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Na ozemlju Slovenije se stikajo panonski svet s predalpskim in 
alpskim ter kraško-mediteranskim in dinarskim svetom. Nikjer v 
Evropi se na tako majhnem ozemlju ne prekriva tako velika 
strnjenost razliËnih geoloških sestavov z razliËnimi klimatskimi 
razmerami. Iz tega slovenske pokrajine bogati osupljiva biotska 
raznovrstnost z mnoæico æivalskih in rastlinskih endemitov, razliËni 
obrazi kulturne krajine in kulture prebivalcev z obiËaji navezanosti 
na razliËna izroËila nekdanjega sonaravnega bivanja ter celo 
presenetljive razlike v znaËajskih potezah ljudi.

In seveda docela razliËni znaËaji vodotokov, ki tvorijo oæilje 
donavskega poreËja in jadranskega zliva. Njihovi zgornji tokovi se 
odlikujejo kot salmonidni revirji, med njimi SoËa, Sava Bohinjka, 
Krka, Unica, Radovna, ki spadajo med najlepše muharske revirje 
Slovenije. SpriËo skrbnega gospodarjenja in strogih ribolovnih 
reæimov, ki vzdræujejo solidno ribjo populacijo, so veË kakor zgolj 
ribolovne vode, saj z visoko stopnjo ohranjenosti prvobitne narave 
iz stika z njo nudijo vrhunske estetske uæitke.

 muharski revirji Slovenije

Ribolov v teh revirjih jemljejo muharji ne zgolj kot pravico iz kupljenega dovoljenja, ampak kot privilegij, presenetljive razlike med vodami pa 
doæivljajo kot tipološke poosebitve s simbolnimi oznakami: 

SoËa je reka patetike, 
Sava Bohinjka pragmatike, 

Krka rustike, 
Radovna reka familiarne intime.

Unica patricijska in

Zavod za ribištvo Slovenije je pod imenom Zavod za ribištvo v Ljubljani 
leta 1961 ustanovila Vlada LR Slovenije za izvajanje strokovnega dela na 
podroËju sladkovodnega in morskega ribištva ter za pospeševanje 
akvaristike. Za izvajanje strokovnih nalog na podroËju sladkovodnega 
ribištva mu je  dodelila tudi pribliæno 10 % iz ribiških okolišev izloËenih 
voda ter štiri ribogojne obrate, vezane na izloËene vode. Ribogojnice so se 
specializirale glede na znaËaj izloËenih voda in njihova osnovna dejavnost 
je bila proizvodnja ribjega narašËaja, vzreja oziroma ulov trænih rib, rakov 
ter izdelava ribiške opreme in orodja. V izloËenih vodah so s smukanjem 
plemenk pridobivali plemenski material za nadaljnjo vzrejo rib  za 
poribljavanje slovenskih voda in za trg. Strokovnjaki zavoda pa so priËeli 
tudi  z raziskovalnim delom  na vseh podroËjih sladkovodnega ribištva, saj 
se je leta 1962  zavodu prikljuËil  ribiški odsek, ki je deloval na Kmetijskem 
inštitutu Slovenije. 
Po 50 letih delovanja pa je Vlada Republike Slovenije zavodu dodelila 
status javnega zavoda in v letu 2003 je zavod prevzel tudi nekaj 
strokovnih nalog iz podroËja morskega ribištva. Zaradi degradacije okolja 
in pereËih ekoloških problemov, potrebe po vzdræevanju optimalne 
populacije avtohtonih vrst rib za pospeševanje športnega ribolovnega 
turizma ter zahtev oz. predpisov skupne ribiške politike Ëlanic EU,  postaja 
delo zavoda vse bolj raznoliko in druæbeno pomembno. Zavod vzpostavlja 
celovit informacijski sistem ribištva, ki je kljuËnega pomena za 
naËrtovanje in izvajanje ribiškega upravljanja ter pripravo razliËnih 
strokovnih mnenj in podlag, s katerimi se zagotavlja ohranjanje in 
trajnostna raba ribolovnih virov. Razvija metode za doloËanje elementov 
ekološkega stanja voda in za doloËanje ukrepov za njihovo izboljšanje, 
razvija metodologije monitoringa  rib in ocen stanja populacij rib po 
predpisih o varstvu okolja, varstvu voda, razvija metodologije vzorËenja 
rib, zlasti za vrste rib, za katere so doloËena obmoËja Natura in številne 
druge strokovne naloge.
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SoËa je med slovenskimi rekami prav poseben 

dragulj, ki predstavlja enega nacionalnih 

zakladov, na katerih vsak Slovenec gradi 

svojo narodno zavest in ponos. Soca
Navedeni odlomek iz Zavodovega promocijskega gradiva 
je bolj informacija tujemu gostu, da bo dojel kultni status reke 
SoËe, podoben statusu Triglava, najvišje gore v Julijcih in simbolu 
slovenstva.
RibiË, domaËin ali tujec, ki zakoraËi v azurno modrino SoËe, ki teËe 
Ëez slepeËe bele prodnike, se sicer zave banalne okolišËine, da se 
dotika reke, v kateri lovi ribe. A to je tudi reka, ki je naredila prostor 
sebi in ribiËu, da lahko njegov pogled navzgor po strmih poboËjih 
odkriva, kako mogoËna je bila njena moË skozi tisoËletja. 
Vznesenost minevanja in brezËasnosti. In trenutki potešitve v 
popolni lepoti.
Postrvi tu pridejo iz skrivališË na plano šele tik pod veËer, a 
izbirËne tedaj niso preveË. Lipane pa, kakor da so prosojni, izdajajo 
komaj vidni odtenki roænatih repov, rasno Ëisti lipani pa so pri tleh 
sploh nevidni. »e pa jih muhar le odkrije na leæišËu, se na zadosti 
vztrajno ponujanje nazadnje dvignejo, a brez velike naglice, nekako 
leæerno. Tudi sredi dneva. Poleti pa je vsekakor treba poËakati ne 
veËerni skok. 
Muharski zaËetnik je kaj lahko razoËaran, Ëe mu je SoËa - tudi 
veËkrat zapovrstjo - prisolila krepko zaušnico. Zna pa se zato SoËa 

Dovoljen ribolov je na zgornji SoËi od mostu na cesti za vas Vas na 
Skali  do cestnega mostu v vasi »ezsoËa (celota 14 km) ter v njenih 
pritokih Lepenji in Koritnici. V delu revirja je dovoljeno vzeti 
uplenjene ribe, drugi del pa je ujemi in spusti revir.

Glavne lovne ribe: NajveËja znamenitost SoËe je postrv Salmo marmoratus, 
ki jo doma imenujemo po SoËi soška postrv (æivi tudi v nekaj drugih rekah 
jadranskega poreËja). Spada med najveËje salmonide, kot domorodna riba in 
predledenodobni endemit pa je deleæna posebne zašËite. Z nekdanjim vlaganjem 
potoËnih postrvi, ki se kriæajo s soškimi v kriæance, je bil obstoj Ëiste marmorate 
ogroæen, od osemdesetih let prejšnjega stoletja so strokovni delavci Zavoda 
uspešno pridobili plemensko jato genotipsko Ëistih soških postrvi za vlaganje 
mladic v SoËo in rešili to ogroæeno ribjo vrsto. 

Poleg postrvi kriæancev in šarenke so za ribolov zanimivi še kriæanci rasno 
Ëistih soških lipanov in savskih lipanov.

odkupiti kakor nobena druga reka:  ko mnogi muharji svoj pribor æe 
pospravijo za Ëez zimski poËitek, na zgornji SoËi pa konec 
novembra po dolini navzgor vleËejo mrzli vetrovi, da trmastemu 
muharju drevenijo prsti, bo reka naroËila lepemu lipanu, naj se 
dvigne na razpihano gladino po drobno sivo mušico.

2 3

Dovoljeno je samo muharjenje in uporaba umetnih muh na trnkih enojËkih 
brez zalusti.

Ajdovka Mladica

Fratnikova puhovkaDlakavi Humpy

soška postrv
Salmo marmoratus

soški lipan
Thymallus thymallus

lipan
Thymallus thymallus

šarenka
Oncorhynchus mykiss
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Za Darrela Martina, slovitega ameriškega 

ribiškega publicista, je Sava Bohinjka najlepša 

muharska reka na svetu. 

Do prve pregrade v Soteski je Sava Bohinjka res 

sreËna reka, saj ji je prihranjeno vse, kar hudega 

lahko reko prizadene. Zato je priljudna in do 

muharja radodarna. Sava Bohinjka
Sava Bohinjka se muharju kaæe kot prijazna alpska reka s 
smislom za praktiËnost; skoraj v celotnem toku je dostopna z obeh 
bregov, zdaj s tega, zdaj z drugega brega in z nenevarnim 
prebredenjem. Iz dejstva, da izteka iz Bohinjskega jezera, izhaja, da 
je v primerjavi z zgornjimi tokovi drugih alpskih rek dobro 
prehranjena, lepo obrasla in osonËena, zlasti na dolgih lipanskih 
pasaæah. Muharju rada nakloni trofejne lipane in zelo barvite 
potoËnice. SimpatiËno pragmatiËnost izpriËuje s tem, da drstenje 
dopušËa šarenkam, ki tu zrastejo v prelepe mavriËne ribe in trde 
bojevnice.

Jutranji prijemi so tukaj previdni, v veËerih visokega poletja, ko se 
lipanom pridruæijo še postrvi, pa je veËerni skok veliËasten - 
muharju, ki mrzliËno odšteva trenutke do stemnitve, kar 
travmatiËen. Zato pa bo preseneËen, ko bo ujel obilnega lipana 
sredi vroËega poletnega dneva. TiËal bo na dnu moËnega in 
globokega curka, brez pomisleka pa se bo pognal na velikega 
Ëarnika.

Na Savi Bohinjki je bilo leta 2006 evropsko prvenstvo v lovu z 
umetno muho. Svetovno prvenstvo bo tukaj l. 2012.
Revir zajema reko od mostu v Bohinjski Bistrici do jezu v Soteski 
in je razdeljen na del ujemi in spusti in na del, v katerem ribiË 
lahko vzame uplenjene ribe.

Glavne lovne vrste rib: potoËnica, lipan, sulec in šarenka.

4 5

Dovoljeno je muharjenje in uporaba umetnih muh na trnkih enojËkih brez 
zalusti, za lov sulca pa muharjenje in vijaËenje.

Mala enodnevnica Delovna upehanka

ZajËje uhoTrzaË

lipan
Thymallus thymallus

šarenka
Oncorhynchus mykiss

sulec
Hucho hucho

potoËna postrv
Salmo trutta fario
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Taff Price, svetovno znani avtor knjig o umetnih 

muhah, je pravil, da se mu je v sanjah prikazala 

neznana reka. Ko je prviË prišel na Krko, je razpoznal 

natanko ta prostor iz sanj, zelenilo reke, njen tok Ëez 

nizek prag iz lehnjaka, obreæno æalujko ob vznoæju 

strmega brega… In si tega ni znal razloæiti. Krka
Krka je ena najlepših slovenskih rek. Dobrodušna 
podeæelanka, ki povezuje vasi ob svojem umirjenem toku. 
Gostoljubna tujcu vabi s preprosto domaËnostjo. Kraška izvira 
dajeta reki stabilno vodnatost, in ker ji v zgornjem toku priteka le 
kak skromen potoËek (deæela se tu imenuje Suha krajina), jo 
zmorejo razdivjati samo veËdnevne deæevne ujme. NekoË so na njej 
postavljali jezove, da je izza njih voda poganjala kolesa mlinov in 
æag, danes pa so ostaline jezov varna zatoËišËa velikih postrvi. Ker 
ni hudourna reka, njeno dno obrašËajo zelene alge in mahovi, tako 
da se - Ëista in bistra -  oËem ponuja v blagodejni zeleni barvi. 
Zelena lepotica.

Obilica hrane daje ribam hitro rast in moËna telesa. Tukaj æivi veË 
vrst mladoletnic, ki po številu in gostoti rojenja prevladujejo nad 
enodnevnicami in prodnicami. Kadar dopoldanska nevihta na SoËi, 
Unici ali Savi Bohinjki odplakne upanje tistega dne na veËerni lov, 
postane Krka najbliæji dosegljivi azil. Tukaj pripravijo postrvi za 
veËerni skok predstavo, ki nikoli ne odpade zaradi slabega 

Salmonidni revir, kjer je dovoljen ribolov, je od izvirov reke do 
jezu elektrarne v vasi Zagradec (9 km).  Del revirja je namenjen 
sistemu ujemi in spusti, v drugem delu  pase sme vzeti dovoljen 
dnevni uplen.

Zanimive lovne ribe: potoËnica, šarenka.

vremena, in tukaj so se iz zapredkov izlegli  ter v svetovne 
antologije poleteli nekateri izmed vzorcev serije slovenskih šašev, 
cimetaš, srebraË in poletaš, da jih zdaj iz svojih škatlic navezujejo 
muharji ob veËernih skokih.  Edine suhe muhe, ki smejo tudi raziti.

potoËna postrv
Salmo trutta fario

šarenka
Oncorhynchus mykiss

6 7

Dovoljeno je samo muharjenje in uporaba umetnih muh na trnkih enojËkih 
brez zalusti.

Kajænikova postranica Mladica

Delovna suhaSlovenski πaπ
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UnicaUnica je popolna kraška ponikalnica. Na dan privihra iz temin 
Planinske jame, v kateri je sotoËje rek Raka in Pivke. Kilometer pod 
izvirom se ji pridruæi mrzla MalenšËica, æal osiromašena zaradi 
vodovodnega ËrpališËa pod izvirom.
To je reka omamne privlaËnosti. Kakor prevzetna in svojeglava 
grajska dama se namrdne in na lepem zasuËe v ovinek ter tako, od 
okljuke do okljuke, Ëez zelene senoæeti, dokler pri prvem poæiral-
niku ne prepusti polovico svoje vodnatosti podzemlju. Pomladno 
deæevje Unici napolni globoko korito, da prestopi visoke bregove in 
si za poplavišËe prilasti celotno Planinsko polje. Reka tako odvraËa 
Ëloveško bliæino in si zagotavlja ohranitev prvobitnosti.

Velika raznovrstnost vodnih æuæelk, enodnevnic, mladoletnic in 
prodnic, med katerimi si mnoge izbirajo na mikrolokacije omejen 
æivljenjski prostor, nudi muharju moænosti lova Ëez ves dan in s 
popolnoma razliËnimi muhami. Z vztrajnim izbiranjem najmanjših 
suhih muh je na Unici mogoËe premamiti lipana tudi sredi poletne 
pripeke. Prijel bo na drobnega Ëarnika ali sivega romarja. 

»as veËernega skoka pa je na Unici pravljica. »isto o mraku, preden 
muharja iz vode preæene tema in ko konec lipanske veËerje 
napovedo netopirji nad gladino, je Ëas, da ribiË poskusi še s 
srebraËem, ponujenim pod zelenje tik ob bregu, kamor pridejo 
lipani po veËerji in se tukaj  odloËijo še za posladek pred spanjem. 

To radi naredijo tisti sanjski nad magiËno mejo petdesetih 
centimetrov.
Jutra od prvega svita do sonËnega vzhoda pa so namenjeni 
postrvim, saj so lipani do meglic nad gladino skrajno nezaupljivi. 
A to je na Unici tudi Ëas za obisk ptiËjega koncerta.

8 9

potoËna postrv
Salmo trutta fario

lipan
Thymallus thymallus

Elk Hair Caddis LiËinka Hydropsyche

MravljicaMajska muha

,,Lipan bom. Po smrti se bom preselil v meniha 
pod Pamirjem. Reinkarniral se bom v lipana 
in se iz Unice posmehoval vasim muham.,,

Tako je šegavo pisal slavni Edgar Pitzenbauer (1918 - 2002). Iz Regensburga je 
prihajal muharit na Unico štirideset let zapovrstjo. Ljubil je Unico.

Njegovi prijatelji mu hudomušnost vraËajo s tem, da 

uplenjenega lipana poloæijo na vodno rastlinje, in 

Edgarju, Ëe se je æe pustil premamiti na dobro muho, 

dajo Ëas, da se preseli v drugega lipana.

Od 18 km toka po Planinskem polju je dobra polovica salmonidni 
revir.

Zanimive lovne ribe: potoËnica in lipan.

Dovoljeno je samo muharjenje in uporaba umetnih muh na trnkih enojËkih 
brez zalusti.
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Delovna liËinka

Delovna mokraStimulator

Radovna
Na zgornji Radovni sem sreËal profesorja Hauserja iz 

Brna, gospoda poznih jesenskih let. Utrujal je potoËnice, 

vsak met za dober pedenj dolge, kakor narcise, rumene 

lepotice. Vsaka se je rešila, preden bi jo moral prijeti z 

roko. LiËinki na trnku št. 18 je odšËipnil konico.

“Ste pomislili, koliko rek je še, daleË in blizu, kjer do 

kolen v vodi loviš postrvi, eno za drugo, vmes pa si v 

klobuk zajameš vode in se odæejaš?”

Revir se zaËenja pri mostu  pri spomeniku v Srednji Radovni in 
konËuje pred sotesko Vintgar (11 km).  Del reke je namenjen 
ribolovu po sistemu ujemi in spusti, v ostalem delu reke pa je 
dovoljen odvzem uplenjene ribe.

Za ribolov zanimive ribe: potoËnica, šarenka.

samo še pritajene pljuske pobirajoËih postrvi. V spodnjem revirju 
ima reka mnogo mikavnih tolmunov s skalnimi zajedami, kjer 
predanijo malodane trofejne potoËnice. Na lov se podajo tik pred 
mrakom. In prav niË izbirËne niso.

10 11

potoËna postrv
Salmo trutta fario

Tesno in slikovito alpsko dolino si Radovna skozi ves tok deli s 
cesto, ki pelje od izvira navzdol do vasi Gornje in Spodnje Gorje. 
To je nezahtevna, zabavna in intimna znaËilna alpska reËica.
Nezahtevna za muharja, ki se ni namenil na trofejno ribo, ampak se 
mu je stoæilo po številnih prijemih na lahki proæni muharici, s 
katero lahko med bredenjem tiplje nizvodno in poËez, ne da bi bil 
hkrati pripravljen do naveliËanosti brskati po škatlici, ali ima kje 
kakšno izjemno uspešno muho, primerno prav za Radovno.
Zabavna za muharja, ki se je naveliËal preobljudene Bohinjke ali je 
preprosto sklenil zamenjati okolje. Ali pa se je sem namenil na 
popoldanski izlet, da bi po urici bredenja sedel v travo, pomalical in 
premišljal o tem in onem.
Intimna, ker to lahko naredi s sinom nadobudnim muharjem, s 
soprogo ali prijateljem, ki ga na bregu spremlja z nahrbtnikom in 
pivom.

Ko se v srednjem toku vode ogreje, postrvi prijamjo ves dan, veËje 
paË bolj proti veËeru, ko se skok ne unese niti v temi in je še slišati 

Dovoljene so suhe, mokre muhe in potopke na trnkih brezzalustnikih.

CDC & ELK

šarenka
Oncorhynchus mykiss
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