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Zakaj je treba določiti prioritete izvajanja 
ukrepov za izboljšanje stanja habitatov rib ? 



Posledice neustreznih posegov v vodotoke 
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Nekatere pogoste posledice posegov v strugo 
vodotokov 

POSEG KRATKOROČNE POSLEDICE 
(med gradnjo) 

DOLGOROČNE POSLEDICE 
(po izvedbi) 

Betoniranje struge 
vodotoka 

izcejanje strupenih betonskih 
odplak v vodo 
kaljenje vode  
pogin rib 

prevelika hitrost vodnega toka 
uničenje habitatov rib 
uničenje obstoječih drstišč 
osiromašenje vrstne pestrosti 
ribjih združb 

Širjenje struge vodotoka kaljenje vode znižanje vodostaja/presuševanje 
struge 
segrevanje vode 
zmanjšanje pestrosti habitatov 
zmanjšanje števila (površine) 
skrivališč  za ribe 
osiromašenje vrstne pestrosti 
ribjih združb 

Izravnavanje struge kaljenje vode povečanje hitrosti vodnega toka 
zmanjšanje števila (površine) 
skrivališč za ribe  
uničenje habitatov rib 
uničenje obstoječih drstišč 
osiromašenje vrstne pestrosti 
ribjih združb 



POSEG KRATKOROČNE POSLEDICE 

(med gradnjo) 

DOLGOROČNE POSLEDICE 

(po izvedbi) 

Izvedba prodnega 
zadrževalnika 

kaljenje vode 

uničenje obstoječih brežin 

zmanjšana ali popolnoma 
preprečena prehodnost vodotoka za 
ribe in nedostopnost drstišč 

spremenjena prodonosnost in 
posledično sprememba substrata 
dna dolvodno od prodnega 
zadrževalnika 

osiromašenje  ali uničenje vrstne 
pestrosti ribjih združb 

Odstranitev obrežne 
vegetacije 

zmanjšana osenčenost struge 

izguba skrivališč za ribe 

segrevanje vode (spremenjen 
temperaturni režim vode) 

povečanje erozije brežin 

osiromašenje vrstne pestrosti ribjih 
združb 

Nekatere pogoste posledice posegov v strugo 
vodotokov 



Posledice za ribe neustreznih izvedbe regulacije na reki 
Mirni 

Reka Mirna v vasi Mirna. Na levi naravni in na desni reguliran 
odsek reke.  



Vpliv neustrezne regulacije struge reke Mirne na številčni 
delež rib in piškurjev 

 

naravna struga regulirana struga
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Številčni delež vrst rib in piškurjev v naravni in regulirani strugi reke 
Mirne v kraju Mirna.  



Vpliv neustrezne regulacije struge reke Mirne na biomaso rib in 
piškurjev 
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Biomasa rib in piškurjev v naravni in regulirani strugi reke Mirne v kraju 
Mirna.  



Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe 
planov in posegov v naravo na varovana območja : 



Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v 
naravo na varovana območja : 



Za ribe 
neprehodni 

vodnogospodarski  
objekti in pregrade  

Dejavniki , ki imajo bistven negativni vpliv na ribje habitate, ribje 
populacije in ribiško upravljanje 

Neustrezne 
regulacije in 

druge neustrezne 
ureditve 

vodotokov 

Biološke in 
kemijske 

obremenitve 
(onesnaževanje) 

Raba vode (MHE, 
namakanje, 

tehnološka raba, …); 
Qes – ekološko 

sprejemljivi pretok 

KUMULATIVNI VPLIV !!! 



Za ribe neprehodni vodnogospodarski objekti in pregrade  

 Evidenca ZZRS (Ribiški kataster) : okoli  450 objektov ribam preprečuje ali 
otežujejo prehajanje in prosto razporejanje po vodotokih. Najbolj 
problematične so visoke pregrade. 

 Stanje je kritično: Mnogo objektov za prehajanje rib ni funkcionalnih.  
Neprehodnost za ribe ali selektivna prehodnost. 

 Posledice:  Geografska in genska izolacija populacij ribjih vrst (na različno 
dolgih odsekih). Onemogočen dostop do drstišč. Osiromašenje ribjih 
združb. 

 



Pregled pregrad, ki ribam preprečujejo migracijo 

 



Pregrade, ki ribam preprečujejo migracijo 

 



Pregrade, ki ribam preprečujejo migracijo 



Prioritete z vidika ribištva  
1. Ohraniti dobro stanje habitatov in populacij 

zavarovanih in ostalih vrst rib na Natura 2000 
območjih in vplivnih območjih – drstišča sulca v 
reki Savi: 



Prioritete z vidika ribištva  



2. Izboljšati obstoječe slabo stanje vodotokov, ki 
ne zagotavlja obstoja primernih habitatov za ribe 
– reka Vipava s pritoki – npr. Hubelj : 

 

Prioritete z vidika ribištva  



Prioritete z vidika ribištva  



Prioritete z vidika ribištva  
Izboljšava stanja habitatov rib - prioritetni ukrep s stališča ribištva: 
IZBOLJŠANJE PREHODNOSTI – gradnje ribjih stez na neprehodnih jezovnih zgradbah in 
sanacija nefunkcionalnih 
Objekti, ki so prioritetno predlagani za gradnjo ali sanacijo ribje steze, so navedeni v 
Programu upravljanja rib (vsaj 45 objektov na različnih vodotokih). 

Ne samo na Natura 2000 območjih ampak tudi izven !!! 

Sonaravni tip ribje steze: 
-najustreznejši za ribje vrste 
-primer: ribja steza HE Blanca (HESS) 

Tehnični tip ribje steze: 
-izvedba v primerih prostorske omejenosti 
-primer: ribja steza HE Mariborski otok 
(DEM) 



Raba vode – vodna dovoljenja 



Raba vode – koncesije 



Oplotnica nad odvzemom vode za MHE Oplotnica pod odvzemom vode za MHE 

ZAGOTAVLJANJE Qes ?????? 

(foto: arhiv ZZRS) 

Raba vode in zagotavljanje ekološko sprejemljivega 
pretoka 



Zaključki 
Prioritete izvajanja ukrepov za izboljšanje stanja habitatov in populacij 

rib s stališča ribištva so sledeče : 
1. Ohraniti in dolgoročno zagotoviti dobro stanje habitatov in populacij 

zavarovanih in ostalih vrst rib na Natura 2000 območjih in vplivnih 
območjih. 

2. Izboljšanje oz. ponovna vzpostavitev habitatov ribjih vrst na 
degradiranih odsekih vodotokov. Z vidika ribištva so bili kot odseki 
za reviztalizacijo v Programu upravljanja rib predlagani različni 
odseki vodotokov, kjer so bile v preteklosti izvedene neustrezne, t.i. 
“trde regulacije” oz. nesonaravne ureditve in je stanje ribjih 
habitatov slabo.  

3. Vzpostavitev nadzora nad odvzemi vode in zagotavljanjem 
ekološko sprejemljivega pretoka za rabe vode - prioritetno so to 
območja, kjer so skoncentrirane različne rabe vode (odvzemi iz 
vodotokov). Med Natura 2000 območji so to npr. reka Vipava s 
pritoki, reka Rižana s pritoki, reka Savinja s pritoki, reka Krka s 
pritoki. 
 



HVALA ZA POZORNOST ! 
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