telo z dolgo 
glavo. Gobec je v primerjavi 
s telesom daljøi kot pri dru-
gih øœukah. Hrbet je temno 

zelene barve, boki pa so svet- 
lo zeleni. V naravi se kriæa 
s travno øœuko. Na sliki 2 
je mlad primerek te øœuke, 
obarvan s posebnimi barvili, 
da lahko opazujemo njeno 
notranjo zgradbo.

travna ščuka (Esox  
americanus vermiculatus)
Je najmanjøa iz druæine øœuk 
in je podvrsta ameriøke øœu-
ke. Zraste najveœ do 30 cm in 
doseæe teæo do 0,5 kg. Kljub 
temu je priljubljena øportna 
riba. Od preostalih øœuk se 
loœi po tem, da ima luske na 
obeh boœnih straneh glave.

amurska ščuka  
(Esox reicherti)
Æivi samo v poreœju reke 
Amur v Aziji. Zraste do pri- 
bliæno 1 m v dolæino in do-
seæe teæo do 16 kg. Je precej 
podobna navadni øœuki. Po 
zlato zelenkastih bokih ima 
temne pege. Medtem ko se 
veœina øœuk v glavnem za-
dræuje v skrivaliøœih, amur-
sko øœuko najdemo pred- 
vsem v odprtih vodah.

Toliko v vednost, dragi 
ribiœi. Treba je biti pripra-
vljen, œe vas pot odpelje v 
tujino …
Pripravil: mag. Andrej Janc

ZANIMIVOSTI
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Že več kot petdeset let sem ribič in v tem času sem ujel kar precej 
ščuk. Pri tem nisem kaj dosti razmišljal, ali morda na tem svetu živi 
še katera druga vrsta ščuk. Vedno sem imel pred očmi »svojo« ščuko, 
to je ščuko, ki živi v naših vodah. Pred nedavnim sem listal po ribiški 
literaturi in naletel na zanimiv članek z naslovom Vse ščuke sveta. 
Avtor prispevka, ki je izšel v ribiški reviji La Peche et les Poissons, 
je francoski znanstvenik dr. Arnaud Filleul. Menim, da je besedilo 

zanimivo tudi za bralce Ribiča, zato sem ga priredil za objavo.

Vse ščuke sveta

verne Amerike sprva sestav- 
ljalo enotno celino, ki so  
jo poimenovali Lavrazija. 
V milijonih let pa je nastalo 
»potovanje celin« in zdaj sta 
Evropa in Severna Amerika 
med seboj zelo oddaljeni 
ter obkroæeni z morji. Kljub 
temu najdemo navadno 
øœuko (Esox lucius) razen v 
Evropi tudi v zelo oddaljeni 
Severni Ameriki. To govori 
v prid omenjeni hipotezi.

Najstarejøi fosil rodu Esox 
je star okrog 62 milijonov let 
in je po zgradbi zelo podo-
ben zdajønji øœuki. To doka-
zuje, da se je rod øœuk z leti 
izredno malo spreminjal. 
V nadaljevanju spoznajmo 
najzanimivejøe vrste øœuk in 
njihove hibride.

zob. Telo je rumeno zeleno 
s svetlimi rumenkastimi li-
sami. Zraste veœ kot 1 m v 
dolæino in doseæe teæo tudi 
veœ kot 20 kg.

Muskalung ali musky  
(Esox masquiongy)
Je najveœja øœuka, ki æivi 
v jezerih in rekah Severne  
Amerike; doseæe dolæino 183  
cm in teæo do 40 kg. Je iz-
razita samotarka in najbolj 
poæreøna sladkovodna ple-
nilka. Od navadne øœuke se 
loœi po tem, da ima na te-
lesu temen vzorec na svetli 
podlagi, pri navadni øœuki 
pa je ravno obratno. Zapeta 
na trnek je izredno bojevita 
in je zelo priljubljena med 
ameriøkimi ribiœi.

muskalung ali musky

Amurska ščuka

Črna ščuka

Navadna ščuka

Obarvan primerek ameriške ščuke



NE PREZRITE

V  toplejøih letnih œasih so 
komarji velika nadloga za  

ljudi in æivali; pojavljajo se 
od aprila do konca novem-
bra. Pri nas æivi veœ vrst ko-
marjev, najpogosteje pa se 
v bliæini ljudi zadræuje na-
vadni komar (Culex pipiens), 
ki je zelo agresiven. Aktiven 

Komarji za razmnoæeva-
nje nujno potrebujejo stojeœe 
vodne povrøine. Tam samice 
odlagajo jajœeca, iz katerih 
se izleæejo liœinke, ki æivijo 
in se hranijo v vodi. Nato 
se zabubijo in razvijejo se 
mladi komarji. Kri sesajo 
samo samice, ker potrebuje-

nekaj ljudi okuæilo z bakte-
rijami, ki povzroœajo lymsko 
boreliozo. Œeprav komar ni 
prenaøalec teh bakterij, tako 
kot je klop, pa jih verjetno 
lahko œisto sluœajno prenese 
na œloveka, œe je ravno pred 
tem sesal kri okuæene æivali in 
so bakterije ostale na sesalu.

rabimo primerna zaøœitna 
sredstva.

Zaøœitna sredstva – repe-
lenti so uœinkovine, ki po 
nanosu na koæo ali obleko 
izhlapevajo, s œimer ustva-
rijo oblak vonjav, ki odganja 
mrœes. Bolj kot sintetiœni re-
pelenti so dandanes v rabi 
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Zaščita pred komarji
sintetični repelenti se umikajo naravnim

Navadni komar Tigrasti komar

Posledice komarjevega pika so močna sr- 
bečica, otekanje in nastanek bul na mes-
tih pikov.

postane v mraku in ponoœi, 
medtem ko œez dan poœiva v 
skrivaliøœih.

V Sloveniji so se zadnja 
leta pojavili tigrasti komar-
ji (Aedes albopictus) iz Azije. 
Najveœ jih je na Primorskem 
in Goriøkem. Tigrasti komar 
je manjøi, a øe agresivnejøi 
od navadnega. Njegovo telo  
in noge so œrne z belimi pro- 
gami. Napadom tega komar- 
ja smo izpostavljeni ves dan. 
Njegov pik je zelo boleœ, 
spremlja ga moœna srbeœica, 
mesto pika pa pogosto oteœe.

jo beljakovine iz krvi za raz- 
voj jajœec. Samci sesajo rast-
linske sokove. Po navadi je 
æivljenjska doba komarja en 
mesec. Œe ne æelimo privab-
ljati komarjev, poskrbimo, da  
okoli dóma ni posod, kjer  
bi se lahko zadræevala voda. 
Izsuøimo velike luæe. Tako 
komarjem odvzamemo raz-
mnoæevalno okolje. 

Poleg pikanja, ki povzroœa 
srbeœe izpuøœaje, so komarji 
nevarni, ker lahko prenaøajo 
povzroœitelje razliœnih bolez-
ni. Œe je samica okuæena, pri 
piku vnese povzroœitelje bo-
lezni v krvni obtok gostite-
lja. V tropskih krajih komarji 
poleg malarije prenaøajo tudi 
rumeno mrzlico, bolezen den-
ga, filariozo in razliœne za- 
jedavce. 

Øe posebno so nevarni tig- 
rasti komarji, ki lahko prena-
øajo veœ virusov (denga, chi-
kungunya …). V Sloveniji tig- 
rasti komar zaenkrat øe ne 
prenaøa bolezni, toda v Italiji 
so æe zabeleæili prve primere  
okuæb z virusom chikungun-
ya. V zadnjih letih se je pri nas 
po piku navadnega komarja 

naravni, ki vsebujejo izvleœke 
rastlin oziroma rastlinskih 
olj (npr. olja evkaliptusa, ci-
tronele, œajevca …). Njihova 
poglavitna prednost je v tem, 
da so manj økodljivi za oko-
lje in ljudi ter prijaznejøi do 
koæe, ki je ne draæijo in prijet-
no diøijo. Pri nas na træiøœu 
so æe zaøœitna sredstva, ki 
vsebujejo aktivno snov na-
ravnega izvora, pridobljeno  
iz evkaliptusovega olja, ki 
ima poleg repelentnega (od- 
vraœalnega) uœinka tudi bla-
godejne uœinke na koæo. Ci-
trepel je izvleœek iz naravne-
ga evkaliptusovega olja, ki 
ga pridobivajo iz listov iz-
branih vrst evkaliptusov. To 
so visoka zimzelena dreve-
sa z dolgimi suliœastimi listi 
in belimi cvetovi. Izvirajo iz 
Avstralije, vendar uspevajo 
po vsem svetu. Evkaliptuso-
vo olje so kot poparek upo-
rabljali æe prvotni prebivalci 
Avstralije, Aborigini. Zdaj 
pa se v razliœnih odmerkih 
uporablja kot zdravilo, an-
tiseptik, repelent, zaœimba, 
diøava in pri masaæi.

Maja Khermayer

Slina, ki jo samica vbriz-
ga ob piku, vsebuje snovi 
za prepreœevanje strjevanja 
krvi, kar lahko izzove aler-
gijske reakcije pri obœutljivih 
ljudeh. Kaæejo se v moœni 
srbeœici, otekanju in pojavu 
bul na mestih pikov. Pogosta 
so tudi vnetja, ki so posledica 
praskanja razdraæene koæe.

Komarje privlaœijo: vonj 
koæe, znoj, toplota in ogljikov 
dioksid v izdihanem zraku. 
Pred komarji se zaøœitimo 
tako, da jim prepreœimo do- 
stop do koæe. V œasu najveœ-
je aktivnosti komarjev oble-
œemo oblaœila z dolgimi ro-
kavi in hlaœnicami ter upo-

NE PREZRITE



iz Reškega potoka – jezero
Ob vznoæju Goteniøkega 
Sneænika, v dolini pod Ko-
œevsko Reko, je vse do leta 
1978 ubiral svojo pot Reøki 
potok, ki ima svoje izvire vi-
soko pod Trnjevo goro. Po-
toku so se pridruæili øe ne-
kateri veœji in manjøi izviri, 
pa tudi hudourniøki pritoki 
izpod strmin Goteniøkega 
Sneænika niso redkost. Kma-
lu na zaœetku prejønjega sto- 
letja so si domaœini ob poto-
ku postavili tri mline in tudi 
æaga je pela ob potoku sre- 
di mogoœnih goteniøkih goz-
dov. Z zaœetkom druge sve-
tovne vojne sta se tod kmalu 
konœali æagarska in mlinar-
ska obrt. Zdaj le øe razvali-
ne spominjajo na nekdanje 
œase.

Tam okoli leta 1978 se 
je uresniœila zamisel, da bi 
potok na njenem najoæjem 
delu zajezili z betonsko pre-
grado, za katero je nastalo 
okoli 20 ha veliko umetno je-
zero, ki je pravzaprav nastalo 
iz ribnika, ki je bil namenjen 
za ribolov samo nekaterim 
izbrancem. Pred enaindvaj-
setimi leti, takrat, ko so stro-
go varovano obmoœje odprli 
øirøi javnosti, je bilo jezero 
zaupano v upravljanje in 
gospodarjenje RD Koœevje, 
kar velja øe zdaj.

Od ščuk do smučev,  
do čapelj in kormoranov
V jezero so ribiœi najprej za-
œeli vlagati razliœne vrste rib, 
od øœuk do smuœev, krapov, 
linjev, klenov … Mnoge iz-
med njih so si v jezeru naø-
le ugodne razmere za rast. 
Økoljke brezzobke in raki 
jeløevci potrjujejo, da je voda 

v jezeru dokaj œista in polna 
rib, s katerimi si poleg sivih 
in belih œapelj ter ponirkov 
polnijo svoje æelodce øe kor-
morani, le orel belorepec je 
dokaj redek gost jezera.

Ščuke iz jezera
Z letoønjim prvim ribolov-
nim dnem se je brez veli-
kega pompa zaœel tudi boj 
za najuspeønejøega øœukarja 
na jezeru v Koœevski Reki. 
Zasluæna priznanja bodo 
skupaj s praktiœnimi nagra-
dami podelili ob koncu se-
zone na tradicionalnem tret-
jem sreœanju najuspeønejøih 
koœevskoreøkih øœukarjev.

Naj spomnim, da si je leta 
2009 priboril prvo mesto s  
85 cm veliko øœuko Miha 
Fink, lani pa Enes Rizviœ s  
95 cm pred Blaæem Abra-
hamsbergom z 90 cm in Sa-
mom Æurgo s 85 cm veliko 
øœuko.

Kaj pa letos
Letoønji prvi øœukarski dan 
tudi ribiœem, ki sem jim delal 
napoto na Koœevsko-Reøkem 
jezeru in ob Rinæi, ni bil po-
sebno naklonjen. Od ranega 
jutra do poznega popoldne-
va ni maœji kaøelj premeta-
vati s œolna ali breæin Rinæe 
øtevilne vabe in biti nenehno 
na preæi, da pozabiø celo na 
hrano in pijaœo, ki jo zvesto 
nosiø v nahrbtniku ali voziø 
v œolnu.

Ujeli nič, imeli pa smo se 
lepo!
Joæe Øtimac je domaœin, doma  
iz Koœevske Reke. Ribiœi, 
prijatelji in znanci ga kliœejo 
Cane. Daleœ naokoli je znan 
kot izjemen sulœar in pozna-
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Pa prihodnjič več sreče
Na prazniœni 1. maj se na nekaterih naøih ribolovnih 

vodah zaœne tudi ribolovna sezona, ki vse tja do konca 
januarja naslednje leto dovoljuje øœukarjem, da pridejo na 
svoj raœun. Za øœukarji, ki se kaj radi pohvalijo s kakønim 
metrskim primerkom, sem oprezal vse od Ribnice na poti 
proti Koœevski Reki in ob Rinæi v Koœevju. Pri novem 
in nekdanjem starem ribiøkem domu ribniøkih ribiœev 
v Prigorici je bilo pusto, dvoriøœe pri obeh prazno, vrata 
zaklenjena. Pametni ribniøki ribiœi so æe vedeli, zakaj jih 
prvi majski ribolovni dan in tudi prvi øœukarski ni zvabil 
k vodi. Izvedel sem, da se jih je veliko utrudilo na kreso-
vanju na predveœer praznika, pa tudi vreme in voda nista 
bila niœ kaj primerna za dober prijem.

Jezero v Kočevski Reki, tik pred betonsko pregrado, pred katero se rojeva znamenito je-
zero, za njo pa že tisočletja kljubuje pragozd.

V skrbi za čisto naravo so kočevski ribiči ob jezeru postavili veliko opozoril, ki veljajo za 
vse, razen za …, kot je napisal hudomušnež ali morda celo domačin.

Jože Štimac - Cane Egon Peršak



valec Kolpe. Pravijo, da ni 
œloveka, ki bi bolje poznal 
Kolpo, kot jo on. Zato se 
ni œuditi, da je okoli njega 
vedno veliko obœudovalcev, 
predvsem mladih, ki radi 
prisluhnejo njegovim pripo-
vedim o ribiøkih doæivljajih 
in izkuønjah.

Ob letoønjih prvomajskih 
praznikih je Cane povabil v 
goste in tudi na ribolov kar 
nekaj prijateljev in znancev 

– tudi nekaj oæjih sorodni-
kov je bilo vmes – vsi pa so 
priøli iz Lenarta v Sloven-
skih goricah. Za lov postrvi 
so se odloœili æe dan ali dva 
pred praznikom na Kolpi, 
prvi maj pa so si druæno iz-
brali jezero v Koœevski Reki 
za lov øœuk.

Cane jim je kot dober gos-
titelj pripravil vse potrebno, 
kar dober øœukar potrebuje 
za uspeøen ribolov. Pot do 
rezerviranega œolna na jeze-

ru je bila obetavna, Caneto-
vih obetov in obljub po do-
brem ribolovu øe veœ. Ti so 
se kaj kmalu razblinili v veli-
ko razoœaranje, ko na breæini 
jezera ni bilo rezerviranega 
œolna. Ribolov z brega je na 
jezeru prepovedan!

Mlada ribiœa, osnovnoøol-
ca iz Lenarta, Egon in Vid, 
sta bila dokaj razoœarana, 
manj pa Dejan Purgaj, ki 
je svoji mami, s katero æivi 
skupaj v Lenartu, ujel ribe 

v Kolpi. Njegova mama je 
namreœ doma iz Metlike in 
si vedno, kadar gre Dejan 
na ribolov na Kolpo, vedno 
zaæeli ribe iz Kolpe, ki so, kot 
pravi sama, zanjo najboljøe 
na svetu.

»In kaj potem, ko ste osta-
li brez øœuke?« sem vpraøal 
Caneta? »Kaj? Niœ! Kljub 
temu smo se imeli lepo.« In 
to je za prvi øœukarski dan 
najpomembnejøe.

Vesele novice
Medtem ko na jezeru v Ko- 
œevski Reki naøa znana ribi- 
œa Iztok Gorøiœ in Blaæ Abra-
hamsberg tudi s œolna nista 
imela kaj prida sreœe z ulo-
vom, so se s Cerkniøkega 
jezera vrstile novice o kar 
nekaj uspeønih ulovih kapi-
talnih øœuk. Z najveœjo med 
njimi se je, tako kot veliko-
krat doslej, pohvalil Joæe 
Øparemblek iz Martinjaka, 
ki si je zdaj za novo domo-
vanje izbral Rakek. Njegova 
øœuka je merila kar 92 cm.

Znana sulčarja  
med ščukarji na Rinži
Med naøe najbolj znane sul-
œarje zagotovo sodita Jure 
Ramovæ in Mario Kapø. Oba 
sem naøel tam okoli poldne-
va. Za øœukami na Rinæi sta 
zaœela oprezati æe kmalu, 
ko se je rodilo prvomajsko 
jutro, nehala pa bog si ga 
vedi kdaj.

Jure je potoæil, da je v 
lanski sulœarski sezoni manj 
lovil kot v prejønjih, vendar 
se je lahko pohvalil s 110 cm 
dolgim sulcem, ki ga je ujel 
v Savi.

Ribiœ Mario Kapø je œlan 
RD Koœevje, kjer opravlja 
tudi delo ribiøkega œuvaja in 
je pridruæen œlan RD Straæa 
- Sava. Poleg vijaœenja ga 
privlaœi tudi muharjenje, Id- 
rijca pa je njegov najbolj 
priljubljen ribolovni revir. 
Njegov doslej najveœji sulec 
iz Save je meril 115 cm, iz 
Kolpe pa 111 cm. Njegova 
najveœja ulovljena øœuka iz 
Rinæe je merila kar 94 cm. 
Letoønja, prvomajska, pa le 
55 cm, pet centimetrov manj 
od dovoljene najmanjøe mere  
na Rinæi. Na jezeru v Ko-
œevski Reki je ta mera øe za 
10 cm veœja.

Ves dan sem bil øœukarjem v 
napoto, fotografiral in napisal:  

Tone Urbas.
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Vid Peršak Iztok Goršič in Blaž Abrahamsberg

Dejan Purgaj Jure Ramovž

Tudi Juretovi ribiški prijateljici Darji sem 
že sredi dopoldneva zaželel več sreče 
prihodnjič!

mario Kapš



Življenjski krog enodnevnic poteka v 
petih fazah: jajœece, liœinka, prehodna 

faza – vzpenjaœ ter »suhi« fazi levinka (su- 
bimago) in prelka (imago). V zadnji fazi  
je poslanstvo muh, da se sparijo in da sa-
miœke oplojena jajœeca odloæijo na vodno 
gladino. Najpogosteje to poœno med lete- 
njem nad vodo, pri œemer se z zadkom 
dotikajo vodne gladine in odlagajo groz- 
de jajœec, ki padajo na dno. Manjøe øte-
vilo vrst odlaga svoja jajœeca tako, da se 
samiœke potopijo v vodo in jih odlagajo 
plazeœ se po kamnih in vodnem rastlinju.

Odrasli, spolno zreli samœki rojijo v 
majhnih skupinah blizu vode. Lahko 
jih je prepoznati po velikih oœeh in dol-

gih prednjih nogah, s katerimi se med 
parjenjem oklenejo samiœke v korenu 
kril. Njihova velikost in barve so sko-
raj enake kot pri samiœkah, za muharje 
pa so veliko pomembnejøe samiœke, ki 
jajœeca odlagajo na vodo in ki na koncu 
konœajo na vodni gladini kot potencial-
na ribja hrana.

Z zaœetkom poletja so dnevi vse 
daljøi in toplejøi, aktivnost ribe je veœja, 
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Upehanka
Beseda upehanka je slovensko muharsko ime za stadij muhe, ki pade na vodo, ko odloži jajčeca in se pasivno prepusti vodnemu 

toku. Izvira iz angleške besede spent, ki pomeni nemočen, izčrpan, upehan.

Odrasla samička modrokrile zelenke Ephemerella ignita (BWO) na vodni gladini. Posnemamo jo z rdečeprejko, angleško 
red spinner ali tudi sherry spinner, ker ima barvo sherryja, močnega belega vina iz grozdja, ki ga pridelujejo na jugu 
Španije v bližini mesta Jerez (kar v angleškem prevodu pomeni sherry).

Samička enodnevnice od zgoraj. Primerjajte razmerja telesa, kril in repa. Posnetek je pomemben poleti, še posebno 
pozno popoldne v somraku.

Samička v fazi prelke (imago), posneta od spodaj. Pove-
čani so zadnji členki, od koder prihaja grozd belih jajčec, 
pripravljen za odlaganje v vodo.



razen okoli poldneva, ko so temperatu-
re najviøje. Posnetki prelk in upehank 
so najuœinkovitejøi pozno popoldne in  
v mraku. Enodnevnice namreœ potre- 
bujejo œas, da njihove zrele liœinke izro-
jijo, kar se po navadi dogaja na zaœet-
ku dneva. V naslednji fazi poteka pre-
obrazba iz levinke v prelko. Potem se 
odrasle enodnevnice parijo in øele ko 
se samiœke osvobodijo dragocenega to-

vora jajœec, izœrpane padejo na vodno 
gladino, kjer onemoglo obleæijo.

Njihovo delno prazno telo je tanko 
in polprosojno. Rep je razøirjen, pa tudi 

steklasto prozorna krilca prelke – upe-
hanke, ki so poloæena na vodno gla-
dino. Po navadi krilca zajamejo nekaj 
zraka, ki v obliki mehurœkov ostane 
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Faza 1 Faza 2 Faza 3

Faza 4 Faza 5 Faza 6

Faza 7 Faza 8 Faza 9

Uporabljeni  
materiali:
–  trnek: #12–18, za suhe muhe  

(TMC 100, TMC 531, TMC 103BL)
–  Vezna nit: 8/0, svetlejøe barve oz. 

œim bolj podobna barvi telesa
–  rep: mikrofibre (microfibets) ali 

mike iz vratnega petelinjega peresa
–  telo: kosmiœje, za manjøe velikosti 

oguljeno petelinovo pero ali gibra 
iz repnega pavovega peresa,

–  porebranje: vezna nit
–  oprsje: kosmiœje, temnejøe od telesa
–  krila: umetna vlakna »organ-

za« ali CDC-mike, pomeøane z 
lesketajoœimi se vlakni »mirage« 

–  zgornji del oprsja: beli policelon

izdelava:
Faza 1:  Vezno nit priveæite œim bliæje zavoja trnka in pripravite fibre za repek.
Faza 2:  Vzemite dve fibri za repek in ju priveæite vzdolæ hrbtiøœa trnka.
Faza 3:  Razprite repni resici in ju z navzkriænimi ovoji utrdite pod kotom pribliæno 

90 °.
Faza 4:  Na tanko nanesite kosmiœje na vezno nit in zaœnite z izdelavo telesca od 

oprsja proti repu.
Faza 5:  Ko izdelate telesce, izkoristite vezno nit in ga porebrajte, sedaj v smeri proti 

oprsju. Telo mora biti tanko, porebranje pa ga øœiti pred posledicami ribjih 
ugrizov in poslediœno pred prehitrim razpadanjem.

Faza 6:  Na prsni del priveæite trak belega policelona, øirine 3 mm, in pripravite 
material za krila (organzo).

Faza 7:  Z navzkriænimi ovoji priveæite snopiœ organze in ga utrdite na oprsju. 
Muha je uœinkovitejøa, œe krila niso pregosta, »prebogata« z vlakni. 
Iz kosa tkanine je vlakna organze lahko izvleœi, so kristalno bele barve, 
odbijajo svetlobo in so dovolj œvrsta, da zadræijo obliko kril. To je idealen 
material za posnemanje steklastih kril prelk in upehank.

Faza 8:  S temnim kosmiœjem z navzkriænimi ovoji izdelajte oprsje.
Faza 9:  Zapognite policelon prek oprsja in ga priveæite za uøescem trnka. S økar-

jicami oblikujte krilca, katerih polovica naj ne bo daljøa od ravnega dela 
– hrbtiøœa trnka.





ujet med njimi in vodno povrøino. Les- 
ketanje mehurœkov ter pravilno iz-
brana velikost in silhueta muhe so 
najpomembnejøi dejavniki, ki ribo na-
peljujejo k prijemu. 

Posnetek upehanke je najuspeønejøi 
na mestih, kjer se konœuje brzica, in na 
mirnejøih delih reke, kjer ni vrtinœenja 
vodnih tokov. Œe muho potegne hiter 
vodni tik, bo kljub temu ostala na 
povrøini zaradi oprsja iz policelona, 
ki ga odlikuje izjemna plovnost, bela 
barva pa z dobro vidljivostjo, kar je øe 
posebno pomembno v somraku, ko je 
na vodi najveœ upehank, vidljivost pa 
iz minute v minuto slabøa.

Da bi lahko dobro spremljali muho 
na njeni poti, je treba tudi nekoliko 
skrajøati dolæino meta. Sicer pa jo je 
treba po padcu na gladino pustiti, da jo 
mirno nosi vodni tok. 

Besedilo,  
fotografije  

in posnetki muh:
Nadica in Igor Stancev
danicamk@t-home.mk

Prevedel: Igor Hol

Z  Arijem ´t Hartom sem imel dogo- 
vorjen sestanek, ki sem ga æelel ures-

niœiti kljub slabemu vremenu, saj sem 
proti Holandiji vozil skozi pravi sneæni 
meteæ. Po dveh urah voænje sem prispel 
k Ariju domov, kjer me je na vratih pri-
jazno sprejela njegova æena Astrid.

Æe takoj po vstopu v njun dom vas 
prevzamejo njuna umetniøka dela: Ari-
jeve slike ter Astridini izdelki iz kerami-
ke in stekla, ki krasijo mize. Po skupni 
kavici me je Ari povabil v svoj »sveti« 
prostor, ki ga redko deli z gosti. Poœutil 
sem se zelo poœaøœenega.

Ari je poln energije – teæko je verjeti, 
da je dopolnil 76 let. Stene, polne muhar-
skih kolesc, palic in drugih zanimivih 
stvari ter vitrin, polnih nakita in stek- 
lenih skulptur, ki jih je oblikoval Ari.

Na desni strani si je Ari uredil svoj 
delovni prostor. Nad njim so uokvirje-
ni certifikati in fotografije ljudi, ki jih je 
sreœal v svojem æivljenju, med katerimi 
so Mihail Gorbaœov, George Bush in 
Nelson Mandela.

»Koliko kolesc si oblikoval in izdelal 
v svojem æivljenju?«

»Pravzaprav ne vem veœ. Najbræ kakih 
450.«

»Na tvojih policah vidim veliko ko-
lesc, rekel bi kakih sto.«

»Da, a to so kolesca zadnjih let. Svojo 
zbirko sem prodal zasebnemu zbiralcu v 
Calgaryju v Kanadi.«

»Kdaj si oblikoval in izdelal svoje 
prvo kolesce?«

»Prvi primerek sem izdelal leta 1959. 
Øe vedno imam njegovo fotografijo. Tistega 
leta sem sreœal tudi Hansa Gebetsroither-
ja (oœeta avstrijske muharske øole, op. p.). 
Ostala sva prijatelja vse do njegove smrti.«

»Kaj si po poklicu?«
»Inæenir precizne optike.«

»Ali patentiraø svoja kolesca?«
»To sem poœel prej, pa se ni splaœalo. Pre- 

drago je in moja kolesca so vsekakor kopira-
na. Mnoga sodobna kolesca, ki jih izdelujejo 
drugi, vsebujejo moje ideje.

Danes to delam drugaœe. Ko dobim idejo, 
grem v delavnico in jo uresniœim. Samo øtiri 
dni potrebujem od ideje do konœnega izdel-
ka, ki je prototip. Takrat naredim naœrte in 
zadeva je konœana.«

»Kako je nastala tvoja ljubezen do 
dela s kovino?«

»Ko sem staæiral v Delftu, mi je eden od 
mojih inøtruktorjev dal kos kovine z bese-
dami, ki imajo danes zame øe vedno velik 
pomen. Rekel mi je, da moraø imeti rad ko-
vino, œe hoœeø, da iz nje kaj nastane, sicer iz 
tega ne bo niœ. Te besede se me oblikovale.«

»Na polici vidim serijo kolesc z ime-
nom Angel.«

»Da, ta kolesca sem oblikoval in izdelal 
za firmo Hardy. To je bil zame zgodovinski 
trenutek. Imel sem ponudbe drugih podje-
tij, pa sem jih odklonil. Hardy je bila edina 
firma, za katero sem razvijal kolesce.«

»Vidim polno orodja za vezanje muh.«
»Odkar veæem muhe, izdelujem tudi svo- 

je orodje za vezanje. Prosim te, ne fotogra-
firaj zdaj tega! Nisem øe zakljuœil s tem, 
naœrtujem pa jih predstaviti na sejmu EWF 
(Erlebniswelt Fliegenfischen).«

Zatem mi je Ari pokazal knjigo, v 
kateri so mnogi njegovi prijatelji øirom 
sveta napisali kratke zgodbice z risba-
mi. »To bi rad v prihodnosti izdal,« je 
rekel Ari. »Na levi so risbe mojih pri-
jateljev, na desni pa risbe mojih kolesc. 
Mislim, da bi bilo dobro.«

»Ari, najlepøa hvala, da si si vzel œas 
zame. Do naslednjega sreœanja!« 

Besedilo in fotografije:  
Gerd - Peter Wieditz

Prevod: Igor Stanœev in Igor Holy
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ARI 'T HART, OBLIKOVALEC NAJBOLJ PRESTIŽNIH muHARSKIH KOLESC

Kovino moraš imeti rad
Vsi muharji poznajo muharska kolesca ATH, le malokdo pa ve, kdo stoji za njimi. 
Arija poznam že 30 let, pa bi ga rad na kratko predstavil tudi vam.

Nekatere vrste enodnevnic odlagajo svoja jajčeca na 
podvodno rastlinje in kamenje. Njihovo posnemanje za 
muharjenje ni posebno pomembno.

Nadica svoj posnetek upehanke veže s prosojnim teles-
cem zunaj trnka in s krilci iz polipropilena, ki ga odlikuje 
izvrstna plovnost. V zadnjih petnajstih letih je svojo us-
pešnost dokazal na številnih vodah.

Ari 't Hart v svoji delavnici, kjer nastajajo najprestižnejša 
muharska kolesca.

Vsepovsod sama kolesca …



NASVETI

Utopitev pomeni smrt zaradi za-
duøitve ob zapori dihalnih poti in/

ali motenem delovanju pljuœ zaradi 
vdora tekoœine (najveœkrat vode). Utap-
ljanje je øirøi pojem, ki zajema vse do-
godke, ki privedejo do utopitve.

Æal smo tudi pri ribolovu priœa uto-
pitvam. Nesreœe so pogosto posledica 
precenjevanja sposobnosti v kombina-
ciji z vplivom alkohola. Veliko naøih 
vodá je veœji del leta mrzlih in deroœih, 
kar øe poveœa tveganje za nesreœen do-
godek. Starost prebivalstva se viøa, 
poslediœno se slabøa tudi psihofiziœna 
sposobnost samih ribiœev. Æal so tudi 
med ribiœi neplavalci. Velikokrat ribo-
lov poteka na odroœnem kraju, ribiœ 
lovi sam, iz œolna, brez reøilnega jopiœa 
oziroma brodi po vodi, po moænosti v 
økornjih, ki se v primeru zdrsa v hipu 
napolnijo z vodo in øe poveœajo tvega-
nje za nesreœo. Zaradi vsega navede-
nega je zelo pomembno, da v primeru 
utopitve vemo, kako pravilno ravnati.

Od trajanja hipoksije (pomanjkanja 
kisika v tkivih) je odvisna moænost pre- 
æivetja in nevroloøkega okrevanja po  
utopitvi, zato je kljuœno œim prej zaœeti 
s temeljnimi postopki oæivljanja in ob- 
vestiti nujno medicinsko pomoœ (112).  
Utopljenci, ki imajo ob prihodu v bol-
niønico spontano dihanje in kroæenje, 
obtok krvi, po navadi dobro okrevajo.

bistveno pri reševanju iz vode
• Ko  opazimo,  da  se  nekdo  utap-

lja, ne skaœemo brezglavo za njim v 
vodo. O reøevanju je treba hitro in dob- 
ro premisliti. Reøevalec mora ostati mi- 
ren in zbran. Ocenimo stanje utap-
ljajoœega, okoliøœine, v katerih se utap- 
lja, ter svoje znanje plavanja in reøe-
vanja. Naœin reøevanja je treba prila-
goditi okoliøœinam z izbiro varnega in  
hitrega postopka. Œe so naøe sposob- 
nosti reøevanja slabe, je bolje, da po-
nesreœenca ne reøujemo v vodi, saj 
smo lahko tudi sami ærtev utopitve, 
reøevalci pa bodo morali namesto ene  
osebe reøevati dve. Œe je v bliæini iz-
kuøena oseba, obvestimo njo, sicer pa 
lahko utapljajoœemu reøi æivljenje le naø 
klic nujne medicinske pomoœi (112). 

• V primeru dveh ali veœ prisot-nih  

reøevalcev naj eden takoj pokliœe nuj- 
no medicinsko pomoœ (tel. 112), drugi 
pa naj zaœne z reøevanjem. Kdor je øel 
po pomoœ, naj se potem vrne, da potr-
di, koga je poklical in da pomoœ pride. 
Œe je reøevalec samo eden, mora 
utapljajoœega najprej reøiti. 

• Na  prvem  mestu  naj  bo  osebna 
varnost reøevalca, ki naj se izogiba 
nepotrebni nevarnosti in kar najbolj 
zmanjøa tveganje pri reøevanju. Treba je 
razumno gospodariti s svojimi moœmi, 
posebno, œe tudi nam grozi nevarnost.

• Ocenimo  odzivnost  utapljajoœega 
oziroma njegovo stanje zavesti. Œe ni 
odziven, sprostimo dihalno pot in pre-
verimo dihanje. 

• Œe utapljajoœi ne diha, zaœnemo z 
oæivljanjem.

Oživljanje utopljenca
• Pri  oæivljanju  utopljenca  je  naj-

pomembnejøe: zgoden zaœetek umet-
nega dihanja. Takoj, ko je to mogoœe, 
mu damo pet zaœetnih umetnih vpi-
hov. 

• Œe  je  le mogoœe, naj  reøevalec za- 
œne z umetnim dihanjem z usti na 
usta æe v plitvi vodi, ko zaœuti tla pod 
nogami oz. ko varnost reøevalca ni 
ogroæena. Ob nezmoænosti zatesnitve 
poøkodovanœevega nosu oz. kadar je 
umetno dihanje usta na usta oteæeno 
(brezzoba œeljust, poøkodbe ustne vot-
line, nezmoænost odprtja ust), se lahko 
odloœimo za umetno dihanje usta na 
nos.

• Œe  je  utapljajoœi  v  globoki  vodi, 
sprostimo dihalne poti in œe ni spon-
tanega dihanja, zaœnemo z umetnim 
æe v vodi, œe smo za to usposobljeni. 
Pri tem si pomagamo s plavajoœimi 
reøevalnimi pripomoœki, œe jih imamo. 
V eni minuti damo 10 do 15 vdihov. Œe 
poøkodovanec ne zaœne spontano di- 
hati in smo oddaljeni manj kot pet 
minut od obale, nadaljujemo z umet-
nim dihanjem medtem, ko ga vleœemo 
do obale. Œe smo oddaljeni od obale 
veœ kot pet minut, izvajamo umetno  
dihanje øe eno minuto, potem pa po-
skuøamo utapljajoœega œim prej privleœi 
do obale.

• Utapljajoœega  œim  prej  izvleœemo 
iz vode in zaœnemo s postopki oæiv-
ljanja. 

• Takoj, ko  je utopljenec na suhem, 
ga poloæimo na trdo podlago, ker je v 
vodi zunanja masaæa srca neuœinkovita. 
Preverimo odzivnost utopljenca; œe ni 
odziven, sprostimo dihalne poti. Dihal-
no pot sprostimo tako, da glavo zvrne-
mo nazaj in dvignemo brado. Odstra-
nimo samo vidne tujke v ustni votlini 
(blato, pesek, alge, slabo prilegajoœo se 
zobno protezo). Ne tratimo œasa s po-
skusi odstranjevanja vode iz dihalnih 
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Prva pomoč pri utopitvah
»Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost utopitve oziroma kdor opazi utapljanje ali utopitev, je dolžan pomagati po 
svojih močeh in sposobnostih. Če sam ne more pomagati, ne da bi s tem ogrozil lastno varnost in varnost drugih, mora o 
tem takoj obvestiti najbližji center za obveščanje ali policijo, na morju pa tudi Upravo Republike Slovenije za pomorstvo 

(4. člen Zakon o varstvu pred utopitvami).«

Opozorilo: 
Namen œlanka je prikazati osnove 
prve pomoœi pri utopitvah. Œlanek ne 
more nadomestiti ustreznega teœaja 
reøevanja iz vode in temeljnih postop-
kov oæivljanja.

• Œe je le mogoœe, poskusimo utap-
ljajoœega najprej reøevati s kopnega. 
Poskuøamo mirno in razumljivo govo-
riti z utapljajoœim, ponudimo mu pali-
co, vræemo mu vrv, desko, æogo, konec 
obleke ali kaj podobnega. Uporabimo 
œoln ali drugo vodno plovilo. Le œe 
to ni mogoœe, se odloœimo za vstop v 
vodo. 

• Varneje  je,  œe  utapljajoœega  reøu-
jeta dva reøevalca.

• Pred reøevanjem si sleœemo obleko 
in sezujemo œevlje.

• Nikoli  ne  skaœemo  na  glavo  v 
vodo, ker pri tem tvegamo poøkodbo 
hrbtenice.

• Œe  imamo  plavajoœe  pripomoœke 
za reøevanje iz vode, jih vzamemo s 
seboj.

• Utapljajoœemu  se  vedno  pribliæa-
mo od zadaj, nikoli od spredaj.

• Kdor ni  telesno primerno moœan, 
naj zaœne z reøevanjem øele, ko se utap-
ljajoœi utrudi.

• Nauœimo  se  pravilnih  reøevalnih 
prijemov in jih vadimo.

• Œe obstaja sum na poøkodbo hrb- 
tenice, ravnamo tako, da œim bolj pre-
preœimo premikanje hrbtenice (øe po-
sebno vratu)! 



poti. Œe izbruhane vsebine ali vdih-
njena oz. poærta tekoœina popolnoma 
onemogoœijo umetno dihanje, utop-
ljenca obrnemo na bok in oœistimo 
izbruhano vsebino. Nikakor pa utop-
ljenca ne pritiskamo na trebuh oziroma 
ne uporabimo Heimlichovega prijema.

• Poskrbimo, da je dihalna pot pro-
sta in ugotavljamo prisotnost normal-
nega dihanja. Œe smo v dvomih, ravna-
mo, kot da ne diha.

• Œe  se  utopljenec  ne  odziva  in  ne 
diha oz. ne diha normalno, je treba 
zaœeti s temeljnimi postopki oæivljanja. 
Najprej zagotovimo pet zaœetnih umet-
nih vpihov (œe jih øe nismo), nato nada-
ljujemo z zunanjo masaæo srca in umet-

nim dihanjem v razmerju 30 : 2. V pri-
meru dveh ali veœ prisotnih reøevalcev 
naj eden takoj poiøœe pomoœ in priskrbi 
avtomatiœni defibrilator, œe je le-ta na 
voljo, oziroma pokliœe nujno medicin-
sko pomoœ (112), drugi pa naj zaœne iz-
vajati temeljne postopke oæivljanja. Œe 
smo pri utopljencu sami, izvajamo te-
meljne postopke oæivljanja eno minuto, 
preden pokliœemo nujno medicinsko 
pomoœ (112) – utopljenca je dovoljeno 
zapustiti le za toliko œasa, da poiøœemo 
pomoœ, potem se moramo œim prej vr-
niti k njemu. 

• Œe je na voljo avtomatiœni defribri-
lator, ga odpremo in vkljuœimo. Prsni 
koø utopljenca vsaj za silo obriøemo, ker 

voda na prsih utopljenca lahko omo- 
goœi prehod elektriœnega toka po povr-
øini telesa. Prizadeti ne sme leæati v 
vodi, saj elektriœni tok lahko poøkodu-
je reøevalca. Mokra ali kovinska tla za 
reøevalca niso nevarna. Samolepilni 
elektrodi prilepimo na golo koæo. Od-
maknemo se od prizadetega, æic in de-
fibrilatorja. Po govornem/vizualnem 
navodilu pritisnemo tipko za elektriœni 
sunek. Ob pritisku tipke se ne sme nihœe 
dotikati prizadetega! Takoj po sunku 
po navodilu defibrilatorja nadaljujemo 
s temeljnimi postopki oæivljanja: naj-
prej 30 pritiskov na sredino prsnega 
koøa, nato dva vpiha. 

• Œe  utopljenec  ne  zaœne  sam  di-
hati, ga je treba oæivljati z umetnim 
dihanjem in zunanjo masaæo srca, do- 
kler ne kaæe znakov æivljenja, dokler 
ne pride sluæba nujne medicinske po-
moœi oziroma dokler nismo povsem 
izœrpani. Prej sme prekiniti oæivljanje 
le zdravnik.

• Œe  prizadeti  po  oæivljanju  kaæe 
znake æivljenja (zaœne normalno dihati, 
se premika, kaølja ipd.), ga je treba na-
mestiti v stabilen boœni poloæaj. V tak 
poloæaj namestimo tudi œloveka, ki je 
nezavesten in normalno diha. 

• Utopljenca, ki  se  je zavedel, oble-
cite ali zavijte v suho obleko ali odejo, 
ker je izgubil mnogo toplote. Utopljen-
ca skrbno opazujte.

• Na  to  pazite  tudi  med  prevozom 
v bolniønico! Nevarnost za utopljenca 
namreœ øe ni minila: dihanje lahko ne-
nadoma zopet preneha. Zato ga vestno 
opazujte, dokler ga ne oddate zdravni-
ku ali v bolniønico.

• Vsakdo, ki se je utapljal in pri tem 
vdihnil nekaj vode, sodi v bolniønico, 
œeprav ga ni bilo treba oæivljati. Mogoœi 
so namreœ nevarni pljuœni zapleti.

Æiga Æigman

NASVETI
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izberite si najuspešnejši dan za ribolov
Na osnovi Herschlovega vremenskega kljuœa vam svetujemo najprimernejøe dni za uspeøen ribolov:

JUNIJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

SALMONIDI  . . . , , , , , , , , , : : : : : : : : , , , , , , , . . . 

CIPRINIDI                                 

JULIJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SALMONIDI  . . . , , , , , , , , , : : : : : : : , , , , , , , , , . . .

CIPRINIDI                                 

LEGENDA:   SALMONIDI   : DOBER ULOV   , SREDNJI ULOV   . SLAB ULOV     CIPRINIDI     DOBER ULOV    SREDNJI ULOV      SLAB ULOV

2011 8 85 2

2011 8 5 2

Tudi pri ribolovu se lahko zgodijo nepredvidene nesreče s tragičnim izidom, zato previdnost ni nikoli odveč … (Foto: I. Holy)



Res ni bilo za misliti, da bi mi mati ku-
pila ribiøko opremo, ampak Praviœni, 

ki skrbi za ptice pod nebom in za to, da 
norci veljajo za pametne, je poskrbel 
tudi za mojo ribiøko opremo.

Trgovina, kjer sem se oskrboval z 
ribiøko vrvico in najboljøimi blestivka-
mi, je bila povsod ob vodi. Øe najboljøa 
je bila v Malem cerkvenem lazu, tam, 
kjer na drugi strani brega v dolæini 
nekaj sto metrov raste gosto grmovje, 
ki steguje veje daleœ nad vodo in je breg 
pod njim globoko izpodjeden. Na tis-
tem grmovju so bingljale blestivke, ki 
niso bile posluøne in so letele predaleœ, 
se zapletle v veje in utrgane obvisele. 
A ne samo blestivke, na njih je bil øe 
dobrøen kos vrvice. Skrbno sem hodil 
v to trgovino, plezal po vejah, na sreœo 
nikoli padel v vodo, in nabral lepo zbir-
ko blestivk. Z vrvico je bilo teæje. Kdo 
bi takrat vedel, kakøen je somov vozel? 
Zacuknil sem dva ali pa tri konce sku-
paj, kakor sem vedel in znal, in vozli so 
bili prav grœavi. Vrvice nisem hranil v 
hladilniku, ker ga ni bilo, ampak sem jo 
skrival v »ta temnem kiudru«, in kakor 
sedaj gledam na to, je bila moja izbira 
prav œudeæno pravilna. Od vseh ble-
stivk sem najbolj cenil meps, øtevilka 
pet, zlato rumene barve, ki je imel na 
trojœkih lep cof iz vinsko rdeœe volne. 

Tista trgovina ob vodi ni nudila pa-
lice in kolesca in moral sem se znajti 
drugaœe. Vrvico sem privezal in navil 
na deøœico, zadaj zataknil blestivko pa 
hajd v gornji konec proti izvirom, kjer 
je bilo ob vodi grmovje za vsak primer, 
œe je bilo treba beæati pred œuvajem. Na 
bregu sem vrvico odvil na tla, deøœico 
zataknil za pas, prijel vrvico kakega pol 

metra od blestivke, zavrtel roko v za-
pestju in vrvico pravi trenutek izpustil. 
V takem metanju iz roke sem se dobro 
izuril in blestivka je v glavnem letela 
tja, kamor sem hotel. Radoveden, kakor 
sem bil, sem se brez teorije sproti uœil. 
Vem, da sem lovil v Œrnjavi. Voda ni 
bila visoka in ni bilo videti prav nobene 
øœuke. Metal sem vzdolæ pasu vodne 
trave, kar se je izkazalo za najboljøe, 
saj øœuke, ki so v skrite v travi, kaj 
rade planejo ven in primejo za trnek. 
Takrat se je iz trave privalila ogromna 
øœuka. Prav niœ poæreøno ni planila. 
Pravzaprav je elegantno in radovedno 
zaplavala tik za blestivko in ji sledila. 
Dobro sem vedel, da je moja vrvica ne 
bi prenesla, zato sem prenehal vleœi in 
blestivka je legla na peøœeno dno. Œakal 
sem, da øœuka odplava, ampak ona je 
samo nepremiœno visela, se prav poœasi 
postavila navpik, prinesla kljun œisto 
do trnka, ki je ves æelezen brez veze 
leæal na tleh in glej jo, kozo: v trenutku 
je odprla gobec, da so se økræni poklopci 
belo zasvetili, pograbila mojo blestivko, 
se sunkovito obrnila in se sama od sebe 
nataknila na trojœke. Potem pa je bezljala 
in vlekla kot nora. Vrvica me je rezala 
v dlani in komaj sem uspel zagrabiti 
deøœico, na kateri je bila navita. Nekaj 
œasa sva se dajala, ampak ne dolgo. Skr- 
pana vrvica je poœila. Øœuka je prav 
zmagovito odplavala in le nemoœno 
sem gledal, kako ji blestivka, ki mi jo 
je dobesedno ukradla, visi iz gobca. Po 
tem dogodku sem se nauœil, kako øœuko, 
ki ne kaæe prave volje za prijem, lahko 
vzpodbudiø. V spuøœanju blestivke na 
dno in zategovanju v pravem trenutku, 
sem postal pravi mojster. 

Øœuk je bilo toliko, da nisem rabil 
cele ure, da sem pohitel v Obrh, ujel 
øœuko in pritekel nazaj, medtem ko je 
mati opravila opoldansko molæo in na-
krmila svinje. Øœuko sem takoj oœistil 
in medtem, ko je mati z grede prinesla 
solato, jo otrebila in pripravila, je bila 
øœuka æe peœena. Dobro sva bila uigra-
na. Po stari kmeœki navadi je mati po 
kosilu odøla za pol ure leœ, meni pa je 
bilo dolgœas, a ne za dolgo. Œim je vsta-
la, sva odøla na njivo in tam ostala do 
veœera, ko so naju komarji œisto obærli. 
Kako lepo je bilo loviti z materinim ti-
him blagoslovom, ampak kaj, ko bi prej 
zgnil na Øiroki njivi, kakor pa ujel ribo, 
œe bi vedno œakal na dovoljenje. 

In tako pride dan, ko gre vse narobe 
samo zato, ker se uøtejeø in namesto na 
njivo, veliko prezgodaj odideø lovit ko-
silo in v naglici o tem pozabiø obvestiti 
svojce … 

Tisto dopoldne, ko je mati zamu-
dila na njivo, ker je œakala, od kje se 
bom prikazal, sem bil æe v Obrhu in 
ni kazalo slabo. Ujel sem lepo øœuko, 
jo odnesel v grmovje in pokril s sveæo 
vejo. Potem se mi je zamotala vrvica 
in komaj sem jo razpletel, æe sem ble-
stivko zapel v vejo na dnu. Sandale 
sem brcnil stran, se slekel in plaval v 
tisti ledenici. Plavanje ni zadostovalo, 
moral sem se œisto potopiti in ko je æe 
vse kazalo, da bom konœno zaœel lovi-
ti, sem zasliøal tisti grozni glas, ki mi je 
paral æivce. »Jebemti sveca tuojga, la-
udanfiks hudiœou,« je rjovel Starœ oœe, 
dirkal proti meni in z roko gredoœ tiøœal 
klobuk na glavo. Bil je æe œisto blizu in 
dobro sem sliøal, kako sopiha. Spustil 
sem trnek, pograbil srajco in hlaœe, prh-
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RIBIŠKA PRIPOVED

V maju so prišli prvi ribiči. Sprva so bili redki, potem pa, ko se je voda v strugi ustalila na normalo in je iz spodnjega konca jezera 
priplavalo čedalje več ščuk, je prišlo tudi več ribičev. Vsi so bili enaki; klobuk, nahrbtnik, trebušček, škornji do dimelj, kratko 
pristrižene brčice, oči, ki so me gledale kakor Pigmejca in njihova govorica; oh! Zdelo se mi je, da se nalašč spakujejo, samo da 
bi me ponižali v moji preproščini. In njihove škatle, polne blestivk, so me pahnile v zavist in iz zavisti je v meni zraslo zagrizeno 
domoljubje, ki je že vnaprej moralno obsodilo vsakega, ki ni govoril po naše, ki ga nisem poznal in je prišel od drugod. Zavidal 
sem jim vse: avtomobil, denar, ki so ga očitno imeli, in njihovo prekleto samoumevno nadutost, ki sem jo sovražil le zato, ker 
si je sam nisem mogel privoščiti. Pa tiste njihove izumetničene ženske, polne osladne prijaznosti, kakor teta iz Amerike, ki je 
nisem videl nikoli. Videl sem le letalsko kuverto, iz katere je mati povlekla dolarski bankovec, ga gledala kakor hostijo in jaz ga 
nisem smel niti potipati, kaj šele potežkati ali ga prepogniti. Sanjal sem, kako bom enkrat, ko bom velik, jaz poslal v Ameriko 

bankovec, in domišljal sem si, kako jim bom poslal celo domačo salamo. Takrat bom zagotovo vedel, da nisem ubog.

Načini ribolova  
na gornjem Jezeru nekdaj

Na »blinker«

(6. del)



nil v grmovje in nesliøno tekel po kravji 
stezi, ki je temno rjava, skorajda œrna 
in dobro uhojena kot kaœa vijugasto pe-
ljala med skalami, pod gabri in hrasti, 
naprej v hrib, po gmajni, stran od iz-
vira. Preskakoval sem kamenje in pod 
prsti sem œutil mehko zemljo in ustavil 
sem se øele pri debeli smreki, vsaj dve-
sto metrov daleœ. Od tam sem posluøal  
vpitje ob vodi, ki je bilo namenjeno 
meni. Kaj zdaj? Srce sem imel v grlu, 
pot mi je lil v oœi. V gmajni je bilo mra-
kobno. Usedel sem se na kamen, odpr-
tih ust lovil sapo in votlo gledal predse, 
potem pa jezno frcnil prvo œrno mrav-
ljo, ki mi je lezla po nogi, in frcal sem 
jih, dokler me ni spreletel srh in sem 
oblekel hlaœe ter navlekel srajco. Vse se 
mi je lepilo na telo. Bil sem pregnan in 
izgubljen in diøalo je po trohnobi. 

Skozi visoke kroønje dreves je tu in 
tam, kot sij reflektorjev na odru, pro-
dirala sonœna svetloba. V modrikasto 
mleœnih stoæcih je padala na tla in seka-
la umirjeno mraœnobo gmajne. V njih so 
plesali roji srebrnih muøic. Kakor drob-
cene in krhke gozdne vile so v zboru 
razposajeno rajale in uæivale v skopem 
koøœku sonœne svetlobe in topline, ki je 
zunaj, tam visoko nad kroønjami dre-
ves, njim nedosegljiva, bogato boæala 
dolino in s teækimi gozdovi poraslo hri-
bovje. In zdelo se mi je, da njim drobni 
sonœni æarki v mraœni gmajni napolnijo 
kratko æivljenje z radostjo in veseljem 
veliko bolj kot njihovim vrstnicam, 
sitim vroœine in sonca tam zunaj. Ob-
jetih kolen sem sedel, dokler se nisem 
oddahnil. 

Potem sem ugotovil, da sem ob vodi 
pozabil tiste svoje neumne sandale. 
Kakor lisjak sem smuknil nazaj. Starc 
je medtem æe odøel. Vse sem preiskal, 
a o sandalih ni bilo ne duha ne sluha. 
Dokonœen vdor pogube me je stisnil 
v pest. Stisnjenih ustnic sem pobral v 
grmovju skrito ribo, odøel domov in se 
skril na seniku nad hlevom. Vedel sem, 
da me lahko reøi samo øe œudeæ. Skozi 
reæo v leseni steni sem oprezal proti 
hiøi in vmes izpod œela gledal øœuko, ki 
je vsa polepljena od senenega drobirja 
leæala zraven mene. Najraje bi jo usekal 
ali pa vrgel stran, œe je ne bi bilo økoda, 
tako sem bil slabe volje. 

Dolgo sem œakal, preden je priøla 
mati. Videl sem jo, kako trdo stopa na 
peto in v roki nosi modro emajlirano 
golido. Skoraj bi padla, ker se je spotak-
nila ob œrnobelo hiøno maœko, ki se je 
vedno motovilila okoli nje, kadar je øla  
molst. »Marøøø kuœka frdamana!« jo je 
hotela brcniti, a se je maœka, ki je bila 
takih kretenj navajena, elegantno umak- 
nila in ji sledila v varni razdalji. Videl 
sem kakor zastava visoko dvignjen 
maœji rep in videl sem materina otrpla 
lica in videl sem njene stisnjene ustni-

ce. Ruto je imela potegnjeno daleœ nad 
oœi. Potem sem posluøal enakomerno 
øtrkanje curkov mleka, ki je prihajalo 
od spodaj. V mislih sem koval obram-
bo. Lahko bi ji zaœel dopovedovati, da 
sem boæji otrok, kakor nas je pri vero-
uku uœil Kotar, ampak saj ne bom priøel 
do besede. Vpraøala me bo morda le: 
»Kejs s´ pa huodu?« kakor nekakøen 
uvod ali aperitiv, da laæje prebavi jezo 
pred glavno jedjo. Poærla me bo. Mati 
je pomolzla, odøla v hiøo, œas je tekel. 
Vmes je veœkrat stopila na gank in me 
poklicala: »Toooni!« Vztrajal sem na 
skednju in upal, da jo bo zaskrbelo, œe 
ni kaj narobe z mano in bo milostna pri 
kazni. Nazadnje se je mati, oœitno øe 
bolj jezna kakor prej, odloœno zadrla: 
»Tooone!« in me postavila pred dej-
stvo, da se pokaæem. Potem nisem niœ 
veœ razmiøljal. Ucvrl sem jo v klet, prek 
stopnic v kuhinjo, pri vratih kakor na 
carini obstal in pozabil dihati. Diøalo je 
po mladem grahu, takem neoluøœenem, 
s komaj opaznimi zrnci, ki ga je rada 
dajala v obaro. Sedela je za mizo in na 
klopi, zraven nje, sem videl svoje san-
dale. Kakor øœit sem dræal ribo pred 
sabo in izdavil: »Ribo sem prinesel.« 
»Vid´m, Starc pa sandale,« je rekla øe 
dokaj zadræano, potem pa dvignila 
glas: »Enkrat bom morala plaœati ka-
zen. Starcu sem obljubila, da ne boø veœ 
lovil, samo da nas ne prijavi,« je zacvi- 
lila in umolknila. Bila je zgled dræav-
ljanske pokorøœine. Videti je bila res 
nesreœna in sledil sem vsakemu nje-
nemu migljaju. Natanœno sem œutil, 
da ni nevarna, dokler se smili sama 
sebi, ampak ko bo zaœela iskati krivca 
svoje nesreœe, ja, takrat bom pa nasrkal. 
Nenadoma si je vidno opomogla in iz 
njenih ust je usekal grom: »Pridi sem!« 
Premaknil sem se za kakøen meter. 
»Pridi sem!« je zarjula in s prstom po-
kazala predse. Kaj sem hotel? Øel sem 
tja in œakal, da je potegnila ven tisti 
predal, kjer so bile kuhalnice, in œakal 
sem, da me je upognila œez koleno. 
Potem je padalo po riti in jaz sem vpil: 
»Mama ne, mama ne, saj bom priden, 
saj bom priden,« in nisem upal pobeg-
niti. Potem me je spustila in globoko 
sopla. Bila je res trpeæna za vsa kmeœka 
dela in v glavnem je sopla samo, kadar 
je bila zelo razburjena. »Tokrat si boø 
zapomnil za zmeraj,« je olajøano rekla. 
Potem je jezno odloæila kuhalnico na 
mizo in me, zavihanih rokavov, grdo 
gledala. Kakor kup nesreœe sem se se-
sedel na zaboj za drva zraven zidanega 
øtedilnika in si z laktom brisal solze. 
Vmes sem posmrkaval in œopasto-oœi-
tajoœe gledal mater. Njen obraz se je 
poœasi mehœal. Gledala me je œedalje 
bolj æalostno in milo, potem pa se je 
nakremæila, privzdignila liœnice in bra- 
da se ji je pomaranœasto nagubala. 

Skrila je obraz v zgarane dlani in tiho 
zaihtela. »Ubogi moj otrok, uboga jaz, 
sama na tem svetu, ubogi otrok, ubogi 
otrok,« je ponavljala med ihtenjem in øe 
naprej skrivala obraz v dlani. »Vedno 
ista pesem,« sem pomislil, »najprej me  
natepe, potem pa joka.« Dobil sem ka-
zen, ki sem jo œutil kakor odvezo in 
zdaj sem bil lahko hud nanjo. »Kaj pa 
t´ je blu trajba znuort. Zdaj pa imaø,« 
sem rekel polglasno. »Uboga jaz sama 
na tem svetu. Ubogi moj otrok,« je ve-
kala mati. Pomislil sem, da mati, razen 
Oøtirjovga oœeta, ki popravi grablje, 
koøare in posodi konja, nima nikogar 
na tem svetu. Za vse je sama. Sestre 
in brat pridejo domov delit nasvete in  
jamrat o svojih problemih, potem reœe-
jo »fajn« in odvihrajo po svojih poteh, 
midva pa ostajava sama in za vsakim 
posebej se mi ulijejo solze. Kaj oni sploh 
vedo? Brat bi mi bil lahko oœe po letih 
in vsaj øtiri sestre matere. Sestra pravi, 
da sem lenuh in potepin. Prav! Am- 
pak kaj ima ona s tem, je mar ona moja 
mati? Brat me je naægal in poslal kleœat 
v kot. Je mar to brat? Ne bom veœ jokal! 
Mar oni vedo, kako mi mati po veœer-
ni molitvi øepeta pravljico: »Ko pride 
stric Mrak v dooolgi sivi suknji, globo-
oookih æepov, poooolnih zvezd in jih 
zaœne trositi po øirnem nebu …« Mati 
pravi, da si je pravljico izmislila samo 
zame. Ne dam pravljice in ne dam moje 
mame! Tudi jaz sem sam na tem sve- 
tu, ampak imam vsaj njo, sem razglab-
ljal. Obrisal sem si oœi, posmrknil, vstal 
in stopil do matere. Nisem vedel, kaj 
naj naredim. Øe vedno sem dræal ribo  
v roki. Z drugo sem prijel kuhalnico 
in jo ponudil materi. »Na,« sem rekel, 
kakor bi jo tolaæil, »lahko me øe malo 
natepeø, œe hoœeø … Samo ne jokaj veœ, 
mama.«

Od solz umitega obraza me je po-
gledala in oœi so ji øe vedno plavale. 
Stisnila me je k sebi. Dræal sem se malo 
stran, da je ne bi popackal z ribo, a me 
je vseeno tesno privila. »Ubogi moj 
otrok, ubogi moj otrok,« je ponavljala 
in mi gladila lase. »Saj veø, da te imam 
rada,« je øepetala. »Vem, mama, vem. 
Tudi jaz te imam rad,« sem øepetal. Œez 
œas je objem popustila in æalostno rekla: 
»Saj ne boø veœ hodil lovit rib, a ne?« 
Samo kimal sem in ona si je z dlanjo 
brisala solze. Kakor da se opraviœuje, je 
bojeœe rekla: »Ne morem ti dati ljubez-
ni, ker je sama nisem dobila.« Potem je 
stresla z glavo, kakor da odganja muhe 
v mislih. »Ah, saj ne razumeø.«

Kimal sem in delal pameten obraz. 
Œutil sem, kako resniœno sama sva 
na tem svetu. Vedel sem, da me ima 
mama rada; vedel sem, da ji je æal, in 
vedel sem, da se bo vse skupaj ponovi-
lo, le razumel nisem œisto niœ. 

Tone Økrbec
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Zgodnjega pomladanskega 
dne, ko se je zaœela prebu-
jati narava, se je nad Dolgo 
vas spustila senca æalosti. 
Vaøœani, prijatelji, znanci in 
ribiœi smo se za vedno po-
slovili od œlana RD in funk-
cionarja Øtefana Fehérja.

Kot drugi otrok Fehérjevih je leta 1937 pri-
jokal na svet v Dolgi vasi blizu Lendave, kjer je 
preæivel tudi svoje otroøtvo in konœal osnovno 
øolo. Œeprav je bil kmeœki otrok, se je odloœil 
za nadaljnje øolanje. Vpisal se je v tehniøko 
øolo, ki jo je uspeøno konœal. Po konœani øoli 
je opravljal razliœna dela v Plinarni in nato v 
Primatu, od koder je odøel v zasluæei pokoj. 
V podjetju Primat je bil tudi predsednik sin-
dikata in si prizadeval za pravice delavcev. 
Ob sluæbi je obdeloval svoj vinograd in vodil 
posestvo, ki ga je podedoval. Svoji sestri, ki je 
ostala sama, je pomagal pri vzgoji otrok. Poleg 
vsega naøtetega si je vzel œas øe za œlanstvo v 
RD. Takoj po vœlanitvi se je aktivno vkljuœil 
v njeno delo. Zaradi zavzetega dela so ga ri-
biœi izvolili za delegata v skupøœino ribiøke 
druæine. Delegat RD je bil od leta 2004 do 2012 
oziroma do 22. marca 2011, ko mu je mandat 
delegata prekinila smrt.

Øtefan ni bil samo delaven œlan RD, ampak 
je bil dober in prijazen do vseh ribiøkih 
tovariøev. Priljubljen je bil tudi med vaøœani, 
ki so mu zaupali delo v krajevni samoupravi.

Ko se je 1. maja letos zdrav in vesel udeleæil 
zadnjega ribolova, si nihœe ni mogel misliti, da 
je to njegov zadnji ribolovni dan. Vendar se je 
po tem œasu potiho pritihotapila bolezen, ki je 
naglo napredovala in je sodobna medicina ni 
mogla ustaviti. Øtefan se je boril, vendar zaman 
– bolezen je bila je moœnejøa od njega.

Tiho se je poslovil od svojih najdraæjih in 
prijateljev, za njim je ostala skeleœa boleœina, 
ki jo poleg njegovih najdraæjih nosimo v srcih 
tudi lendavski ribiœi. Pogreøali ga bomo na 
naøih sreœanjih in pri delu RD. Ohranili ga 
bomo v lepem spominu.

RD Lendava

Konec januarja letos 
nas je po dolgi in 
hudi bolezni zapustil 
naø dolgoletni œlan in 
prijatelj Miro Kavœiœ.

Miro se je rodil v  
Novem mestu v dru-
æini, ki je øtela osem 

otrok. Æe v ranih letih sta ga narava in øe 
posebno voda zelo privlaœili, saj je sku-
paj z brati in sestrami dneve preæivljal 
ob Krki, nedaleœ stran od doma. Tam je 
prviœ okusil tudi ribiøko strast. Politiœne 
razmere in vojna so povzroœile, da se je 
øe pred dopolnjenim osemnajstim letom 
pridruæil partizanom v tamkajønjem od-
redu, kjer je priœakal tudi svobodo. Po 
vojni se je preselil v Radovljico, kjer si je 
ustvaril druæino.

Prav zaradi svoje velike ljubezni do 
narave se je æe leta 1955 pridruæil RD 
Bled, kjer je bil zadnjih petnajst let tudi 
œastni œlan. Pred tem je bil øtiri leta œlan 
Upravnega odbora, kjer je tvorno sode-
loval pri vseh odloœitvah druæine. Miro 
je uæival v ribolovu v œisti in neokrnjeni 
naravi ob Savi Bohinjki in Blejskem je-
zeru. Tja je najraje zahajal, saj ga je to 
sprostilo od odgovornih nalog v delov-
ni organizaciji, ki jo je vodil dolga leta. 
Ker mu zdravstvene teæave v zadnjih 
desetih letih niso dopuøœale ribolova ob 
Savi Bohinjki, je veœino œasa preæivel ob 
Blejskem jezeru ali na njem. Imel je veli-
ko prijateljev, ki so z veseljem kramljali 
z njim po ribiøko. Poleg »ribiøke« strasti 
je bil tudi œastni œlan pri œebelarjih, zato 
je ribiœem velikokrat prinesel in podaril 
tudi sadove dela œebel. 

Miro je vse prenaøal z dobro voljo 
in v vsaki stvari videl pozitivno stran. 
Bil je poøten in marljiv œlovek ter vzor 
poznejøim generacijam. Œlani RD Bled  
se ga bomo spominjali z velikim spoø-
tovanjem.

RD Bled

V zaœetku februarja 
smo se radeljski ribiœi 
za vedno poslovili od 
naøega œlana Janeza 
Rakovca.

Zapustil nas je 
eden naøih najstarejøih 
œlanov – ne le zaradi 

œastitljivih 89 let, ampak tudi po dolæini 
ribiøkega staæa. Veselje do ribiœije je po-
dedoval po svojemu oœetu in se kmalu 
po 2. svetovni vojni vœlanil v ribiøko 
organizacijo, v takratno Ribarsko zad-
rugo Maribor. Œeprav je bil doma v 
Mariboru, so ga njegova ribiøka pota 
vodila v Dravsko dolino. To je bilo v 
tistih davnih letih, ko je bila Drava øe 
divja reka, polna brzic in tolmunov, ko 
o elektrarnah sploh øe nismo niti sanja-
li. To so bila tista leta, ko so se ribiœi v 
svoje revirje vozili z vlakom in si niso 
mogli niti misliti, da se bodo do njih 
kdaj lahko popeljali z avtomobili.

Janez se je vse svoje æivljenje ukvarjal 
s financami in je bil s svojim znanjem v 
veliko pomoœ tudi v ribiøki organizaciji. 
Aktivno je sodeloval pri organiziranju 
finanœnega poslovanja, dolga leta je de-
loval v nadzornih odborih v RD, ZRD 
in RZS. Za svoj prispevek slovenskemu  
ribiøtvu je prejel vrsto ribiøkih odliko-
vanj in priznanj. Kljub temu pa sta ga 
vseskozi odlikovali skromnost in poøte-
nost.

V zadnjih letih mu zdravje ni veœ do- 
puøœalo, da bi zahajal k vodi. Eden nje-
govih prijateljev ga je pred œasom po-
peljal v njegov priljubljeni salmonidni 
revir, v Velko, kjer se mu je v obliki lepe 
øarenke øe zadnjiœ nasmehnila ribiøka 
sreœa.

Ribiœi RD Radlje se mu iskreno za-
hvaljujemo za lepe œase, ki smo jih pre-
æiveli skupaj. Ohranili ga bomo v traj-
nem in spoøtljivem spominu.

RD Radlje
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V SPOMIN

Øtefan Fehér
(1937–2011)

Miro Kavœiœ
(1925–2011)

Janez Rakovec
(1922–2011)

VabilO RD bleD Na
52. teKMOVaNJe  
Za POKal bleDa
RD Bled 2. in 3. julija 2011 prireja tekmova-
nje za Pokal Bleda, ki je sestavljeno iz dveh 
delov:
–  lov na veliko ribo z obale Blejskega jezera 

2. julija 2011 in
–  muharjenje na Savi Bohinjki  

3. julija 2011.

Tekmujete lahko poljubno – v obeh dneh 
ali samo en dan.

Program tekmovanj:
sObOta, 2. JUliJ 2011:
–  ob 17. uri: zbor v zdraviliøkem parku pri 

Blegoøu, ærebanje tekmovalnih mest in 
odhod na tekmovalno traso (prijavite se 
lahko tudi pozneje),

–  ob 18. uri: zaœetek tekmovanja, ki bo 
trajalo do 22. ure,

–  ob 22.30: razglasitev rezultatov.
Øtartnina: 10 evrov (vkljuœuje topel obrok).
Tekmovanje bo potekalo v posamiœni 
konkurenci.

NeDelJa, 3. JUliJ 2011:
–  ob 7. uri: zbor pri Ribenskem mostu ob 

Savi Bohinjki, prijava in odhod na traso,
–  ob 8.30: zaœetek tekmovanja, ki bo trajalo 

do 11.30,
–  ob 12.30: razglasitev rezultatov na prire-

ditvenem prostoru pod Ribensko goro.

Øtartnina: 15 evrov (vkljuœuje tudi kosilo).
Tekmovanje bo potekalo v posamiœni in 
ekipni konkurenci.
O vseh drugih podrobnostih boste 
obveøœeni na spletni strani RD Bled in RZS.

Dober prijem!
UO RD Bled

Preklici
Miran Zver, Tribej 4, 2370 

Dravograd, œlan RD Celje, 
preklicuje œlansko izkaznico 
B008295.

Joæe Kovaœ, Dvor 92 A, 8361 
Dvor pri Æuæemberku, œlan 
RD Novo mesto, preklicuje 
letno ribolovno dovolilnico 
RD Novo mesto.

Popravek popravka
V popravku, objavljenem v 

Ribiœu, 5/2011, na strani 143, 
smo Zmaga Tanjøka nehote pre- 
imenovali v Draga. Za spodr- 
sljaj se Zmagu Tajnøku opra-
viœujemo.

Uredniøtvo



strokovna ocenjevalna komisija je 
prvo mesto za najboljøo gobovo juho 

med øestimi tekmovalnimi ekipami pri- 
sodila ekipi bratov Jana in Mitja, na 
œelu z mamo Lidijo Omerzu iz Ljublja- 
ne. Za najboljøi lovski golaæ se je po-
tegovalo kar dvaindvajset ekip. Kot 
najokusnejøega je ocenjevalna komisi-
ja izbrala golaæ ekipe Kulinarika Savo 
Mutiœ – Koœevski medvedi, domaœini, 
radgonski lovci, pa so za svoj golaæ 
prejeli srebrno odliœje.

Med osmimi ekipami, ki so se po- 
merile v pripravi ribje œorbe, sta slavili 
ekipi iz naøe nekdanje skupne dræave, 
tretje mesto pa je osvojila ekipa RD Len-
dava. To je dokaj uteœena in strokovno 
dobro izurjena trojica lendavskih ribi- 
œev, ki ji »poveljuje« Iøtvan Horvat, nje-
gove æelje in napotke pa uresniœujeta 
Tibor Horvat in Øtefan Söke. Vsi trije  
so œlani RD Lendava in œlani petnajst-
œlanskega UO. Vse tri domaœi ribiœi dob- 
ro poznajo, saj skoraj ne mine ribøko 
sreœanje brez njih in njihove œorbe. Red-
no se udeleæujejo tudi kuharskih tekmo-
vanj, ki jih æe tradicionalno organizirajo 
œlani madæarske manjøine v Lendavi.

»Glavni cilj naøe ekipe je,« je pou-
daril vodja Iøtvan Horvat, »da z naøo, 
lendavsko ribiøko œorbo obujamo kuli- 
nariœne spomine, nadaljujemo z naøo 
stoletno tradicijo in razveseljujemo ter  
z dobrim okusom preseneœamo øtevil-
ne obiskovalce. Tudi na letoønji rad-
gonski sejem smo priøli prav z enakimi 
nameni.«

Izvedel sem, da se je ekipa lendavskih 
kuharjev na predstavitev, pokuøino in  
oceno komisije pripravljala æe kar nekaj 
dni prej. Tudi tokrat jim jo je nekoliko 
zagodla luna, ki je s táko moœjo vplivala 
na krape, da se preprosto niso zmenili 
za nobeno, øe tako vabljivo ponujeno 
vabo. Da so uspeli uloviti vsaj tri krape 
v skupni teæi okoli 5 kg, so potrebovali 
kar 12 ur, kar je tudi za izurjene krapar-
je, kot so ravno omenjeni trije kuharji, 
odloœno preveœ. Z ribjim drobiæem – 
rdeœeokami, rdeœeperkami, somiœi … 
– ki so nepogreøljivi za ribjo œorbo, pa 
tako in tako v lendavskih ribnikih ni-
majo nikoli posebnih teæav.

Prvič čorba brez popra 
Na letoønjem radgonskem sejmu se 
je ekipa odloœila, da bo po zgledu 
Madæarov, ki so pri kuhi ribje œorbe 
pravi mojstri, prviœ pripravila ribjo œor-

bo brez trohice mletega popra. Reœeno, 
storjeno! Ribjo œorbo lendavskih kuhar-
jev je pokuøalo in ocenjevalo kar nekaj 
desetin obiskovalcev ter s prikimava-
njem in mlaskanjem potrjevalo pravo 
odloœitev.

Medtem oœiøœene krape nareæemo 
na kareje, jih zmerno nasolimo in zme-
øamo z drobno nasekljanim œesnom in 
œebulo.

Po dobri uri vrenja »zmiksanega« 
ribjega drobiæa, œebule in paprike v 

RIBIČI KUHAJO

178 RIBIČ 6/2011

lendavska ribja čorba
Na letošnjem 7. mednarodnem sejmu lovstva in ribištva v Gornji Radgoni, ki je bil od 15. do 17. aprila, kjer je pognal klice tudi 
Prvi mednarodni sejem aktivnosti in oddiha v naravi, se je v pestri vsebinski zasnovi sejma med drugim v tekmovanju lovskega 

golaža, ribje čorbe in gobove juhe predstavilo kar petintrideset ekip iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Srbije.

Štefan Söke ter Tibor in Ištvan Horvat tik preden so se na letošnjem mednarodnem radgonskem sejmu lovstva in ribištva 
lotili zadnjih priprav pred kuhanjem ribje čorbe, za katero so ob zaključku ocenjevanja prejeli bronasto priznanje in 
iskrene čestitke številnih obiskovalcev sejma.

Ribja čorba po lendavsko
Vse ribe, namenjene za kuho ribje œor- 
be, je treba najprej skrbno oœistiti. V 
kotliœek s toplo vodo vlagamo tako 
imenovani ribji drobiæ. S poviøano tem- 
peraturo vode doseæemo, da se meso 
rib z lahkoto loœi od kosti. Ko jih od-
stranimo, meso ribjega drobiæa na cedi-
lu pretlaœimo tako, da v kotliœku osta-
ne zgolj gosta »prepasirana« ribja zmes 
brez sleherne koøœice.

Zatem na drobno narezano œebulo 
– v tem primeru je naj bo okoli 2 kg – 
nekoliko prepraæimo na dobro ogreti 
svinjski masti in ji dodamo pretlaœene 
in precejene ribe, med katere zameøamo 
okoli 100 g sladke paprike. Vse to naj 
se na zmernem ognju kuha eno dobro 
uro.

meøanico previdno naloæimo kareje in 
pazimo, da se zaradi prevelike tempe-
rature ne razkuhajo.

Med kuho jedi po okusu dodajamo 
øe pekoœo papriko ali feferone, in to 
takrat, ko so kosi krapov øe v œorbi, in 
vse skupaj na zmernem ognju kuhamo 
øe œetrt ure. Ob koncu prilijemo kozar- 
œek ali dva belega vina, da osveæimo 
okus.

K tako pripravljeni ribji œorbi se ne 
moremo odreœi zajetnemu kosu kruha. 
Iøtvan si, ko si na tak naœin pripravi 
ribjo œorbo doma, skuha øe testenine, 
ki so po njegovem mnenju najboljøa jed 
na svetu, œe jih brez kosov krapovskih 
karejev prelije z ribjo œorbo, kot na pri-
mer Italijani s polivko po milansko.

Tone Urbas
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KAPITALNI ULOVI

Ribiøka druæina: Dolomiti
Voda (revir): koseški bajer
Vrsta ribe: krap
Dolæina (cm), teæa (kg): *; 10,95 kg
Naœin lova in vaba: talni ribolov, bojli
Datum ulova: 21. april 2011
Ujel: Dragan Djuričin
Naslov: Medvode

Ribiøka druæina: Murska sobota
Voda (revir): gramoznica lipovci
Vrsta ribe: tolstolobik
Dolæina (cm), teæa (kg): 140 cm; 45 kg
Naœin lova in vaba: talni ribolov, koruza
Datum ulova: 24. april 2011
Ujela: anton in Dejan Miholič
Naslov: bratonci

Ribiøka druæina: Ptuj
Voda (revir): gramoznica tržec
Vrsta ribe: krap
Dolæina (cm), teæa (kg): *; 13,20 kg
Naœin lova in vaba: talni ribolov, koruza
Datum ulova: 27. oktober 2011
Ujel: anton Hliš
Naslov: Jurovci

Ribiøka druæina: laško
Voda (revir): savinja
Vrsta ribe: som
Dolæina (cm), teæa (kg): 172 cm; 31 kg
Naœin lova in vaba: vijačenje, blestivka
Datum ulova: 27. april 2011
Ujel: Janez simonič
Naslov: Dol pri Hrastniku

Ribiøka druæina: Celje
Voda (revir): Šmartinsko jezero
Vrsta ribe: krap
Dolæina (cm), teæa (kg): *; 22,6 kg
Naœin lova in vaba: talni ribolov; bojli
Datum ulova: 1. maj 2011
Ujel: Konrad Hohler - Rady
Naslov: slovenske Konjice

Ribiøka druæina: Radlje
Voda (revir): Drava 3
Vrsta ribe: smuč
Dolæina (cm), teæa (kg): 95 cm; *
Naœin ribolova in vaba: vijačenje, vobler
Datum ulova: 2. maj 2011
Ujel in izpustil: blaž Štruc
Naslov: Vuhred

Ribiøka druæina: Vrhnika
Voda (revir): ribniki Opekarna
Vrsta ribe: linj
Dolæina (cm), teæa (kg): 59 cm; 3,4 kg
Naœin lova in vaba: talni ribolov, koruza
Datum ulova: 30. april 2011
Ujel: Nejc čepon
Naslov: Notranje gorice

Ribiøka druæina: črnomelj
Voda (revir): lahinja
Vrsta ribe: ščuka
Dolæina (cm), teæa (kg): 99,5 cm; 6,5 kg
Naœin lova in vaba: vijačenje, blestivka
Datum ulova: 12. maj 2011
Ujel: Milan Šuster
Naslov: črnomelj

Ribiøka druæina: Ptuj
Voda (revir): *
Vrsta ribe: krap
Dolæina (cm), teæa (kg): *; 18,6 kg
Naœin lova in vaba: talni ribolov, koruza
Datum ulova: 7. maj 2011
Ujel: Drago Korošec
Naslov: ljubljana

Priporočilo, kolikšne naj bi bile minimalne mere trofejnih rib, je bilo objavljeno v Ribiču, 4/2006,  
najdete pa ga tudi na spletni strani Ribiške zveze slovenije  http://www.ribiska-zveza.si/kapitalni-ulovi.htm.



Drst postranic (gamarus pulex) (foto: I. Holy)


