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Vsebina seminarja
Izbor vrst  rib  in  piškurjev

potočna postrv (Salmo trutta m. fario)
jegulja (Anguilla anguilla)

kečiga (Acipenser ruthenus)
podust (Chondrostoma nasus)

mazenica (Rutilus aula)
činklja (Misgurnus fossilis)
smuč (Sander lucioperca)

som (Silurus glanis)
kapelj ali glavač (Cottus sp.)

velika senčica (Umbra krameri)



potočna postrv
(Salmo trutta m. fario)

porečje Slovenija Jadransko, donavsko
čas drsti October-february
število iker 100-3000
spolna zrelost 2-3
velikost 25-30 cm, max. 100 cm
Rdeči seznam E – ogrožena
selitev Kratke selitve



jegulja
(anguilla anguilal).

porečje Jadransko - domorodna
čas drsti Marec-julij
število iker ??
spolna zrelost 8-10. leto
velikost 40-90 cm, max. 200 cm
Rdeči seznam Ex? – domnevno izumrla



Kečiga
(Acipenser ruthenus)

porečje donavsko - domorodna
čas drsti April- junij
število iker 10 000
spolna zrelost 3-5 leto - samec, 4-9. leto - samica
velikost 30 - 60 cm, max. 125 cm
Rdeči seznam R - redka



podust
(Chondrostoma nasus)

porečje Jadransko, donavsko
čas drsti March-june
število iker 15 000-25 000
spolna zrelost 3-5
velikost 25-40 cm, max. 63 cm
Rdeči seznam E – ogrožena v donavskem povodju: naseljena jadransko

selitev Dolge selitve



mazenica
(rutilus aula).

porečje Jadransko - domorodna
čas drsti April - julij
število iker 100 000
spolna zrelost 3-4 leto
velikost 20-35 cm, max. 50 cm
Rdeči seznam E - ogrožena



činklja
(Misgurnus fossilis)

porečje Donavsko
čas drsti April - junij
število iker 10 000-150 000
spolna zrelost 2. Leto
velikost 20-25 cm, max. 40 cm
Rdeči seznam E – ogrožena
selitev Kratke selitve



SmuČ
(Sander lucioperca)

porečje Donavsko
čas drsti April- maj
število iker 150 000-200 000
spolna zrelost 3-5
velikost 40-70 cm, max. 120 cm.
Rdeči seznam E – ogrožen
selitev Kratke selitve



som
(Silurus glanis)

porečje Jadransko - naseljena, donavsko -
domorodna

čas drsti April-junij
število iker 30 000/kg telesne teže
spolna zrelost 3-4
velikost 1-2 m, max. 5 m
Rdeči seznam V - ranljiv
se ne seli



kapelj ali glavač
(Cottus gobio,

porečje Slovenija Donavsko
čas drsti Marec-april
število iker 100-300
spolna zrelost 2-4 leto
velikost 8-10 cm, max. 15 cm
Rdeči seznam V - ranljiv
selitev Kratke selitve



velika senčica
(Umbra krameri)

porečje Donavsko
čas drsti March / april
število iker 140-200
spolna zrelost 1
velikost 6-9 cm, max 17 cm
Rdeči seznam V - ranljiv



Z ribami  si delimo vodo

Hvala za  pozornost

Kečiga Babičov mlin na Muri 2009


