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Novinarska konferenca »Kaj je narobe s projektom HE Mokrice?« 

Društvo za preučevanje rib Slovenije smo nevladna organizacija. Naše poslanstvo je 

varovanje domorodnih vrst rib in njihovih habitatov. Vodna telesa, ki so življenjski prostor 

rib, so danes pod velikim pritiskom energetskih lobijev, neustreznih protipoplavnih ukrepov 

ter številnih drugih pritiskov, npr. kot je onesnaževanje zaradi neurejene kanalizacije, 

izpustov, gnojnice, pesticidov itd., ki se izvajajo na in ob vodotokih. Zato nas projekti, kot so 

izgradnje hidroenergetskih objektov resno skrbijo, saj gre za zelo velik poseg v naravo. Pri 

izgradnja HE neizogibno pride do uničenja dela rečnega ekosistema, ki ima tudi velik daljinski 

vpliv. Kako resne posledice ima izgradnja HE objektov kaže izvedena raziskava na reki Dravi, 

kjer je zaradi izgradnje HE objektov izginilo, kar 17 vrst rib.  

Vpliv HE Mokrice na 10 kvalifikacijskih vrst rib 

Načrtovana izgradnja HE Mokrice bo imela vpliv na 10 kvalifikacijskih vrst Natura 2000 

(območji Natura: Spodnja Sava in Krka s pritoki), vse iz Priloge II Direktive o habitatih: 

platnica Rutilus virgo, bolen Aspius aspius, zvezdogled Romanogobio uranoscopus, pezdirk 

Rhodeus amarus, pohra Barbus balcanicus, upiravec Zingel streber, velika nežica Cobitis 

elongata, zlata nežica Sabanejewia balcanica, kesslerjev globoček Romanogobio kesslerii in 

beloplavuti globoček Romanogobio vladykovi. Krovna vrsta ribe, ki ni kvalifikacijska, je pa 

Sava zanjo izjemnega pomena, kot povezovalno telo med pritoki Save, kjer so še prisotne 

viabilne populacije, to je sulec Hucho hucho (Priloga II). Dokumenti priloženi presoji vplivov 

na okolje (PVO) tudi od javnih inštitucij navajajo: 

- ZRSVN v mnenju navaja, da glede na predvidene negativne vplive posega, ne morejo 

predpisati takšnih usmeritev, ki bi zagotovile ohranitev ugodnega stanja kvalifikacijskih 

vrst. 

- ZZRS v mnenju navaja, da bodo zaradi uničenja habitata nekatere vrste rib močno 

prizadete (bolen, upiravec, zvezdogled, beloplavuti globoček, velika nežica, zlata nežica in 

navadna nežica). Zato zahtevajo kot nadomestilo za uničen habitat obvodno strugo dolgo 

približno 7 km. Kako bo pa to vplivalo na ohranitev najzahtevnejših vrst (upiravca in 

zvezdogleda) pa ne morejo napovedati.  
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Stališče DPRS: Noben nadomestni habitat ne more nadomestiti uničenega rečnega habitata. V 

Savi gre za uničenje reofilnih, izključno rečnih vrst rib, zanje ni nadomestnih habitatov z izjemo 

obvodnih kanalov, pa še ti zmanjšajo populacije vrst rib kot so različne vrste globočkov. 

Pričakovani vplivi na kvalifikacijske vrste: 

- platnica (Rutilus virgo): populacija platnice v reki Krki je v slovenskem merilu po podatkih 
strokovnjakov poleg Natura 2000 Ljubljansko barje, najpomembnejša. Že samo Izlivni del Krke 
predstavlja obsežno aktivno drstišče te vrste, glede na stanje na tem območju pa je njegovo 
ohranjanje ključno za celoten življenjski cikel vrste ter s tem tudi ključno za ohranjanje vrste v 
ugodnem stanju. Glede na navedeno je pričakovani vpliv bistven - D.  

- bolen (Aspius aspius): reka Krka, del Save in Sotla danes predstavljajo najdaljši povezani del 
razširjenosti te vrste z razmeroma dobro ohranjenim habitatom. Habitat spolno zrelih osebkov, 
habitat zaroda ter drstni habitat so nujni sestavni deli celotnega habitata vrste na nekem 
območju in ključni deli za samovzdrževanje viabilne populacije rib. Zato je zaradi izgradnje HE 
Mokrice pričakovan bistven vpliv (D)  na populacijo bolena v tem delu Slovenije. Komentar 
DPRS: vrsta bo izginila. 

- zvezdogled (Romanogobio uranoscopus): pričakovan je bistven vpliv (D) na populacijo 
zvezdogleda v reki Savi. S tem bo tudi lokalna populacija v izlivnem delu Krke predvidoma močno 
okrnjena.  Komentar DPRS: vrsta bo izginila, ker rabi reko. 

- pezdirk (Rhodeus amarus): pričakovan je bistven vpliv (D) predvidenega posega na povezano 
populacijo pezdirka na območju spodnje Save, Krke in Sotle. Z uničenjem habitata v reki Savi bo 
prišlo do fragmentacije sedaj povezanega habitata te vrste. Ohranitev pezdirka v sami reki Krki in 
pritokih je odvisna od vpliva ojezeritve - akumulacije in načina ureditve pritokov. Komentar 
DPRS: Zaradi akumulacije bodo posledično uničene populacije školjk, od katerih je odvisno 
njegovo razmnoževanje in preživetje vrste.  

- pohra (Barbus balcanicus): predvideni poseg bo verjetno vplival na povezavo med 
(sub)populacijami na območju spodnje Save in pritokov. Pomembno je ohranjati povezave med 
njimi, kar je odvisno od predvidenega načina ureditve pritokov in stika z matično strugo ter 
ustreznih nadomestnih ukrepov.  

- upiravec (Zingel streber): pričakovan je bistven vpliv (D) posegov ob izgradnji HE na izlivnem 
delu reke Krke. Komentar DPRS: Vrsta bo izginila.  

- velika nežica (Cobitis elongata): pričakovan je bistven vpliv (D). Zaradi uničenja habitata v Savi 
in v izlivnem delu Krke bi prišlo do fragmentacije populacije. Komentar DPRS: Vrsta bo izginila.  

- zlata nežica (Sabanejewia balcanica): pričakovan je vpliv na celovitost populacije v spodnji Savi, 
Krki in Sotli. Ohranitev v reki Krki je odvisna od vpliva ojezeritve in načina ureditve pritokov 
(nujno je ohranjanje peščenih plitvin in položnih brežin). Komentar DPRS: Vrsta je tukaj redka in 
bo izginila. 

- kesslerjev globoček (Romanogobio kesslerii) in beloplavuti globoček (Romanogobio 
vladykovi): predvideni posegi imajo lahko bistven vpliv (D) na obe vrsti, še posebej 

izpostavljamo fragmentacijo populacij. 

Vpliv na drstišča 

Zaradi preplavitve z nastankom akumulacije bo prišlo do uničenja pomembnih ribjih drstišč 
na celotnem območju bodoče akumulacije HE Mokrice. Izgradnja akumulacijskega bazena in 
dnevno nihanje gladine vode v Savi bo močno spremenilo hidrodinamične razmere tudi v 
reki Krki. Vpliv zajezitve Save bi se v Krki poznal do Krške vasi. Nivo vode v Krki bo se zvišal, 
hitrost toka bo se zmanjšala, rečni ekosistem bo dobil bolj jezerski značaj, kar bo negativno 
oziroma uničujoče vplivalo na drstišča v Krki.  



3 
 

Ohranitev teh drstišč v ugodnem stanju je še posebej pomembno tudi zato, ker bodo zaradi 

nastanka akumulacije Save in preplavitve, ribe izgubile tudi večino drstišč v Savi, zato se 

bodo primorane seliti na druga drstišča ali pa bodo izginile. 

 

Fragmentacija rečnega ekosistema 

Zelo problematična je tudi fragmentacija prostora, prekinitev povezave med Savo – Krko – 

Sotlo. Fragmentacija rečnega ekosistema bi dodatno otežila preživetje že tako prizadetim 

populacijam reofilnih ribjih vrst tega območja. 

 


