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1. UVOD 
 
Kljub dejstvu, da večjega dela upada populacij rib ne moremo pripisati ribojedim vrstam, 
njihov vpliv nikakor ni zanemarljiv. Med ribojedimi pticami izstopa predvsem veliki kormoran 
(Phalacrocorax carbo Linnaeus, 1758), katerega populacija je v zadnjih desetletjih močno 
narasla. Hitro rast populacije kormorana v Sloveniji so omogočile spremembe v okolju, zlasti 
povečana dostopnost rib zaradi evtrofikacije voda, razvoja ribogojstva ter tudi kot posledica 
zakonske zaščite vrste. Gostota gnezdeče populacije se je približala nosilni kapaciteti okolja, 
ki jo določa predvsem razpoložljivost hrane. V večini gnezditvenega območja v severni 
Evropi je populacija stabilna, vendar pa ni znano, kolikšno neizkoriščeno kapaciteto za 
gnezdeče vrste predstavljajo še neposeljena območja srednje in južne Evrope (Tome in sod., 
2008). 
 
V Sloveniji so veliki kormorani prisotni preko celega leta v manjšem številu. Populacija 
kormorana se poveča z zimskem času, ko pri nas prezimuje med 2.000 in 5.000 velikih 
kormoranov, ki priletijo s severa Evrope. Številčnost prezimujočih kormoranov se spreminja 
glede na vremenske razmere. V hudih zimah je kormoranov več kot v blagih. Prvi 
prezimujoči kormorani priletijo v Slovenijo že konec avgusta. Večina kormoranov prileti 
septembra in ostanejo v Sloveniji do konca marca.  
 
Veliki kormoran (Phalacrocorax carbo Linnaeus, se hrani izključno z ribami. Kormoran je 
oportunist in lovi ribe primernih velikosti, ki jih je največ, pa naj bodo to postrvje ali nepostrvje 
vrste rib v rekah ali ribogojnicah. Glavni plen kormorana je vedno lokalno prevladujoča vrsta 
rib. Njegov plen so tako lahko 3 centimetra veliki zeti kot tudi do 50 centimetrski lipani in celo 
90 centimetrov dolge jegulje. Plenjenju kormoranov so posebaj izpostavljene tudi tiste vrste 
rib, ki se drstijo v plitvinah na prodni podlagi ali se pred drstjo zbirajo v drstne jate. V 
jesenskem in zimskem času so to postrvi (potočna, jezerska in soška postrv), ki se drstijo v 
plitvinah, medtem ko so konec zime in v spomladanskem času zaradi zbiranja v preddrstne 
jate in zaradi drsti lahko prizadete platnice in podusti. Kormoran je velik ptič in temu primerne 
so njegove energetske potrebe. V povprečju kormoran poje okoli 500 gramov rib na dan.  
V času prezimovanja se kormoran hrani v premeru okoli 30 do 50 km od svojih prenočišč. Ob 
pomanjkanju hrane v okolici prenočišča se kolonija kormoranov lahko hitro preseli na novo 
lokacijo. Večina kormoranov spomladi Slovenijo zapusti. Tako ne moramo pričakovati, da se 
bo v Sloveniji vzpostavilo naravno ravnovesje med populacijami rib in številčnostjo populacije 
kormoranov, temveč lahko pričakujemo, da se bo zaradi naraščanja populacije kormorana 
stopnjeval pritisk na domorodne vrste rib v naslednjih zimah. Nekateri obstoječi podatki o 
vplivu kormoranov so navedni v nadaljevanju pri posameznih obravnavanih vrstah rib. 
Zaradi prihoda kormoranov v številu, ki presega naravno obnovitveno sposobnost 
posameznih populacij domorodnih vrst rib je ogrožena javna korist rib zaradi vpliva 
kormoranov na stanje ohranjenosti posamezne vrste rib. Večina izmed obravnavanih vrst rib 
spolno dozori šele v 3 do 4 letu starosti, kar pomeni da so mladice izpostavljene plenjenju 
kormoranov vsaj 2 do 3 leta preden se lahko prvič drstijo. Posledično prihaja tudi do 
gospodarske škode v sklopu ribiškega upravljanja. 
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Zaradi ogrožanja javne koristi rib predlagamo, da se pred plenjenjem kormoranov z večletno 
odločbo varujejo populacije platnice, podusti, lipana, soške postrvi in pegunice, lokalno tudi 
populacije potočne postrvi. 



2. PODUST Chodrosoma nasus
V Sloveniji je podust (slika 1
vrstah (Uradni list RS, št. 46/2004, 109/2004, 84/2005, 115/20
102/2011, 15/2014 in 64/2016
vrste, za katere so določeni ukrepi varstva habitatov in smernice za ohranitev ugodnega 
stanja njihovih habitatov. 

V Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, 
št. 82/2002 in 42/10) ima status 
Kot lovno vrsto jo varuje tudi 
75/2010), v katerem je določen
in varstveno dobo vrste, ko njen lov ni dovoljen
Podust je splošno razširjena vrsta rib in poseljuje 
Prinešena je bila tudi v porečje Vipave.

Slika 2:Razširjenost podusti
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Chodrosoma nasus (Linnaeus,1758) 
1) zavarovana z Uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih 

vrstah (Uradni list RS, št. 46/2004, 109/2004, 84/2005, 115/2007, 96/2008
102/2011, 15/2014 in 64/2016) in navedena v njeni prilogi 2A, kjer so 
vrste, za katere so določeni ukrepi varstva habitatov in smernice za ohranitev ugodnega 

Slika 1: Podust (vir: Arhiv ZZRS). 
o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, 

ima status prizadete vrste (E). 
tudi Pravilnik o ribolovnem režimu (Uradni list RS, št. 99/2007, 

ena najmanjša lovna mera nad katero je vrsto dovoljeno upleniti
, ko njen lov ni dovoljen. 

Podust je splošno razširjena vrsta rib in poseljuje porečja Save, Drave, Mure in Kolpe. 
Prinešena je bila tudi v porečje Vipave. Na sliki 2 prikazujemo razširjenost, na sliki 3

podusti v Sloveniji (vir: Ribiški kataster, baza podatkov ZZRS
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zavarovana z Uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih 
07, 96/2008, 36/2009, 

 navedene živalske 
vrste, za katere so določeni ukrepi varstva habitatov in smernice za ohranitev ugodnega 

 

o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, 

Pravilnik o ribolovnem režimu (Uradni list RS, št. 99/2007, 
a nad katero je vrsto dovoljeno upleniti 

porečja Save, Drave, Mure in Kolpe. 
zujemo razširjenost, na sliki 3 drstišča.   

 
ibiški kataster, baza podatkov ZZRS). 
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Slika 3: Drstišča podusti v Sloveniji (vir: Ribiški kataster, baza podatkov ZZRS). 

 
Populacije podusti se zaradi različnih vplivov vztrajno zmanjšujejo. Kot primer stanja 
prikazujemo del rezultatov vzorčenja rib na reki Dravi med Mariborom in Ptujem v letu 2014, 
ko je bilo ugotovljeno, da je na tem območju stanje populacije podusti slabo. Starostna 
struktura podusti na vzorčenem odseku reke Drave kaže slabo stanje, saj so kondicijski 
koeficienti večinoma zmerni do visoki, vendar skoraj popolnoma manjkajo letniki med 2 in 9 
let (sliki 4 in 5), s tem pa je ogrožena viabilnost vrste. To se popolnoma ujema z dejstvom, da 
so ribe v velikostnem razredu med 15-40 cm najpogostejši plen kormoranov, ki so na tem 
območju pogosti v zimskem obdobju.  

 
Slika 4:Dolžinsko frekvenčni histogram ocenjenega števila osebkov podusti, ujetih v reki Dravi med 

Mariborom in Ptujem s kvantitativnim elektroribolovom s čolna. 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

frek
ven

ca

razred maksimalne totalne dolžine telesa  podusti [mm]

Drava junij



Veliki kormoran – ogrožanje javne koristi rib 9 

 
Slika 5:Dolžinsko frekvenčni histogram ocenjenega števila osebkov podusti, ujetih v reki Dravi med 

Mariborom in Ptujem s kvantitativnim elektroribolovom s čolna. 
 
Menimo, da do podobnih vplivov prihaja tudi na drugih slovenskih vodotokih, ki jih poseljuje 
podust in na katerih vsako zimo prezimuje večja količina kormoranov. Tako bi za nujno 
ohranitev viabilnosti vrste morali zaščititi predvsem večja drstišča in zimovnike podusti na teh 
vodotokih, kot je predlagano v Dolgoročnem programu za zmanjševanje vpliva kormorana na 
ribje vrste v celinskih vodah. 
 
Zavod za ribištvo Slovenije ugotavlja, da je  

 ogrožena javna korist zaradi vpliva na stanje ohranjenosti podusti v Sloveniji ker: 
 
- so nihanja v gostoti in številčnosti takšna, da je prizadeta viabilnost vrste; 
- je sprememba starostne strukture takšna, da je prizadeta viabilnost vrste (sliki 4 in 

5 s katerih je razvidno, da skoraj v celoti manjkajo podusti velikosti med 10 in 45 
cm ter prav tako najbolj produktivni osebki podusti v velikosti med 30 in 45 cm); 

- so prisotni na vseh rekah, ki jih podust naseljuje in so tudi vsa drstišča podusti na 
teh rekah predmet povečanega plenjenja kormoranov. 
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3. PLATNICA  Rutilus virgo
Platnica (slika 6) je z Direktivo 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
Habitatna direktiva) 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).

V ta namen je bilo v Sloveniji za platnico določenih 
Sava Medvode – Kresnice (SI3000262), Kolpa (SI3000175), Krka 
Ljubljansko barje (SI3000271), 
(SI3000075), Krakovski gozd (SI3000051), Kočevsko (SI3000263), Mirna (SI3000059),
s pritoki (SI3000303), Spodnja Sava (SI3000304), 
Celje – Zidani Most (SI3000376)

Slika 7:Razširjenost platnice in Natura 2000 območja za platnico 
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Rutilus virgo (Heckel, 1852) 
je z Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
sto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L št. 206/1992

) domorodna vrsta, ki je na območju držav članic Evropske skupnosti v 
okviru skupnega pravnega reda opredeljena kot vrsta v interesu skupnosti, za ohranjanje 
aterih je treba določiti posebna ohranitvena območja (priloga II Direktive).

Slika 6:Platnica (vir: Arhiv ZZRS). 
V ta namen je bilo v Sloveniji za platnico določenih trinajst Natura 2000 območij

Kresnice (SI3000262), Kolpa (SI3000175), Krka s pritoki 
Ljubljansko barje (SI3000271), Ljubljanica – Gradaščica – Mali Graben (SI3000291), 
(SI3000075), Krakovski gozd (SI3000051), Kočevsko (SI3000263), Mirna (SI3000059),
s pritoki (SI3000303), Spodnja Sava (SI3000304), Dravinja s pritoki (SI3000304) in Savinja 

Zidani Most (SI3000376). 

in Natura 2000 območja za platnico v Sloveniji (vir: Ribiški kataster
baza podatkov ZZRS). 

ogrožanje javne koristi rib 10 

je z Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
sto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L št. 206/1992; v nadaljevanju: 

) domorodna vrsta, ki je na območju držav članic Evropske skupnosti v 
okviru skupnega pravnega reda opredeljena kot vrsta v interesu skupnosti, za ohranjanje 
aterih je treba določiti posebna ohranitvena območja (priloga II Direktive). 

 

Natura 2000 območij (slika 7): 
s pritoki (SI3000338), 

Mali Graben (SI3000291), Lahinja 
(SI3000075), Krakovski gozd (SI3000051), Kočevsko (SI3000263), Mirna (SI3000059), Sotla 

s pritoki (SI3000304) in Savinja 

 
Sloveniji (vir: Ribiški kataster, 
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V Sloveniji je platnica zavarovana tudi z Uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah 
(Uradni list RS, št. 46/2004, 109/2004, 84/2005, 115/2007, 96/2008, 36/2009, 102/2011, 
15/2014 in 64/2016) in navedena v njeni prilogi 2 poglavje A, kjer so navedene živalske 
vrste, za katere so določeni ukrepi varstva  habitatov in smernice za ohranitev ugodnega 
stanja njihovih habitatov. 
V Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, 
št. 82/2002 in 42/10) ima status prizadete vrste (E). 
Kot lovno vrsto jo varuje tudi Pravilnik o ribolovnem režimu (Uradni list RS, št. 99/2007, 
75/2010), v katerem je določena najmanjša lovna mera nad katero je vrsto dovoljeno upleniti 
in varstveno dobo vrste, ko njen lov ni dovoljen. 
Danes poznana razširjenost platnice v Sloveniji zavzema donavsko porečje, kjer je splošno 
razširjena vrsta srednjevelikih in velikih rek. Naseljuje reko Muro, Dravo, Dravinjo in večje 
vodotoke porečja Save (slika 7). Njen optimalen habitat predstavljajo nižinski odseki velikih 
vodotokov (šrina struge nad 20 m), medtem ko suboptimalni habitat predstavljajo nižinski 
odseki srednjevelikih vodotokov (šrina struge med 5 in 20 m). Majhni (dolžina telesa pod 25 
cm), spolno nezreli, osebki, se zadržujejo tako v nižinskih odsekih srednjevelikih in velikih 
rek, kot tudi v nižinskih odsekih njihovih pritokov (širina struge pod 5 m) (Pliberšek in sod., 
2012). 

 
Slika 8:Drstišča platnice v Sloveniji (vir: Ribiški kataster, baza podatkov ZZRS). 

Ocene naseljenosti platnice nikjer po sloveniji niso visoke in znašajo od nekaj osebkov do 65 
oseb/1000 m2. Te ocene so bile podane na osnovi majhnega števila podatkov in so zato le 
okvirne. Gledano po Natura 2000 območjih za platnico so bile najvišje naseljenosti vrste 
ocenjene na območju Kolpa, iz česar sklepamo, da je spodnji tok Kolpe zelo ugoden habitat 
za platnico. Stanje ohranjenosti platnice na Natura 2000 območju Kolpa in Lahinja 
ocenjujemo kot ugodno. Na ostalih Natura 2000 območjih je platnica redka z razmeroma 
nizkimi gostotami naseljenosti (Pliberšek in sod., 2012). 



Tem dejstvom pritrjujejo tudi podatki o uplenu. Uplen platnice v slovenskih ribolovnih revirjih 
po podatkih Ribiškega katastra od leta 1986 vseskozi 
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
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 9:Grafični prikaz uplena platnice v Sloveniji med letoma 1986 in 2011.
 
Število ciprinidnih ribolovnih dni, kamor spada tudi ribolov podusti in platnice, je leta 1986 
znašalo 336.668, nato je z manjšimi ni
najmanjše število ciprinidni dni v celotnem obravnavanem obdobju (180.007).
 

Slika 10:Grafični prikaz števila izkoriščenih ciprinidnih ribolovnih dni v Sloveniji med letoma 1986 
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Tem dejstvom pritrjujejo tudi podatki o uplenu. 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 

ga letnega uplena. 

Grafični prikaz uplena platnice v Sloveniji med letoma 1986 in 2011.

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).

Grafični prikaz števila izkoriščenih ciprinidnih ribolovnih dni v Sloveniji med letoma 1986 
2011. 
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Zavod za ribištvo Slovenije ugotavlja, da je ogrožena javna korist zaradi vpliva na stanje 
ohranjenosti platnice v Sloveniji zaradi sledečih razlogov: 

- kormorani so prisotni na vseh Natura 2000 območjih, kjer je platnica kvalifikacijska 
vrsta in so tudi vsa drstišča platnice znotraj teh območij predmet povečanega 
plenjenja kormorana; 
  

- na podlagi vzorčenja rib na reki Dravi med Mariborom in Ptujem, kjer smo ugotovili 
velik vpliv plenjenja kormorana na mladice podusti in tudi že spolno zrele podusti, 
sklepamo, da ima plenjenje kormoranov podoben vpliv tudi na populacije platnice, in 
sicer na mladice in vse velikosti platnic do spolne zrelosti pri 30 do 35 cm, ko platnice 
postanejo previsoke, da bi jih kormorani še lahko pogoltnili.  
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4. LIPAN Thymallus thymallus (Linnaeus,1758) 
V Sloveniji je lipan (slika 11) zavarovan z Uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih 
vrstah (Uradni list RS, št. 46/2004, 109/2004, 84/2005, 115/2007, 96/2008,36/2009, 
102/2011, 15/2014 in 64/2016) in naveden v njeni prilogi 2 poglavje A, kjer so navedene 
živalske vrste, za katere so določeni ukrepi varstva habitatov in smernice za ohranitev 
ugodnega stanja njihovih habitatov. 

 
Slika 11: Lipan (vir: Arhiv ZZRS). 

V Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, 
št. 82/2002 in 42/10) ima status ranljive vrste (V). 
Kot lovno vrsto jo varuje tudi Pravilnik o ribolovnem režimu (Uradni list RS, št. 99/2007, 
75/2010), v katerem je določena najmanjša lovna mera nad katero je vrsto dovoljeno upleniti 
in varstveno dobo vrste, ko njen lov ni dovoljen. 

 
Slika 12: Razširjenost lipana v Sloveniji (vir: Ribiški kataster, baza podatkov ZZRS). 
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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.  
Kot primer stanja podajamo del rezultatov raziskav, ki jih je opravil ZZRS na reki Unici v letih 
2008, 2016 in 2017. Ugotovljeno je bilo, da se je stanje populacije lipana zaradi plenjenja 
kormoranov zelo poslabšalo. Pri tem moramo upoštevati dejstvo, da stanje populacije lipana 
v letu 2008 še ni bilo optimalno zaradi izredno močnega vpliva kormorana na lipana v letu 
2004, ko je bilo stanje populacije lipana podobno ali še slabše kot v letu 2017. Podatkov iz 
leta 2004 ne podajamo, ker je bilo vzorčenje rib izvedeno z drugo metodo (kvantitativni 
elektroribolov z brodenjem) in ni povsem primerljivo z vzorčenji, izvedenimi v letih 2008, 
2016 in 2017 (kvantitativni elektroribolov s čolna). Z grafičnih prikazov (slike 13 do 15) je 
razvidino, kako se je zmanjšalo število osebkov posameznih velikostnih razredov. Na sliki 
(slika 16) je prikazan upad ocenjenega števila lipana na hektar, kjer je z 833 lipanov na 
hektar v letu 2008 populacija padla na vsega 124 lipanov na hektar v letu 2017. Na sliki  
(slika 17) je prikazan upad ocenjene mase lipana na hektar, kjer je z 379 kg lipanov na 
hektar v letu 2008 populacija padla na vsega 49 kg lipanov na hektar v letu 2017.  
 

 
Slika 13: Dolžinsko frekvenčni histogram ocenjenega števila osebkov lipana, ujetih v reki Unici s 

kvantitativnim elektroribolovom s čolna v letu 2008. 
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Slika 14: Dolžinsko frekvenčni histogram ocenjenega števila osebkov lipana, ujetih v reki Unici s 

kvantitativnim elektroribolovom s čolna v letu 2016. 
 

 
Slika 15: Dolžinsko frekvenčni histogram ocenjenega števila osebkov lipana, ujetih v reki Unici s 

kvantitativnim elektroribolovom s čolna v letu 2017. 
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Slika 16: Ocenjeno število osebkov lipana na hektar vodne površine v reki Unici. 

 

 
Slika 17: Ocenjena masa osebkov lipana na hektar vodne površine v reki Unici. 
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nujno ohranitev viabilnosti vrste bilo potrebno zaščititi odseke vodotokov, kot je predlagano v 
Dolgoročnem programu za zmanjševanje vpliva kormorana na ribje vrste v celinskih vodah.  
Tem dejstvom pritrjujejo tudi podatki o uplenu. Uplen lipana v slovenskih ribolovnih revirjih se 
od leta 1986 (razen v letu 1992 in 1995) vseskozi zmanjšuje (slika 18). 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 
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režimu v ribolovnih vodah je dovoljen le še uplen dveh lipanov na dan. Mnoge ribiške družine 
pa so uplen na ribolovni dan zmanjšale zgolj na enega lipana na ribolovni dan.

Slika 18: Grafični prikaz uplena lipana v Sloveniji med letoma 1986 in 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 in spusti, ki so prišteti k salmonidnim dnevom na sliki (
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 popu
 

Slika 19: Grafični prikaz števila izkoriščenih salmonidnih ribolovnih dni v Sloveniji med letoma 1986 
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Zavod za ribištvo Slovenije ugotavlja, da je  
 ogrožena javna korist zaradi vpliva na stanje ohranjenosti lipana v Sloveniji zaradi 

sledečih razlogov: 
 
- nihanja v gostoti in številčnosti so takšna, da je prizadeta viabilnost vrste; 
- sprememba starostne strukture je takšna, da je prizadeta viabilnost vrste. 

 
 opažen vpliv kormorana na gostoto in številčnost : 

- ključna območja pojavljanja lipana so predmet povečanega plenjenja kormorana 
in povečano plenjenje kormorana ima nedvoumen bistven negativni učinek na 
populacijo lipana. 
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5. SOŠKA POSTRV Salmo marmoratus, Cuvier, 1829 
Soška postrv (slika 20) je 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 v skladu s Habitatno 
direktivo (priloga II Direktive). 

 
Slika 20: Soška postrv (foto: K. Istinič, 2008). 

V ta namen je bilo v Sloveniji za soško postrv določenih 6 območij Natura 2000 (slika 21): 
Idrijca s pritoki (SI3000230), Julijske Alpe (SI3000253), Kanomljica s pritoki (SI3000372), 
Lipovšček (SI3000027), Soča z Volarjo (SI3000254) in Trnovski gozd – Nanos (SI3000255). 

 
Slika 21: Razširjenost, drstišča in Natura 2000 območja za soško postrv v Sloveniji (vir: Ribiški 

kataster, baza podatkov ZZRS). 
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V Sloveniji je soška postrv zavarovana tudi z Uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih 
vrstah (Uradni list RS, št. 46/2004, 109/2004, 84/2005, 115/2007, 96/2008, 36/2009, 
102/2011, 15/2014). Navedena je v njeni prilogi 2 v poglavju A, kjer so domorodne živalske 
vrste za katere so določeni ukrepi varstva habitatov ter smernice za ohranitev ugodnega 
stanja njihovih habitatov. 
V Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, 
št. 82/2002 in 42/2010) ima status prizadete vrste (E). 
Kot lovno vrsto jo varuje tudi Pravilnik o ribolovnem režimu (Uradni list RS, št. 99/2007, 
75/2010), v katerem je določena najmanjša lovna mera nad katero je vrsto dovoljeno upleniti 
in varstveno dobo vrste, ko njen lov ni dovoljen. 
Podatkov o tem, kakšna je povzročena škoda na populaciji soške postrvi izključno zaradi 
plenjenja kormorana nimamo. Po podatkih magistrske naloge Pajntar (2013) so 
najpomembnejši plen kormoranov v posočju po številu predstavljale ciprinidne vrste rib (65,7 
%), po masi salmonidne vrste rib (71,5 %). Po pogostosti pojavljanja vrst v želodcih so bile v 
prehrani večkrat zastopane salmonidne vrste in lipan. Vsaj en salmonid ali lipan je bil 
prisoten v 88,2 % želodcev, ciprinid v 51,5 %. V nalogi so predstavljeni tudi ločeni podatki o 
vrstni sestavi, številu osebkov ter številski in masni delež posamezne skupine v prehrani 
kormoranov ustreljenih na reki Soči in reki Idrijci. V prehrani kormoranov ustreljenih na reki 
Soči so po masi salmonidi predstavljali 76,2 %, na reki Idrijci 68,2 %. Za ilustracijo prisotne 
ribje združbe na obravnavanem območju so bili za reko Sočo povzeti po Šumer in sod. 
(2002a), za reko Idrijco po Šumer in sod. (2005). V reki Soči je na lokaciji Čezsoča delež 
salmonidov v združbi po biomasi predstavljal 100% , na Žagi 98,2 % in v Kamnem 74 %. 
Deleža soške postrvi se iz naloge Pajntar (2013) ne da razbrati, z originalnim dokumentom 
žal ne razpolagamo. Obravnavane lokacije se nahajajo v zgornjem in srednjem delu Soče in 
glede na podatke iz nekaterih drugih inventarizacij izvedenih v preteklosti s katerimi 
razpolagamo, združbo po biomasi predstavljajo salmonidi v deležu višjem od 85 % in med 
salmonidi zajema soška postrv delež večinoma med 60 in 100 %. V reki Idrijci je na lokaciji 
Spodnja Idrija delež salmonidov v združbi po biomasi predstavljal 99,7 % (soška postrv 50 
%), na lokaciji Kurnik 43,6 % (soška postrv 59 %), na lokaciji Krepak 61,9 % (soška postrv 
38,1 %) in na lokaciji Hotešk 48,4 % (soška postrv 35,5 %).  
Glede na zgornje podatke o vsebini želodcev kormoranov in podatkov o strukturi združbe 
prisotnih rib je mogoče sklepati, da kormoran pri svojem vsakodnevnem prehranjevanju v 
veliki meri pleni soško postrv. 
Kot ilustracijo vpliva kormorana na populacijo postrvi, bi lahko izpostavili tudi vpliv kormorana 
na populacijo potočne postrvi v reki Unici. Potočna postrv in soška postrv sta sorodni in 
ekološko podobni vrsti, ki imata podobne biološke potrebe in zahteve, zato lahko sklepamo, 
da je vpliv kormorana na soško postrv zelo podoben kot pri potočni postrvi. 
V raziskavah, ki jih je opravil ZZRS na reki Unici v letih 2008, 2016 in 2017, je bilo 
ugotovljeno, da se je stanje populacije potočne postrvi zaradi plenjenja kormoranov zelo 
poslabšalo. Pri tem moramo upoštevati dejstvo, da stanje populacije potočne postrvi v letu 
2008 še ni bilo optimalno zaradi izredno močnega vpliva kormorana na potočno postrv v letu 
2004, ko je bilo stanje populacije potočne postrvi podobno ali še slabše kot v letu 2017. 
Podatkov iz leta 2004 ne podajamo, ker je bilo vzorčenje izvedeno z drugo metodo 
(kvantitativni elektroribolov z brodenjem) in ni povsem primerljivo z vzorčenji v letih 2008, 
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2016 in 2017 (kvantitativni elektroribolov s čolna). Z grafičnih prikazov (slike 22 do 24) je 
razvidno, kako se je zmanjšalo število osebkov posameznih velikostnih razredov. Na sliki 24 
je prikazan upad ocenjenega števila potočne postrvi na hektar, kjer je s 160 potočnih postrvi 
na hektar v letu 2008 populacija padla na vsega 27 potočnih postrvi na hektar v letu 2017. 
Na sliki 25 je prikazan upad ocenjene mase potočne postrvi na hektar, kjer je s 100 kg 
potočne postrvi na hektar v letu 2008 populacija padla na vsega 30 kg potočne postrvi na 
hektar v letu 2017. 

 
Slika 22: Dolžinsko frekvenčni histogram ocenjenega števila osebkov potočne postrvi, ujetih v reki 

Unici s kvantitativnim elektroribolovom s čolna v letu 2008. 
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Slika 23: Dolžinsko frekvenčni histogram ocenjenega števila osebkov potočne postrvi, ujetih v reki 
Unici s kvantitativnim elektroribolovom s čolna v letu 2016. 

 

 
Slika 24: Dolžinsko frekvenčni histogram ocenjenega števila osebkov potočne postrvi, ujetih v reki 

Unici s kvantitativnim elektroribolovom s čolna v letu 2017. 

 
Slika 25: Ocenjeno število osebkov potočne postrvi na hektar vodne površine v reki Unici. 
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Slika 26: Ocenjena masa osebkov potočne postrvi na hektar vodne površine v reki Unici. 

 
Pridobljeni podatki, ki kažejo na zelo velik vpliv kormorana na postrvi, so do neke mere 
presenetljivi. Postrvi se pred nevarnostjo zatečejo v skrivališča, zato je v strokovni javnosti 
prevladovalo mnenje, da kormorani prav velikega vpliva na soško in potočno postrv nimajo, 
če so le vodotoki ohranjeni in imajo primerna skrivališča. Reka Unica pa sodi v slovenskem 
in širšem prostoru prav med najbolje ohranjene naravne vodotoke, kjer je bilo do sedaj 
izvedenih malo posegov v strugo reke in bi zaradi te naravnosti in množice skrivališč 
pričakovali precej manjši vpliv kormorana na postrvi.  
Iz navedenega sledi, da bi morali pred vplivom kormorana varovati tudi tiste vodotoke, kjer 
živijo najbolj vitalne populacije potočne in soške postrvi. Tako bi za nujno ohranitev 
viabilnosti obeh vrst bilo potrebno zaščititi odseke vodotokov, kot je predlagano v 
Dolgoročnem programu za zmanjševanje vpliva kormorana na ribje vrste v celinskih vodah.  
Zavod za ribištvo Slovenije ugotavlja, da je ogrožena javna korist zaradi vpliva na stanje 
ohranjenosti soške postrvi v Sloveniji zaradi sledečih razlogov: 

- vsa drstišča soške postrvi, ki so na Natura 2000 območjih, kjer je soška postrv 
kvalifikacijska vrsta in so prisotni kormorani so predmet povečanega plenjenja 
kormorana in povečano plenjenje kormorana ima bistven negativni učinek na 
populacijo soške postrvi; 
 

- na celotnem območju, ki ga poseljuje soška postrv, se kormorani pojavljajo na vseh 
večjih rekah (prisotni so na območju Soče, Idrijce, Vipave in Rižane), v manjše pritoke 
praviloma ne zahajajo; 
 

- na območjih, kjer je kormoran prisoten, je najbolj produktivni del populacij soške 
postrvi osiromašen.  
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6. PEGUNICA  Alburnus sarmaticus  Freyhof in Kottelat, 2007  
Pegunica (slika 27) je po Habitatni direktivi 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 27: Pegunica (Alburnus sarmaticus; vir: Arhiv ZZRS). 

V ta namen je bilo v Sloveniji za pegunico določeno eno Natura 2000 območje (slika 28): 
Kolpa (SI3000175).  

 
Slika 28: Razširjenost pegunice in Natura 2000 območja za pegunico v Sloveniji (vir: Ribiški kataster, 

baza podatkov ZZRS). 
V Sloveniji je pegunica zavarovana tudi z Uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih 
vrstah (Uradni list RS, št. 46/2004, 109/2004, 84/2005, 115/2007, 96/2008 36/2009 
102/2011, 15/2014 in 64/2016) in navedena v njeni prilogi 2 poglavje A, kjer so živalske 
vrste, za katere so določeni ukrepi varstva  habitatov in smernice za ohranitev ugodnega 
stanja njihovih habitatov. 
V Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, 
št. 82/2002 in 42/10) ima status prizadete vrste (E). 
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Pred pol stoletja je v Podonavju obstajala obsežna populacija pegunice, od katere se je 
ohranil le še majhen del v srednjem in spodnjem toku reke Kolpe v Sloveniji in na Hrvaškem, 
ter v Ukrajini (Slika 29). 

 
Slika 29: Razširjenost in status pegunice (Alburnus sarmaticus) v Evropi (vir: The IUCN Red List of 
Threatened Species). Obarvano rdeče – izumrla; obarvano rumeno- današnja razširjenost. 
V Sloveniji naseljuje le osrednji in spodnji del Kolpe (slika 25). Nekateri strokovnjaki 
predvidevajo, da sta populaciji pegunice v Kolpi in Ukrajini dve različni podvrsti ali celo vrsti, 
glede na to, da populaciji pripadata dvema različnima povodjema (Donava / Dnjeper). 
Detaljnejših morfoloških in genetskih analiz ne poznamo. Populacija v Kolpi je vsaj deloma 
razdeljena s posameznimi bolj ali manj prehodnimi jezovi. Ti odseki tako delujejo kot zaprti 
vodni sistemi v katere so ujeti deli populacije, ki je po našem vedenju maloštevilčna. V 
biološki bazi Biosweb imamo zabeleženih le 6 najdb: po eno v letih 2008, 2011 in 2012 ter 
dve v letu 2013. To je glede na število povzorčenih lokalitet 87 na spodnjem odseku Kolpe 
zelo malo. Pegunica je sicer riba proste vode, zato je njeno vzorčenje težavno in ocene 
naseljenosti dokaj pristranske.  
Kormoran je neselektiven plenilec (prehranjuje se z ribami ki so mu na voljo) Njegova 
strategija hranjenja je bolj odvisna od dostopnosti kot od količine plena. V odprtih vodah, kjer 
je gostota rib glede na površino najnižja, lovijo skupinsko (social fishing), plen predstavljajo 
vrste, ki živijo v jatah (Carpentier in sod., 2011; Trauttmansdorff, 2003: iz Pajntar, 2013). 
Ne glede na to, da je številčnost pegunice v Kolpi v primerjavi z nekaterimi drugimi vrstami 
rib nizka, dopuščamo na osnovi zgoraj predstavljanih podatkov možnost, da plenjenje 
ribojedih ptic, predvsem kormoranov, lahko močno zniža številčnost pegunice, kar se je sicer 
po pripovedovanju lokalnih ribičev v letu 2007 že zgodilo.  
Zavod za ribištvo Slovenije ugotavlja, da je ogrožena javna korist zaradi vpliva na stanje 
ohranjenosti pegunice v Sloveniji iz sledečih razlogov: 

- kormorani so redno prisotni na edinem Natura 2000 območju, kjer je pegunica 
kvalifikacijska vrsta in je predmet povečanega plenjenja kormoranov; 
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- pegunica prezimuje v globljih tolmunih, zato bi lahko izmed vseh ribojedih ptic 
predvsem plenjenje kormorana lahko odločilno znižalo njeno številčnost, ;   
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