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Ribe so najbolj ogrožena živalska 

skupina vretenčarjev v Evropi in 

v Sloveniji.

V Sloveniji je več kot 50 % ribjih 

vrst 

• ogroženih, 

• ranljivih ali

• redkih.

Dve vrsti sta izumrli. 

Vzroki:



Preživetje in razvoj rib je slabše in težje ali celo nemogoče.

Onesnaževanje delimo na: mehansko, kemično, fizikalno, 

predvsem pa na: onesnaževanje s snovmi, ki so razgradljive,

onesnaževanje s snovmi, ki so nerazgradljive

Onesnaževanje voda



Kopičenje strupenih snovi po 

prehranjevalni verigi

Snovi, ki se kopičijo so:

pesticidi, težke in barvne kovine ter 

radiološki odpadki

malo v vodi                               veliko v ribah in školjkah.
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Vode delimo na 4 kakovostne 

razrede:

4. pomeni prekomerno 

onesnaženje

Sprejemljiva sta 

1. in 2. kakovostni razred

1. pomeni čisto 

pitno vodo 

2. pomeni zmerno 

onesnaženje

3. pomeni povečano 

onesnaženje



Regulacije voda

Zelo poslabšajo pogoje za ribe in druge vodne organizme. 

Ribe pa imajo manj kritja in hrane kot pred regulacijo.

Reguliran vodotok ima številčno manjše populacije.



Nereguliran vodotok

Rastline črpajo 

nitrate in fosfate iz 

vode.

Obraslost brežin:

zniža vnos snovi iz 

okolice,  zmanjša vpliv 

kmetijstva

Naraven vodotok ima nižje nihanje gladine v času 

padavin.

Ribe imajo hrano 

in kritje.



Dolinske pregrade

So zelo uničujoče, 

zlasti tiste za HE.

Trajno so prekinjene 

migracije rib.

Dnevno nihanje vodostaja 

in temperature.

Mladice rib poginjajo, rib je nasploh manj.

Hrane za ribe je manj.

Uničen je pribrežni pas.



Vnos tujerodnih – alohtonih vrst rib

Prinesena vrsta je domači vrsti konkurent 

za: hrano, prostor, kritje in drstišče. 

Lahko je plenilka domačih vrst.



Tujerodne vrste rib v Sloveniji

V donavsko porečje smo prinesli 15 alohtonih vrst rib.

V jadransko povodje smo prinesli 16 alohtonih vrst rib.

V nekaterih vodah prinesene vrste celo prevladujejo 

(somiči, babuške, sončni ostriži, šarenke, gojeni krapi), 

avtohtone vrste pa so na robu izginotja.



Zakonska prepoved vnosa 

tujerodnih vrst rib

Danes je dovoljeno le kontrolirano vlaganje šarenke 

in gojenega krapa.

z drugih kontinentov ter iz povodij ali samo porečij

Pri nas iz donavskega porečja (del črnomorskega 

povodja oz. zliva) v jadransko povodje in obratno.



Prelov rib

RD lahko zaostrijo pogoje ribolova in preprečijo prelov.

zaradi 

prekomernega 

neuravnoteženega

športnega ribolova

Je posledica nepravilnega upravljanja ribolovnega revirja.

Zlasti je prisoten ribolovni pritisk na nekatere “popularne” 

vrste rib.



Krivolov

Je zakonsko 

nedovoljena 

oblika ribolova.

Krivolovci ne upoštevajo lovopustov in 

najmanjših lovnih mer.

Ima zelo negativne posledice na ribje populacije.

Zelo je nevaren v času drsti in v rezervatih.

Ogroža vrste, za katere je bil osnovan rezervat.

Pri krivolovu se mnogo rib tudi poškoduje.



Ribojede vrste ptic

• Eden od razlogov: neustrezne regulacije - ribe so ostale brez kritja.

• Povečanje številčnosti ribojedih vrst ptic zaradi njihove   
popolne zaščite.

• Zlasti problematični vrsti: veliki kormoran in siva čaplja.

• Zmanjšanje populacij nekaterih vrst rib do ogroženosti. 

• Upad ribolova.



VPRAŠANJA
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Opredelitev pogina:

Pogin NI: posamezna poginula riba (poškodbe na drsti, 

pri ribolovu, krivolovu, ugrizi, bolezen).

Pomembno: pravilna ocena in pravočasno posredovana 

informacija je pogosto pogoj za pravočasno ukrepanje

Pogin JE: število poginulih rib je večje (poginjajo ribe 

ene, več ali vseh vrst, raznih starostnih skupin)



Ko ribič opazi pogin

vodstvo RD, pristojne inšpekcijske službe za: 
okolje, vode, ribištvo, mobilno enoto ekološkega 

laboratorija oz. (in) Zavod za zdravstveno 
varstvo Slovenije

pokliče Center za obveščanje (št. 112)

ta obvesti druge, ki so zadolženi za ukrepanje:



ob prijavi pogina je 

potrebno sporočiti

natančno lokacijo pogina 

najbližji kraj in možen dostop 

ime in priimek prijavitelja

RD, ki upravlja z vodotokom 

ime vodnega telesa (potoka, reke, jezera, 

gramoznice),
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