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Naseljene in  preseljene sladkovodne
ribe

v Sloveniji v letih 1892 do  2016

Naseljevanje tujerodnih ribjih vrst se je na ozemlju današnje
Slovenije zacelo davnega l. 1982, ko je prvic omenjena

naselitev šarenke.  Zadnja namerna naselitev pa datira eno
leto nazaj, l. 2016, ko so tako v Savo kot v Muro ob priliki

akcije Rešimo Muro in ob obletnici ribiške družine
Brestanica spustili od 13 do 90 kosov sibirskih jesetrov.



Tujerodne vrste rib izvirajo iz različnih celin – iz
Severne Amerike, Afrike, Azije,  in celo iz Evrope.

Avstrija

Madžarska

Italija Hrvaška



Naselijo se in razširijo v najrazličnejših sladkovodnih
življenjskih prostorih, od različnih stoječih voda
(jezera, ribniki, mlake, mrtvice, akumulacije) do

manjših in večjih hitro ali počasi tekočih v vodotokov
.

Življenjski prostori, ki jih zavzamejo
in zasedejo tujerodne ribje vrste



Razlogi za naseljevanje tujerodnih  rib

športni ribolov - na prvem mestu,
vzreja za prehrano ljudi - na drugem mestu,

naseljevanja z tujerodnimi ribami, ki jih ribiči
uporabljajo za vabo pri ribolovu,

spuščanje akvarijskih ribic,
naseljevanje za biološko kontrolo

(naselitev gambuzije v malarične predele l. 1926),
spuščanje ribic – hišnih ljubljenčkov (večinoma zlate ribice),

neznani  ali neraziskani razlogi





Načini naseljevanja in posledicno
razseljevanja

Največ tujerodnih rib naseljujejo in razseljujejo ribiči za potrebe
športnega ribolova oziroma ribogojci, ki jih v ta namen tudi
prodajajo.

Ribe  nekotrolirano uhajajo iz slabo zavarovanih ribogojnic.
V vodotoke naseljujejo vse starostne kategorije, od iker, zaroda

mladic do odraslih rib, primernih za ribolov.
Številne tujerodne ribe se nenadzorovano razmnožujejo v naših

vodah.
Neodogovrno spuščanje rib, ki so se jih ljudje naveličali.



NATURALIZACIJA - udomačitev

V novem življenjskem prostoru se nekatere tujerodne ribe
začnejo uspešno razmnoževati in zasedati prstore

drugim domorodnim ribam.

V NAŠIH VODAH JE

9 VRST RIB
se ne razmnožuje

NJIHOVA PRISOTNOST V
NARAVI JE POPOLNOMA
ODVISNA OD čLOVEKA

11  VRST RIB
udomačenih

V NARAVI SE USPEŠNO
RAZMNOŽUJEJO IN

čLOVEKA NE POTREBUJEJO
VEč
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sibirski jeseter Acipenser baeri - 2016

kapič Neogobius kessleri - 2015



PRESELJEVANJE RIB MED JADRANSKIM
IN DONAVSKIM POVODJEM

PRESELJEVANJE RIB MED JADRANSKIM
IN DONAVSKIM POVODJEM

Donavsko povodje

Jadransko povodje
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Madžarska

Italija
Hrvaška



Posledice preseljevanja rib med obema

povodjema so zelo različne in dranatične

Soočamo se

- z genetskim onesnaženjem zaradi križanja med seboj sorodnih vrst.
Primer: je križanje med naseljeno potocno in domorodno soško potrvjo,

- z zmanjšanjem populacij ali celo izginotjem zaradi tekme  za
življenjske prostore (drstišča, pasišča, bivališča, skrivališča).

Primer: okoli l. 1960 naselitev donavske podusti v jadransko, kjer sta
živeli dve vrsti – primorska podust in saveta. Slednja je izginila 1960,

prva pa je še prisotna v redkih vodah. To je brez dvoma prvi znan primer
izginotja neke vrste zaradi preseljevanja med sosednjima povodjema.



Seznam med porečji preseljenih rib
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Potočna postrv iz donavskega v jadransko 1906

smuč iz donavskega v jadransko 1960 -1965

som iz donavskega v jadransko 1960 -1965

Soška postrv iz jadranskega v donavsko 1969

rdečeoka iz donavskega v jadransko po 2. svetovni vojni

podust iz donavskega v jadransko 1960 -1965



Najbolj uničujoče preselitve
domorodnih rib v okviru Slovenije

so naselitve rib v izolirane življenjske prostore,
kjer pred naselitvijo rib sploh ni bilo – alpska

jezera z endemnim vodnim živalstvom (raki, pupki)



Jezero na Planini  pri  jezeru

klen koreselj postrv?
Bohinjsko  jezero

koreselj, ostriž, som,
Rdečeperka, krap

Alpska  and predalpska jezera – izolirani ekosistemi

Unica
lipan

Cerkniško jezero
ostriž, rdečeperka

Madžarska

Italija
Hrvaška

Dvojno jezero

jezerska zlatovčica

Avstrija



Smo zaključili z vnašanjem tujih in
Preseljevanjem

domorodnih vrst med porečji in med izoliranimi
vodami?

kapiči spp.

kapiči spp.

Avstrija

Madžarska

Italija
Hrvaška



ZAKLJUČEK
Razširjenost večine naseljenih in preseljenih rib v

in po Sloveniji je treba vzeti kot resno grožnjo

domorodnim vrstam, predvsem zaradi izredne

raznolikosti življenjskih prostorov,

ki so tujim ribam v naših vodah na razpolago.


