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1. UVOD 

V slovenskih vodah živi 93 različnih vrst in podvrst rib, ki jih uvrščamo v 26 družin in 4 vrste 
piškurjev, ki jih uvrščamo v eno samo družino. Vzroki, ki ogrožajo obstoj ribjih vrst v sladkih 
vodah, so številni. Brez dvoma lahko trdimo, da sta onesnaženje vodotokov, ki nastane takrat, 
ko pritekajo v vodo snovi, zaradi katerih se spremenijo fizikalno-kemične in biloške lastnosti 
vode v kateri živijo ribe in hidrotehnični posegi, ki spreminjajo strukturo rečnih strug in 
brežin ter posledično obliko in sestavo biotopa, pogost vzrok za spremebe v vrstni sestavi in 
številčnosti rib ter slabšanje kvalitete njihovih habitatov. Poleg teh poglavitnih vzrokov lahko 
omenimo še vpliv kompeticije (boj dveh ali več organizmov za razpoložljivo hrano ali 
življenski prostor) in prevelik izlov (uničujoč neposredni vpliv človeka ali druge vrste na ribje 
populacije). Takšni vzroki lahko vodijo v delno ali popolno izmrtje ene ali več ribjih vrst. 
 
V Sloveniji je zabeleženo okoli 130 vrst ptic, od gnezdilcev do redkih gostov, ki so glede 
prehrane vezani na vode. Njihova hrana je raznovrstna. Pri manj kot 40 vrstah ptic so ribe 
pomemben del njihove prehrane; še manj je vrst ptic, ki se prehranjujejo izključno z ribami. 
Ena takih je veliki kormoran. 
 
Pred letom 1980 so bili veliki kormorani redki obiskovalci Slovenije. Prve večje jate 
kormoranov so bile opažene leta 1984. V zimi 1993-94 je okoli 1.000 velikih kormoranov 
prezimilo na večjih rekah Slovenije. Podatki, pridobljeni z obročkov, razkrivajo, da so bile 
prezimujoče ptice, bodisi gnezdeče ali mladiči, obročkane na Danskem, Švedskem, Poljskem, 
Nizozemskem, v Estoniji, Nemčiji in na Hrvaškem (Govedič, 2007). 
 
V desetih letih (2002-2011) je po podatkih zimskega štetja vodnih ptic v Sloveniji vsaj 4 
mesece prezimovalo povprečno 3.575 velikih kormoranov, ki so pojedli v povprečju 214,5 
ton rib vsako zimo. 
 
V letu 2010 je v okviru tedanjega Ministrstva za okolje in prostor nastala delovna skupina, 
sestavljena iz predstavnikov omenjenega ministrstva, Zavoda Republike Slovenije za varstvo 
narave (v nadaljevanju: ZRSVN), Društva za opazavanje in preučevanje ptic Slovenije (v 
nadaljevanju: DOPPS), Ribiške zveze Slovenije (v nadaljevanju: RZS) in Zavoda za ribištvo 
Slovenije (v nadaljevanju: ZZRS). Naloga skupine je bila pripraviti strokovne podlage za 
varstvo rib pred velikim kormoranom. Skupina se je strinjala, da je vpliv kormoranov na 
populacije lipana v slovenskih vodotokih potrjen, druga ribja vrsta, za katero je skupina 
poskušala ugotoviti vpliv velikega kormorana, pa je bila podust. Kjub nekaj sestankom in 
predstavitvam, strinjanje o vplivu kormorana na upadanje populacije podusti v delovni 
skupini ni bilo doseženo. Skupina je razpadla, oziroma prenehala z delovanjem v letu 2011. 
ZZRS je v svojih strokovnih podlagah za dolgoročno reševanje problematike rib in 
kormoranov v letu 2012 ugotavljal stanje in upravljanje s kormoranom v posameznih državah 
Evrope, v letu 2013 pa smo k sodelovanju povabili Bavarsko ribiško zvezo 
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(Landesfischereiverband Bayern), katere predstavnik nam je na delavnici na ZZRS predstavil 
njihove izkušnje z upravljanjem populacije velikega kormorana. 

1.1.   Namen naloge 

Namen strokovne naloge ZZRS je bil ugotoviti stanje populacij lipana, podusti in platnice na 
nivoju 12. ribiških območij v Sloveniji za obdobje 26 let (1986-2011) ter analizirati aktualne 
podatke o rednih zimskih štetjih vodnih ptic na teh območjih, kamor spada tudi veliki 
kormoran. V ta namen smo uporabili podatke Ribiškega katastra. Zanimala nas je dinamika 
ulova, vlaganj rib in števila ribolovnih dni za posamezno zgoraj omenjeno ribjo vrsto na 
posameznem ribiškem območju. Pridobljene podatke smo primerjali s podatki o naseljenosti 
obravnavanih vrst rib pridobljenih iz raziskav (inventarizacij), ki jih je opravil ZZRS (slika 1) 
pred in po letu 1997 na posameznem ribiškem območju. 
 
Poizkušali smo ugotoviti tudi prisotnost, številčno stanje in sezonsko dinamiko prezimujočih 
populacij kormoranov na posameznem ribiškem območju, čeprav uradni podatki o prisotnosti 
kormoranov na slovenskih vodotokih ne omogočajo natančnega vpogleda. Uporabili smo 
podatke, ki so na razpolago, tj. enkratne letne ocene zimskih štetij, ki jih po letu 1997 
vsakoletno izvaja DOPPS, od leta 2002 do 2012 pa tudi podatke o preštetih kormoranih po 
regijah. Podatki so bili pridobljeni z metodo štetja ptic na skupinskih prenočiščih. 
 
S pomočjo vseh razpoložljivih podatkov smo poizkušali ugotoviti, ali so vsakoletni 
zimski prihodi kormoranov zmanjšali populacije lipana, podusti in platnice na 
posameznih ribiških območjih. 

1.2.   Strokovne in pravne podlage za obravnavo problematike rib in kormoranov 

Zavod za ribištvo Ljubljana je bil ustanovljen z odločbo Izvršnega sveta Ljudske skupščine 
LRS, št. 01-1021/8-60 z dne 30. 12. 1960. Po sprejetju zakona o zavodih je nadaljeval z 
delom kot javni zavod, leta 2001 pa se je preoblikoval v javni Zavod za ribištvo Slovenije 
(Uradni list RS, št. 31/01, št. 323-02/2001). Javni zavod je univerzalni pravni naslednik 
Zavoda za ribištvo Ljubljana. Ustanovitelj javnega zavoda je Republika Slovenija, 
ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije. Ena glavnih 
nalog ZZRS je bila in ostaja tudi raziskovalna dejavnost na področju sladkovodnega ribištva. 
ZZRS opravlja raziskave o spremljanju stanja populacij sladkovodnih ribjih vrst na področju 
Slovenije. 
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Slika 1: Lokacije mest kjer je ZZRS opravil vzorčenja (inventarizacije) ribjih vrst. 

 
ZZRS vodi tudi Ribiški kataster, ki je podatkovna zbirka o gospodarjenju izvajalcev ribiškega 
upravljanja (ribiških družin), kamor se stekajo številni podatki, med drugim tudi podatki o 
namembnosti ribiških revirjev, vlaganjih, ulovu, uplenu, in številu ribolovnih dni. 
 
Uredba o določitvi meja ribiških območij in ribiških okolišev v Republiki Sloveniji določa 
dvanajst ribiških območij. Ribiško območje je največja prostorska enota ribiškega upravljanja, 
ki združuje več ribiških okolišev s podobnimi ekosistemskimi značilnostmi. V skladu z 
navedeno uredbo so v Sloveniji določena naslednja ribiška območja: pomursko, 
zgornjedravsko, spodnjedravsko, gornjesavsko, srednjesavsko, notranjsko-ljubljansko, 
spodnjesavsko, savinjsko, novomeško, kočevsko-belokranjsko, soško in obalno-kraško 
ribiško območje. 
 
Monitoring številčnosti kormoranov v Sloveniji se izvaja v okviru zimskega štetja vodnih 
ptic. Zimsko štetje vodnih ptic se izvaja januarja, v soboto in nedeljo, ki sta najbližje 15. 
dnevu v mesecu. Štetje koordinira nevladna organizacija DOPPS-BirdLife Slovenija. V 
preteklosti se je to štetje izvajalo skupaj s predstavniki ribiških družin. Zadnji dve leti se štetje 
kormoranov izvaja ločeno. 
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2. Analiza stanja lipana, podusti in platnice v Sloveniji 

Kot smo že navedli, je delovna skupina, ki je v okviru nekdanjega Ministrstva za okolje in 
prostor delovala do leta 2011, prepoznala in potrdila negativen vpliv velikega kormorana na 
populacije lipana v Sloveniji,in skušala ugotoviti vpliv kormoranov na populacije podusti. 
Ker je bil v zadnjih 10 letih s strani izvajalcev ribiškega upravljanja opažen vpliv velikega 
kormorana tudi na slovenske populacije platnice, ki je podobno kot podust spomladanska 
drstnica, smo v analizo stanja vključili tudi to vrsto. V nadaljevanju najprej predstavljamo 
stanje populacij lipana, nato podusti in platnice v Sloveniji. 

2.1.  Lipan 

2.1.1. Biologija in razširjenost lipana 

Lipan se od ostalih salmonidnih (postrvjih) vrst rib razlikuje po značilni dolgi in visoki, 
izredno živo obarvani hrbtni plavuti. Telo pokrivajo velike luske nameščene v ravnih vrstah. 
Usta so  sorazmerno majhna in podstojna. 
 
Lipan naseljuje vode zmernega in severnega pasu Evrope, Azije in Severne Amerike. V 
Evraziji živi več vrst lipanov, med njimi tudi Thymallus thymallus, Naseljuje celotno Evropo  
tudi Slovenijo. Živi v hitro tekočih, čistih in s kisikom bogatih vodah, kjer so poletne 
temperature vode sorazmerno nizke, v predelih, ki sledijo postrvjemu pasu. Ponavadi so v teh 
vodah prevladujoča vrsta, zato se ta del vodotoka po njih imenuje lipanski pas. Lipan 
naseljuje tudi nekaj jezer, vendar to ni njegov običajni življenski prostor. Lipan pri nas ni 
gospodarsko pomembna riba, vendar je izrednega pomena za športni ribolov, še posebej za 
muharjenje. 
 
Danes je lipan ogrožen predvsem zaradi onesnaženja, saj za življenje potrebujejo čisto vodo, 
njegove populacije v Evropi pa so v zadnjih dvajsetih letih še dodatno zmanjšali vse 
številčnejši kormorani, katerih populacija močno narašča. Umetna vzreja lipana ima v 
Sloveniji dolgo tradicijo, z njeno pomočjo pa je preko poribljavanj nekoliko lažje vzdrževati 
stanje te ribje vrste v slovenskih vodah. 
 
V nadaljevanju je prikazana razširjenost lipana na območju celotne Slovenije po ribiških 
revirjih, ki so predmet izvajanja ribiškega upravljanja. Ribiški revirji so prostorske enote na 
vodotokih, ki lahko zajemajo bodisi celoten vodotok ali le posamezne odseke določenega 
vodotoka. Točkovni prikaz prisotnosti ribjih vrst zaradi migracij namreč ni dovolj objektiven. 
Grafični prikazi razširjenosti lipana po ribiških območjih (večja prostorska enota) še 
celoviteje opisujejo prisotnost te vrste v posameznih revirjih.  
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Slika 2: Prikaz razširjenosti lipana v Sloveniji (vir: ribiški kataster, baza podatkov ZZRS). 

 

2.1.2. Varstveni status lipana 

Lipan je zavarovan z Direktivo sveta EU o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih 
živalskih vrst (v nadaljevanju Habitatna direktiva).Uvrščen je na seznam dodatka V. Poleg 
tega je tudi na Rdečem seznamu ogroženih živalskih vrst (kategorija V; ranljiva vrsta) ter 
zavarovan s Pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih revirjih, ki določa lovno mero in 
varstveno dobo. 
 

 

Slika 3: Lipan (foto: ZZRS). 
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2.1.3. Analiza vlaganj lipana v slovenske ribolovne revirje 

Po podatkih Ribiškega katastra je bilo med letoma 1986-2011 v slovenske ribolovne revirje 
vloženih 4.354.485 lipanov različnih velikostnih razredov. Največ je bilo mladic (5-9 cm), ki 
so jih vložili 1.354.931, najmanj pa odraslih rib velikostnega razreda 30-50 cm, in sicer 
31.115. Pod 100.000 letnega volžka lipana je bilo vloženega v letih 1992, 1994-2002 ter 
2004-2005. Med 100.000 in 200.000 lipanov je bilo vloženih v letih 1987-1991, 1993, 2003. 
Nad 200.000 lipanov je bilo vloženih v slovenske ribolovne revirje v letih 1986 ter od leta 
2006 naprej, z izjemo leta 2008. 
 
Preglednica 1: Pregled vlaganj lipana v ribolovne revirje (število rib) v Sloveniji med letoma 1986 in 
2011. 

leto vlaganja/ 

velikostni razred 
do 9 cm 9 do 20 cm nad 20 cm 

1986 96.100 135.256 798 

1987 57.300 104.744 1.036 

1988 53.275 90.222 2.627 

1989 45.650 79.323 993 

1990 45.389 90.634 2.475 

1991 96.787 82.740 5.239 

1992 11.500 76.898 6.879 

1993 41.025 84.729 8.511 

1994 2.000 53.853 10.210 

1995 1.800 34.135 8.330 

1996 4.000 32.985 4.544 

1997 19.570 21.123 2.814 

1998 297 64.530 23.879 

1999 6.175 36.322 34.977 

2000 12.000 13.348 33.537 

2001 0 4.323 29.087 

2002 0 17.361 12.598 

2003 62.534 67.956 20.104 

2004 5.356 40.133 21.990 

2005 0 42.701 15.860 

2006 32.7489 42.294 15.960 

2007 355.015 47.024 26.088 

2008 81.495 43.628 57.480 

2009 190.580 64.290 15.270 

2010 332.054 108.103 13.435 

2011 575.962 58.415 19.341 

2.1.4. Analiza uplena lipana v slovenskih ribolovnih revirjih 

Uplen lipana v slovenskih ribolovnih revirjih se od leta 1986 (razen v letu 1992 in 1995) 
vseskozi zmanjšuje. Očitnejši padec uplena je viden od leta 1995, kar sovpada z vse večjo 
prisotnostjo oz. vse večjim prihodom velikega kormorana. Tako so ribiči v letu 1986 uplenili 
21.486 lipanov, leta 2000 7.004 lipane in 2011 samo še 1.196 lipanov. Od leta 2007 ko je 
stopil v veljavo novi Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah je dovoljen le še 
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uplen dveh lipanov na dan. Mnoge ribiške družine pa so uplen na ribolovni dan zmanjšale 
zgolj na enega lipana na ribolovni dan. 
 

 

Slika 4: Grafični prikaz uplena lipana v Sloveniji med letoma 1986 in 2011. 
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Slika 5: Grafični prikaz števila izkoriščenih salmonidnih ribolovnih dni v Sloveniji med letoma 1986 - 

2011. 

 
Število salmonidnih ribolovnih dni, kamor spada tudi ribolov lipana, je leta 1986 znašalo 
86.919, nato je z manjšimi padci naraščalo do leta 1992, ko beležimo največje število 
salmonidnih dni v celotnem obravnavanem obdobju (96.557). Po tem letu se prične upad 
števila salmonidnih dni na 77.494 v letu 2000 in samo še 58.663 salmonidnih dni v letu 2010. 
Obenem je potrebno omeniti, da po letu 2009 beležimo tudi ribolovne dneve po sistemu ujemi 
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in spusti, ki so prišteti k salmonidnim dnevom na sliki (Slika 5), ki pa se močno povečujejo. 
Leta 2009 je bilo teh ribolovnih dni 1.661, leta 2011 pa že 13.707. Kot kaže postaja ribolov 
po sistemu ujemi in spusti tudi v Sloveniji v zadnjih letih vse bolj popularen. 

2.2.  Podust 

2.2.1. Biologija in razširjenost podusti 

Za podust je značilno podolgovato, vretenasto, bočno rahlo stisnjeno telo in izrazito podstojna 
usta. Telo je pokrito z velikimi luskami, urejenimi v ravnih pravilnih vrstah. Spolno dozori v 
4. ali včasih v 3. letu starosti. Drsti se od aprila do junija na rečnih prodiščih, kjer voda ni 
globlja od 50 cm. V času drsti prihajajo podusti na drstišča v velikih jatah in pri tem lahko 
prepotujejo velike razdalje. Podust naseljuje vse pritoke donavskega porečja, njeno območje 
pa sega vse do pasu postrvi. Je značilna riba srednjega toka vseh alpskih rek, spremljajoča 
riba v pasu lipana, kjer je najpogostejša, naseljuje pa tudi pas mrene in ploščiča. Ker je podust 
riba selivka, jo ogrožajo vsi posegi, ki prekinjajo selitvene poti, kot so npr. jezovi in pregrade, 
medtem ko regulacije vodotokov uničujejo njena drstišča – rečna prodišča. Je tudi ena 
najpomembnejših športno ribolovnih ciprinidnih vrst rib v srednjih tokovih, tudi zaradi svoje 
velikosti, saj lahko zraste 45-50 cm. 
 

 
Slika 6: Prikaz razširjenost podusti v Sloveniji (vir: ribiški kataster, baza podatkov ZZRS). 

 

V nadaljevanju je prikazana razširjenost podusti na območju celotne Slovenije po ribiških 
revirjih, ki so predmet izvajanja ribiškega upravljanja. Ribiški revirji so prostorske enote na 
vodotokih, ki lahko zajemajo bodisi celoten vodotok ali le posamezne odseke določenega 
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vodotoka. Točkovni prikaz prisotnosti ribjih vrst zaradi migracij namreč ni dovolj objektiven. 
Grafični prikazi razširjenosti podusti po ribiških območjih (večja prostorska enota) še 
celoviteje opisujejo prisotnost te vrste v posameznih revirjih.  

2.2.2. Varstveni status podusti 

Podust je zavarovana z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah kot vrsta, katere 
habitat se varuje (H). Uvrščena je tudi na Rdeči seznam ogroženih živalskih vrst, in sicer v 
kategorijo prizadeta vrsta (E) ter zavarovana s Pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih 
revirjih, ki določa lovno mero in varstveno dobo. 
 

 

Slika 7: Podust (foto: ZZRS). 

2.2.3. Analiza vlaganj podusti v slovenske ribolovne revirje 

Po podatkih Ribiškega katastra je bilo med letoma 1986-2011 v slovenske ribolovne revirje 
vloženih 9.248.245 podusti različnih velikostnih razredov, kar znaša povprečno letno 355.702 
podusti. 
 
Preglednica 2: Pregled vlaganj podusti v ribolovne revirje (število rib) v Sloveniji med letoma 1986 - 
2011. 

leto vlaganja/ 

velikostni razred 
do 9 cm 9 do 20 cm nad 20 cm 

1986 0 201 10.133 

1987 0 5 5.309 

1988 0 22 979 

1989 1.003.400 32.251 688 

1990 2.700 22.500 35 

1991 112.200 28.120 2.310 

1992 1.213.500 77.815 4.410 

1993 4.050 1.900 900 

1994 10.900 2.229 1.825 

1995 172.500 13.020 3.787 

1996 30.000 10.096 5.721 

1997 45.650 8.250 5.514 

1998 285.000 18.527 326 
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leto vlaganja/ 

velikostni razred 
do 9 cm 9 do 20 cm nad 20 cm 

1999 0 44.900 970 

2000 211.450 472 2.343 

2001 674.000 28 3.699 

2002 1.453.286 44.457 2.479 

2003 775.277 42.195 4.463 

2004 803.200 10.599 10.149 

2005 163.902 4.444 7.480 

2006 175.373 6.933 2.906 

2007 224.000 6.619 6.393 

2008 60.349 7.504 2.325 

2009 63.927 3.579 5.618 

2010 510.150 24.326 5.696 

2011 730.000 13.298 2.683 

2.2.4. Analiza uplena podusti v slovenskih ribolovnih revirjih 

Uplen podusti se v slovenskih ribolovnih revirjih po podatkih Ribiškega katastra od leta 1986 
vseskozi, razen v letih 1988, 1996, 2005, 2007 in 2009, zmanjšuje. Očitnejši padec uplena je 
viden med letoma 1988 in 1989. Nadaljnji trend upadanja se je ustavil le leta 1996, po tem je 
uplen upadal vse do leta 2005, ko prvič beležimo večji uplen kot v predhodnjem letu, kar se je 
ponovilo še v letih 2007 in 2009. V obravnavanem časovnem obdobju je bilo največ podusti 
uplenjenih v letu 1988 (115.478), najmanj pa leta 2011, ko je bilo uplenjenih le 13.958 
podusti, kar znaša le 12 % uplena iz leta 1988. 
 

 

Slika 8: Grafični prikaz uplena podusti v Sloveniji med letoma 1986 in 2011. 
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2.3.  Platnica 

2.3.1. Biologija in razširjenost platnice 

Za platnico je značilno, da ima bočno sploščeno telo z majhno glavo, na kateri se nahajajo 
majhna podstojna usta. Telo je pokrito z velikimi luskami. Ima zelenkasto siv hrbet, boki so 
svetlejši, trebuh je bel z modrikastim odtenkom. Predrepna in trebušni plavuti so oranžno 
rdeče, prsni pa bledorumeni. Platnica dobi v času drsti po glavi in telesu drstne bradavice. 
Spolno dozori v 3. letu starosti. 
 
Platnica živi samo v reki Donavi in njenih pritokih od Bavarske navzdol proti jugu. Prebiva v 
glavnih rečnih tokovih v zmernem toku in se le v času drsti pojavlja tudi v pritokih in rečnih 
rokavih. Drsti se na istih mestih kot podust, klen in pisanka. 
 
V nadaljevanju je prikazana razširjenost platnice na območju celotne Slovenije po ribiških 
revirjih, ki so predmet izvajanja ribiškega upravljanja. Ribiški revirji so prostorske enote na 
vodotokih, ki lahko zajemajo bodisi celoten vodotok ali le posamezne odseke določenega 
vodotoka. Točkovni prikaz prisotnosti ribjih vrst zaradi migracij namreč ni dovolj objektiven. 
Grafični prikazi razširjenosti platnice po ribiških območjih (večja prosterska enota) še 
celoviteje opisujejo prisotnost te vrste v posameznih revirjih.  
 

 
Slika 9: Prikaz razširjenosti platnice v Sloveniji. (vir: ribiški kataster, baza podatkov ZZRS). 
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2.3.2. Varstveni status platnice 

Platnica je zavarovana z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah kot vrsta, 
katere habitat se varuje (H), s Habitatno direktivo, kjer je uvrščena na seznam dodatka II in V, 
uvrščena pa je tudi na Rdeči seznam ogroženih živalskih vrst kot prizadeta vrsta (E). Pravilnik 
o ribolovnem režimu v ribolovnih revirjih določa njeno najmanjšo lovno mero in varstveno 
dobo. Uvrstitev na seznam dodatka II Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L št. 
206/1992) pomeni tudi da je platnica domorodna vrsta, ki je na območju držav članic 
Evropske skupnosti v okviru skupnega pravnega reda opredeljena kot vrsta v interesu 
skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena območja (priloga II 
Direktive). 
 

 

Slika 10: Platnica (foto: ZZRS). 

2.3.3. Analiza vlaganj platnice v slovenske ribolovne revirje 

Po podatkih Ribiškega katastra je bilo med letoma 1986-2011 v slovenske ribolovne revirje 
vloženih 725.674 platnic različnih velikostnih razredov, kar znaša povprečno letno 29.027 
platnic. Največ je bilo vloženega zaroda do 9 cm, in sicer 645.518, 75.568 mladic in 4.588 
odraslih podusti. Največji vložki so bili izvedeni leta 2002, ko je bilo vloženih 284.683 
platnic, najmanjši pa v letu 1999, ko ni bilo vlaganj. 
 
Preglednica 3: Pregled vlaganj platnice v ribolovne revirje (število rib) v Sloveniji med letoma 1986 - 
2011. 

leto vlaganja/ 

velikostni razred 
do 9 cm 9 do 20 cm nad 20 cm 

1986 0 3 802 

1987 0 9 10 

1988 0 3 11 

1989 0 491 2 

1990 300 24.000 0 

1991 2.800 3.810 6 

1992 4.500 15.900 0 

1994 21.500 6.500 0 
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leto vlaganja/ 

velikostni razred 
do 9 cm 9 do 20 cm nad 20 cm 

1995 7.500 7.900 0 

1996 30.000 2.058 0 

1997 70.000 2.000 0 

1998 0 2.135 0 

1999 0 0 0 

2000 39.000 0 0 

2001 0 0 1.200 

2002 282.550 2.133 0 

2003 32.102 7.509 0 

2004 60.204 23 600 

2005 7.892 2 520 

2006 52.170 503 0 

2007 1.000 100 1.200 

2008 0 100 0 

2009 4.000 120 8 

2010 30.000 149 179 

2011 0 120 50 

2.3.4. Analiza uplena platnice v slovenskih ribolovnih revirjih 

Uplen platnice v slovenskih ribolovnih revirjih po podatkih Ribiškega katastra od leta 1986 
vseskozi zelo niha, vendar je opazen trend upadanja. Očitnejši padec uplena je viden po letu 
1994, 1999, 2003 in 2007, ko se je uplen zelo zmanjšal. Skupno je bilo v petindvajsetih letih 
uplenjeno 341.188 platnic ali 13.648 letno. Največ jih je bilo uplenjenih leta 1986 (17.268 
platnic). Nad 15.000 platnic letno je bilo uplenjenih še v letih 1987, 1989, 1990, 1993, in 
1994. Po letu 2007 je uplen padel pod 10.000 platnic letno in je bil najmanjši leta 2010, ko je 
bilo uplenjenih samo 7.219 platnic, ali 51 % povprečnega letnega uplena. 
 

 
Slika 11: Grafični prikaz uplena platnice v Sloveniji med letoma 1986 in 2011. 
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Število ciprinidnih ribolovnih dni, kamor spada tudi ribolov podusti in platnice, je leta 1986 
znašalo 336.668, nato je z manjšimi nihanji vseskozi padalo do leta 2011, ko beležimo 
najmanjše število ciprinidni dni v celotnem obravnavanem obdobju (180.007). 
 

 

Slika 12: Grafični prikaz števila izkoriščenih ciprinidnih ribolovnih dni v Sloveniji med letoma 1986 in 
2011. 
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3. Analiza stanja velikega kormorana v Sloveniji 

Monitoring številčnosti velikega kormorana v Sloveniji se izvaja v okviru zimskega štetja 
vodnih ptic. Zimsko štetje vodnih ptic se izvaja januarja, v soboto in nedeljo, ki sta najbližje 
15. dnevu v mesecu. Izvaja se na vseh stoječih in tekočih vodah ter na obalnem morju. V 
Sloveniji se štetje vodnih ptic izvaja že od leta 1988, leta 1997 pa je bilo prvič zastavljeno kot 
celovit, koordiniran in standardiziran popis vodnih ptic na ozemlju celotne Slovenije 
(Štumberger, 1997). Od takrat dalje štetje obsega vse večje reke, celotno obalo slovenskega 
morja in večino pomembnejših stoječih vodnih teles v državi. Zimsko štetje vodnih ptic v 
Sloveniji koordinira nevladna organizacija DOPPS-BirdLife Slovenija in poteka v okviru 
mednarodnega štetja vodnih ptic (International Waterfowl Census - IWC), ki ga koordinira 
organizacija Wetlands International. 
 
Rezultati rednih zimskih štetij po vodotokih, ki jih je opravil DOPPS v letih od 1994 do 2011, 
so prikazani v preglednici (Preglednica 4) in na sliki (Slika 13). Rezultati štetij kažejo, da je 
bilo pri štetju brez obalne regije najmanj kormoranov preštetih leta 1994, in sicer 1.734, 
največ pa 4.905 v letu 2009. Pri štetju vključno z obalno regijo je bilo najmanj kormoranov 
preštetih leta 2004, in sicer 2.183, največ pa 5.228 v letu 2009. 
 
Preglednica 4: Pregled zimskih štetij velikega kormorana (število ptic) v Sloveniji med letoma 1994 do 
2011. 

leto 
štetje vključno z 

obalno regijo 

štetje brez obalne 

regije 

1994  1734* 

1995  1637* 

1996  2979* 

1997 3391 3246 

1998 2839 2579 

1999 3942 3656 

2000 3044  

2001 2441  

2002 2969 2567 

2003 3894 3506 

2004 2183 2087 

2005 3848 3669 

2006 4532 4301 

2007 3112 2664 

2008 3796 3261 

2009 5228 4905 

2010 3260 3043 

2011 2930 2512 

*- štetje opravljeno februarja 

 
Kljub dejstvu, da se je število kormoranov na zimskih štetjih po rekordnem letu 2009 začelo 
zmanjševati, izračunani trend za osemnajstletno obdobje (1994-2011) še vedno kaže rahlo 
naraščanje, kar velja tako za zimska štetja kormoranov z ali brez obalne regije (Slika 13). 
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Slika 13: Grafični prikaz rezultatiov zimskega štetja (stolpci) in trendi populacije kormoranov v 
Sloveniji (krivulja). 

 
V obdobju od leta 2002 do leta 2011 je bilo ob rednem zimskem štetju vodnih ptic največ 
velikih kormoranov preštetih v letu 2009, in sicer 5.228 (brez obalne regije 4.905), najmanj pa 
leta 2004, ko je bilo preštetih 2.183 kormoranov (brez obalne regije 2.087). 
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4. Pregled ribiškega upravljanja in raziskav za vrste lipan, podust in 
platnica v ribiških območjih v Sloveniji 

4.1. Gornjesavsko ribiško območje 

Gornjesavsko ribiško območje obsega porečje reke Save od izvirov Save Bohinjke in Save 
Dolinke do jezu HE Medvode. V gornjesavskem ribiškem območju je določenih šest ribiških 
okolišev: jeseniški, bohinjski, blejski, radovljiški, tržiški in kranjski ribiški okoliš. Iz 
gornjesavskega ribiškega območja je izločen del bohinjskega ribiškega okoliša (del Save 
Bohinjke) ter del jeseniškega ribiškega okoliša (Radovna od izvira do spodnjega jezu 
Hidroelektrarne Vintgar), ki sta v skladu z Uredbo o določitvi voda posebnega pomena ter 
načinu izvajanja ribiškega upravljanja v njih določena kot vode posebnega pomena. 

4.1.1. Lipan 

Vodotoki v Gornjesavskem ribiškem območju, kjer je lipan dokaj številčen so: reka Sava,  
spodnji del Save Dolinke, Sava Bohinjka z Mostnico ter spodnji tok reke Kokre (Slika 14). 
Lipan je prisoten tudi v Bohinjskem jezeru.  
 

 

Slika 14: Prostorski prikaz razširjenosti lipana v gornjesavskem ribiškem območju. (vir: ribiški 
kataster, baza podatkov ZZRS). 
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ZZRS je v Gornjesavskem ribiškem območju opravil ihtiološke raziskave na številnih 
vodotokih, kar je razvidno s slike (Slika 1) na začetku poročila. Na spodnji sliki (Slika 15) so 
prikazane le lokacije inventarizacij, na katerih smo lahko dokaj realno ocenili gostoto 
naseljenosti lipana. Oceno gostote naseljenosti lipana smo lahko izdelali le za tiste odseke 
vodotokov, kjer smo izvedli ihtiološke raziskave, s katerimi smo pridobili kvantitativne 
podatke o prisotni populaciji lipana, kar predstavlja izhodišče za izračun ocene naseljenosti,  
ki je podana kot število osebkov na hektar.  

 

 

Slika 15: Grafični prikaz gostote naseljenosti lipana v št. rib na ha v gornjesavskem ribiškem območju 
pred in po letu 1997 ter območje dovoljenega odstrela in plašenja v sezoni 2011-2012 (rdeča črta). 

 
Poudariti je treba, da je podatkov o prisotnosti lipana v vodotokih bistveno več, kar potrjuje 
tudi javna evidenca, Ribiški kataster. V Ribiškem katastru so podatki o ribjih vrstah, ki jih 
posredujejo izvajalci ribiškega upravljanja, pridobljeni na različne načine (vlaganja, uplen, 
intervencijski in gojitveni odlovi,…). Le-ti ne omogočajo kvantificiranja, zato na njihovi 
osnovi ni mogoče izdelati ocene gostote populacije lipana. Na slikah (Slika 15 in Slika 16) so 
označeni tudi odseki vodotokov (rdeče obarvano), kjer je bil z odločbo Ministrstva za 
kmetijstvo in okolje za sezono 2011-2012 dovoljen odvzem in/ali plašenje velikega 
kormorana z ustreznimi sredstvi. 
  
Analizirali smo gostoto naseljenosti lipana pred in po letu 1997. Na Savi Bohinjki se je 
naseljenost lipana na vzorčnih mestih gibala med 33 in 651 ( povprečno 199,4/ha) lipanov na 
hektar pred letom 1997 in med 3 in 1308 (povprečno 377,3/ha) lipanov na hektar po letu 
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1997. Za Kokro so na voljo le podatki po letu 1997 ko je na dveh vzorčnih mestih naseljenost 
lipana znašala med 629 in 664 lipanov na hektar. 
 

 
Slika 16: Grafični prikaz drstišč lipana v gornjesavskem ribiškem območju ter območje dovoljenega 

odstrela in plašenja v sezoni 2011-2012 (rdeča črta). 

 
ZZRS ima zbrane podatke o 150 lokacijah drstišč lipana v gornjesavskem ribiškem območju. 
Največ (102) jih je na območju porečja Save Bohinjke, 13 na območju Save Dolinke, 30 na 
območju Save in 5 na območju Kokre. Večina drstišč se nahaja na območju kjer je z 
vsakoletno odločbo dovoljen odstrel oziroma plašenje kormoranov. Izven tega območja se 
nahajajo nekatera drstišča na Savi Bohinjki, Savi in Kokri (Slika 16). 
 
V 26 letih (od 1986 do 2011) je bilo po podatkih Ribiškega katastra v vode gornjesavskega 
ribiškega območja vloženo 626.602 lipanov različnih velikostnih razredov. 
  
Število izkoriščenih salmonidnih ribolovnih dni v tem območju se je v opazovanem časovnem 
obdobju vseskozi gibalo med 15.000 in 25.000, brez tendenc upadanja ali naraščanja 
(izjemoma je število izkoriščenih ribolovnih dni leta 1992 preseglo mejo 25.000). Od leta 
2009 naprej narašča število izkoriščenih ribolovnih dni po sistemu ujemi in spusti. 
 
Uplen lipana v gornjesavskem ribiškem območju  je bil v obravnavanem območju največji 
leta 1986 ( 7.491 lipanov – 2.445,1kg). Po letu 1995 je pričel uplen naglo upadati, tako je bilo 
leta 1998 uplenjenih le 1.259 lipanov Po letu 2003 pa uplen pade pod 1.000 lipanov ter leta 
2005 pod 500 lipanov (Slika 17). 
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Slika 17: Grafični prikaz uplena lipana (število in masa) ter število izkoriščenih salmonidnih 

ribolovnih dni v letih 1986-2011 v gornjesavskem ribiškem območju. 

4.1.2. Podust 

Podust v gornjesavskem ribiškem območju poseljuje le glavni tok reke Save, kjer je 
številčnejša od Kranja navzdol in spodnji tok reke Save Bohinjke, kjer je redka (Slika 18). 

 

Slika 18: Prostorski prikaz razširjenosti podusti v gornjesavskem ribiškem območju. (vir: ribiški 
kataster, baza podatkov ZZRS). 
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Na slikah (Slika 19 in Slika 20) je prikazana ocena gostote naseljenosti podusti in evidentirana 
drstišča v vodotokih gornjesavskega ribiškega območja, z rdečo linijo so označene tudi 
lokacije na vodotokih, kjer je bil z odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje v sezoni 2011-
2012 dovoljen odvzem in/ali plašenje velikega kormorana z ustreznimi sredstvi. 
 
Oceno gostote naseljenosti podusti smo lahko izdelali le za tiste odseke vodotokov, kjer smo 
izvedli ihtiološke raziskave, s katerimi smo pridobili kvantitativne podatke o prisotni 
populaciji podusti, kar predstavlja izhodišče za izračun ocene naseljenosti. 
 
ZZRS ima le dva podatka iz inventarizacij, ki vključuje gostoto naseljenosti podusti v 
gornjesavskem ribiškem območju. V Savi Bohinjki smo v letu 1992 ocenili velikost 
populacije na 3-4 podusti na hektar. 
 

 

Slika 19: Grafični prikaz gostote naseljenosti podust v št. rib na ha v gornjesavskem ribiškem območju 
pred in po letu 1997 ter območje dovoljenega odstrela in plašenja v sezoni 2011-2012 (rdeča črta). 

 

Tudi podatkov o evidentiranih drstiščih podusti v gornjesavskem ribiškem območju je malo. 
ZZRS ima zbrane podatke le o 4 lokacijah na Savi. Populacija podusti je v najspodnejšem 
odseku Save gornjesavskega ribiškega območja ujeta med akumulacijo Trboje in jezom v 
Kranju ter akumulacijo Zbilje in jezom hidrocentrale v Mavčičah (Slika 19).  
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Slika 20: Grafični prikaz drstišč podusti v gornjesavskem ribiškem območju ter območje dovoljenega 
odstrela in plašenja v sezoni 2011-2012 (rdeča črta). 

 
Po podatkih Ribiškega katastra je uplen podusti od leta 1986 vseskozi nihal, kljub temu lahko 
po letu 2002 opazimo trend zmanjšanja uplena, ki po letu 2004 ni bil nikoli večji od 500 
osebkov. Vlaganj podusti v gornjesavskem ribiškem območju ni bilo, od leta 2006 pa je 
opazen tudi trend zmanjšanja izkoriščenih ciprinidnih ribolovnih dni, ki zajemajo tudi ribolov 
podusti (Slika 21). 
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Slika 21: Grafični prikaz uplena podusti (število in masa) ter število izkoriščenih ciprinidnih 
ribolovnih dni v letih 1986-2011 v gornjesavskem ribiškem območju. 
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4.1.3. Prisotnost velikega kormorana v gornjesavskem ribiškem območju 

Na zgornji Savi je bilo največ velikih kormoranov preštetih v letu 2002, in sicer 471, najmanj 
pa leta 2004, ko so jih prešteli 169 (Slika 22). Območje dovoljenega plašenja in odstrela, ki ga 
je izdal ARSO leta 2011, zajema vse vodotoke, kjer je lipan dokaj številčna ribja vrsta in se 
nahajajo njegova pomembna drstišča, z izjemo dela Save Dolinke od HE Moste do sotočja z 
Bohinjko. 
 

 

Slika 22: Grafični prikaz števila preštetih kormoranov na rednem zimskem štetju vodnih ptic v 
zgornjesavski regiji. 

4.1.4. Mnenje ZZRS o vplivu velikega kormorana na gornjesavskem ribiškem območju 
in predlogi nadaljnjih ukrepov 

S prvimi zimskimi prihodi kormoranov na vodotoke gornjesavskega ribiškega območja sredi 
devetdesetih let prejšnjega stoletja se je posledično pričel zmanjševati ribiški uplen lipana, saj 
je uplen leta 1996 prvič padel pod 5.000 lipanov, leta 2002 pa pod 1.000 lipanov, kar je 
razvidno s slike (Slika 17). Z dovoljenim plašenjem in odstrelom velikega kormorana v 
zimskem času in z večjo prisotnostjo ribiške čuvajske službe ob vodi v letih, ko plašenje oz. 
odstrel ni bil dovoljen, je uspelo izvajalcem ribiškega upravljanja omejiti plenjenje rib zaradi 
kormoranov. V tem času so izvajalci ribiškega upravljanja tudi povečali vlaganja lipana 
večjih velikostnih razredov, ter omejili uplen, oziroma uvedli ribolovne dovolilnice po 
sistemu ujemi in spusti. 
 
Naše mnenje je, da je trenutni način odvračanja kormoranov na tem ribiškem območju 
primeren, čeprav ne rešuje problema, vendar ob obstoječem upravljanju omogoča ugodno 
stanje lipanskih populacij v reki Savi in Savi Bohinjki. 
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Podatkov o drstiščih podusti je premalo. Nekatera drstišča se nahajajo izven območja 
dovoljenega plašenja in odstrela, zlasti na reki Savi v Kranju, in na umetnem drstišču pri HE 
Mavčiče. Po našem mnenju bi bilo potrebno razširiti območje plašenja tudi na ta dela. 

4.2. Srednjesavsko ribiško območje 

Srednjesavsko ribiško območje obsega reko Savo od jezu HE Medvode do viadukta v 
Suhadolu z vsemi pritoki, razen reke Ljubljanice. V srednjesavskem ribiškem območju je 
določenih dvanajst ribiških okolišev, in sicer žirovski, poljanski, selški, škofjeloški, 
medvoški, črnuški, vevški (del reke Save), bistriški, litijski, zagorski, trboveljski in hrastniški 
ribiški okoliš. Iz srednjesavskega ribiškega območja je izločen del vevškega ribiškega okoliša 
(del Sava), ki je v skladu z Uredbo od določitvi voda posebnega pomena in načinu izvajanja 
ribiškega upravljanja v njih določen za vode posebnega pomena. 

4.2.1. Lipan 

V srednjesavskem ribiškem območju je lipan ena izmed vodilnih salmonidnih vrst. Naseljuje 
glavnino reke Save in njene pritoke, reke Soro, Poljansko Soro, Selško Soro, Kamniško 
Bistrico v zgornjem toku in še nekaj manjših pritokov (Slika 23). 
 

 

Slika 23: Prostorski prikaz razširjenosti lipana v srednjesavskem ribiškem območju. (vir: ribiški 

kataster, baza podatkov ZZRS). 

 



 

        ZZRS  Strokovne podlage za dolgoročno reševanje problematike rib in kormoranov 25 

 
ZZRS ima na podlagi svojih raziskav na reki Savi evidentirane le podatke o naseljenosti 
lipana po letu 1997, medtem ko so za reki Soro in Poljansko Soro pridobljeni podatki iz obeh 
obdobij (pred in po letu 1997). Na reki Savi je bila na posameznih odsekih ocenjena 
naseljenost med 7 in 65 lipani na hektar, le na enem vzorcu je bila ocenjena naseljenost 2.698 
lipanov na hektar (mladice). Na Poljanski Sori je bila naseljenost lipana pred letom 1997 med 
18 in 1008 lipani na hektar, po letu 1997 pa med 57 in 700 lipani na hektar.  Na reki Sori pred 
letom 1997 na dveh odsekih pa med 70 in 155 lipanov na hektar. Na sliki (Slika 24: Grafični 
prikaz gostote naseljenosti lipana v št. rib na ha v srednjesavskem ribiškem območju pred in 
po letu 1997 ter območje dovoljenega odstrela in plašenja v sezoni 2011-2012 (rdeča črta).) je 
prikazana ocena gostote naseljenosti lipana, v vodotokih v srednjesavskem ribiškem območju, 
podana kot število osebkov na hektar in označene tudi lokacije na vodotokih, kjer je bil z 
odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje v sezoni 2011-2012 dovoljen odvzem in/ali 
plašenje velikega kormorana z ustreznimi sredstvi. 
 

 

Slika 24: Grafični prikaz gostote naseljenosti lipana v št. rib na ha v srednjesavskem ribiškem 
območju pred in po letu 1997 ter območje dovoljenega odstrela in plašenja v sezoni 2011-2012 (rdeča 

črta). 

 

ZZRS ima zbrane podatke o 74 lokacijah drstišč lipana v srednjesavskem ribiškem območju. 
8 jih je evidentiranih na območju Save, 63 na območju vseh Sor in 3 na območju Kamniške 
Bistrice. Večina evidentiranih drstišč lipana se nahaja izven območja kjer je z vsakoletno 
odločbo dovoljen odstrel oziroma plašenje kormoranov (Slika 25).  
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Slika 25: Grafični prikaz drstišč lipana v srednjesavskem ribiškem območju ter območje dovoljenega 
odstrela in plašenja v sezoni 2011-2012 (rdeča črta). 

 
Za dinamiko uplena lipana v obravnavanem obdobju (1986-2011) je značilen vrh (največje 
število uplenjenih  lipanov) leta 1995, ko je bilo uplenjenih skoraj 4.000 lipanov. V letih pred 
1995 je uplen v prvih letih (1986-89) znašal manj kot 2.000 uplenjenih rib, nato je začel 
naraščati do leta 1995. Po letu 1995 je sledil strm padec uplena, saj je bilo že leta 1998 
uplenjenih manj kot 1.500 lipanov. Trend upadanja se je še nadaljeval, po letu 2000 je uplen 
znašal manj kot 1.000 lipanov in po letu 2009 manj kot 500 uplenjenih lipanov (Slika 26). 
 
Po podatkih Ribiškega katastra je bilo v srednjesavko ribiško območje v 26 letih vloženo 
171.132 lipanov različnih velikostnih kategorij.  
 
Za število izkoriščenih salmonidnih ribolovnih dni v srednjesavskem ribiškem območju je 
značilno, da je v začetnem obdobju (1986-1999) nihalo med 7.600 in 11.000 ribolovnimi 
dnevi. Po letu 1999 se je pričel trend upadanja ribolovnih dni, ki se je nato v letih 2007-2011 
ustalil nekje pri 5.000 salmonidnih ribolovnih dneh (Slika 26). V tem ribiškem območju ni 
bilo pojava novega tipa salmonidnih ribolovnih dni na način ujemi in spusti, kar je značilno za 
nekaj ribiških območij, kjer je ena od vodilnih salmonidnih vrst rib lipan. 
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Slika 26: Grafični prikaz uplena lipana (število in masa) ter število izkoriščenih salmonidnih 
ribolovnih dni v letih 1986-2011 v srednjesavskem ribiškem območju. 

 

4.2.2. Podust 

Podust je ena izmed vodilnih ciprinidnih vrst v srednjesavskem ribiškem območju. Poleg 
celotne reke Save poseljuje še pritoke Kamniško Bistrico, Soro, Poljansko Soro, Račo, 
Radomljo in Pšato (Slika 27) V Zasavju, na odseku reke Save od Litije do meje ribiškega 
območja, je podust prisotna, vendar je redkejša. 
 

 

Slika 27: Prostorski prikaz razširjenosti podusti v srednjesavskem ribiškem območju. (vir: ribiški 

kataster, baza podatkov ZZRS). 
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Enako kot velja za lipana v srednjesavskem ribiškem območju, ima ZZRS na podlagi svojih 
raziskav na reki Savi evidentirane le podatke o naseljenosti podusti po letu 1997, medtem ko 
so za reko Soro in Poljansko Soro pridobljeni podatki iz obeh obdobij. Naseljenost podusti v 
Savi na posameznih odsekih je ocenjena med 37 in 1.496 rib na hektar, na Poljanski Sori pred 
letom 1997 med 9 in 525 podusti na hektar, po letu 1997 pa med 10 in 25 podusti na hektar. 
Na Sori je bila ocenjena naseljenost na posameznih odsekih pred letom 1997 med 290 in 611 
podusti na hektar, po letu 1997 pa na enem vzorčnem mestu 74 podusti na hektar (Slika 28). 
 

 
Slika 28: Grafični prikaz gostote naseljenosti podusti v št. rib na ha v srednjesavskem ribiškem 

območju pred in po letu 1997 ter območje dovoljenega odstrela in plašenja v sezoni 2011-2012 (rdeča 
črta). 

 
ZZRS ima zbrane podatke o 35 lokacijah drstišč podusti v srednjesavskem ribiškem območju. 
14 jih je evidentiranih na območju Save, 15 na območju vseh Sor in 6 na območju Kamniške 
Bistrice. Nekaj evidentiranih drstišč podusti se nahaja izven območja kjer je z vsakoletno 
odločbo dovoljen odstrel oziroma plašenje kormoranov (Slika 29).  
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Slika 29: Grafični prikaz drstišč podusti v srednjesavskem ribiškem območju ter območje dovoljenega 
odstrela in plašenja v sezoni 2011-2012 (rdeča črta). 

 

Dinamika uplena podusti v srednjesavskem ribiškem območju po letu 1994 kaže očiten trend 
upadanja uplena te ribje vrste, saj je bilo, le z nekaj izjemami, vsako leto uplenjenih manj 
podusti. V letih 1986-1994 se je uplen gibal od  20.000 do 10.000 uplenjenih podusti. Od leta 
1994 naprej nikoli več ni bilo uplenjenih letno 10.000 rib, po letu 2001 pa je število padlo pod 
5.000 (Slika 30). 
  
Po podatkih Ribiškega katastra je bilo v srednjesavsko ribiško območje v 26 letih (1986-
2011) vloženih skupaj 502.918 podusti različnih velikostnih razredov. 
  
V številu izkoriščenih ciprinidnih ribolovnih dni je zajet ribolov na podust in platnico, zato 
komentar podajamo samo enkrat, pri platnici. 
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Slika 30: Grafični prikaz uplena podusti (število in masa) ter število izkoriščenih ciprinidnih 
ribolovnih dni v letih 1986-2011 v srednjesavskem ribiškem območju. 

4.2.3. Platnica 

Naseljenost platnice v srednjesavskem ribiškem območju je predvsem omejena na glavno 
strugo reke Save, saj platnica le občasno (ob drsti) zahaja tudi v večje pritoke reke Save (Slika 
31). 
 

Slika 31: Prostorski prikaz razširjenosti platnice v srednjesavskem ribiškem območju. (vir: ribiški 

kataster, baza podatkov ZZRS). 
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Kot velja za podust v srednjesavskem ribiškem območju, ima ZZRS na podlagi svojih 
raziskav na reki Savi evidentirane le podatke o naseljenosti platnice po letu 1997 (Slika 32). 
Naseljenost platnice na posameznih odsekih je bila ocenjena med 15 in 581 rib na hektar. 
 

 

Slika 32: Grafični prikaz gostote naseljenosti platnice v št. rib na ha v srednjesavskem ribiškem 
območju pred in po letu 1997 ter območje dovoljenega odstrela in plašenja v sezoni 2011-2012 (rdeča 

črta). 

 

Slika 33: Grafični prikaz drstišč platnice v srednjesavskem ribiškem območju ter območje dovoljenega 
odstrela in plašenja v sezoni 2011-2012 (rdeča črta). 
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ZZRS ima zbrane podatke o 4 lokacijah drstišč platnice v srednjesavskem ribiškem območju: 
3 so evidentirana na območju Save, eno pa na območju Sore (Slika 33). Vsa evidentirana 
drstišča platnice se nahajajo na območju kjer je z vsakoletno odločbo dovoljen odstrel 
oziroma plašenje kormoranov. 
 
Za dinamiko uplena platnice v srednjesavskem ribiškem območju v letih 1986-2011 so 
značilna velika letna nihanja uplena. V celotnem obdobju je bilo le trikrat uplenjenih več kot 
800 rib (v letih 1993, 1994 in 2004), uplen pod 200 rib je bil zabeležen v letih 1989 in 1990. 
V letih po letu 2009 znaša letni uplen med 400 in 500 platnicami letno (Slika 34). 
 
Iz podatkov Ribiškega katastra je razvidno, da so bila vlaganja platnice v srednjesavsko 
ribiško območje majhna in neredna. Vloženih je bilo skupno 7.501 platnic različnih 
velikostnih razredov. 

Število izkoriščenih ciprinidnih ribolovnih dni, kamor spada tudi ribolov podusti in platnice v 
srednjesavskem ribiškem območju, je po začetnem upadu po letu 1986 začelo zopet naraščati 
in je leta 1994 doseglo višek (37.366 ribolovnih dni). Po tem rekordnem letu je opazen trend 
zmanjševanja ciprinidnih ribolovnih dni vse do leta 2009, ko se število ustali pri okoli 15.000 
letnih ribolovnih dneh (Slika 34). 
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Slika 34: Grafični prikaz uplena platnice (število in masa) ter število izkoriščenih ciprinidnih 
ribolovnih dni v letih 1986-2011 v srednjesavskem ribiškem območju. 

4.2.4. Prisotnost kormoranov v srednjesavskem ribiškem območju 

Na srednjesavskem ribiškem območju je ključno prezimovališče kormoranov na reki Savi 
med sotočjem z Ljubljanico in delom pri naselju Hotič. 
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Na obravnavanem območju srednjesavskega ribiškega območja je evidentiran tudi odsek z 
večjim številom prezimujočih vodnih ptic med mostom pri Mednem in mostom pri Tacnu. 
Na srednjesavskem ribiškem območju se v zimskem času prehranjujejo tako tisti kormorani, 
ki so bili ob rednih zimskih štetjih evidentirani tako v zgornjesavski kot tudi v spodnjesavski 
regiji, saj kormoranom dnevne migracije tudi po več deset kilometrov ne predstavljajo ovire. 

4.2.5. Mnenje ZZRS o vplivu velikega kormorana na srednjesavskem ribiškem 
območju in predlogi nadaljnjih ukrepov 

Na Poljanski Sori  so na voljo podatki o naseljenosti lipana pred in po prihodu kormoranov, ki 
kažejo, da je prišlo do očitnega zmanjšanja naseljenosti na vzorčnih mestih, kjub dovoljenemu 
plašenju in odstrelu v zimskem času ter rednim vlaganjem te vrste rib. Za Soro imamo 
podatke le iz obdobja pred prihodom kormoranov vendar lahko predpostavimo, da je prišlo do 
podobnega zmanjšanja populacije lipana. Na reki Savi je ocenjena naseljenost lipana izredno 
nizka za vodotok takega tipa in velikosti. Menimo, da je potrebno zaščititi vsa drstišča lipana, 
tudi tista, ki se nahajajo izven območja, kjer je bilo dovoljeno plašenje in odstrel kormoranov 
(Poljanska Sora, del Selške Sore in del Save). 
 
Enako kot velja za lipana velja tudi za populacijo podusti v srednjesavskem ribiškem 
območju, saj se je naseljenost na Poljanski Sori in Sori še bolj zmanjšala v primerjavi z 
lipanom kjub trikrat večjemu vložku podusti v primerjavi z lipanom. Menimo, da je  potrebno 
zaščititi vsa drstišča podusti, tudi tista, ki se nahajajo izven območja, kjer je bilo dovoljeno 
plašenje in odstrel kormoranov ( Poljanska Sora in del Save). 

4.3. Spodnjesavsko ribiško območje 

Spodnjesavsko ribiško območje obsega porečje reke Save od viadukta v Suhadolu do državne 
meje, brez reke Savinje in reke Krke; ter odsek reke Savinje od cestnega (tretjega) mostu v 
Zidanem mostu do izliva v Savo. V spodnjesavskem ribiškem območju je določenih pet 
ribiških okolišev, in sicer Brestaniški, Brežiški (del reke Save), Mirenski, Radeški in Sotelski 
ribiški okoliš. 

4.3.1. Lipan 

Kot velja za spodnjedravsko ribiško območje, tudi spodnjesavsko združuje vodotoke, ki 
zaradi svojih fizikalno kemijskih, hidroloških in morfoloških lastnosti niso optimalno 
primerni za lipana, zato se lipan pojavlja le v nekaterih vodotokih kot redka spremljevalna 
vrsta. 

4.3.2. Podust 

Podust je ena izmed pogostih ribjih vrst v spodnjesavskem ribiškem območju. Poseljuje reko 
Savo, najdemo pa jo tudi v večjih pritokih, kot sta reki Mirna (do mosta v Tržišču) in Sotla 
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(do Rogatca in tudi v pritokih Sotle; Slika 35). V Spodnji Savi je populacija podusti zaradi 
verige hidroelektrarn fragmentirana in na posameznih odsekih v upadu. 
 

 

Slika 35: Prostorski prikaz razširjenosti podusti v spodnjesavskem ribiškem območju. (vir: ribiški 

kataster, baza podatkov ZZRS) 
 
ZZRS ima na podlagi svojih raziskav evidentirane podatke o naseljenosti podusti pred in po 
letu 1997 le za vodotok Mirna, kjer je naseljenost pred letom 1997 na treh vzorčnih mestih 
znašala med 19 in 180 podustmi na hektar, po letu 1997 pa med 50 in 3.000. Podatki o 
naseljenosti podusti v Savi in Sotli so recentni, iz let po prihodu kormoranov na to območje, 
zato primerjava naseljenosti podusti z obdobjem pred prihodom kormoranov ni mogoča. Na 
reki Savi je znašala naseljenost podusti na vzorčnih mestih med 86 in 2.918 rib na hektar, na 
enem vzorčnem mestu smo zabeležili celo 40.462 podusti vendar samo mladic. V  Sotli smo 
na  dveh vzorčnih mestih ocenili naseljenost med 57 in 138 podustmi na hektar (Slika 36). 
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Slika 36: Grafični prikaz gostote naseljenosti podusti v št. rib na ha v spodnjesavskem ribiškem 
območju pred in po letu 1997 ter območje dovoljenega odstrela in plašenja v sezoni 2011-2012 (rdeča 

črta). 

 

  

Slika 37: Grafični prikaz drstišč podusti v spodnjesavskem ribiškem območju ter območje dovoljenega 
odstrela in plašenja v sezoni 2011-2012 (rdeča črta). 
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ZZRS ima zbrane podatke o 40 lokacijah drstišč podusti v spodnjesavskem ribiškem 
območju. 23 jih je evidentiranih na območju Save, 10 na območju Mirne in 7 na območju 
Sotle (Slika 37). Vsa evidentirana drstišča podusti razen enega se nahajajo izven območja kjer 
je z vsakoletno odločbo dovoljen odstrel oziroma plašenje kormoranov. 
 
Za dinamiko uplena podusti v letih 1986-2011 v spodnjesavskem ribiškem območju je 
značilno, da je v začetku in ob koncu obravnavanega časovnega obdobja uplen približno enak. 
Tako je bil uplen v letih 1986-1994 in v letih 2010-2011 pod 2.000 podusti letno. V letih 1995 
in 1996 beležimo največje vrednosti uplena v celotnem obdobju (med 6.000 in 7.000). Po letu 
1996 je letni uplen pričel padati in ni več presegel števila 5.000 podusti letno (Slika 38). 
 
Po podatkih iz ribiškega katastra je bilo v spodnjesavsko ribiško območje v obravnavanem 
časovnem intervalu vloženih 3.377.662 podusti, kar v povprečju pomeni letni vložek 129.910 
rib.  
 
Število izkoriščenih ciprinidnih ribolovnih dni v spodnjesavskem ribiškem območju je v letih 
1986-1994 z izjemo leta 1986 dosegalo vrednosti okoli 10.000 ribolovnih dni na leto. Od leta 
1995 do leta 2004 je opazen trend rasti števila izkoriščenih ribolovnih dni. Leta 2004 je bilo 
zabeleženo največje število izkoriščenih ribolovnih dni v obravnavanem obdobju 23.848. Po 
tem rekordnem letu sledi upad števila ribolovnih dni, ki po letu 2006 ni nikoli več preseglo 
števila 20.000 (Slika 38). 
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Slika 38: Grafični prikaz uplena podusti (število in masa) ter število izkoriščenih ciprinidnih 
ribolovnih dni v letih 1986-2011 v spodnjesavskem ribiškem območju. 
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4.3.3. Platnica 

Tako kot podust je tudi platnica ena izmed pogostejših ribjih vrst v spodnjesavskem ribiškem 
območju. Platnica poseljuje reko Savo, najdemo jo tudi v reki Mirni in reki Sotli ter v nekaj 
manjših potokih, kamor platnica prihaja na drst (Slika 39). 
 

 

Slika 39: Prostorski prikaz razširjenosti platnice v spodnjesavskem ribiškem območju. (vir: ribiški 

kataster, baza podatkov ZZRS) 
 
ZZRS ima na podlagi svojih raziskav evidentirane podatke o naseljenosti planice pred in po 
letu 1997 le za vodotok Mirna. Pred letom 1997 je bila naseljenost platnice na dveh vzorčnih 
mestih ocenjena na 20 in 56 platnic na hektar, po letu 1997 pa se je naseljenost na vzorčnih 
mestih gibala med 6 in 400 platnicamo na hektar. Podatki o naseljenosti platnice v rekah Savi 
in Sotli so recentni, iz let po prihodu kormoranov na to območje, zato primerjava naseljenosti 
platnice z obdobjem pred prihodom kormoranov ni mogoča. Ocena naseljenosti na vzorčnih 
mestih na Savi se giblje med 21in 546 platnic na hektar, le v enem vzorcu smo ocenili 7.633 
platnic na hektar, ki pa so bile vse mladice (Slika 40). 
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Slika 40: Grafični prikaz gostote naseljenosti platnice v št. rib na ha v spodnjesavskem ribiškem 
območju pred in po letu 1997 ter območje dovoljenega odstrela in plašenja v sezoni 2011-2012 (rdeča 

črta). 

 

 
Slika 41: Grafični prikaz drstišč platnice v spodnjesavskem ribiškem območju ter območje 

dovoljenega odstrela in plašenja v sezoni 2011-2012 (rdeča črta). 
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ZZRS ima zbrane podatke o 30 lokacijah drstišč platnice v spodnjesavskem ribiškem 
območju. 22 jih je evidentiranih na območju Save, 1 na območju Mirne in 7 na območju Sotle 
(Slika 41). Vsa evidentirana drstišča platnice razen enega se nahajajo izven območja kjer je z 
vsakoletno odločbo dovoljen odstrel oziroma plašenje kormoranov. 
 
Dinamika uplena platnice v 26 letih (1986-2011) kaže drugačne trende kot uplen podusti. 
Tako je bil letni uplen platnice v letih 1986-1995 manjši kot 1.000 rib letno, nato je pričel 
naraščati in dosegel višek leta 2004, ko je bilo uplenjenih preko 5.000 platnic. Po letu 2004 je 
sledil padec letnega uplena, ki se je tako v zadnjih letih (2008-2011) gibal okoli števila 2.000 
uplenjenih platnic letno (Slika 42). 
 
Po podatkih Ribiškega katastra je bilo v 26 letih v spodnjesavskem ribiškem območju 
vloženih le 6.900 platnic. 

Število izkoriščenih ciprinidnih ribolovnih dni v spodnjesavskem ribiškem območju je bilo 
opisano že pri podusti (Slika 42). 
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Slika 42: Grafični prikaz uplena platnice (število in masa) ter število izkoriščenih ciprinidnih 
ribolovnih dni v letih 1986-2011 v spodnjesavskem ribiškem območju. 
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4.3.4. Prisotnost kormoranov v spodnjesavskem ribiškem območju 

Na rednem zimskem štetju vodnih ptic je bilo na spodnjesavskem območju med letoma 2002 -
2011 povprečno preštetih 565 kormoranov, od tega največ leta 2003 (1.010) in najmanj leta 
2008 (247; Slika 43). 
 

 
Slika 43: Grafični prikaz števila preštetih kormoranov na rednem zimskem štetju vodnih ptic na 

spodnjesavskem območju. 

4.3.5. Mnenje ZZRS o vplivu velikega kormorana na spodnjesavskem  ribiškem 
območju in predlogi nadaljnjih ukrepov 

V spodnjesavskem ribiškem območju so za Savo na voljo podatki o naseljenosti podusti in 
platnice le iz obdobja po prihodu kormoranov, zato primerjave niso možne. Treba je 
poudariti, da je na tem ribiškem območju v tem časovnem obdobju prišlo do gradnje več 
novih hidroenergetskih objektov, ki so posledično bistveno spremenili strugo reke Save, kar 
pomeni tudi spremembo habitatov, pojav novih ribjih vrst in spremembo v naseljenosti 
obstoječih vrst rib. Na  recentno naseljenost podusti in platnice so vplivali tudi kormorani, ki 
so stalno prisotni na tem območju. Po našem mnenju bi bilo potrebno dodatno zaščititi vsa 
drstišča podusti in platnice na tem območju. Na novih hidroenergetskih objektih je uveden 
tudi stalen monitoring ribjih vrst, ki nam bo dal več informacij o stanju naseljenosti podusti in 
platnice na tem območju, kakor tudi informacije o morebitnih spremembah v vrstni sestavi 
ribjih vrst in velikosti njihovih populacij. 
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4.4. Notranjsko-ljubljansko ribiško območje 

Notranjsko-ljubljansko ribiško območje obsega vse ponikalnice v sistemu Ljubljanice (Bloke, 
Loška dolina, Cerkniško jezero, Rak, Pivka s pritoki, Unica, Logaščica itd.) ter Ljubljanico od 
izvirov do izliva v Savo s pritoki. V notranjsko-ljubljanskem ribiškem območju je določenih 
šest ribiških okolišev in sicer: cerkniški, postojnski, vrhniški, barjanski, dolomitski in vevški 
ribiški okoliš. Iz cerkniškega ribiškega okoliša je izločen del (Obrh v Loški dolini s pritoki; 
Cerkniško jezero od izvira Stržena do črte Retje-Ponikve-Vrata-Zadnji kraj s pritoki), iz 
vrhniškega ribiškega okoliša je izločen del (Unica od izvira do poniknjenja s pritoki), iz 
barjanskega ribiškega okoliša je izločen del (Iščica od izvira do mostu v Hauptmancah s 
pritoki razen Želimeljščice), ki so v skladu z Uredbo od določitvi voda posebnega pomena in 
načinu izvajanja ribiškega upravljanja v njih (Uradni list RS, št. 52/2007) določeni za vode 
posebnega pomena. 

4.4.1. Lipan 

Na notranjsko–ljubljanskem ribiškem območju je lipan prisoten v Ljubljanici ter v Unici, 
Obrhu, Gradaščici, Iški in Iščici (Slika 44). 
 
Inventarizacije ribjih populacij so bile opravljene na vodah posebnega pomena (Unica, Obrh, 
Iščica) ter tudi na Ljubljanici in Gradaščici (Slika 45). Podatki o naseljenosti lipana pred 
letom 1997 na posameznih vzorčnih mestih so za Obrh od 71 do 630 lipanov na hektar, na 
Unici 90 do 552 na hektar, Iščici 21 do 122 lipanov na hektar. Po letu 1997 pa so podatki za 
naseljenost na Obrhu 5 do 1059, na Unici 530 do 1262 in na Iščici 83 do 173 lipanov na 
hektar. Na Gradaščici so bili podatki o naseljenosti lipana pred letom 1997 27 do 941, po letu 
1997 pa 10 do 250 lipanov na hektar. Za Ljubljanico so na voljo le podatki o naseljenosti po 
letu 1997, kjer je bila naseljenost lipana na posameznih mestih med 49 in 291 rib na hektar. 
 
ZZRS ima zbrane podatke o 34 lokacijah drstišč lipana v notranjsko-ljubljanskem ribiškem 
območju. Enaidvajset jih je evidentiranih na območju Unice osem na območju Ljubljanice z 
pritoki razen Gradaščice, kjer je evidentirano 5 drstič lipana (Slika 46). Večina drstišč se 
nahaja na območju kjer je z vsakoletno odločbo dovoljen odstrel oziroma plašenje 
kormoranov.  
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Slika 44: Prostorski prikaz razširjenosti lipana v notranjsko-ljubljanskem ribiškem območju. (vir: 
ribiški kataster, baza podatkov ZZRS). 



 

        ZZRS  Strokovne podlage za dolgoročno reševanje problematike rib in kormoranov 43 

 

 

Slika 45: Grafični prikaz gostote naseljenosti lipana v št. rib na ha v notranjsko-ljubljanskem ribiškem 
območju pred in po letu 1997 ter območje dovoljenega odstrela in plašenja v sezoni 2011-2012 (rdeča 

črta). 



 

        ZZRS  Strokovne podlage za dolgoročno reševanje problematike rib in kormoranov 44 

 

 
Slika 46: Grafični prikaz drstišč lipana v notranjsko-ljubljanskem ribiškem območju ter območje 

dovoljenega odstrela in plašenja v sezoni  2011-2012 (rdeča črta). 
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Po podatkih o uplenu lipana iz Ribiškega katastra je moč razbrati, da se je uplen začel 
zmanjševati od skoraj 2.500 uplenjenih osebkov v letih 1991 in 1992  na manj kot 500 
lipanov leta 1995. Zmanjšanje uplena sovpada z masovnim prihodom kormoranov v zimskem 
obdobju. Uplen je v kasnejšem obdobju nihal med 500 in 1.000 osebki, a po letu 2008 ni več 
presegel 500 lipanov (Slika 47). 
 
Izvajalci ribiškega upravljanja na notranjsko-ljubljanskem ribiškem območju so v letih 1986 
do 1990 vzdrževalno vlagali predvsem zarod, manj mladice (9-20 cm) in večje lipane. Skupno 
je bilo v 26 letih (1986-2011) vloženih 172.096 lipanov ali povprečno 6.619  letno. 
 
Skupno število izkoriščenih salmonidnih ribolovnih dni na tem območju je bilo največje v 
letih 1991-93, nato je upadlo in od leta 2004 ni več preseglo števila 4.000 (Slika 47). 
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Slika 47: Grafični prikaz uplena lipana (število in masa) ter število izkoriščenih salmonidnih 

ribolovnih dni v letih 1986-2011 v notranjsko-ljubljanskem ribiškem območju. 

4.4.2. Podust 

Podust v notranjsko-ljubljanskem ribiškem območju poseljuje predvsem glavno strugo reke 
Ljubljanice vse od Vrhnike do izliva v Savo. Najdemo jo tudi v pritokih Iščica (do mostu za 
Hauptmance), Mali Graben in Gradaščica (Slika 48). Njena populacija je najštevilčnejša v 
spodnjem toku Ljubljanice, od jezu v Vevčah do izliva v Savo. V Nanoščici se je podust 
pojavila v letu 2012. 
 
Podatki o naseljenosti podusti iz inventarizacij niso primerljive, saj so na voljo podatki o 
naseljenosti podusti pred letom 1997 le za pritoke Ljubljanice, po letu 1997 pa za glavno 
strugo Ljubljanice, kjer je bila ocenjena naseljenost na posameznih vzorčnih mestih med 58 in 
218 podusti na hektar (Slika 49). 
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Slika 48: Prikaz razširjenosti podusti v notranjsko-ljubljanskem ribiškem območju. (vir: ribiški 
kataster, baza podatkov ZZRS). 
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Slika 49: Grafični prikaz gostote naseljenosti podusti v št. rib na ha v notranjsko-ljubljanskem 
ribiškem območju pred in po letu 1997 ter območje dovoljenega odstrela in plašenja v sezoni 2011-

2012 (rdeča črta). 
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Slika 50: Grafični prikaz drstišč podusti v notranjsko-ljubljanskem ribiškem območju ter območje 
dovoljenega odstrela in plašenja v sezoni  2011-2012 (rdeča črta). 
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ZZRS ima zbrane podatke o 10 lokacijah drstišč podusti v notranjsko-ljubljanskem ribiškem 
območju. Šest  jih je evidentiranih na območju Ljubljanice s pritoki razen Gradaščice, kjer so 
evidentirana 3 drstiča podusti (Slika 50). Večina drstišč se nahaja izven območja kjer je z 
vsakoletno odločbo dovoljen odstrel oziroma plašenje kormoranov. 
 
Uplen podusti je z nekaj izjemami pričel upadati že leta 1986, ko je bilo uplenjenih preko 
8.000 osebkov. Le v letih 1988, 1992, 1996, 1997 in 2001 so bili opazni večji delni porasti 
uplena glede na prejšnje leto. Uplen podusti po letu 1992 ni več presegel številke 4.000, po 
letu 2002 pa 1.000 uplenjenih podusti na leto (Slika 51).  
 
Komentar k številu izkoriščenih ciprinidnih ribolovnih dni kamor spada tudi ribolov podusti 
in platnice je podan pri opisu platnice. 
 
V 26 letih (1986-2011) je bilo v ribolovne revirje notranjsko-ljubljanskega ribiškega območja 
vloženo 265.675 podusti ali 10.218 letno. 
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Slika 51: Grafični prikaz uplena podusti (število in masa) ter število izkoriščenih ciprinidnih 
ribolovnih dni v letih 1986-2011 v notranjsko-ljubljanskem ribiškem območju. 

4.4.3. Platnica 

Platnica v notranjsko-ljubljanskem ribiškem območju poseljuje predvsem glavno strugo 
Ljubljanice in nekatere pritoke Ljubljanice (Mali graben, Gradaščica in spodnji del Iščice; 
(Slika 52)).  
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Slika 52: Prostorski prikaz razširjenosti platnice v notranjsko-ljubljanskem ribiškem območju. (vir: 
ribiški kataster, baza podatkov ZZRS) 

 
Podatki o naseljenosti podusti iz inventarizacij (vzorčenj) so na voljo za obdobje po letu 1997, 
ko je bila ocenjena naseljenost platnice na posameznih vzorčnih mestih na Ljubljanici med 3 
in 137 platnic na hektar (Slika 53). 
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Slika 53: Grafični prikaz gostote naseljenosti platnice v št. rib na ha v notranjsko-ljubljanskem 
ribiškem območju pred in po letu 1997 ter območje dovoljenega odstrela in plašenja v sezoni 2011-

2012 (rdeča črta). 
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Slika 54: Grafični prikaz drstišč platnice v notranjsko-ljubljanskem ribiškem območju ter območje 

dovoljenega odstrela in plašenja v sezoni 2011-2012 (rdeča črta). 
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ZZRS ima zbrane podatke o 9 lokacijah drstišč platnice v notranjsko-ljubljanskem ribiškem 
območju. Šest jih je evidentirano na območju Ljubljanice s pritoki razen Gradaščice, kjer so 
evidentirana 3 drstiča platnice (Slika 54). Vsa  drstišča se nahajajo izven  območja kjer je z 
vsakoletno odločbo dovoljen odstrel oziroma plašenje kormoranov. 
 
Uplen platnice v notranjsko-ljubljanskem ribiškem območju je od leta 1986 pa vse do leta 
1994 strmo naraščal, ko je skoraj dosegel številko 4.000 uplenjenih platnic. Po letu 1994 
beležimo strm padec uplena, saj je bil ta že leta 1997 manjši kot 1.000 osebkov. Kasneje je 
bilo število 1.000 preseženo le v letih 1998, 1999 in 2002, v zadnjih letih pa se je uplen 
zmanjšal pod 500 uplenjenih platnic letno (Slika 55). 
 
V vseh 26 letih je bilo v ribolovne revirje notranjsko-ljubljanskega ribiškega območja vloženo 
skupaj 17.301 platnic (v povprečju 665 letno).  

Število izkoriščenih ciprinidnih ribolovnih dni v notranjsko-ljubljanskem ribiškem območju, 
kamor spada ribolov podusti in platnice, je v letih 1986-1993 presegalo 20.000 ribolovnih dni, 
kasneje ga je preseglo le leta 1998. Od leta 2005 naprej je število izkoriščenih ciprinidnih 
ribolovnih dni manj kot 15.000 (Slika 55). 
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Slika 55: Grafični prikaz uplena platnice (število in masa) ter število izkoriščenih ciprinidnih 

ribolovnih dni v letih 1986-2011 v notranjsko-ljubljanskem ribiškem območju. 

 

4.4.4. Prisotnost kormoranov v notranjsko-ljubljanskem ribiškem območju 

V notranjsko ljubljanskem ribiškem območju sta opredeljeni dve večji območji z večjim 
številom prezimujočih ptic. Eno se nahaja na Cerkniškem jezeru, drugo pa na Ljubljanskem 
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barju, na Ljubljanici pod izlivom Podlipščice (SPA Natura območje Ljubljanko barje). Na 
notranjsko ljubljansko ribiško območje po našem mnenju prihajajo kormorani, ki so bili na 
rednem letnem štetju vodnih ptic zabeleženi na reki Savi in na notranjsko primorski regiji. Na  
Notranjskem in Primorskem je bilo največ kormoranov v letu 2007, in sicer 230, najmanj pa 
leta 2006, ko so jih prešteli le 33. Na spodnji Savi je bilo največ kormoranov v letu 2003, in 
sicer 1.010 ptic, najmanj pa leta 2008, ko so jih prešteli 247 (Sliki 56 in 57). 
 

 
Slika 56: Grafični prikaz števila preštetih kormoranov na rednem zimskem štetju vodnih ptic v 

notranjsko primorski regiji. 

 

 
Slika 57: Grafični prikaz števila preštetih kormoranov na rednem zimskem štetju vodnih ptic v 

spodnjesavski regiji. 
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4.4.5. Mnenje ZZRS o vplivu velikega kormorana na notranjsko-ljubljanskem 

ribiškem območju in predlogi nadaljnjih ukrepov 

Na območju kjer je odvračanje kormoranov potekalo v skladu z vsakoletnimi odločbami se je 
ohranilo ugodno stanje naseljenosti lipana (primer reke Unice). Na ugodno stanje so vplivala 
tudi dodatna vlaganja lipana različnih velikostnih kategorij. Na mestih, kjer plašenje oziroma 
odstrel nista dovoljena je naseljenost lipana občutno manjša (Ljubljanica). 
 
Zmanjševanje upada uplena podusti je bilo mnogo hitrejše, kot upad števila ciprinidnih 
ribolovnih dni, zato menimo, da so zlasti po letu 1998 upad uplena podusti dodatno povzročili 
tudi prezimujoči kormorani. 
 
Tudi upad uplena platnice se je zmanjševal mnogo hitreje kot upad števila ciprinidnih 
ribolovnih dni, zato menimo, da so zlasti po letu 1994 upad uplena platnice dodatno 
povzročili tudi prezimujoči kormorani, ki so pričeli prezimovati ravno v tem obdobju. 
 
Menimo, da bi bilo predvsem na območju Ljubljanice potrebno zaščititi populacije lipana, 
podusti in platnice pred velikim kormoranom z dovoljenjem plašenja oziroma odstrela v 
zimskem obdobju. 

4.5. Savinjsko ribiško območje 

Savinjsko ribiško območje obsega porečje Savinje od izvira do cestnega (tretjega) mostu v 
Zidanem mostu. V savinjskem ribiškem območju je določenih osem ribiških okolišev, in sicer 
zgornjesavinjski, mozirski, šempeterski, celjski, laški, velenjski, šoštanjski in voglajnski 
ribiški okoliš. 

4.5.1. Lipan 

Lipan v savinjskem ribiškem območju poseljuje predvsem zgornji tok reke Savinje, prisoten 
pa je tudi v Dreti, Hudinji in Ljubnici (Slika 58). 
 
Na sliki (Slika 59) je prikazana ocena gostote naseljenosti lipana v vodotokih v savinjskem  
ribiškem območju, podana kot število osebkov na hektar. Analizirali smo gostoto naseljenosti 
le po letu 1997, ker zgodnejših podatkov ni na voljo. Oceno gostote naseljenosti lipana smo 
lahko izdelali le za tiste odseke vodotokov, kjer smo izvedli ihtiološke raziskave, s katerimi 
smo pridobili kvantitativne podatke o prisotni populaciji lipana kar predstavlja izhodišče za 
izračun ocene naseljenosti. Vrednosti naseljenosti lipana na posameznih vzorčnih mestih se 
gibljejo v Savinji med 9 in 1.558 lipani na hektar, na Dreti na enem vzorčnem mestu 406 
lipanov na hektar in enem mestu na Bolski 9 lipanov na hektar. 
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Slika 58: Prostorski prikaz razširjenosti lipana v savinjskem ribiškem območju. (vir: ribiški kataster, 
baza podatkov ZZRS). 

 
 

 

Slika 59: Grafični prikaz gostote naseljenosti lipana v št. rib na ha v savinjskem ribiškem območju po 
letu 1997 ter območje dovoljenega odstrela in plašenja v sezoni 2011-2012 (rdeča črta). 
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Poudariti je treba, da je podatkov o prisotnosti omenjenih treh vrst rib v vodotokih bistveno 
več, kar potrjuje tudi javna evidenca, Ribiški kataster. Ker so v Ribiškem katastru evidentirani 
podatki o ribjih vrstah, ki jih posredujejo izvajalci ribiškega upravljanja, pridobljeni na 
različne načine (vlaganja, uplen, intervencijski in gojitveni odlovi,…), ki ne omogočajo 
kvantificiranja, na podlagi le-teh ni mogoče izdelati ocene gostote populacije lipana. Za bolj 
realno oceno gostote naseljenosti teh treh vrst rib bi bilo treba podatke pridobiti z ihtiološkimi 
raziskavami, torej z izvedbo ustreznih metod vzorčenja. Na sliki (Napaka! Vira sklicevanja 
ni bilo mogoče najti.) so označene tudi lokacije na vodotokih, kjer je bil z odločbo 
Ministrstva za kmetijstvo in okolje v sezoni 2011-2012 dovoljen odvzem in/ali plašenje 
velikega kormorana z ustreznimi sredstvi. 
 
ZZRS ima zbrane podatke o 139 lokacijah drstišč lipana v savinjskem ribiškem območju. 123 
jih je evidentiranih na Savinji z Lučnico, 16 pa na Dreti. Večina evidentiranih drstišč lipana se 
nahaja na območju kjer je z vsakoletno odločbo dovoljen odstrel oziroma plašenje 
kormoranov (Slika 60). 

 

  

Slika 60: Grafični prikaz drstišč lipana v savinjskem ribiškem območju ter območje dovoljenega 
odstrela in plašenja v sezoni 2011-2012 (rdeča črta). 

 
 
Uplen lipana po podatkih Ribiškega katastra v letih 1986 do 2011 kaže predvsem med letoma 
1986 in 2000 precejšnja nihanja, saj je bilo leta 1990 uplenjeno preko 4.000 lipanov, že 
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naslednje leto pa več kot polovica manj (pod 1.500). Kasneje je uplen zopet narastel in 
dosegel višek leta 1996 s preko 2.500 uplenjenimi lipani. Sledi naglo upadanje uplena, saj po 
letu 2001 uplen ni več presegel 1.000 letno uplenjenih lipanov (Slika 61). 
 
V savinjskem ribiškem območju je bilo v letih 1986-2011 v ribolovne revirje vloženo skupno 
247.156 lipanov različnih velikostnih kategorij. Povprečni letni vložek tako znaša 9.506 
lipanov. 
  
Število izkoriščenih salmonidnih ribolovnih dni v savinjskem ribiškem območju se je 
večinoma gibalo med 3.000 in 5.000 letno, le v letih 1988, 1990 in leta 2008 je preseglo 
število 6.000. V letih 1991, 1994, 1999 in 2001-2005 je bilo število salmonidnih ribolovnih 
dni manjše od števila 4.000. Leta 2010 so bili prvič zabeleženi tudi ribolovni dnevi po sistemu 
ujemi in spusti (Slika 61). 
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Slika 61: Grafični prikaz uplena lipana (število in masa) ter število izkoriščenih salmonidnih 
ribolovnih dni v letih 1986-2011 v savinjskem ribiškem območju. 

4.5.2. Podust 

Podust v savinjskem ribiškem območju poseljuje predvsem srednji in spodnji tok reke Savinje 
od Letuša do izliva v reko Savo; njena populacija je največja na odseku Letuš-Celje. Podust 
poseljuje še reko Hudinjo in spodnji tok reke Drete, Voglajne in Pake (Slika 62). 
 
Podatki o naseljnosti podusti na podlagi raziskav v savinjskem ribiškem okolišu, s katerimi 
razpolaga ZZRS, so vsi iz novejšega obdobja, po prihodu kormoranov v Slovenijo v letu 
1997. Veliko podatkov je bilo pridobljenih z raziskavami spodnjega dela Savinje dolvodno od 
Celja. Ocena naseljenosti podusti na posameznih vzorčnih mestih na Savinji je bila med 69 in 
1.830 podusti na hektar (Slika 63). 
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Slika 62: Prostorski prikaz razširjenosti podusti v savinjskem ribiškem območju. (vir: ribiški kataster, 

baza podatkov ZZRS. 

 

Slika 63: Grafični prikaz gostote naseljenosti podusti v št. rib na ha v savinjskem ribiškem območju po 
letu 1997 ter območje dovoljenega odstrela in plašenja v sezoni 2011-2012 (rdeča črta). 
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ZZRS ima zbrane podatke o 75 lokacijah drstišč podusti v savinjskem ribiškem območju. 45 
jih je evidentiranih na Savinji s pritoki brez Hudinje in Voglajne, kjer je evidentirano 11 in 19 
drstišč (Slika 64). Večina evidentiranih drstišč podusti se nahaja izven območja kjer je z 
vsakoletno odločbo dovoljen odstrel oziroma plašenje kormoranov.  

 

 

 
Slika 64: Grafični prikaz drstišč podusti v savinjskem ribiškem območju ter območje dovoljenega 

odstrela in plašenja v sezoni 2011-2012 (rdeča črta). 

 

Uplen podusti v obravnavanem obdobju je v prvih desetih letih precej nihal - od skoraj 10.500 
podusti leta 1989 do 5.000 v letu 1991. Kasneje se je uplen zopet povečeval do leta 1993, 
upadel leta 1994 in narastel na preko 8.000 uplenjenih podusti v letu 1998. Sledil je trend 
upadanja uplena vse do leta 2011, ko je bilo uplenjenih manj kot 4.500 podusti (Slika 65). 
 
V 26 letih (1986-2011) je bilo v ribolovne revirje savinjskega ribiškega območja vloženo 
2.147.689 podusti ali povprečno 82.603  letno. 
 
 Število izkoriščenih ciprinidnih ribolovnih dni v savinjskem ribiškem območju kamor spada 
tudi ribolov podusti in platnice je bilo največje leta 1986 ko je bilo izkoriščenih 51.690 dni.  
Po letu  1994 je padlo po 40.000 ribolovnih dni, po letu 1998 pa pod 30.000 ribolovnih dni z 
izjemo leta 2000 (40.801). Po letu 2000 se je gibalo med 20.000 in 30.000 ribolovnih dni 
(Slika 65). 
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Slika 65: Grafični prikaz uplena podusti (število in masa) ter število izkoriščenih ciprinidnih 
ribolovnih dni v letih 1986-2011 v savinjskem ribiškem območju. 

4.5.3. Platnica 

Platnica v savinjskem ribiškem območju naseljuje predvsem srednji in spodnji tok reke 
Savinje, Hudinje in Voglajne (Slika 66). Podobno, kot velja za podust, je največja naseljenost 
platnice v srednjem in spodnjem delu reke Savinje. 
 
Podatki o naseljnosti platnice na podlagi raziskav v savinjskem ribiškem okolišu, s katerimi 
razpolaga ZZRS, so podobno kot podatki za podust vsi iz obdobja po letu 1997, torej po 
prihodu velikega kormorana v Slovenijo. Tudi za platnico je bilo veliko podatkov 
pridobljenih z raziskavami spodnjega dela Savinje dolvodno od Celja. Tako je bila ocena 
naseljenosti platnice na posameznih vzorčnih mestih na Savinji med 32 in 1.642 platnic na 
hektar, v Voglajni pa med 22 in 297 platnic na hektar (Slika 67). 
 
ZZRS ima zbrane podatke o 22 lokacijah drstišč platnice v savinjskem ribiškem območju. 14 
jih je evidentiranih na Savinji s pritoki brez Voglajne, kjer je evidentirano 8 drstišč (Slika 68). 
Večina evidentiranih drstišč platnice se nahaja izven območja kjer je z vsakoletno odločbo 
dovoljen odstrel oziroma plašenje kormoranov.  
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Slika 66: Prostorski prikaz razširjenosti platnice v savinjskem ribiškem območju. (vir: ribiški kataster, 

baza podatkov ZZRS. 

 

 

Slika 67: Grafični prikaz gostote naseljenosti platnice v št. rib na ha v savinjskem ribiškem območju 
po letu 1997 ter območje dovoljenega odstrela in plašenja v sezoni 2011-2012 (rdeča črta). 
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Slika 68: Grafični prikaz drstišč platnice v savinjskem ribiškem območju ter območje dovoljenega 

odstrela in plašenja v sezoni 2011-2012 (rdeča črta). 

 

Po podatkih Ribiškega katastra ima dinamika uplena platnice v letih od 1986 do 2011 izrazit 
vrh v letu 1998, ko je bilo uplenjenih preko 700 platnic, drugače je bil uplen med 250 in 500 
uplenjenimi platnicami letno, po letu 2005 je padel pod 250 uplenjenih platnic letno (Slika 
69). 
 
Vlaganj platnice je bilo v primerjavi z podustjo precej manj, poleg tega so se izvajala bolj 
naključno kot načrtno. Skupaj je bilo vloženih 52.858 podusti v 26 letih. Število izkoriščenih 
ciprinidnih ribolovnih dni v savinjskem ribiškem območju, kamor prištevamo tudi ribolov 
podusti in platnice, se je od leta 1986 do leta 2000 stalno zmanjševalo (z 50.000 na manj kot 
30.000). Po letu 2001 število izkoriščenih ribolovnih dni ni več preseglo števila 30.000. 
 
Število izkoriščenih ribolovnih dni kamor spada tudi ribolov platnice je bilo opisano že pri 
opisu podusti v savinjskem ribiškem območju. 
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Slika 69: Grafični prikaz uplena platnice (število in masa) ter število izkoriščenih ciprinidnih 
ribolovnih dni v letih 1986-2011 v savinjskem ribiškem območju. 

4.5.4. Prisotnost kormoranov v savinjskem ribiškem območju 

Obravnavani odseki reke Savinje s pritoki niso opredeljeni kot odseki z večjim številom 
prezimujočih ptic. Na reki Savinji je bilo največ kormoranov v letu 2009, in sicer 410 ptic, 
najmanj pa leta 2004, ko so jih prešteli 88 (Slika 70).  
 
 

 

Slika 70: Grafični prikaz števila preštetih kormoranov na rednem zimskem štetju vodnih ptic v 
savinjski regiji. 
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4.5.5. Mnenje ZZRS o vplivu velikega kormorana na savinjskem ribiškem območju in 

predlogi nadaljnjih ukrepov 

Na območju zgornjega toka Savinje in Drete, kjer je lipan tudi ena od vodilnih ribjih vrst, je 
naseljenost ugodna, vendar je to posledica predvsem večjih vzdrževalnih vlaganj in 
plašenja/odstrela kormoranov v skladu z vsakoletno odločbo. Na drugih odsekih je naseljenost 
lipana manjša. 
 
Območje največje naseljenosti podusti v savinjskem ribiškem območju se nahaja izven 
območja, za katerega je z odločbo dovoljen odstrel oziroma plašenje kormoranov. Znan je 
dogodek, ki ga citirajo celo tuji avtorji (Kohl, 2012) iz marca 2001, ko je 150-200 
kormoranov dva dni zapored na Savinji pri Celju »napadalo« podusti, ki so se pred drstjo 
začele zbirati v večje jate. Več sto poginulih podusti večjih velikosti, ki jih kormorani niso 
mogli pojesti, so ribiči v naslednjih dneh našli poginule ob obali Savinje. Opisani dogodek je 
le en od utemeljenih razlogov, da bi bilo potrebno zaščititi vsaj drstišča in preddrstno zbiranje 
podusti in platnice pred kormorani na reki Savinji in pritokih. 

4.6. Novomeško ribiško območje 

Novomeško ribiško območje obsega porečje reke Krke od izvirov do izliva v Savo, in sicer 
vse ponikalnice v sistemu Krke ter Grosupeljščico, Bičje, Račno, Rašico, Bistrico, Ribnico s 
pritoki, Višnjico in Temenico. 
 
V novomeškem ribiškem območju je določenih šest ribiških okolišev, in sicer grosupeljski, 
ribniški, žužemberški, brežiški (del reke Krke), novomeški in kostanjeviški. Iz novomeškega 
ribiškega območja je izločen del žužemberškega ribiškega okoliša, ki je v skladu z Uredbo o 
določitvi voda posebnega pomena in načinu izvajanja ribiškega upravljanja v njih določen za 
vode posebnega pomena. 

4.6.1. Lipan 

V novomeškem ribiškem območju lipan poseljuje predvsem srednji tok reke Krke ter odseke 
vodotokov Temenica, Grosupeljščica in Bistrica (Slika 71), vendar nikjer ni prevladujoča 
ribja vrsta.  
 
Na sliki (Slika 72) je prikazana ocena gostote naseljenosti lipana v vodotokih v novomeškem 
ribiškem območju, podana kot število osebkov na hektar. Oceno gostote naseljenosti lipana, 
podusti in platnice smo lahko izdelali le za tiste odseke vodotokov, kjer smo izvedli ihtiološke 
raziskave, s katerimi smo pridobili kvantitativne podatke o prisotni populaciji lipana, kar 
predstavlja izhodišče za izračun ocene naseljenosti. Analizirali smo gostoto naseljenosti pred 
in po letu 1997. Pred letom 1997 se je gostota naseljenosti lipana na posameznih vzorčnih 
mestih na Krki gibala med 12 in 144 lipani na hektar. Po letu 1997 pa od 13 do 36 lipanov na 
hektar. 
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Slika 71: Prostorski prikaz razširjenosti lipana v novomeškem ribiškem območju. (vir: ribiški kataster, 
baza podatkov ZZRS). 

 

 

Slika 72: Grafični prikaz gostote naseljenosti lipana v št. rib na ha v novomeškem ribiškem območju 
pred in po letu 1997 ter območje dovoljenega odstrela in plašenja v sezoni 2011-2012 (rdeča črta). 
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Poudariti je treba, da je podatkov o prisotnosti lipana v vodotokih bistveno več, kar potrjuje 
tudi javna evidenca, Ribiški kataster. Ker so v Ribiškem katastru evidentirani podatki o ribjih 
vrstah, ki jih posredujejo izvajalci ribiškega upravljanja, pridobljeni na različne načine 
(vlaganja, uplen, intervencijski in gojitveni odlovi,…), ki ne omogočajo kvantificiranja, na 
podlagi le-teh ni mogoče izdelati ocene gostote populacije lipana. Na sliki so označene tudi 
lokacije na vodotokih, kjer je bil z odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje v sezoni 2011-
2012 dovoljen odvzem in/ali plašenje velikega kormorana z ustreznimi sredstvi. 
 
ZZRS ima zbrane podatke o 24 lokacijah drstišč lipana v novomeškem ribiškem območju 
(Slika 73). Vsa so evidentirana na območju Krke in se nahajajo na  območju kjer je z 
vsakoletno odločbo dovoljen odstrel oziroma plašenje kormoranov.  

 

 
Slika 73: Grafični prikaz drstišč lipana v novomeškem ribiškem območju ter območje dovoljenega 

odstrela in plašenja v sezoni 2011-2012 (rdeča črta). 

 
Uplen lipana na reki Krki je med leti 1986 do 1993 nihal, nadalje pa je opaziti dokaj strm 
trend upadanja uplena lipana. Tako je bilo v letih 1987 in 1993 še uplenjeno 300 lipanov na 
sezono, po letu 2005 je uplen padel pod sto osebkov na sezono (Slika 74). 
 
Po podatkih Ribiškega katastra je bilo v novomeško ribiško območje od leta 1986 do 2011 
vloženih 168.889 lipanov. 
 
Število izkoriščenih salmonidnih ribolovnih dni se je v novomeškem ribiškem območju od 
leta 1986 do leta 2011 vseskozi gibalo med 6.000 in 3.000, z izjemo leta 1991 in 1993, ko je 
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bilo število 6.000 preseženo. Po letu 2000 je število izkoriščenih salmonidnih ribolovnih dni 
padlo pod 5.000, po letu 2002 pa pod 4.000 (Slika 74). 
 
Strm upad uplena lipana tudi na reki Krki sovpada s prvimi zimskimi prihodi velikega 
kormorana na območje Slovenije. 
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Slika 74: Grafični prikaz uplena lipana (število in masa) ter število izkoriščenih salmonidnih 
ribolovnih dni v letih 1986-2011 v novomeškem ribiškem območju. 

4.6.2. Podust 

V novomeškem ribiškem območju je razširjenost podusti omejena na srednji in spodnji tok 
reke Krke. Naseljuje tudi potok Sušica, predvsem od jezu pri Bučarju v Dolenjskih Toplicah 
do izliva, spodnji del  reke Temenice od jezu na Loki do izliva, spodnji del Težke vode od 
jezu v Šmihelu do izliva, spodnje dele potokov Lešnica, Rateški potok in Toplica ter reko 
Raduljo (Slika 75).   
 
Na sliki (Slika 76) je prikazana ocena gostote naseljenosti podusti v vodotokih v novomeškem 
ribiškem območju, podana kot število osebkov na hektar. Analizirali smo gostoto naseljenosti 
le po letu 1997. Oceno gostote naseljenosti podusti smo lahko izdelali le za tiste odseke 
vodotokov, kjer smo izvedli ihtiološke raziskave, s katerimi smo pridobili kvantitativne 
podatke o prisotni populaciji podusti, kar predstavlja izhodišče za izračun ocene naseljenosti.  
V pritokih Krke je bila naseljenost podusti na posameznih vzorčnih mestih ocenjena med 32 
in 3.385 podusti na hektar, na Krki pa na dveh vzorčnih mestih 41 do 43 podusti na hektar. 
Poudariti je treba, da je podatkov o prisotnosti podusti v vodotokih bistveno več, kar potrjuje 
tudi javna evidenca, Ribiški kataster.  
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Slika 75: Prostorski prikaz razširjenosti podusti v novomeškem ribiškem območju. (Vir: ribiški 
kataster, baza podatkov ZZRS). 

 

 
Slika 76: Grafični prikaz gostote naseljenosti podusti v št. rib na ha v novomeškem ribiškem območju  

po letu 1997 ter območje dovoljenega odstrela in plašenja v sezoni 2011-2012 (rdeča črta). 

 

ZZRS ima zbrane podatke o 50 lokacijah drstišč podusti v novomeškem ribiškem območju 
(Slika 77). Vsa so evidentirana na območju Krke in večinoma izven območja kjer je z 
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vsakoletno odločbo dovoljen odstrel oziroma plašenje kormoranov. Omeniti je potrebno tudi 
izlivni del Krke, kamor prihajata na drst podust in platnica iz reke Save. 

 

     

Slika 77: Grafični prikaz drstišč podusti v novomeškem ribiškem območju ter območje dovoljenega 
odstrela in plašenja v sezoni 2011-2012 (rdeča črta). 

 
Uplen podusti v Novomeškem ribiškem območju za 26 letno obdobje od leta 1986 do 2011 
kaže trend stalnega upadanja z nekaj izjemami, ko je bil uplen večji kot predhodnje leto. Tako 
so leta 1987, 1990, 1993, 1996, 1998, 2000, 2003, 2006 in 2010 ribiči uplenili več podusti kot 
predhodnje leto. Uplen je bil leta 1987 in 1988 večji od 10.000 uplenjenih podusti, po letu 
1990 se je zmanjšal pod 6.000, po letu 2000 pa pod 2.000. Veliki padci uplena so vidni med 
letoma 1988 in 1989 ter med letoma 2000 in 2001 (Slika 78). 
 
Reka Krka je nedvomno reka, v katero je bilo v zadnjih 26 letih vloženo največ podusti 
različnih velikostnih razredov. Med letoma 1994 in 2011 je bilo tako vloženih 1.918.633 
podusti, kar pomeni povprečno 75.453 podusti letno. Vsa ta vlaganja niso preprečila oziroma 
zaustavila padajočega trenda uplena te vrste.  
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Slika 78: Grafični prikaz uplena podusti (število in masa) ter število izkoriščenih ciprinidnih 

ribolovnih dni v letih 1986-2011 v novomeškem ribiškem območju. 

4.6.3. Platnica 

V novomeškem ribiškem območju je enako kot za podust razširjenost platnice omejena na 
srednji in spodnji tok reke Krke, ni pa prisotna v spodnjem toku reke Temenice. Platnica 
zahaja tudi v izlivne dele nakaterih potokov, pritokov reke Krke (pritoki Toplica, Radulja, 
Račna, Lokavc, Senuša, Čadraški potok, Studena in Kolarica; (Slika 79).  
 
Na sliki (Slika 80) je prikazana ocena gostote naseljenosti platnice v vodotokih v 
novomeškem ribiškem območju, podana kot število osebkov na hektar. Analizirali smo 
gostoto naseljenosti le po letu 1997. Oceno gostote naseljenosti podusti smo lahko izdelali le 
za tiste odseke vodotokov, kjer smo izvedli ihtiološke raziskave, s katerimi smo pridobili 
kvantitativne podatke o prisotni populaciji podusti, kar predstavlja izhodišče za izračun ocene 
naseljenosti.  V pritokih Krke je bila naseljenost na posameznih vzorčnih mestih ocenjena 
med 105 in 4.173 platnic na hektar, v sami strugi reke Krke pa med 19 in 108 platnic na 
hektar.  
 
Poudariti je treba, da je podatkov o prisotnosti platnice v vodotokih bistveno več, kar potrjuje 
tudi javna evidenca, Ribiški kataster.  
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Slika 79: Prostorski prikaz razširjenosti platnice v novomeškem ribiškem območju. (vir: ribiški 
kataster, baza podatkov ZZRS). 

 

 

Slika 80: Grafični prikaz gostote naseljenosti platnice v št. rib na ha v novomeškem ribiškem območju 
po letu 1997 ter območje dovoljenega odstrela in plašenja v sezoni 2011-2012 (rdeča črta). 
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ZZRS ima zbrane podatke o 64 lokacijah drstišč platnice v novomeškem ribiškem območju 
(Slika 81). Vsa so evidentirana na območju Krke in večinoma izven območja kjer je z 
vsakoletno odločbo dovoljen odstrel oziroma plašenje kormoranov.  

 

 
Slika 81: Grafični prikaz drstišč platnice v novomeškem ribiškem območju ter območje dovoljenega 

odstrela in plašenja v sezoni 2011-2012 (rdeča črta). 

 
Enako kot za podust tudi za platnico kaže trend uplena navzdol, vendar upadanje številčnosti 
uplena ni tako drastično kot pri podusti. Od približno 12.500 letno uplenjenih platnic v letu 
1986 so jih v letu 2011 uplenili le še 5.000 (Slika 82). 
 
Tudi platnica, predvsem manjših velikostnih razredov, se je vseskozi vlagala v Krko, le v letih 
1986-89, 1993, 1996, 1998-2001 in 2008 ni bilo vlaganj. Vloženo je bilo skupno 560.001 
platnic. 
 
Število izkoriščenih ciprinidnih ribolovnih dni se je v 26 letih (1986-2011) gibalo med 40.000 
in 15.000, v letih med 1986 do 1996 je precej nihalo, po tem letu je opazen trend upadanja do 
okoli 15.000 ribolovnih dni na leto v letu 2006. Od takrat naprej ni opaznega zmanjševanja 
števila ribolovnih dni (Slika 82). 
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Slika 82: Grafični prikaz uplena platnice (število in masa) ter število izkoriščenih ciprinidnih 
ribolovnih dni v letih 1986-2011 v novomeškem ribiškem območju. 

4.6.4. Prisotnost kormoranov v novomeškem ribiškem območju. 

Na novomeškem ribiškem območju je srednji in spodnji tok reke Krke od mostu v Straži do 
mostu v Krški vasi opredeljen kot pomembnejše prezimovališče vodnih ptic v slovenskem 
merilu. Na posameznih odsekih je zabeleženo do 300 vodnih ptic (Slika 83). V novomeško 
ribiško območje prihajajo tudi kormorani iz spodnjesavske regije.  
 

 
Slika 83: Grafični prikaz števila preštetih kormoranov na rednem zimskem štetju vodnih ptic v 

spodnjesavski regiji. 
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4.6.5. Mnenje ZZRS o vplivu velikega kormorana na novomeškem ribiškem območju 

in predlogi nadaljnjih ukrepov 

Strm upad uplena lipana tudi na reki Krki sovpada s prvimi večjimi zimskimi prihodi velikega 
kormorana na območje Slovenije. Odsek Krke, kjer se nahaja vitalna populacija lipana, je 
varovan z vsakoletnim plašenjem in odstrelom, zavarovana so tudi drstišča. Menimo, da bi 
bilo potrebno povečati dovoljeno število odstreljenih kormoranov na tem območju. 
 
Tako podust kot platnica sta številčnejši v posameznih pritokih Krke, kot pa v sami strugi, kar 
lako pomeni, da so se tja zatekle zaradi plenjenja kormoranov v glavni strugi reke Krke.  
Drstišča platnice in podusti predvsem v srednjem in spodnjem delu Krke (razen izlivnega 
dela) ostajajo nezaščitena. Po našem mnenju bi bilo potrebno ta drstišča vključiti v območje 
kjer je dovoljeno plašenje oziroma odstrel kormorana preko zimske sezone. 

4.7. Kočevsko-belokranjsko ribiško območje 

Kočevsko-belokranjsko ribiško območje obsega porečje reke Kolpe s Čabranko do državne 
meje, vključno s pritoki na levem bregu (Rinža). V kočevsko-belokranjskem ribiškem 
območju so določeni štirje ribiški okoliši in sicer kočevski, viniški, črnomaljski in metliški. Iz 
kočevsko-belokranjskega ribiškega območja je izločen del kočevskega ribiškega okoliša, in 
sicer odsek reke Kolpe od jezu v Slavskem Lazu do jezu v Dolu pri Starem Trgu s pritoki na 
levem bregu, ki je v skladu z Uredbo o določitvi voda posebnega pomena in načinu izvajanja 
ribiškega upravljanja v njih določen za vode posebnega pomena. 

4.7.1. Lipan 

V kočevsko–belokranjskem ribiškem območju lipan naseljuje predvsem zgornji in srednji tok 
reke Kolpe, s katerim upravljata ribiški družini Kočevje in Črnomelj ter ZZRS (Slika 84). V 
tem delu reke Kolpe je lipan ena od prevladujočih ribjih vrst. 
 
ZZRS je na reki Kolpi opravil kar nekaj raziskav (inventarizacij) tako pred prihodom 
kormoranov kot tudi kasneje (Slika 85). Rezultati raziskav kažejo, da je populacija lipana na 
posameznih odsekih zgornjega toka reke Kolpe ostala približno enaka. Pred letom 1997 je 
bila naseljenost lipana na vzorčnih mestih med 3 in 438 lipani na hektar, po letu 1997 pa med 
47 in 468, kar je po našem mnenju zasluga uspešnega odvračanja velikega kormorana ter 
prepovedi uplena in vsakoletnih vzdrževalnih vlaganj lipana. 
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Slika 84: Prostorski prikaz razširjenosti lipana v kočevsko-belokranjskem ribiškem območju. (vir: 
ribiški kataster, baza podatkov ZZRS). 

 

 

Slika 85: Grafični prikaz gostote naseljenosti lipana v št. rib na ha v kočevsko-belokranjskem ribiškem 
območju pred in po letu 1997 ter območje dovoljenega odstrela in plašenja v sezoni 2011-2012 (rdeča 

črta). 
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ZZRS ima zbrane podatke o 11 lokacijah drstišč lipana v kočevsko-belokranjskem ribiškem 
območju (Slika 86). Vsa so na območju zgornjega toka reke Kolpe in se nahajajo na območju 
kjer je z vsakoletno odločbo dovoljen odstrel oziroma plašenje kormoranov.  
 

 
Slika 86: Grafični prikaz drstišč lipana v kočevsko-belokranjskem ribiškem območju ter območje 

dovoljenega odstrela in plašenja v sezoni  2011-2012 (rdeča črta). 

 
V času zimske sezone je organizirano odvračanje kormoranov v skladu z odločbo, ki jo 
vsakoletno izda ARSO. Po letu 1995 se je začelo tudi zmanjševati število izkoriščenih 
salmonidnih ribolovnih dni na tem območju, kar je trajalo do leta 2003, ko zopet beležimo 
rahel porast števila izkoriščenih ribolovnih dni.  
 
Po podatkih Ribiškega katastra uplen lipana upada že od leta 1987 z manjšimi nihanji v letu 
1990 in v letu 1995, po katerem uplen ni presegel številke 500. Leta 2005 sta se oba 
upravljalca, RD Kočevje in ZZRS, odločila za popolno prepoved odvzema lipana, tako da se 
od takrat dalje lahko lovi to vrsto le po sistemu ujemi in spusti (Slika 87). Padec uplena lipana 
po letu 1995 sovpada z prihodom večjega števila kormoranov na to reko preko zimske sezone. 
 
Kjub prepovedi odvzema lipana se je v reko Kolpo redno vzdrževalno vlagalo lipana več 
velikostnih razredov. V obdobju 26 let (1986-2011) je bilo skupno vloženih 200.394 lipanov 
ali povprečno 7.707 lipanov letno.  
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Število izkoriščenih salmonidnih ribolovnih dni je v letih 1986 do 1995 padlo s preko 4.000 
na manj kot 1.000, nato je narastlo nazaj na 1.500, v zadnjih letih pa se je ustalilo pri številu 
med 500 in 1.000 (Slika 87). 
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Slika 87: Grafični prikaz uplena lipana (število in masa) ter število izkoriščenih salmonidnih 
ribolovnih dni  v letih 1986-2011 v kočevsko-belokranjskem ribiškem območju. 

4.7.2. Podust 

Podust je v kočevsko-belokranjskem ribiškem območju prisotna v srednjem in spodnjem toku 
reke Kolpe in v reki Lahinji (Slika 88). 
 
ZZRS je na srednjem in spodnjem delu reke Kolpe opravil kar nekaj raziskav (inventarizacij), 
vendar so bile vse izvedene po letu 1997. Na sliki (Slika 89) je prikazana ocena gostote 
naseljenosti podusti  v vodotokih v kočevsko-belokranjskem ribiškem območju, podana kot 
število osebkov na hektar. Oceno gostote naseljenosti podusti smo lahko izdelali le za tiste 
odseke vodotokov, kjer smo izvedli ihtiološke raziskave, s katerimi smo pridobili 
kvantitativne podatke o prisotni populaciji podusti, kar predstavlja izhodišče za izračun ocene 
naseljenosti. Naseljenost podusti je znašala med 20 in 1.750 rib na hektar na posamičnih 
vzorčnih mestih (Slika 89).  
 
Poudariti je treba, da je podatkov o prisotnosti podusti v vodotokih bistveno več, kar potrjuje 
tudi javna evidenca, Ribiški kataster. Ker so v Ribiškem katastru evidentirani podatki o ribjih 
vrstah, ki jih posredujejo izvajalci ribiškega upravljanja, pridobljeni na različne načine 
(vlaganja, uplen, intervencijski in gojitveni odlovi,…), ki ne omogočajo kvantificiranja, na 
podlagi le-teh ni mogoče izdelati ocene gostote populacije podusti. Na sliki (Slika 89) so 
označene tudi lokacije na vodotokih, kjer je bil z odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje 
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v sezoni 2011-2012 dovoljen odvzem in/ali plašenje velikega kormorana z ustreznimi 
sredstvi. 
 

 

Slika 88: Prostorski prikaz razširjenosti podusti v kočevsko-belokranjskem ribiškem območju. (vir: 
ribiški kataster, baza podatkov ZZRS). 

 

 

Slika 89: Grafični prikaz gostote naseljenosti podusti v št. rib na ha v kočevsko-belokranjskem 
ribiškem območju po letu 1997 ter območje dovoljenega odstrela in plašenja v sezoni 2011-2012 

(rdeča črta). 
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ZZRS ima zbrane podatke o 27 lokacijah drstišč podusti v kočevsko-belokranjskem ribiškem 
območju. Štirinajst  jih je evidentiranih na Kolpi trinajst pa na Lahinji (Slika 90). Vsa drstišča 
na Lahinji ter večina na Kolpi se nahaja izven  območja kjer je z vsakoletno odločbo dovoljen 
odstrel oziroma plašenje kormoranov.  

 

 

Slika 90: Grafični prikaz drstišč podusti v kočevsko-belokranjskem ribiškem območju ter območje 
dovoljenega odstrela in plašenja v sezoni 2011-2012 (rdeča črta). 

 
Po podatkih Ribiškega katastra je uplen podusti v obravnavanem časovnem obdobju (1986-
2011) v prvih desetih letih zelo nihal, od preko 3.000 uplenjenih v letu 1991 pa do samo nekaj 
v letu 1993. Kasneje je uplen nihal med 500 in 1.000 uplenjenimi podustmi in se v letih 2003, 
2006 do 2008 in v letu 2011 spustil pod 500 uplenjenih osebkov (Slika 91). 
 
V obravnavanem obdobju je bilo v kočevsko-belokranjskem ribiškem območju vloženo 
360.300 podusti različnih velikostnih razredov.  
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Slika 91: Grafični prikaz uplena podusti (število in masa) ter število izkoriščenih ciprinidnih 
ribolovnih dni v letih 1986-2011 v kočevsko-belokranjskem ribiškem območju. 

4.7.3. Platnica 

Enako kot za razširjenost podusti v kočevsko-belokranjskem ribiškem območju velja tudi za 
platnico, saj je prisotna v srednjem in spodnjem delu reke Kolpe ter v reki Lahinji (Slika 92). 
ZZRS je na srednjem in spodnjem delu Kolpe opravil kar nekaj raziskav (inventarizacij), 
vendar so bile vse izvedene po letu 1997.  
 
Na sliki (Slika 93) je prikazana ocena gostote naseljenosti platnice v vodotokih v kočevsko-
belokranjskem ribiškem območju, podana kot število osebkov na hektar. Oceno gostote 
naseljenosti platnice smo lahko izdelali le za tiste odseke vodotokov, kjer smo izvedli 
ihtiološke raziskave, s katerimi smo pridobili kvantitativne podatke o prisotni populaciji 
podusti, kar predstavlja izhodišče za izračun ocene naseljenosti. Naseljenost platnice na 
posameznih vzorčnih mestih je znašala med 166 in 3.058 osebki na hektar. 
 
Poudariti je treba, da je podatkov o prisotnosti platnice v vodotokih bistveno več, kar potrjuje 
tudi javna evidenca, Ribiški kataster. Ker so v Ribiškem katastru evidentirani podatki o ribjih 
vrstah, ki jih posredujejo izvajalci ribiškega upravljanja, pridobljeni na različne načine 
(vlaganja, uplen, intervencijski in gojitveni odlovi,…), ki ne omogočajo kvantificiranja, na 
podlagi le-teh ni mogoče izdelati ocene gostote populacije platnice. Na sliki (Slika 93) so 
označene tudi lokacije na vodotokih, kjer je bil z odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje 
v sezoni 2011-2012 dovoljen odvzem in/ali plašenje velikega kormorana z ustreznimi 
sredstvi. 
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Slika 92: Prostorski prikaz razširjenosti platnice v kočevsko-belokranjskem ribiškem območju. (vir: 
ribiški kataster, baza podatkov ZZRS). 

 

 

Slika 93: Grafični prikaz gostote naseljenosti platnice v št. rib na ha v kočevsko-belokranjskem 
ribiškem območju po letu 1997 ter območje dovoljenega odstrela in plašenja v sezoni 2011-2012 

(rdeča črta). 
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ZZRS ima zbrane podatke o 31 lokacijah drstišč platnice v kočevsko-belokranjskem ribiškem 
območju (Slika 94). Petnajst  jih je evidentiranih na Kolpi, šestnajst pa na Lahiji. Vsa drstišča 
na Lahinji in večina na Kolpi se nahaja izven  območja kjer je z vsakoletno odločbo dovoljen 
odstrel oziroma plašenje kormoranov.  
 

 
Slika 94: Grafični prikaz drstišč platnice v kočevsko-belokranjskem ribiškem območju ter območje 

dovoljenega odstrela in plašenja v sezoni 2011-2012 (rdeča črta). 

 
Uplen platnice je v prvih 10. letih obravnavanega časovnega obdobja precej nihal, od skoraj 
2.500 uplenjenih platnic leta 1989 pa do le nekaj uplenjenih v letih 1994 in 1996. V kasnejših 
letih se je uplen ustalil in ni presegel števila 500 uplenjenih platnic (Slika 95). 
 
V obravnavanem časovnem obdobju je bilo vloženih le 38.720 platnic, večinoma velikostnega 
razreda do 9 cm. Vlaganja so se izvajala šele od leta 2000 naprej. 
 
Število izkoriščenih ciprinidnih ribolovnih dni je v obdobju 1986-2011 le dvakrat preseglo 
število 25.000, in sicer v letih 1986 in 1987. Kasneje je bilo le v letih 1991, 1992 ter 2006 in 
2007 preseženo število 10.000 izkoriščenih ribolovnih dni, večinoma pa se je število 
izkoriščenih ribolovnih dni gibalo med 5.000 in 10.000 na leto (Slika 95). 
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Slika 95: Grafični prikaz uplena platnice (število in masa) ter število izkoriščenih ciprinidnih 
ribolovnih dni v letih 1986-2011 v kočevsko-belokranjskem ribiškem območju. 

4.7.4. Prisotnost kormoranov v kočevsko belokranjskem ribiškem območju 

Spodnji tok reke Kolpe od Vinice do državne meje je opredeljen kot pomembno 
prezimovališče vodnih ptic v slovenskem merilu. Na Kolpi je bilo največ kormoranov 
evidentirano v letu 2005, in sicer 186, najmanj pa leta 2003, ko jih sploh ni bilo (Slika 96).  
 

 

Slika 96: Grafični prikaz števila preštetih kormoranov na rednem zimskem štetju vodnih ptic na 
območju Kolpe. 
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4.7.5. Mnenje ZZRS o vplivu velikega kormorana na kočevsko-belokranjskem 

ribiškem območju in predlogi nadaljnjih ukrepov 

Stanje populacije lipana na Kolpi je po našem mnenju v ugodnem stanju zaradi vsakoletnega 
plašenja in odstrela kormoranov, rednih vzdrževalnih vlaganj in prepovedi uplena. V času 
drsti lipana glavnina prezimujočih velikih kormoranov na tem območju že odleti. 
 
Drstišča podusti in platnice se nahajajo izven območja, kjer je dovoljeno plašenje in odstrel 
(spodnji del Kolpe in Lahinje). Kjub temu, da ima ZZRS podatke o naseljenosti teh dveh vrst 
le iz obdobja po prihodu kormoranov, bi bilo po našem mnenju nujno zaščititi vsaj območja 
registriranih drstišč teh dveh ribjih vrst. 
 
Poleg varovanja zgoraj omenjenih vrst rib je po našem mnenju potrebno varovati še 
populacijo pegunice (Alburnus sarmaticus). Pred pol stoletja je v Podonavju obstajala 
obsežna populacija pegunice, od katere je danes preostal le še majhen del v srednjem in 
spodnjem toku Kolpe v Sloveniji. Pegunica prezimuje v jatah v globjih tolmunih in 
predstavlja lahek plen za kormorane. 

4.8. Zgornjedravsko ribiško območje 

Zgornjedravsko ribiško območje obsega porečje reke Drave od državne meje z Avstrijo pri 
Dravogradu do bivšega šmartinskega broda med Dvorjanami in Staršami in pritoke reke 
Drave. V zgornjedravskem ribiškem območju je določenih pet ribiških okolišev, in sicer 
slovenjegraški, dravograjski, radeljski, ruški in mariborski ribiški okoliš. 
 

4.8.1. Lipan 

V zgornjedravskem ribiškem območju je naseljenost lipana omejena predvsem na pritoke reke 
Drave, kot so reke Meža, Mislinja in Mučka Bistrica in na druge manjše pritoke Drave (Slika 

97). Lipan je prisoten tudi v reki Dravi, a le kot redka spremljevalna vrsta. 
 
ZZRS ima evidentirane le podatke o naseljenosti lipana v zgornjedravskem ribiškem območju 
po letu 1997, zato primerjava naseljenosti lipana z obdobjem pred prihodom kormoranov na 
to območje ni mogoča. Na enem vzorčnem mestu v Dravi je bila naseljenost lipana 13 rib na 
hektar, v Meži prav tako na enem mestu 279 lipanov na hektar, v Mislinji na dveh vzorčnih 
mestih pa 87 in 144 lipanov na hektar (Slika 98). 
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Slika 97: Prostorski prikaz razširjenosti lipana v zgornjedravskem ribiškem območju. (vir: ribiški 

kataster, baza podatkov ZZRS). 

 

 

Slika 98: Grafični prikaz gostote naseljenosti lipana v št. rib na ha v zgornjedravskem ribiškem 
območju po letu 1997. 
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ZZRS ima zbrane podatke o 10 lokacijah drstišč lipana v zgornjedravskem ribiškem območju. 
Štiri so evidentirana na območju Drave z manjšimi pritoki, 1 na območju Meže in 5 na 
območju Mislinje (Slika 99). Vsa evidentirana drstišča lipana se nahaja izven območja kjer je 
z vsakoletno odločbo dovoljen odstrel oziroma plašenje kormoranov.  
 

 

Slika 99: Grafični prikaz drstišč lipana v  zgornjedravskem ribiškem območju. 

 
Dinamika uplena lipana v zgornjedravskem ribiškem območju kaže v letih 1986-1999 izrazito 
rast uplena. Po letu 1999, ko je bilo doseženo tudi največje število uplenjenih lipanov (250) v 
obravnavanem obdoblju, sledi strm padec številčnosti uplena, saj že v naslednjem letu upade 
uplen pod 150 lipanov. Od leta 2004 naprej uplen več ne preseže števila 50 uplenjenih lipanov 
letno (Slika 100). 
 
Po podatkih Ribiškega katastra je bilo v zgornjedravsko ribiško območje v 26 letih vloženo 
20.618 lipanov različnih velikostnih kategorij. Največ je bilo vloženih lipanov velikostnega 
razreda 9-20 cm (7.882), sledi zarod in mladice do 9 cm (6.520), malo manj je bilo vloženih 
lipanov velikostnega razreda nad 20 cm (6.216). Vlaganja lipana so bila neredna, samo v letih 
1986-1988 se je vlagalo ribe velikostnega razreda do 9 cm, kasneje pa ribe večjih velikostnih 
razredov. 
 
Število izkoriščenih salmonidnih ribolovnih dni v zgornjedravskem ribiškem območju kaže 
izrazito valovit trend do leta 1997, nato je sledil trend upadanja izkoriščenih salmonidnih 
ribolovnih dni vse do leta 2011. Prvi višek števila izkoriščenih ribolovnih dni je bil dosežen 
leta 1990, ko je bilo izkoriščenih 3.712 ribolovnih dni, drugi, kot že omenjeno, leta 1997 
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(4.344), po letu 2008 pa število izkoriščenih ribolovnih dni ni več preseglo števila 2.000 
(Slika 100). 
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Slika 100: Grafični prikaz uplena lipana (število in masa) ter število izkoriščenih salmonidnih 
ribolovnih dni v letih 1986-2011 v zgornjedravskem ribiškem območju. 

4.8.2. Podust 

Podust je ena izmed vodilnih vrst v zgornjedravskem ribiškem območju, poleg Drave 
naseljuje tudi nekaj večjih pritokov, kot sta spodnji tok rek Mislinje in Meže (Slika 101). 
 

 

Slika 101: Prostorski prikaz razširjenosti podusti v zgornjedravskem ribiškem območju. (vir: ribiški 

kataster, baza podatkov ZZRS). 
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Slika 102: Grafični prikaz gostote naseljenosti podusti v št. rib na ha v zgornjedravskem ribiškem 
območju po letu 1997. 

 
ZZRS ima zbrane podatke o 23 lokacijah drstišč podusti v zgornjedravskem ribiškem 
območju. Na območju Drave jih je evidentiranih 21, 1 na območju Meže in 1 na območju 
Mislinje (Slika 103). Vsa evidentirana drstišča podusti se nahajajo izven območja kjer je z 
vsakoletno odločbo dovoljen odstrel oziroma plašenje kormoranov.  

 

 

Slika 103: Grafični prikaz drstišč podusti v zgornjedravskem območju. 
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Trend uplena v zgornjedravskem ribiškem območju za 26 letno obdobje kaže stalen upad 
uplena podusti. V letih 1986-88 je bilo letno uplenjenih več kot 30.000 podusti, kasneje se je 
v letih 1989-1999 uplen gibal med 15.000 in 23.000. Po letu 2001 je uplen padel pod 10.000 
podusti. Padec uplena se je nadaljeval še naprej, tako da je uplen padel pod 5.000 podusti 
letno v letih 2010 in 2011 (Slika 104). 
 
Po podatkih Ribiškega katastra je bilo v zgornjedravsko ribiško območje v obdobju 26 let 
(1986-2011) vloženih le 15.199 podusti različnih velikostnih razredov. Vlaganja so bila 
nenačrtna in med posameznimi vlaganji je preteklo tudi po več let. Prvo vlaganje podusti je 
bilo izvedeno leta 1994. 
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Slika 104: Grafični prikaz uplena podusti (število in masa) ter število izkoriščenih ciprinidnih 
ribolovnih dni v letih 1986-2011 v zgornjedravskem ribiškem območju. 

4.8.3. Platnica 

Enako kot za podust velja tudi za platnico, da je ena izmed vodilnih vrst v zgornjedravskem 
ribiškem območju, vendar platnica naseljuje predvsem glavno strugo reke Drave (Slika 105). 
 
Tudi za platnico ima ZZRS evidentirane le podatke o naseljenosti v zgornjedravskem 
ribiškem območju po letu 1997, tako da ocena gostote naseljenosti platnice pred prihodom 
kormoranov na to območje ni mogoča. Ocenjene vrednosti naseljenosti platnice v Dravi so se 
gibale med 1 in 33 platnicami na hektar precej  višje vrednosti (med 17 in 1901) so bile v 
pritoku Črnec (Slika 106). 
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Slika 105: Prostorski prikaz razširjenosti platnice v zgornjedravskem ribiškem območju. (vir: ribiški 

kataster, baza podatkov ZZRS). 

 

 

Slika 106: Grafični prikaz gostote naseljenosti platnice v št. rib na ha v zgornjedravskem ribiškem 
območju po letu 1997. 

 

ZZRS ima zbrane podatke o 15 lokacijah drstišč platnice v zgornjedravskem ribiškem 
območju. Na območju Drave jih je evidentiranih 13, 1 na območju Meže in 1 na območju 
Mislinje (Slika 107). Vsa evidentirana drstišča podusti  se nahajajo izven  območja, kjer je z 
vsakoletno odločbo dovoljen odstrel oziroma plašenje kormoranov.  
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Slika 107: Grafični prikaz drstišč platnice v zgornjedravskem območju. 

 
Dinamika uplena platnice kaže enako nihanje uplena za obdobje 26 let (1986-2011), kot je to 
značilno tudi za ostala ribiška območja, kjer je prisotna platnica. Izstopajo trije letni viški 
uplena platnice v letih 1993, 1999 in 2006, ko je bil uplen izrazito večji od predhodnjega in 
naslednjega leta. Po letu 2006 je opaziti trend upadanja števila uplena platnice, saj po letu 
2008 uplen pade pod 1.000 rib in v letu 2011 pod 500, kar je najmanj v vseh 26 letih. 
 
Tudi število izkoriščenih ciprinidnih ribolovnih dni, kamor spada ribolov podusti in platnice, 
je v obravnavanem obdobju precej nihalo, večinoma med 40.000 in 60.000 ribolovnimi dnevi. 
Največ ribolovnih dni je bilo izkoriščeno leta 2000 (63.404), najmanj pa leta 2008 (15.589). 
Po letu 2004 je opazen trend upadanja števila izkoriščenih ribolovnih dni, saj v letih 2010-11 
število pade pod 30.000 (Slika 108). 
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Slika 108: Grafični prikaz uplena platnice (število in masa) ter število izkoriščenih ciprinidnih 
ribolovnih dni v letih 1986-2011 v zgornjedravskem ribiškem območju. 
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4.8.4. Prisotnost kormoranov v zgornjedravskem ribiškem območju 

V zgornjedravskem ribiškem območju na Dravi ni pomembnejših območj za prezimovanje 
vodnih ptic v Sloveniji. Na to območje poleg kormoranov, ki prenočujejo na reki Dravi, 
prihajajo tudi ptice, ki prenočujejo ob Dravi v Avstriji in seveda niso vštete v redna zimska 
štetja. V obdobju od leta 2002 do 2011 je bilo na Dravskem območju letno v povprečju 
naštetih 1.456 kormoranov. Največ velikih kormoranov je bilo preštetih leta 2009 (2.947) in 
najmanj leta 2004, ko so našteli 337 kormoranov (Slika 109). 
 

 
Slika 109: Grafični prikaz števila preštetih kormoranov na rednem zimskem štetju vodnih ptic na 

dravskem območju. 

4.8.5. Mnenje ZZRS o vplivu velikega kormorana na zgornjedravskem ribiškem 
območju in predlogi nadaljnjih ukrepov 

V zgornjedravskem ribiškem območju je populacija lipana izpostavljena vsakoletnemu 
plenjenju kormoranov, saj njegovi habitati kot tudi drstišča niso vključeni v območja, za 
katere se vsakoletno izda dovoljenje za plašenje in odstrel kormoranov. 
 
Tudi drstišča podusti in platnice v zgornjedravskem območju so izpostavljena plenjenju 
kormoranov, zato so tudi pričakovane relativno nizke vrednosti naseljenosti obeh vrst v Dravi 
s pritoki. Nujno bi bilo potrebno zaščititi tudi drstišča teh dveh vrst v zgornjedravskem 
ribiškem območju. 
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4.9. Spodnjedravsko ribiško območje 

Spodnjedravsko ribiško območje obsega porečje reke Drave od bivšega Šmartinskega broda 
med Dvorjanami in Staršami do državne meje pri Središču ob Dravi. V spodnjedravskem 
ribiškem območju je določenih pet ribiških okolišev, in sicer ptujski, pesniški, 
slovenjebistriški, dravinjski in ormoški ribiški okoliš. 

4.9.1. Lipan 

Spodnjedravsko ribiško območje združuje vodotoke, ki zaradi svojih fizikalno kemijskih, 
hidroloških in morfoloških lastnosti niso optimalno primerni za lipana, zato se lipan pojavlja 
le v nekaterih vodotokih kot redka spremljevalna vrsta. 

4.9.2. Podust 

V primerjavi z lipanom je podust razširjena po celotnem toku reke Drave v spodnjedravskem 
ribiškem območju, najdemo jo tudi v pritokih Drave, predvsem v reki Dravinji, kot tudi v 
drugih manjših pritokih, npr. v Pesnici in Polskavi ter v izlivnih delih manjših vodotokov, 
kamor podust zahaja na drst (Slika 110). 
 

 

Slika 110: Prostorski prikaz razširjenosti podusti v spodnjedravskem ribiškem območju. (vir: ribiški 

kataster, baza podatkov ZZRS). 

 
ZZRS ima evidentirane le podatke o naseljenosti podusti v spodnjedravskem ribiškem 
območju po letu 1997, zato primerjava naseljenosti podusti z obdobjem pred prihodom 
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kormoranov ni mogoča. Gostote naseljenosti podusti na nekaterih vzorčnih mestih na  Dravi 
se gibljejo med 395 in 538 podusti na hektar, v Dravinji med 10 in 2133 podusti na hektar in 
Pesnici med 28 in 1083 podusti na hektar (Slika 111). 
 

 

Slika 111: Grafični prikaz gostote naseljenosti podusti v št. rib na ha v spodnjedravskem ribiškem 
območju po letu 1997. 

  

Slika 112: Grafični prikaz drstišč podusti v spodnjedravskem ribiškem območju. 
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ZZRS ima zbrane podatke o 32 lokacijah drstišč podusti v spodnjedravskem ribiškem 
območju. 12 jih je evidentiranih na območju Drave, 20 pa na območju Dravinje (Slika 112). 
Vsa evidentirana drstišča podusti se nahajajo izven  območja kjer je z vsakoletno odločbo 
dovoljen odstrel oziroma plašenje kormoranov. 
 
Po podatkih ribiškega katastra je uplen te vrste v spodnjedravskem ribiškem območju močno 
nihal le med letoma 1986-1991, ko beležimo tudi največji uplen te vrste. Po letu 1991 je 
opazen trend upadanja uplena podusti, ki po letu 1997 ni več presegel števila 5.000 letno 
uplenjenih podusti, še zlasti pa se je zmanjšal v letih 2010 in 2011 (Slika 113). 
 
Vlaganje podusti v ribolovne revirje spodnjedravskega ribiškega območja je potekalo bolj 
naključno kot načrtno. Prva vlaganja so se pričela šele leta 1998, nato pa si sledila na 
približno dve leti. Skupaj je bilo vloženo 615.760 podusti različnih velikostnih razredov v 24 
letih.  
 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

1986
1987

1988
1989

1990
1991

1992
1993

1994
1995

1996
1997

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Š
t.

 i
zk

o
ri

šč
e

n
ih

 d
n

i

Št. izkoriščenih dni podust (N) podust (kg)

Slika 113: Grafični prikaz uplena podusti (število in masa) ter število izkoriščenih ciprinidnih 
ribolovnih dni v letih 1986-2011 v spodnjedravskem ribiškem območju. 

4.9.3. Platnica 

Enako kot podust tudi platnica naseljuje večje vodotoke spodnjedravskega ribiškega območja, 
kot sta reki Drava in Dravinja (Slika 114). 
  
ZZRS ima evidentirane le podatke o naseljenosti platnice v spodnjedravskem ribiškem 
območju po letu 1997, zato primerjava naseljenosti platnice z obdobjem pred prihodom 
kormoranov ni mogoča. Gostote naseljenosti platnice na enem vzorčnem mestu na  Dravi je 
bila 500 platnic na hektar, v Dravinji na dveh vzorčnih mestih 9 in 69 platnic na hektar in 
Pesnici na enem vzorčnem mestu 70 platnic na hektar (Slika 115). 
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Slika 114: Prikaz razširjenosti platnice  v spodnjedravskem ribiškem območju. (vir: ribiški kataster, 

baza podatkov ZZRS). 

 

 

Slika 115: Grafični prikaz gostote naseljenosti platnice v št. rib na ha v spodnjedravskem ribiškem 
območju po letu 1997. 
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ZZRS ima zbrane podatke o 6 lokacijah drstišč platnice v spodnjedravskem ribiškem 
območju. Vsa so evidentirana na območju Dravinje (Slika 116). Vsa evidentirana drstišča 
platnice se nahajajo izven območja kjer je z vsakoletno odločbo dovoljen odstrel oziroma 
plašenje kormoranov.  
 

  
Slika 116: Grafični prikaz drstišč platnice v spodnjedravskem ribiškem območju. 

 

Nižja naseljenost platnice se pozna tudi pri uplenu te vrste, saj je bilo v 26 letih (1986-2011) 
le enkrat uplenjeno več kot 1.000 platnic.  Dinamika letnega uplena je mnogo bolj razgibana 
kot pri podusti, vendar je predvsem od leta 2004 dalje mogoče zaznati očitnejši trend 
upadanja uplena te vrste. Več kot 400 platnic letno je bilo uplenjenih v letih 1986, 1987, 
1990, 1996 in med letoma 2003-2006. Manj kot 200 platnic letno je bilo uplenjenih v letih 
1992-93, 1997-99, 2008 ter v letih 2010 in 2011 (Slika 117). 
 
V 26 letih se je platnico vložilo le dvakrat, in sicer v letu 1998, ko je bilo vloženih 600 rib 
velikostnega razreda do 9 cm in leta 2000, ko je bilo vloženih 1.000 platnic velikih do 9 cm. 
Število izkoriščenih ciprinidnih ribolovnih dni je v spodnjedravskem ribiškem območju 
večinoma nihalo med 20.000 in 40.000 ribolovnimi dnevi letno. Več kot 40.000 dni je bilo 
zabeleženo v letih 1989-90 in v letu 2007, ko beležimo največje število izkoriščenih letnih 
ribolovnih dni 50.212. Manj kot 20.000 izkoriščenih ribolovnih dni letno je bilo zabeleženo v 
letih 2002 in 2008, ko beležimo najmanjše število izkoriščenih letnih ribolovnih dni (17.919).  
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Slika 117: Grafični prikaz uplena platnice (število in masa) ter število izkoriščenih ciprinidnih 
ribolovnih dni v letih 1986-2011 v spodnjedravskem ribiškem območju. 

4.9.4. Prisotnost kormoranov v spodnjedravskem ribiškem območju 

V spodnjedravskem ribiškem območju na območju Ormoškega jezera se nahaja 
najpomembnejše območje za prezimovanje vodnih ptic v Sloveniji, saj tu prezimuje 35-45 % 
vseh v Sloveniji prezimujočih vodnih ptic. V obdobju od leta 2002 do 2011 je bilo na 
Dravskem območju povprečno letno naštetih 1.456 velikih kormoranov. Največ kormoranov 
je bilo preštetih leta 2009 (2.947) in najmanj leta 2004, ko so našteli skupno 337 kormoranov 
(Slika 118). 
 

 
Slika 118: Grafični prikaz števila preštetih kormoranov na rednem zimskem štetju vodnih ptic na 

dravskem območju. 
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4.9.5. Mnenje ZZRS o vplivu velikega kormorana na spodnjedravskem ribiškem 

območju in predlogi nadaljnjih ukrepov 

Raziskave naseljenosti podusti in platnice v spodnjedravskem ribiškem območju so na voljo 
le iz obdobja po prihodu kormoranov tako da primerjave pred tem obdobjem niso možne. Ker 
se v spodnjedravskem ribiškem območju največje slovensko prezimovališče vodnih ptic, bi po 
našem mnenju bilo potrebno zaščititi vsaj drstišča tako platnice kot podusti pred plenjenjem 
kormoranov. 

4.10. Pomursko ribiško območje 

Pomursko ribiško območje obsega porečje Mure od državne meje z Avstrijo v Ceršaku do 
državne meje z Madžarsko. V pomurskem ribiškem območju je določenih pet ribiških 
okolišev, in sicer sladkovrški, radgonski, soboški, ljutomerski in lendavski ribiški okoliš. 

4.10.1. Lipan 

Lipan je do sedemdesetih let prejšnjega stoletja naseljeval Muro kot redka spremljevalna 
vrsta, kasneje pa je bil proglašen za izumrlo vrsto v tem vodotoku (Povž, Sket 1990). V 
zadnjih letih se je začel lipan ponovno posamič pojavljati v zgornjem toku Mure. 

4.10.2. Podust 

V reki Muri je podust razširjena po celotnem toku od Ceršaka do Murskega središča. 
Najdemo jo tudi v Ščavnici in Ledavi ter nekaterih drugih manjših pritokih ( 
Slika 119). 
 
ZZRS ima evidentirane le podatke o naseljenosti podusti po letu 1997, zato primerjava 
naseljenosti podusti z obdobjem pred prihodom kormoranov ni mogoča. Na posameznih 
vzorčnih mestih na Muri je bila ocenjena naseljenost podusti med 22 in 251 osebki na hektar, 
na reki Ščavnici pa na enem vzorčnem mestu 250 podusti na hektar (Slika 120). 
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Slika 119: Prostorski prikaz razširjenosti podusti v pomurskem ribiškem območju. (vir: ribiški 

kataster, baza podatkov ZZRS). 

 

Slika 120: Grafični prikaz gostote naseljenosti podusti v št. rib na ha v pomurskem ribiškem območju 
po letu 1997. 
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ZZRS ima zbrane podatke o 11 lokacijah drstišč podusti v pomurskem ribiškem območju. 
Večina jih je evidentiranih na Muri nekaj pa tudi v pritokih. Vsa drstišča so izven  območja 
kjer je z vsakoletno odločbo dovoljen odstrel oziroma plašenje kormoranov (Slika 121).  
 

 
Slika 121: Grafični prikaz drstišč podusti v pomurskem ribiškem območju.. 

 
Uplen podusti ima med letom 1986 in 2004 večinoma trend upadanja. Po letu 2004 je uplen 
kratkotrajno narastel in dosegel lokalni višek leta 2007 (3.024 podusti) nato pa je uplen zopet 
upadel (Slika 122). 
 
V Ribiškem katastru najdemo le podatke o uplenu podusti, ni pa podatkov o vlaganju, tako 
sklepamo, da od leta 1986-2011 ni bilo vlaganj podusti v tem ribiškem območju. 
 
Komentar k številu izkoriščenih ciprinidnih dni v pomurskem ribiškem območju kamor 
spadata tako ribolov podusti in platnice je podan pri opisu platnice (Slika 122). 
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Slika 122: Grafični prikaz uplena podusti (število in masa) ter število izkoriščenih ciprinidnih 
ribolovnih dni v letih 1986-2011 v pomurskem ribiškem območju. 

4.10.3. Platnica 

Enako kot za podust v prekmurskem ribiškem območju velja tudi za platnico, saj naseljuje le 
glavni tok Mure in njen večji pritok, reko Ščavnico (Slika 123). 

 

Slika 123: Prostorski prikaz razširjenosti platnice v pomurskem ribiškem območju. (Vir: ribiški 

kataster, baza podatkov ZZRS). 
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ZZRS ima evidentirane le podatke o naseljenosti platnice po letu 1997, zato primerjava 
naseljenosti platnice z obdobjem pred prihodom kormoranov ni mogoča. Na posameznih 
vzorčnih mestih v Muri je bila ocenjena naseljenost platnice med 15 in 115 osebki na hektar, 
v reki Ščavnici pa med 38 in 182 platnicami na hektar (Slika 124). 
 

 

Slika 124: Grafični prikaz gostote naseljenosti platnice v št. rib na ha v pomurskem ribiškem območju 
po letu 1997. 

 

V ribiškem katastru so zabeleženi le podatki o uplenu platnice v obravnavanem območju ter 
en podatek o vlaganju platnice v letu 1995. 
 
Pri uplenu platnice je potrebno opozoriti, da so številke izredno majhne in da zaradi tega 
lahko prihaja do velikih nihanj predvsem v primerjavi s podustjo, kjer gre uplen v tisoče 
letno. Pri platnici se upleni do 40 osebkov letno. Dinamika uplena platnice v obdobju 1986-
2011 je precej razgibana predvsem med letoma 1986 do 1994, ko beležimo velika nihanja 
uplena, v kasnejših letih pa je bilo uplenjenih manj kot deset platnic letno. 
 
Število izkoriščenih ciprinidnih ribolovnih dni v pomurskem ribiškem območju je v 
obravnavanem časovnem obdobju le dvakrat padlo pod 30.000 letnih ciprinidnih ribolovnih 
dni, in sicer leta 1999 in 2004. Analiza dinamike števila ribolovnih dni kaže dva izrazitejša 
viška, in sicer v letih 1995 in 2006, ko je število ciprinidnih ribolovnih dni edinkrat preseglo 
številko 50.000 (Slika 125). 
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Slika 125: Grafični prikaz uplena platnice (število in masa) ter število izkoriščenih ciprinidnih 
ribolovnih dni v letih 1986-2011 v pomurskem ribiškem območju. 

4.10.4. Prisotnost kormoranov v pomurskem ribiškem območju 

Na območju reke Mure je bilo pri rednem zimskem štetju ptic največ kormoranov preštetih v 
letu 2005, in sicer 535 osebkov, najmanj pa leta 2007, ko so jih prešteli 267 (Slika 126). 
 

Slika 126: Grafični prikaz števila preštetih kormoranov na rednem zimskem štetju vodnih ptic na 
območju Mure. 
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4.10.5. Mnenje ZZRS o vplivu velikega kormorana na pomurskem ribiškem območju in 

predlogi nadaljnjih ukrepov 

Raziskave naseljenosti podusti in platnice v pomurskem ribiškem območju so na voljo le iz 
obdobja po prihodu kormoranov, zato primerjave niso možne. Vrednosti naseljenosti obeh 
vrst rib so nizke, zato bi bilo po našem mnenju potrebno zaščititi vsaj drstišča tako platnice 
kot podusti pred plenjenjem kormoranov. Hkrati bi bilo smiselno uvesti enak režim glede 
upravljanja z velikim kormoranom na obeh straneh mejne Mure ter ta način upravljanja uvesti 
tudi dolvodno od državne meje. 

4.11. Soško ribiško območje 

Soško ribiško območje obsega porečje reke Soče od izvira do državne meje z Italijo, Vipavo, 
Idrijo v Brdih in Nadižo do državne meje s pritoki ter Krnsko jezero. V soškem ribiškem 
območju je določenih pet ribiških okolišev, in sicer tolminski, idrijski, goriški, ajdovski in 
renški ribiški okoliš. 

4.11.1. Lipan 

Lipan v soškem ribiškem območju poseljuje predvsem zgornji  in srednji tok reke Soče brez 
izvirnega dela, Idrijco s pritoki in zgornji del reke Vipave (Slika 127). Z raziskavami je bila v 
reki Soči potrjena oblika soškega lipana (Thymallus aeliani), ki se razlikuje od donavske 
oblike lipana. 
 
Oceno gostote naseljenosti lipana  smo lahko izdelali le za tiste odseke vodotokov, kjer smo 
izvedli ihtiološke raziskave, s katerimi smo pridobili kvantitativne podatke o prisotni 
populaciji lipana, kar predstavlja izhodišče za izračun ocene naseljenosti. Na posameznih 
vzorčnih mestih na reki Soči je bila ocenjena naseljenost lipana pred letom 1997 med 13 in 
360 osebki na hektar, po letu 1997 pa 6 do 135 lipanov na hektar. V Idrijci se je naseljenost 
pred letom 1997 gibala med 17 in 244 lipani na hektar, po letu 1997 pa med 5 in 180 na 
hektar. Poudariti je treba, da je podatkov o prisotnosti omenjene vrste rib v vodotokih 
bistveno več, kar potrjuje tudi javna evidenca, Ribiški kataster. Na sliki (Slika 128) so 
označene tudi lokacije na vodotokih, kjer je bil z odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje 
v sezoni 2011-2012 dovoljen odvzem in/ali plašenje velikega kormorana z ustreznimi 
sredstvi. 
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Slika 127: Prostorski prikaz razširjenosti lipana v soškem ribiškem območju. (vir: ribiški kataster, 

baza podatkov ZZRS). 
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Slika 128: Grafični prikaz gostote naseljenosti lipana v št. rib na ha v soškem ribiškem območju pred 
in po letu 1997 ter območje dovoljenega odstrela in plašenja v sezoni 2011-2012 (rdeča črta). 

 

ZZRS ima zbrane podatke o 46 lokacijah drstišč lipana v soškem ribiškem območju. 13 jih je 
evidentiranih na Soči s pritoki razen Idrijce. Na Idrijci s pritoki je evidentiranih 23 drstišč na 
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Vipavi 6 in Nadiži 4 (Slika 129). Večina evidentiranih drstišč lipana se nahaja na območju 
kjer je z vsakoletno odločbo dovoljen odstrel oziroma plašenje kormoranov.  
 

 
Slika 129: Grafični prikaz drstišč lipana v soškem ribiškem območju ter območje dovoljenega odstrela 

in plašenja v sezoni 2011-2012 (rdeča črta). 
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Po podatkih Ribiškega katastra se je uplen lipana v soškem ribiškem območju gibal med 
skoraj 5.000 v letu 1997 in nekaj sto v zadnjih letih. Med letoma 1986 in 1997 se je uplen 
vseskozi gibal nad 3.000 lipanov, razen v letih 1993 in 1994. Po rekordnem letu 1997 je sledil 
strm padec uplena. Tako je bilo že leta 2001 uplenjenih manj kot 1.000 lipanov, padanje 
uplena se je še nadaljevalo, saj je bilo leta 2011 uplenjenih manj kot 200 lipanov (Slika 130). 
 
Vlaganj lipana v soško ribiško območje je bilo veliko in so potekala vsakoletno v 
obravnavanem obdobju. Skupno je bilo vloženih v 26 letih 2.741.468 lipanov različnih 
velikostnih kategorij.  
 
Število izkoriščenih salmonidnih ribolovnih dni je bilo v obdobju 1986-1999 vselej nad 
30.000 letno, z izjemo leta 1987. Leta 1997 je bilo doseženo tudi najvišje število izkoriščenih 
ribolovnih dni – 38.532. Od leta 2000 naprej je število izkoriščenih ribolovnih dni med 
20.000 in 25.000. Izjema sta leti 2010 in 2011, ko je bilo teh dni pod 15.000, vendar je hkrati 
začelo naraščati število izkoriščenih ribolovnih dni po sistemu ujemi in spusti. Teh je bilo v 
letu 2011 izkoriščenih že skoraj toliko kot običajnih ribolovnih dni (9.842 proti 12.017; Slika 
130). 
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Slika 130: Grafični prikaz uplena lipana (število in masa) ter število izkoriščenih salmonidnih 
ribolovnih dni v letih 1986-2011 v soškem ribiškem območju. 

4.11.2. Podust 

Podust je bila v soško ribiško območje prinešena iz porečja reke Save in velja za tujerodno 
vrsto. 
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4.11.3. Platnica 

Platnica je riba donavskega povodja, ki v soškem ribiškem območju ni prisotna. 

4.11.4. Prisotnost kormoranov v soškem ribiškem območju 

Na soškem ribiškem območju sta kot odseka z večjim številom prezimujočih kormoranov 
evidentirana 2 odseka. Prvi tak odsek je na reki Soči med mostoma pri Tolminu in Mostom na 
Soči, drug evidentiran odsek je na reki Vipavi v zgornjem toku nad mostom pri Velikih 
Žabljah. 
 
Na soško ribiško območje redno prihajajo kormorani, ki prenočujejo v izlivnem delu Soče na 
Italijanski strani in tako niso zajeti v štetje, ki se izvaja na ozemlju Slovenije. Občasno ta 
prostor obiščejo tudi kormorani, ki prenočujejo ob Zgornji Savi in preko Bohinjskih planin 
priletijo v soško dolino.  

4.11.5. Mnenje ZZRS o vplivu velikega kormorana na soškem  ribiškem območju in 
predlogi nadaljnjih ukrepov 

Drstišča lipana so vključena v odseke, kjer je z vsakoletno izdano odločbo dovoljeno plašenje 
oz. odstrel kormoranov. Po podatkih o naseljenosti lipana (Slika 128) pridobljenih z 
raziskavami (inventarizacijami) je moč ugotoviti, da je bila na posameznih odsekih rek na 
soškem ribiškem območju naseljenost lipana pred letom 1997 kjub intenzivnim vzdrževalnim 
vlaganjem lipana po letu 1997 in plašenju/odstrelu skladno z odločbo ter ribolovu po sistemu 
ujemi in spusti v zadnjih letih višja kot po tem letu. Po našem mnenju bi bilo potrebno 
povečati odvzem velikega kormorana iz narave na tem ribiškem območju. 

4.12. Obalno-kraško ribiško območje 

Obalno-kraško ribiško območje obsega porečja Reke, Rižane, Dragonje, Glinščice od izvira 
do ponora, Osapsko reko do državne meje in druge vode obalno- kraškega območja, ki se 
izlivajo v morje.V obalno-kraškem ribiškem območju sta določena dva ribiška okoliša in sicer 
ilirskobistriški in koprski ribiški okoliš. 

4.12.1. Lipan 

Lipan ni prisoten v ribolovnih revirjih obalno-kraškega ribiškega območja. 

4.12.2. Podust 

Naravna razširjenost podusti na območju Slovenije obsega vodotoke Savskega in Dravskega 
porečja. Prenešena je bila tudi v druga porečja, vendar tam velja za tujerodno vrsto. V 
ribolovnih revirjih obalno-kraškega ribiškega območja ni prisotna. 
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4.12.3. Platnica 

Naravna razširjenost platnice na območju Slovenije obsega vodotoke Savskega in Dravskega 
porečja. V ribolovnih revirjih obalno-kraškega ribiškega območja ni prisotna. 

4.12.4. Prisotnost kormoranov v obalno - kraškem ribiškem območju 

Podatki o rednem zimskem štetju kormoranov na obalno-kraškem ribiškem območju so 
razpoložljivi za notranjsko-primorsko regijo in obalo. 
 
V notranjsko-primorski regiji, ki sovpada z obalno-kraškem ribiškim območjem, je bilo v 
letih 2002-2011 povprečno letno prešteto 119 kormoranov. Največ velikih kormoranov je bilo 
preštetih leta 2007 (230), najmanj pa leta 2006 (33) (Slika 131). 
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Slika 131: Grafični prikaz števila preštetih kormoranov na rednem zimskem štetju vodnih ptic v 

notranjsko-primorski regiji. 

 

Druga regija, ki sovpada z obalno-kraškim ribiškim območjem, je obalna regija. Tu je bilo v 
desetletnem povprečju naštetih 324 kormoranov. Največ velikih kormoranov je bilo preštetih 
leta 2008 (535), najmanj pa leta 2004, ko so našteli 96 kormoranov (Slika 132). 
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Slika 132: Grafični prikaz števila preštetih kormoranov na rednem zimskem štetju vodnih ptic na 
obalni regiji. 
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5. Pregled aktivnosti pri pripravi strokovnih podlag za reševanje 
problematike rib in kormoranov v letu 2013 v Sloveniji 

V letu 2013 je Zavod za ribištvo Slovenije z namenom aktivnega sodelovanja na področju 
upravljanja s populacijo velikega kormorana organiziral delavnico, na katero so bili vabljeni 
predstavniki Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Ribiške zveze Slovenije, 
Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. 
Na delavnico je bil kot strokovnjak za področje ribištva in upravljanja s populacijo velikega 
kormorana vabljen predavatelj iz tuje organizacije, dr. Sebastian Hanfland, predstavnik 
bavarske ribiške organizacije Bavarian Fisheries Association in član komisije za velikega 
kormorana v okviru krovne nemške ribiške organizacije. 
  
Na delavnici, ki smo jo organizirali, je bila izpostavljena problematika področja rib in 
velikega kormorana v Sloveniji, poleg tega je bila predstavljena tudi dobra praksa upravljanja 
s populacijo velikega kormorana na Bavarskem, ki je odprla nova izhodišča za strokovno 
načrtovanje takšnega upravljanja v prihodnosti v Sloveniji. V nadaljevanju na kratko 
povzemamo vsebino navedene dobre prakse, ki se izvaja v nemški zvezni deželi Bavarski. 

5.1. Primer dobre prakse: Upravljanje s populacijo velikega kormorana na 
Bavarskem 

Bavarska je s 70.553 km2 približno 3.5 krat večja od Slovenije in je geografsko največja 
zvezna dežela današnje Nemčije. 
 
Na Bavarskem so vpliv kormorana na ribje populacije pričeli opažati po letu 1985, kar je 
približno 10 let preden so se podobne posledice prihoda kormoranov začele pojavljati v 
Sloveniji. Dramatično se je začela zmanjševati populacija lipana v nekdaj eminentnih 
»lipanskih« vodah, kot so npr. reke Ammer, Inn, Isar, Lech in Salzach. 
 
Na zimskih štetjih vodnih ptic na Bavarskem so tako našteli med 6.000 in 8.200 kormoranov 
(Slika 133), poleg teh Bavarsko prečka še nekajkrat več teh ptic na poti na jug na 
prezimovališča. Za primerjavo dodajamo, da je bilo v Sloveniji v istem času naštetih 2.200 do 
5.200 teh ptic. Kormorani so pričeli na Bavarskem tudi gnezditi, saj pred letom 1980 ni bilo 
evidentiranih gnezdišč, v letu 2010 pa so zabeležili gnezdenje preko 600 parov velikega 
kormorana. 
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Slika 133: Število kormoranov na zimskem štetju na Bavarskem (povzeto po: Hanfland, 2009). 

 
Z raziskavami so ugotovili, da so se kot posledica vsakoletnega plenjenja kormoranov 
zmanjšale populacije rib (na primer zmanjšanje uplena lipana in podusti v rekah Isar in 
Loisach), pri čemer se je povečala prisotnost rib večjih velikostnih razredov (na primer 
populacija mrene v reki Isar), medtem ko manjših velikostnih razredov rib ni bilo več 
prisotnih. Z raziskavami so izključili druge dejavnike, ki bi lahko vplivali na takšno stanje 
ribjih populacij, kot npr. sprememba habitatov rib in kvalitete vodotokov, kompeticija in 
predacija s strani drugih vrst rib, prelova s strani ribičev, vpliva vodnih športov (kajakaštvo) 
in klimatskih sprememb. Ugotovili so tudi, da se je biomasa rib povečala v mestnem urbanem 
okolju, kjer ni bilo predacije kormoranov, izven mest pa se je biomasa rib v vodotokih 
drastično zmanjšala. 

 
Slika 134: Zmanjšanje uplena lipana na reki Isar in Loisach pri mestu Wolfratshausen (povzeto po: 

Hanfland, 2013) 
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Slika 135: Zmanjšanje uplena podusti na reki Isar in Loisach mestu Wolfratshausen (povzeto po: 

Hanfland, 2013) 

 

 

DOLŽINA (cm) 

Slika 136: Korelacija med številom mren in njihovo dolžino v reki Isar na Bavarskem (povzeto po: 
Hanfland, 2013). 

 

Krovna bavarska ribiška organizacija je skupaj z Bavarian Society for protection of Birds 
(LBV) in Bavarian Environment Agency (LfU) dosegla kompromis, ki je vodil do 
implementacije upravljalskega načrta upravljanja z velikim kormoranom, in ga je že leta 1996 
uzakonila tudi Bavarska zvezna dežela. 
 
V opisanem upravljalskem načrtu je natančno določeno, kje in kdaj je dovoljen odstrel in 
plašenje velikega kormorana. Odstrel je vsako leto dovoljen na točno določenih odsekih rek in 
na drugih vodnih površinah v času med 16. avgustom in 14. marcem. Odstrel na teh 
območjih ni omejen. 
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Letno so lovci na bavarskem prijavili odstrel med 2.500 in 8.500 kormoranov (Slika 137). Po 
prvih letih, ko je bil dovoljen odstrel, so ugotovili, da se število prezimujočih kormoranov ni 
zmanjšalo kljub številčno relativno zelo velikemu odstrelu. 
 

 
Slika 137: Število prijavljenih odstreljenih kormoranov v zimskem času na Bavarskem (povzeto po: 

Hanfland, 2009). 

 

Problema kormorana in njegovega vpliva na populacije rib so se v Nemčiji prvi zavedli prav 
na Bavarskem in pričeli izvajati aktivno upravljanje s populacijo kormorana. Trenutno v 7 od 
16 nemških zveznih dežel še vedno nimajo ustreznih pravnih podlag za upravljanje s 
kormoranom. 
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6. ZAKLJUČKI 

Kot smo omenili že v uvodu, je povprečje števila preštetih kormoranov v 10 letih (2002-2011) 
v zimskem obdobju (november-februar) »pojedlo« okoli 214,5 ton rib iz slovenskih 
vodotokov. Ocena je bila narejena samo na podlagi preštetih ptic v okviru zimskega štetja 
vodnih ptic, v oceno pa niso bili zajeti kormorani, ki večinoma prenočujejo izven meja 
Slovenije in dnevno migrirajo na lovišča v Slovenijo. Dnevne migracije velikega kormorana 
se dogajajo na soškem ribiškem območju (migracija ptic iz izlivnega dela reke Soče v Italiji), 
v zgornjedravskem ribiškem območju (migracija ptic iz Avstrije) ter na spodnjedravskem in 
spodnjesavskem ribiškem območju, kamor prihajajo ptice iz Hrvaške. 
 
Trenutno še nimamo uradnih podatkov o gnezdenju velikega kormorana v Sloveniji, 
predvidevamo pa, da se bo to glede na bavarske izkušnje zgodilo v bližnji prihodnosti. 
 
Zaradi predacije velikega kormorana so ribe pogosto tudi poškodovane, kar predstavlja 
večinoma prezrt problem, ki še dodatno vpliva na izčrpavanje ribjih populacij. 
 
Slovenski ribiči so v enakem časovnem obdobju (2002-2011) v povprečju letno uplenili 212,7 
ton rib, kar je nekaj manj od velikega kormorana, obenem so ribiči v skladu z upravljalskimi 
načrti samo v ribolovne revirje povprečno letno vložili 101,907 ton rib različnih velikostnih 
razredov in vrst. Med letoma 2002 in 2011 so ribiči v slovenske vodotoke, tako v ribolovne 
kot v varstvene revirje, vložili 48,845 ton ciprinidnih (nepostrvjih) vrst in 53,062 ton 
salmonidnih vrst rib. 
 
Znano je, da je populacija celinske podvrste velikega kormorana trenutno tako velika, da je 
tudi zimski neomejeni odstrel, kot ga izvajajo npr. na Bavarskem in v Franciji, skupaj z vsemi 
drugimi ukrepi ne zmanjšuje (Slika 138), ampak celo povečuje. Tako je zimsko plašenje in 
streljanje kormoranov postalo v Evropi le ukrep, s katerim se ptice odvrača od določenih 
vodotokov v zimskem času, ne rešuje pa celotne problematike interakcije velikega kormorana 
in rib. Za zmanjšanje populacije velikega kormorana v Evropi bodo potrebni ukrepi v okviru 
celotne Evrope, še zlasti tistih držav, kjer kormorani v velikem številu gnezdijo. Ob 
upoštevanju razpoložljivih podatkov o gnezdenju velikega kormorana bi bilo smiselno in 
potrebno tam pričeti z ukrepi za zmanjševanje populacije te ptičje vrste. 
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Slika 138: Ocena rasti obeh podvrst velikega kormorana v Evropi. Svetlosivo – polletni mladiči; 
zeleno – enoletni mladiči; svetlo modro – dvoletni mladiči; sivo – negnezdeči odrasli osebki; modro – 

gnezdeči osebki; rdeče – celotna jesenska populacija. Vir Kohl F. (2011). 

 
Ker obstoječa populacija velikega kormorana zlahka nadomešča ustreljene osebke, kjer jih 
ustrelijo več kot naštejejo (Bavarska), bi bilo smiselno tudi v Sloveniji odpraviti kvoto, 
predvideno za odstrel. Na takšen način, torej brez določene kvote za odstrel, bi lahko prišli do 
bolj realnih podatkov o resničnem odstrelu, kot so na razpolago sedaj. Obenem pa je potrebno 
v zaščito pred plenjenjem vključiti tudi registrirana drstišča podusti in platnice, ki se nahajajo 
izven območij z večjim številom prezimujočih vrst ptic. 
 
V kolikor se bo trenutni trend naraščanja populacije velikega kormorana ter posledično uplena 
rib s strani teh ptic nadaljeval, bodo ribiči prenehali z ribolovom in posledično z vlaganji rib, 
kormorani pa bodo v kratkem časovnem obdobju z opisano intenziteto prehranjevanja z 
ribami določene vrste rib prignali do roba izumrtja. Menimo, da je s strani vseh sodelujočih v 
delovni skupini za dolgoročno reševanje problematike rib in kormoranov sporno 
zmanjševanje populacij ribjih vrst do meje izumrtja v Sloveniji zaradi večanja populacije 
velikega kormorana v Evropi. 
 
Kot smo že navedli, je v letu 2010 je v okviru tedanjega Ministrstva za okolje in prostor 
nastala delovna skupina (predstavniki ministrstva, ZRSVN, DOPPS, RZS in ZZRS), katere 
naloga je bila pripraviti strokovne podlage za varstvo rib pred velikim kormoranom. Zgolj 
leto dni kasneje je delovna skupina prenehala z delovanjem, zato do sedaj ni bilo mogoče 
celovito in interdisciplinarno obravnavati problematike rib in velikega kormorana v Sloveniji. 
Ker posledično na ZZRS še ne razpolagamo z dovolj natančnimi podatki o velikosti 
populacije velikega kormorana, ki prezimuje v Sloveniji, za ribje vrste lipan, podust in 
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platnica pa v Sloveniji opažamo trend bistvenega upadanja populacij teh vrst rib, predlagamo, 
da se čimprej, že v zimski sezoni 2013/2014 ponovno pričnejo izvajati skupne aktivnosti 
delovne skupine. Predlagamo sledeče aktivnosti, ki bi jih bilo treba nujno izvesti takoj: 
 

1. Ponoven pričetek delovanja delovne skupine za dolgoročno reševanje problematike rib 
in kormoranov, 

2. ponovno skupno zimsko štetje osebkov velikega kormorana na prezimovališčih v 
Sloveniji s pričetkom v zimski sezoni 2014/2015, ki bi ga izvajal DOPPS in 
predstavniki ribiških družin, 

3. vključitev podatkov in ostalih dejstev ter upoštevanje izkušenj, posredovanih s strani 
strokovnih institucij iz drugih držav Evropske unije, v načrtovanje upravljanja s 
populacijo velikega kormorana v Sloveniji, 

4. dolgoročno načrtovanje monitoringa in upravljanje s populacijo velikega kormorana, 
ki ima vpliv na ribe slovenskih voda, 

5. aktivna vključitev slovenskih pristojnih institucij v interdisciplinarno načrtovanje 
upravljanja s populacijo velikega kormorana na evropski ravni. 
 

Menimo, da bomo le ob čim prejšnjem pričetku izvajanja predlaganih aktivnosti lahko 
dolgoročno rešili problematiko sobivanja velikega kormorana in rib v Sloveniji. 
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