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Ribe
Edini vretenčarji, katerih življenje je vezano samo na vodno okolje.

Znanih je okoli 27.000 živečih vrst.
Največ jih živi v morjih, le ¼ v celinskih in somorničnih vodah.

Nekatere se selijo iz rek v morje in obratno.
Ene živijo v jamah in v morju do globine  10.000 m.

Najmanjša riba meri 9 mm, največja - morski pes kitovec 20 m.
Sladkovodnih je okoli 5.000.

V evropskih vodah jih živi okoli 400.
V Sloveniji živi 94 vrst.



Sladkovodne RIBE V SLOVENIJI

V celinskih vodah Slovenije živijo predstavniki
razreda žarkoplavutaric (Actinopterygii),
v katerem so vse naše sladkovodne ribe,
ki so razvrščene v 24 družin in 63 rodov

V dveh povodjih v Sloveniji živi trenutno
94 vrst, 77 je domorodnih in

21 do sedaj popisanih tujerodnih vrst.
Ena vrsta je že izginila.

Nekatere vrste so skupne obema, nekatere pa živijo samo v enem ali drugem povodju.



Sladkovodne RIBE IN OBLOUSTKE V SLOVENIJI

V jadranskem porečju živi 38 ribjih vrst.
20 rib domorodnih, ena je izumrla, osem je naseljenih ali 10

preseljenih iz donavskega porečja.

V donavskem porečju je 78 rib.
57 vrst je izvirnih, 21 vrst je naseljenih

(izvor ozimice in jegulje ni povsem jasen),
ena je preseljena  iz jadranskega porečja.

Nekatere vrste živijo samo v enem
ali drugem povodju,

nekatere so skupne obema.



Sladkovodne ribe v SlovenijiSladkovodne ribe v Sloveniji

20 vrst
skupnih  obema povodjema

95 vrst
68 domorodnih

34 vrst EU DIREKTIVA Madžarska

Hrvaška

Italija

Avstrija



Razvrščanje rib
24 družin

RIBE - 24 DRUŽIN 17 DOMORODNIH, 7 TUJERODNIH

XII. SENČICE 1 VRSTA
velika senčica

XIII. POSTRVI ali LOSOSI 7 VRST
potočna postrv

XIV. OZIMICE 1 VRSTA
XV. LIPANI 2 VRSTI

lipan
XVI. TRSKE 1 VRSTA
XVII.  ŽIVORODNI ZOBATI KRAPOVCI 1 VRSTA
XVIII. DRSTNI ZOBATI KRAPOVCI 1 VRSTA
XIX. ZETI 2 VRSTI
XX. GLAVAČI ali KAPLJI 2 VRSTI

kapelj, glavač
XXI. KAPIČI ali GLAVOČI
XXII PRAVI OSTRIŽI 7 VRST

smuč
XXIII. SONČNI OSTRIŽI 2 VRSTI
XXIV. OSTRIŽNIKI 1 VRSTA

I.    JESETROVKE 2 VRSTI
II VESLOKLJUNI 1 VRSTA
III. PRAVE JEGULJE 1 VRSTA
IV. SLEDI CLUPEIDAE
V.    KRAPOVCI 46 VRST

podust
mrena

VI. ČINKLJE 5 VRST
činklja

VII. REČNE BABICE 1 VRSTA
VIII. PRAVI SOMI 1 VRSTA
som

I X. AMERIŠKI SOMIČI 2 VRSTI
X. AFRIŠKI SOMI ali ČOPOVCI 1 VRSTA
XI. ŠČUKE 1 VRSTA
ščuka



Splošne značilnosti rib

Zunanja telesna zgradba

Ribe imajo hrbtne, prsne, trebušne, podrepne in repne plavuti.
Telo je razdeljeno na glavo, trup in rep.

Glava prehaja neposredno v trup leta pa v rep.
So dvobočno-somerne.

Telesna temperature je v odvisna od okolja.



RIBE

Imajo vretenasta, ovalna, stožčasta, kačasta, trakasta,
bočno stisnjena ali hrbtno-trebušno sploščena telesa.



Usta

končna (A),

- podstojna (B)
- različno število brkov B).
- dva para nosnic na gobcu

nadstojna usta (C)

RIBE

končna (A)

podstojna (B)

nadstojna usta (C)



Lego telesa uravnavajo s parnimi in neparnimi plavutmi, z bočnim zvijanjem telesa.

Večina rib ima neparne hrbtno, repno in predrepno plavut in parni prsni in trebušni.

Hrbtna plavut ena ali dve - ločeni, se stikata ali prehajata ena v drugo.
Včasih so hrbtna, repna in predrepna plavut združene v eno npr. pri jegulji ali somu.

Postrvi in somiči imajo na hrbtu med hrbtno in repno plavutjo kožnat izrastek tolščenko.

Kako  se  RIBE  Premikajo



.

Hrbtna plavut
ena ali dve - ločeni, se
stikata ali prehajata ena

v drugo.

hrbtna, repna in
predrepna plavut
združene v eno -

jegulja, som

Postrvi in somiči –
med hrbtno in repno
plavutjo tolščenka.

Pri kapičih sta trebušni
plavuti združeni v

prisesek.



Repne plavuti

nesomerna repna plavut
(hrbtenica sega  v zgornjo

krpo repne plavuti)

kečiga

somerne repne plavuti
(večina naših rib)

ravna,

vrezana,

škarjasta ali

zaokrožena



Večina rib ima telo pokrito z luskami. Rastejo vse življenje,
z njimi pa luske in kosti. Po obojih se določa starost rib.

Med rastjo nastajajo prirastki - krožnice, ki se združujejo v letnice.
Ena letnica so krožnice, ki zrastejo v enem letu.

Po letnicah na luskah in na kosteh se določa starost.



Telo jesetrovk pokrivajo koščene plošče (A)

Telo zetov pokrivajo koščeni  ščiti (B)



ogrodje

- okostenela lobanja
- hrbtenica iz vretenc
- in ogrodje plavuti



notranja zgradba telesna
Kostnice dihajo s škrgamiv škržnih votlinah na vsaki strani glave

Imajo sklenjeno krvožilje.
Prebavilo je sklenjeno, hranijo se z rastlinskim in živalskim

planktonom, vodnimi nevretenčarji in ribami.
Za izločanje imajo ledvice in škrge



Na glavi, po brkih in po površini telesa so kemoreceptorji za
zaznavanje kemičnih snovi.

brki

čutne celice in
kanali s čutnicami

na glavi



Ribe slabo vidijo.
Oči so nameščene obstransko
Vid je omejen s prozornostjo vode.

Večina ima pobočnico z čutnicami nevromasti
za zaznavanje mehanskih dražljajev.

V koži so mehanoreceptorji za zaznavanje gibanja vode.
Tako zaznavajo plen ali plenilca.

.



RAZMNOŽEVANJE

Pri nekaterih vrstah je pogosta spolna dvoličnost, povezana z
obarvanostjo, gradnjo gnezd in aktivnim varovanjem potomcev.

Akt razmnoževanja je pri večini rib kostnic znan kot drstenje.

Oploditev je zunanja.
Samice ležejo ikre, samci jih sproti oplajajo na drstiščih.

Večina rib ne skrbi za potomstvo.



Drst podusti

Foto:  Srečko Prijatelj



Foto:  Srečko Prijatelj



Foto:  Srečko Prijatelj



RIBE SO OGROŽENE

Neposredni vzroki ogroženosti

prevelik izlov - izumrtje jezerske postrvi v Bohinjskem jezeru,
krivolov (lov s podvodno puško) - najbolj ogrožena soška postrv in sulec
zaradi svoje velikosti
preseljevanje med donavskim in jadranskim povodjem,
naseljevanje tujih vrst z drugih celin – Afrika, Europa, Azija, Amerika,
naseljevanje v ekosisteme brez rib – Črno jezero, Dvojno jezero, Krnsko
jezero, Jezero na Planini pri jezeru,

posredni vzroki ogroženosti

onesnaževanje voda - ribe izginevajo zaradi slabšanja kvalitete vode
regulacije - spremenijo se življenjski prostori - drstišča, pasišča in skrivališča

- popolnima se spremeni hidrodinamika vodotokov in
- sestava in količina vodnih organizmov kot glavne ribje hrane.



Pogin rib v temenici 2016

Pogin rib v Dravi 2013



VARSTVENI UKREPI - 1
ODGOVORNO ODLAGANJE nevarnih snovi – sortiranje odpadkov
ČIŠČENJE odpadnih voda - čistilne naprave
Vir: http://www.vo-ka.si/o-druzbi/centralna-cistilna-naprava-ljubljana

čistilna naprava
Ljubljana



VARSTVENI UKREPI - REGULACIJE

posledice  regulacij - gradbeni posegi, pregrade,

jezovi, pragovi, zajezitve - so vedno negativne

- popolnoma spremenjeni življenjski prostori
(drstišča, pasišča in skrivališča)

- posledično izguba življenjskega prostora
- spremenjena sestava in količina vodnih organizmov

kot glavne ribje hrane.
- spremenjena kvaliteta vode

- spremenjene temperaturne razmere
- spremenjena hidrodinamika vodotokov

- ovirana selitev prek pregrad in jezov na drstišča in pasišča
- poškodbe na poti skozi turbine



med regulacijo 8.11.2015

pred regulacijo Kožbanjšček

očiščene brežine 24.10.2015



Mislinja 2017

MHE Majcen na Mislinji   2017

Naravna struga Mislinje 2017



Hudinja v Celju 2012

Hudinja v Celju 2016

Hudinja v Celju 2014Hudinja v Celju



HE Vrhovo

HE Mavčice

umetna drstišča kot varstveni ukrep za ohranitev rib

VARSTVENI UKREPI



ribji prehodi

Eden od ukrepov za ohranjanje biodiverzitete ribjega življa
so ribji prehodi,
ker omogočajo

selitve rib selivk na drstišča in pasišča

V Sloveniji se vsaj 15 vrst rib
seli  na krajše ali daljše razdalje.

Vsaj 5 vrst se seli na daljše razdalje in
za preživetje nujno potrebuje ribje prehode



Podust (Chondrostoma nasus), najbolj
ogrožena riba selivka v Savi  in  v Sloveniji.



Večje vrste rib, ki se selijo

mrena ogrica

platnica jez



Nemogoče je
mogoče

Ribja steza
nekje v Ameriki



RIBJE STEZE



KAMNITA  DRČA

OBHODNI KANAL



Pregrade so najbolj uničujoč poseg v vodno okolje
s takojšnjimi, dokončnimi in nepopravljivimi posledicami.

Zakonska določila glede prehodnosti rek za ribe so jasna
in nas obvezujejo graditi  ribja pomagala

Ne ponavljajmo napak iz preteklosti!
Skušajmo vodnemu življu z ustreznimi ukrepi omogočiti preživetje

.



Regulacij se seveda ne da zlahka popraviti zato je bolje
posvetiti

pozornost iskanju rešitev, ki bodo čim manj vplivale na
okolje.

Ljudem prinesejo številne koristi, pri tem pa ne smemo
spregledati

dejstva, da nove dobrine nikdar ne odtehtajo škode, ki
nastane  zaradi

gradbenih posegov v vodotoke.



AKTIVNO  VARSTVO  RIB

Varovanje življenjskih prostorov (habitatno varstvo)

Umetna vzreja je učinkovit  varstveni ukrep, ki ga v Sloveniji
izvajamo uspešno s soško postrvjo, sulcem   in lipanom.

Naseljevanje zaroda ali mladic iz umetne vzreje v odprte
vode (repopulacija)   je v Sloveniji zelo uveljavljen varstveni

ukrep,  žal pa le za vrste, ki jih lahko umetno vzrejamo.

Zakonodaja
Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (UL RS

46/2004), z namenom ohranitve ugodnega stanja njihovih
populacij.

Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v
Rdeči seznam (UL št. 82 z dne 24.9.2002)



Si   z   ribami
delimo vodo?

Ali mislimo,
da je VODA

samo za nas?

Tele je le pol
ušlo turbini



Z ribami  si  delimo vodo

Hvala za  pozornost


