
DOMORODNE LOVNE VRSTE RIB  
CELINSKIH VODA SLOVENIJE



dovolite mi, da vam ob izidu naše nove brošure v imenu Zavoda za 
ribištvo Slovenije namenim nekaj besed o njegovem delovanju in 
nastanku pričujoče publikacije.

Zavod za ribištvo Slovenije je javni zavod, ki kot osrednja slovenska 
strokovna inštitucija s področja ribištva vse od njegove ustanovitve 
izvaja aktivnosti, ki prispevajo k trajnostnemu upravljanju z ribjim 
življem in ohranitvi njegove pestrosti. Ena pomembnejših javnih nalog 
Zavoda je načrtovanje razvoja ribištva v Republiki Sloveniji in s tem 
povezana priprava ribiško gojitvenih načrtov, ki so podlaga za ribiško 
upravljanje v posameznih ribiških okoliših. Zelo smo ponosni tudi na 
razvoj lastne biološke zbirke podatkov »BIOS« (http://www.biosweb.
org/), ki je ključnega pomena za uspešno načrtovanje in izvajanje 
ribiškega upravljanja ter pripravo različnih strokovnih mnenj in podlag, 
potrebnih za ohranjanje in trajnostno rabo ribolovnih virov. 

Slovenija je izrazito vodnata država, saj ima več kot 9.000 hektarov 
vodnih površin. Ribji živelj je zelo raznovrsten, saj v slovenskih rekah 
in jezerih živi več kot 90 vrst rib, med njimi je tudi 33 trajno zaščitenih. 
Slovenske vode so kljub negativnim vplivom še vedno razmeroma 
dobro poseljene, pri čemer prevladujejo domorodne vrste rib. Opažamo 
pa, da se ta trend v zadnjih letih slabša. Na Zavodu se zavedamo 
izjemnega pomena domorodnih vrst, zato jim posvečamo posebno 
pozornost in si skupaj z ljubitelji narave stalno prizadevamo, da bi 
ohranili njihov ugoden stalež. 

Slovenija je v svetu cenjena tudi kot ena najboljših ribiških destinacij, 
posebej na področju muharjenja. Zavod upravlja z nekaterimi najlepšimi 
slovenskimi muharskimi revirji na rekah Soča, Unica, Radovna, 
Sava Bohinjka in Krka. Te vode so prednostno namenjene izvajanju 
strokovno-raziskovalnih nalog, poleg tega pa tudi športnemu ribolovu. 

Zaradi vsega navedenega smo se na Zavodu odločili pripraviti 
publikacijo, ki je namenjena predstavitvi domorodnih ribolovnih vrst rib 
slovenskih celinskih voda širši javnosti. S kakovostnimi znanstvenimi 
ilustracijami in poljudnim besedilom je predstavljenih trideset vrst rib 
in njihove najpomembnejše značilnosti.

Publikacija je namenjena kar najširšemu krogu bralcev, še posebej pa 
želimo z njo nagovoriti mlade, saj menimo, da je eno izmed poslanstev 
našega Zavoda tudi ozaveščanje in spodbujanje zanimanja mladih za 
naravo, saj lahko s tem pomembno prispevamo k ohranjanju le-te za 
naslednje rodove.

Veseli bomo, če boste s pomočjo naše publikacije bolje spoznali 
pomemben delček slovenskega naravnega bogastva.

Dejan Pehar
Direktor Zavoda za ribištvo Slovenije

Spoštovane bralke in spoštovani bralci,

NAGOVOR DIREKTORJA2



NAGOVOR EKIPE PROJEKTA “LIFE FOR LASCA” 3

V publikaciji pred vami so predstavljene domorodne ribolovne vrste  
rib Slovenije, žal pa v naših vodah plavajo tudi številne tujerodne vrste,  
ki jih je človek, pretežno zaradi svoje koristi, naselil v naše okolje.

V eno lepših slovenskih rek, reko Vipavo, so v 60. letih prejšnjega 
stoletja ribiči za popestritev ribolova vnesli donavsko podust 
(Chondrostoma nasus). Vnos te tujerodne vrste je pripeljal do 
izginotja nekaterih domorodnih vrst rib, med njimi tudi primorske 
podusti (Protochondrostoma genei), saj si vrsti delita isti življenjski 
prostor. Primorska podust je v 80. letih še množično naseljevala 
porečje Vipave, nato pa je začela izginjati s takšno naglico, da danes 
velja za izginulo vrsto. V Vipavi se je porušilo ravnovesje, kar se 
odraža tudi na ribolovu. Zavod za ribištvo Slovenije si zato močno 
prizadeva za povrnitev edinstvenosti in prepoznavnosti ne le reke 
Vipave ampak tudi vseh ostalih naših voda, ki so jih doletele enake 
posledice antropoloških dejanj. Želeli bi, da se v te vode do največje 
možne mere povrne ribolov, kakršen je bil nekoč. To pa nam lahko 
uspe zgolj s tesnim sodelovanjem vseh inštitucij vpletenih v 
ribištvo in varovanje narave ter ribičev samih.

En od korakov v smeri dosege tega cilja bo poskus ponovne naselitve 
primorske podusti v porečje Vipave, ki v Evropi velja za zelo ogroženo 
vrsto ribe. Gre za nalogo, ki zahteva visoko strokovno znanje in 
premišljenost, pri čemer pa še vedno nima zagotovila za uspeh. Izpeljali 
jo bomo v okviru projekta “Life for Lasca”, ob pomoči italijanskega 
partnerja Parco Ticino in lokalnih ribiških družin (Ajdovščina, Renče 
in Soča – Nova Gorica). S pridobljenimi izkušnjami bomo postali vir 
informacij ostalim državam Evrope s podobno problematiko.

Za konec si bomo sposodili misel C. Lavett Smitha, ki pravi: “Vsaka 
vrsta je edinstvena. Ima edinstveno gensko zasnovo, zgradbo in 
način preživetja v tekmovalnem okolju. Izguba kateregakoli dela 
vodi v izgubo popolnosti našega sveta, nas oropa za morda koristne 
organizme in okrni naše okolje.” Zato ne ropajmo bodočih rodov in 
prispevajmo svoj košček v mozaik pestrosti vrst ter s tem omogočimo, 
da bodo naravno bogastvo, kot ga poznamo danes lahko občudovali 
tudi naši otroci.

Ekipa projekta 

Nujni ukrepi za ohranitev vrste primorska podust



NAČIN RIBOLOVAŽIVLJENJSKI PROSTOROPIS

4 ZNANSTVENO IME IME REDDRUŽINA

A - Danube salmon
D - Huchen
F - Huchon
I -  Salmone del Danubio

SalmoniformesSalmonidaeHucho hucho (Linnaeus, 1758)

Ribolov sulca se lahko izvaja le z 
muharjenjem ali vijačenjem z eno ribiško 
palico, z umetnimi vabami in največ 
tremi trnki, enojčki, dvojčki ali trojčki. 
Dovoljen je dnevni uplen največ enega 
sulca. Letni uplen sulcev je omejen z letno 
kvoto, določeno v ribolovnem režimu za 
posamezen ribolovni revir. Ko je dovoljena 
leta kvota dosežena, se ribolov sulca v 
dotičnem revirju zaključi. Ribolov se lahko 
izvaja samo s spremstvom ali v paru dveh 
ribičev.

Sulec naseljuje večje, zmerno do hitro 
tekoče vodotoke s hladnejšo, s kisikom 
bogato vodo in kamnitim do prodnatim 
dnom. Rad se zadržuje v globljih tolmunih, 
obraslih z bogato obrežno vegetacijo ali 
v bližini jezov in v njihovih podslapnih 
tolmunih. V stoječih vodah in jezerih je 
zelo redek. Po naravi je samotarska in 
teritorialna riba. V času drsti se seli na 
krajše razdalje do primernega drstišča, 
lahko tudi v pritoke. Njegov areal se je v 
zadnjem času zelo zmanjšal.

Sulec ima vretenast, bočno rahlo sploščen 
trup z veliko podolgovato glavo in gobec z 
močnimi zobmi. Hrbet je sivo zelenkast do 
sivo rjavkast z vijoličnim odsevom, boki so 
podobne barve vendar svetlejši z odsevom 
bakrene barve, ki je v času parjenja še bolj 
intenziven. Po trebuhu je bele, svetlo sive 
do srebrne barve. Na škržnih poklopcih, 
bokih in delu hrbta ima številne črne pege 
nepravilnih oblik. Zarod in mladice imajo 
po bokih vidne temnejše prečne proge.

SULEC 
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NAJMANJŠA PREDPISANA LOVNA MERAMASADOLŽINAOGROŽENOST

REKORDNE MERE

POMEMBNOST ZA RIBOLOV

POJAVLJANJE V RIBIŠKIH OKOLIŠIH

70 cm35 kg135 cm

starost 15 let
dolžina 150 cm
masa 52 kg



NAČIN RIBOLOVAŽIVLJENJSKI PROSTOROPIS

6 ZNANSTVENO IME IME REDDRUŽINA

Salmo trutta fario Linnaeus, 1758

A - Brown trout
D - Bachforelle
F - Truite fario
I -  Trota fario

Za lov postrvi sta dovoljena muharjenje 
in vijačenje ter uporaba umetnih vab 
in enega trnka. V zadnjem času je vse 
bolj razširjen lov z umetnimi muhami, 
muharjenje pa je marsikje edini dovoljeni 
način ribolova. Med nekaterimi ribiči 
je priljubljen način ribolova »ujemi in 
spusti« ob uporabi trnkov brez zalusti, 
ki omogočajo, da ribo nepoškodovano, 
vrnemo nazaj v vodo. Izvaja se s posebnimi 
ribolovnimi dovolilnicami in samo v 
revirjih, kjer to določa ribolovni režim.

Naseljuje vodotoke in jezera z bistro in 
hladno vodo ter visokimi vrednostmi v 
vodi raztopljenega kisika, kjer temperatura 
vode ne presega 18-20˚C. Hrano lovi 
v vodnem toku, obrnjena proti smeri 
vodnega toka. Skriva se v izpodjedenih 
bregovih, pod vejami dreves, ki segajo 
nad gladino in v tolmunih, včasih za ali 
pod večjimi skalami, pod podrtimi debli in 
med podvodnim rastlinjem. Zaradi svoje 
sposobnosti prilagajanja obarvanosti 
telesa okolju, je težko opazna.

Ima značilen vretenast, bočno rahlo 
stisnjen trup s srednje veliko glavo, končna 
usta in širok gobec s srednje velikimi 
zobmi, razporejenimi na čeljustih, ralniku, 
jeziku in nebnicah. Hrbet je zelenkast do 
temno rjav, boki so svetlejši, rumene do 
zlate barve, trebuh je rumeno bele barve. 
Na zgornjem delu trupa in bokov ima 
značilne črne in rdeče, svetlo obrobljene 
pike.

SalmoniformesSalmonidaePOTOČNA  
POSTRV
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NAJMANJŠA PREDPISANA LOVNA MERAMASADOLŽINAOGROŽENOST

REKORDNE MERE

POMEMBNOST ZA RIBOLOV

POJAVLJANJE V RIBIŠKIH OKOLIŠIH

25 cm (D) oz. / (J)6-7 kg70-90 cm

starost 20 let
dolžina 100 cm
masa 20 kg



NAČIN RIBOLOVAŽIVLJENJSKI PROSTOROPIS

8 ZNANSTVENO IME IME REDDRUŽINA

A - Lake trout
D - Seeforelle
F - Truite de lac 
I -  Trota di lago

Ribolov jezerske postrvi je dovoljen z 
muharjenjem ali vijačenjem. Lovi se na eno 
ribiško palico z umetnimi vabami in največ 
tremi trnki. Dovoljen je uplen treh postrvi 
na dan. Zaradi njene redkosti je uplen v 
večini omejen na eno samo jezersko postrv 
na dan. 

Naseljuje alpska in predalpska jezera z 
bistro in hladno vodo. Je roparica, odrasla 
se hrani večinoma z ribami, mladice tudi s 
talno hrano. Na drst zahaja v pritoke, kjer 
samica na mestih s primerno globino in 
hitrostjo vode, v produ izkoplje jamico in 
vanjo odloži ikre, ki jih nato samec oplodi. 
Po drsti se vrne v jezero. 

JEZERSKA
POSTRV

Jezerska postrv je oblika potočne postrvi, 
ki živi v jezerih. V primerjavi s potočno 
postrvjo ima bolj valjasto telo. Bočno je 
rahlo stisnjena, glave je velika, v ustih ima 
na čeljustih, nebu in ralniku številne zobe. 
Hrbet je zelenkast do modro siv, boki so 
svetlejši, trebuh je rumeno bele barve. 
Na hrbtu ima značilne črne pege in pike. 
Pri odraslih samcih, tako kot pri drugih 
postrveh, je spodnja čeljust ukrivljena 
navzgor.

Salmo trutta lacustris Linnaeus, 1758 SalmoniformesSalmonidae

NAČIN RIBOLOVAŽIVLJENJSKI PROSTOROPIS

8 ZNANSTVENO IME IME REDDRUŽINA
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NAJMANJŠA PREDPISANA LOVNA MERAMASADOLŽINAOGROŽENOST

REKORDNE MERE

POMEMBNOST ZA RIBOLOV

POJAVLJANJE V RIBIŠKIH OKOLIŠIH

40 cm100 cm 20 kg

Dolžina: 140 cm
Masa: 50 kg

POJAVLJANJE V RIBIŠKIH OKOLIŠIH

9DOMORODNE LOVNE VRSTE RIB CELINSKIH VODA SLOVENIJE

NAJMANJŠA PREDPISANA LOVNA MERAMASADOLŽINAOGROŽENOST

REKORDNE MERE



NAČIN RIBOLOVAŽIVLJENJSKI PROSTOROPIS

10 ZNANSTVENO IME IME REDDRUŽINA

A - Marble trout
D - Marmorierte forelle
F - Truite marbrée
I -  Trota marmorata

SalmoniformesSalmonidaeSalmo marmoratus Cuvier, 1829

Za ribolov sta dovoljena muharjenje in 
vijačenje ter uporaba ene ribiške palice. 
V tekočih vodah je dovoljena uporaba 
umetne vabe z enim trnkom. Vse bolj 
je razširjen lov z umetnimi muhami, 
muharjenje pa je marsikje edini dovoljeni 
način ribolova. Priljubljen način ribolova 
je »ujemi in spusti« ob uporabi trnkov 
brez zalusti, da lahko ribo nepoškodovano 
vrnemo v vodo. Izvaja se s posebnimi 
ribolovnimi dovolilnicami le v revirjih, kjer 
tako določa ribolovni režim.

Naseljuje vodotoke in jezera z bistro, 
hladno vodo ter veliko v vodi raztopljenega 
kisika in skalnatim ter prodnatim dnom. 
Zarod in mladice se združujejo v skupine, 
odrasli osebki so razporejeni posamič 
in branijo svoj prostor. Mladice se 
prehranjujejo predvsem z ličinkami vodnih 
žuželk odrasle pa so v glavnem ribojede. 
V času drsti se seli na primerna drstišča, 
ob povečanih vodostajih tudi v pritoke. 
Samica ikre odloži v prodne jamice, ki jih 
izkoplje v plitvinah.

Soška postrv ima valjasto, bočno rahlo 
stisnjeno telo. Usta so široka, srednje 
veliki, številni zobje so ostri in zakrivljeni. 
Odrasli samci imajo spodnjo čeljust 
zakrivljeno. Po hrbtu je rjavo rumene 
do rjavo zelene barve z značilnim 
marmoriranim vzorcem majhnih peg in črt, 
ki se razteza tudi po glavi in bokih. Boki 
so svetlejši, trebuh je bel do rumen. Mlajši 
osebki imajo po bokih rdeče pike, podobno 
kot pri potočni postrvi. V času drsti so 
barve samcev bolj bleščeče.

SOŠKA  
POSTRV
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NAJMANJŠA PREDPISANA LOVNA MERAMASADOLŽINAOGROŽENOST

REKORDNE MERE

POMEMBNOST ZA RIBOLOV

POJAVLJANJE V RIBIŠKIH OKOLIŠIH

40 cm2-4 kg50-70 cm

starost + 10 let
dolžina 140 cm
masa 50 kg



NAČIN RIBOLOVAŽIVLJENJSKI PROSTOROPIS

12 ZNANSTVENO IME IME REDDRUŽINA

A - Grayling 
D - Äsche
F - Ombre
I -  Temolo

SalmoniformesSalmonidaeThymallus thymallus (Linnaeus, 1758)

Ribolov lipana je dovoljen le z 
muharjenjem. Pri muharjenju je dovoljeno 
uporabljati umetno muho z enim trnkom 
enojčkom brez zalusti, narejeno s tehniko 
vezanja. Dovoljen je uplen dveh lipanov 
na ribolovni dan. Zaradi vedno večje 
priljubljenosti muharjenja na lipana, ribiči 
ujete lipane nepoškodovane izpuščajo 
nazaj v vodo.

Živi v hladnih tekočih in stoječih, s kisikom 
bogatih vodah, kjer je dno prekrito s 
kamenjem, prodom in peskom. Občutljiv 
je na onesnaženje in temperaturo vode, 
ne ustrezajo mu temperature nad 18˚C. 
Združuje se v manjše in večje skupine.  
V nasprotju s postrvmi ne išče skrivališč 
ampak se zadržuje pretežno v matici 
vodnega toka, kjer preži na hrano, ki jo 
prinaša vodni tok. Prehranjuje se s talnimi 
nevretenčarji in odraslimi žuželkami, ki jih 
lovi na vodni površini.

Ima stožčasto, mestoma ovalno, bočno 
stisnjeno telo z velikimi, v horizontalnih 
vrstah razporejenimi luskami. Glava 
je majhna, usta so rahlo podstojna z 
majhnimi zobmi, razporejenimi na obeh 
čeljustnicah, nebnicah in ralniku. Hrbet 
je sivo zelenkast, boki srebrne do zlate 
barve z redkimi temnimi pegami, trebuh 
pa je bel. Na sprednjem delu telesa ima 
več temnejših pik. Hrbtna plavut je visoka, 
dolga in mavrično pisana.

LIPAN
12 ZNANSTVENO IME IME REDDRUŽINA
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NAJMANJŠA PREDPISANA LOVNA MERAMASADOLŽINAOGROŽENOST

REKORDNE MERE

POMEMBNOST ZA RIBOLOV

POJAVLJANJE V RIBIŠKIH OKOLIŠIH

45-50 cm 1 kg

starost 14 let
dolžina 60 cm
masa 6,7 kg

30 cm

13DOMORODNE LOVNE VRSTE RIB CELINSKIH VODA SLOVENIJEREKORDNE MERE



NAČIN RIBOLOVAŽIVLJENJSKI PROSTOROPIS

14 ZNANSTVENO IME IME REDDRUŽINA

Esox lucius Linnaeus, 1758

A - Pike
D - Hecht
F - Brochet
I -  Luccio

Esocidae Esociformes

Ribolov ščuke je dovoljen le z muharjenjem 
ali vijačenjem, razen v akumulacijah 
in jezerih, kjer so dovoljene tudi druge 
ribolovne tehnike. Lovi se na eno ribiško 
palico z umetnimi vabami in največ tremi 
trnki. Lovimo jo v vseh vodnih plasteh, 
najpogosteje pa se zadržuje skrita v 
vodnem rastlinju. Meso je sočno in okusno, 
zato je med ribiči cenjena. Nekateri, zaradi 
izredno ostrih zob, pri ribolovu uporabljajo 
jekleno predvrvico. Dovoljen je uplen ene 
ščuke na dan.

Naseljuje počasi tekoče in stoječe vode 
s peščenim ali blatnim dnom in bogatim 
vodnim rastlinjem. Zadržuje se na istem 
mestu in svoj prostor brani pred drugimi 
osebki. V času drsti se premakne in 
poišče primerno drstišče. Samica odloži 
lepljive ikre v plitvinah z bogatim vodnim 
rastlinjem. Je samotar in eden najbolj 
učinkovitih plenilcev med našimi ribjimi 
vrstami. Hrani se pretežno z ribami, večji 
osebki plenijo tudi dvoživke, kače, manjše 
sesalce in vodne ptiče.

Ima podolgovato, valjasto, bočno nekoliko 
stisnjeno telo, z dolgo glavo in sploščenim 
dolgim gobcem s širokimi usti in ostrimi 
zobmi. Telo je prekrito z majhnimi luskami. 
Obarvanost se spreminja glede na habitat, 
letne čase in starost. V splošnem je 
zelenkasto rjave ali sive barve, po hrbtu 
nekoliko temnejša, boki so svetlejši, trebuh 
pa je belkast. Po hrbtu in bokih je progasta 
in prekrita z belo srebrnimi do zlatimi 
pikami. Hrbtna plavut je zadaj, v bližini 
repne plavuti.

ŠČUKA
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NAJMANJŠA PREDPISANA LOVNA MERAMASADOLŽINAOGROŽENOST

REKORDNE MERE

POMEMBNOST ZA RIBOLOV

POJAVLJANJE V RIBIŠKIH OKOLIŠIH

55-120 cm 8 kg 50 cm

starost 30 let
dolžina 150 cm
masa 28,4 kg



NAČIN RIBOLOVAŽIVLJENJSKI PROSTOROPIS

16 ZNANSTVENO IME IME REDDRUŽINA

Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)

A - Pike-perch
D - Sander
F - Sandre 
I -  Lucioperca

PerciformesPercidae

Najbolj pogost način ribolova je vijačenje, 
dovoljeno je tudi muharjenje, v jezerih, 
akumulacijah in ribnikih tudi druge 
ribolovne tehnike. Ribolov se lahko 
izvaja z eno palico, umetnimi vabami in 
največ tremi trnki, enojčki, dvojčki ali 
trojčki. V jezerih, akumulacijah in ribnikih 
so dovoljene tudi vabe rastlinskega in 
živalskega izvora. Dovoljen je uplen enega 
smuča na dan na dovolilnico. V primeru 
načina »ujemi in spusti« je obvezna 
uporaba brez zalustnika.

Naseljuje večje, počasi tekoče in stoječe 
vode. Naseljen je bil v mnoge gramoznice, 
akumulacije in ribnike. Je plenilec, odrasli 
osebki se prehranjujejo v glavnem z 
ribami, občasno tudi z raki in drugimi 
nevretenčarji. Najbolj aktiven je v mraku, 
podnevi se umakne v globino. Mlajši osebki 
se družijo v manjše skupine, odrasli so 
samotarski. Je izrazito teritorialna vrsta, v 
času drsti se lahko seli na krajše razdalje 
do primernih drstišč. Pozimi se umakne v 
globlje vode.

Smuč ima vitko, podolgovato, vretenasto 
telo z veliko, zgoraj rahlo sploščeno glavo 
in velikimi končnimi usti ter številnimi, 
robustnimi in ostrimi zobci. Po hrbtu je 
zeleno sive barve, boki so srebrno beli, 
trebuh pa je bel. Hrbet in boki so prekriti 
z rjavimi navpičnimi progami. V času drsti 
so samice svetleje obarvane od samcev. 
Hrbtna plavut je dvojna, nameščeni sta 
ena zraven druge, prva plavut je temno 
pikčasta. Repna plavut je razcepljena, rahlo 
škarjasta.

SMUČ
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17DOMORODNE LOVNE VRSTE RIB CELINSKIH VODA SLOVENIJE

NAJMANJŠA PREDPISANA LOVNA MERAMASADOLŽINAOGROŽENOST

REKORDNE MERE

POMEMBNOST ZA RIBOLOV

POJAVLJANJE V RIBIŠKIH OKOLIŠIH

0,3-1,5 kg30-70cm 50 cm

starost 19 let
dolžina 100 cm
masa 20 kg



NAČIN RIBOLOVAŽIVLJENJSKI PROSTOROPIS

18 ZNANSTVENO IME IME REDDRUŽINA

Silurus glanis Linnaeus, 1758

A - Danube catfish
D - Donauwels
F - Silure glane
I -  Siluro d’Europa

SiluriformesSiluridae

Ribolov soma je dovoljen le na eno 
ribiško palico. Način ribolova je vijačenje, 
beličarjenje in talni ribolov. Lovimo ga 
v globini saj se zadržuje pretežno na 
dnu. Najraje prime v poznih večernih in 
zgodnjih jutranjih urah ali po nevihti, ko 
se voda nekoliko skali. V mnogih revirjih 
je dovoljen nočni ribolov. Zaradi svoje 
velikosti, borbenosti in okusnega mesa je 
med športnimi ribiči zelo cenjena trofeja. 
Večinoma je dovoljen uplen enega soma 
na dan. 

Naseljuje velike, globoke, počasi tekoče 
in srednje velike reke s hitrejšim vodnim 
tokom ter stoječe vode. Dobro prenaša 
onesnaženje in spremembe habitata. 
Odrasli so samotarji, aktivni ponoči, 
mlajši se združujejo v manjše skupine in 
so bolj aktivni podnevi. Mlajši se hranijo 
z nevretenčarji, polži in manjšimi ribami, 
starejši plenijo ribe, dvoživke, ptiče in 
sesalce. V času drsti samec naredi jamico 
na dnu, v katero samica odloži ikre, ki jih 
samec čuva do izvalitve.

Ima dolgo, valjasto telo ter veliko, 
široko, hrbtno sploščeno glavo in široka, 
nadstojna usta s tremi pari brkov. Najdaljši 
par brkov, nameščen na zgornji čeljusti, 
sega do hrbtne plavuti. Lusk nima. 
Običajno je hrbet temnosive do oljčno 
zelene barve, na bokih ima značilen 
marmoriran vzorec z nepravilnimi svetlimi 
lisami, trebuh je belo rumenkast. Plavuti 
so temne, pri starejših osebkih rdečkaste. 
Repna plavut je združena s hrbtno in zelo 
dolgo predrepno plavutjo.

SOM
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19DOMORODNE LOVNE VRSTE RIB CELINSKIH VODA SLOVENIJE

NAJMANJŠA PREDPISANA LOVNA MERAMASADOLŽINAOGROŽENOST

REKORDNE MERE

POMEMBNOST ZA RIBOLOV

POJAVLJANJE V RIBIŠKIH OKOLIŠIH

10-110 kg100-220 cm 60 cm

starost 80 let
dolžina 500 cm
masa 400 kg



NAČIN RIBOLOVAŽIVLJENJSKI PROSTOROPIS

20 ZNANSTVENO IME IME REDDRUŽINA

Aspius aspius (Linnaeus, 1758)

A - Asp
D - Dickkopf
F - Aspe
I -  Aspio

CypriniformesCyprinidae

Ribolov bolena je dovoljen le z 
muharjenjem ali vijačenjem, razen v 
akumulacijah in jezerih, kjer so dovoljene 
tudi druge ribolovne tehnike. Lovi se na 
eno ribiško palico z umetnimi vabami in 
največ tremi trnki. Pri vijačenju uporabimo 
manjšo blestivko ali vobler. Navadno bolen 
lovi svoj plen v zgornjih plasteh vode. 
Zaradi živahnosti in borbenosti je med 
športnimi ribiči zelo cenjen, čeprav je 
njegovo meso srtljivo in vodeno. Dovoljen 
je uplen enega bolena na dan. 

Živi v velikih in srednje velikih rekah ter 
stoječih vodah s kamnitim, prodnatim 
in peščenim dnom. Mlajši osebki se v 
plitvinah z mirnejšo vodo združujejo v 
manjše skupine, starejši so samotarji 
ali združeni v skupino z nekaj osebki. 
Drsti se v hitro tekočih vodah, samica 
odloži lepljive ikre v plitvinah s 
prodnatim ali kamnitim dnom. Mladice se 
hranijo z vodnim rastlinjem in vodnimi 
nevretenčarji, odrasli v glavnem z ribami in 
tudi z dvoživkami. Prezimuje v globlji vodi.

Ima vitko, podolgovato, bočno rahlo 
stisnjeno telo, s širokimi, končnimi, 
nadstojnimi usti in dvorednimi goltnimi 
zobmi. Prekrit je z majhnimi luskami. Po 
hrbtu je temnejše sivo zelene barve, boki 
so srebrni, trebuh pa belo rumenkast. 
V času drsti dobijo samci po sprednjem 
delu telesa drstne izpuščaje. Plavuti so 
prosojne, repna in hrbtna sta temni, analna 
in parne plavuti so rožnate barve, kar je 
še izraziteje v času drsti. Repna plavut je 
škarjasta, globoko zarezana.

BOLEN
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NAJMANJŠA PREDPISANA LOVNA MERAMASADOLŽINAOGROŽENOST

REKORDNE MERE

POMEMBNOST ZA RIBOLOV

POJAVLJANJE V RIBIŠKIH OKOLIŠIH

40 cm- kg50-75 cm

starost +15 let
dolžina 120 cm
masa 9 kg



NAČIN RIBOLOVAŽIVLJENJSKI PROSTOROPIS

22 ZNANSTVENO IME IME REDDRUŽINA

Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)

A - Nase
D - Nase
F - Nase
I -  Naso

CypriniformesCyprinidae

Lov podusti je dovoljen z umetnimi vabami 
ter vabami rastlinskega in živalskega 
izvora. Najpogostejši ribolovni tehniki sta 
vijačenje in talni ribolov. Splošna dnevna 
omejitev uplena je pet podusti oziroma 
5 kg. Mnoge ribiške družine imajo zaradi 
ogroženosti podusti in zmanjšanja njenih 
populacij v svojih ribolovnih revirjih 
določen strožji ribolovni režim in dovoljen 
manjši dnevni uplen, pogosto le eno 
podust.

Je tipična rečna vrsta. Naseljuje zmerno 
do hitro tekoče vodotoke s trdim kamnitim 
do prodnato peščenim dnom. Najdemo 
jo tudi v jezerih in akumulacijah, kjer se 
zadržuje v bližini pritokov. Združuje se v 
večje ali manjše skupine, ki jih sestavljajo 
osebki različnih starosti. V času drsti lahko 
potuje na drstišča oddaljena več deset, 
celo več sto kilometrov, pogosto v pritoke. 
Je rastlinojeda, s svojimi trdimi usti strga 
alge po kamnitem dnu. Pozimi se umakne 
v globlje vode.

Ima vitko, vretenasto, bočno rahlo 
stisnjeno telo s topim gobcem, izrazito 
podstojnimi usti ter otrdelimi ustnicami. 
Telo prekrivajo razmeroma velike, v ravne 
vrste razporejene luske. Na bokih je 
srebrne, po hrbtu temnejše sivo zelene 
barve, trebuh je bel do rumeno bel. Prsni, 
trebušni in podrepna plavut so rdečkasto 
oranžno obarvane, hrbtna in repna pa sta 
sivkasti. V času drsti dobita oba, samec in 
samica, po glavi in sprednjem delu telesa 
značilne drstne izpuščaje.

PODUST
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NAJMANJŠA PREDPISANA LOVNA MERAMASADOLŽINAOGROŽENOST

REKORDNE MERE

POMEMBNOST ZA RIBOLOV

POJAVLJANJE V RIBIŠKIH OKOLIŠIH

0,5-1 kg25-40 cm 35 (D) oz. 18 (J) cm

starost 15 let
dolžina 51 cm
masa 2,5 kg



NAČIN RIBOLOVAŽIVLJENJSKI PROSTOROPIS

24 ZNANSTVENO IME IME REDDRUŽINA

Rutilus virgo (Heckel, 1852)

A - Danube roach
D - Donaunerfling
F -
I -  Pigo del danubio

CypriniformesCyprinidae

Lov platnice je dovoljen z umetnimi vabami 
ter vabami rastlinskega in živalskega 
izvora. Najpogostejši ribolovni tehniki sta 
beličarjenje in talni ribolov, lovimo jo tudi 
z muharjenjem. Zaradi njene borbenosti je 
cenjena ribolovna vrsta. Splošna dnevna 
omejitev uplena je pet platnic oziroma 
5 kg. Mnoge ribiške družine imajo zaradi 
njene ogroženosti in zmanjšanja populacij 
določen strožji ribolovni režim in dovoljen 
manjši dnevni uplen, pogosto le eno 
platnico.

Je tipična rečna vrsta. Živi v zmerno 
do hitro tekočih kot tudi počasi tekočih 
vodotokih, pojavlja se tudi v jezerih in 
akumulacijah, kjer se v času drsti seli v 
pritoke. Večinoma se zadržuje v predelih 
z bogatim vodnim rastlinjem in peščenim 
do prodnatim dnom. Združuje se v velike 
skupine, starejši osebki tvorijo skupine 
ločeno od mlajših. Je vsejeda, starejši 
osebki se prehranjujejo pretežno z 
rastlinsko, mlajši pa večinoma z živalsko 
hrano. Zimo preživi v globlji vodi.

Ima podolgovat in visok trup ter majhno 
glavo z majhnimi podstojnimi usti. Telo 
je prekrito s srednje velikimi luskami. 
Po hrbtu je zelenkasto sive barve, boki 
so svetlejši, srebrne barve, pri večjih 
osebkih tudi bronasti do zlati. Trebuh pa 
je belkast. Predrepna in trebušni plavuti 
so rumenkasto oranžne, v času drsti je 
obarvanost bolj intenzivna. Prsni plavuti 
sta rumenkasti. V času drsti dobijo samci 
po glavi, hrbtu in bokih značilne velike 
koničaste drstne izpuščaje.

PLATNICA
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NAJMANJŠA PREDPISANA LOVNA MERAMASADOLŽINAOGROŽENOST

REKORDNE MERE

POMEMBNOST ZA RIBOLOV

POJAVLJANJE V RIBIŠKIH OKOLIŠIH

0,25-0,8 kg20-40 cm 35 cm

starost 15 let
dolžina 45 cm
masa 1 kg



NAČIN RIBOLOVAŽIVLJENJSKI PROSTOROPIS

26 ZNANSTVENO IME IME REDDRUŽINA

Vimba vimba (Linnaeus, 1758)

A - Vimba
D - Silberzehrte
F - Vimbe 
I -  Vimba

CypriniformesCyprinidae

Lovimo jo podobno kot podust, ribolov 
je dovoljen z umetnimi vabami ter 
vabami rastlinskega in živalskega izvora. 
Najpogostejši ribolovni tehniki sta 
beličarjenje in talni ribolov, lovimo jo tudi 
z muharjenjem. Vabo globoko požre in je 
med utrujanjem zelo borbena ter zaradi 
tega cenjena ribolovna vrsta. Meso je sicer 
okusno a ima precej srti. Splošna dnevna 
omejitev uplena je pet ogric oziroma 5 kg.

Živi v zmerno do počasi tekočih vodotokih 
in jezerih ter akumulacijah. Zadržuje se na 
območjih z bogatim vodnim rastlinjem in 
mešanim, najraje prodnatim in peščenim 
dnom. Združuje se v skupine, lahko tudi večje 
in mešane z drugimi ciprinidi. Je fotofobna, 
večjo aktivnost kaže v večernim urah in 
oblačnih dnevih. Je vsejeda, prehranjuje se 
z rakci, mehkužci, vodnimi žuželkami in črvi 
ter rastlinjem in organskim dertritom. Pozimi 
se skupine umaknejo v globljo vodo.

Ogrica ima podolgovato, vretenasto, bočno 
rahlo stisnjeno in nekoliko višje telo. Glava 
je podolgovata, štrleč gobček značilne, 
stožčaste oblike, usta so podstojna. Luske 
so majhne. Barve hrbta se spreminjajo 
od rdečkasto rjave do sivo modre in 
zelenkaste barve, boki so srebrni, trebuh je 
belkast ali rumenkast. Parne in predrepna 
plavut so na bazi rdečkaste, druge so sive. 
V času drsti so samci intenzivneje obarvani 
in imajo po telesu majhne drstne izrastke.

OGRICA
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NAJMANJŠA PREDPISANA LOVNA MERAMASADOLŽINAOGROŽENOST

REKORDNE MERE

POMEMBNOST ZA RIBOLOV

POJAVLJANJE V RIBIŠKIH OKOLIŠIH

0,15-0,3 kg20-30 cm 30 cm

starost 15 let
dolžina 50 cm
masa 1,4 kg



NAČIN RIBOLOVAŽIVLJENJSKI PROSTOROPIS

28 ZNANSTVENO IME IME REDDRUŽINA

Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)

A - Chub
D - Döbel
F - Chevaine
I -  Cavedano europeo

CypriniformesCyprinidae

Glede na način prehranjevanja je 
univerzalna riba za športni ribolov. 
Ribolovni načini so lahko beličarjenje, 
vijačenje, talni ribolov in tudi muharjenje. 
Za vabo so dovoljene umetne vabe in vabe 
rastlinskega ter živalskega izvora. Ena od 
bolj priljubljenih vab je zrela češnja. Klen 
je precej plašna riba, zato je pomembno 
kako se mu približamo. Če ni v posameznih 
revirjih drugače določeno, je splošna 
dnevna omejitev pet klenov oziroma 5 kg.

Je splošno razširjena, indiferentna vrsta, 
ki živi v tekočih in stoječih vodah, v katerih 
se zadržuje v predelih, kjer ima pogoje za 
drst. Ni občutljiv na onesnaženje. Združuje 
se v večje skupine, v katerih so v glavnem 
osebki enake dolžine in starosti, starejši 
kleni so lahko samotarski. Je vsejed in 
oportunist pri prehranjevanju. Hrani se z 
vodnimi žuželkami, mehkužci, rastlinsko 
hrano, organskim detritusom in odpadki. 
Zimo preživi v globlji vodi.

Ima podolgovato, vretenasto, bočno rahlo 
sploščeno telo prekrito s srednje velikimi, 
temno obrobljenimi luskami, razmeroma 
veliko glavo in končna, velika usta. Po 
hrbtu je sivo zelene barve, boki so srebrni, 
trebuh pa je bel ali belo rumen. Predrepna 
in trebušni plavuti so rumenkasto oranžne 
do rdečkaste, prsni sta temnejši, rdečkaste 
barve, hrbtna in repna so temne. V času 
drsti je obarvanost bolj intenzivna, samci 
dobijo po glavi in trupu majhne drstne 
izpuščaje.

KLEN
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NAJMANJŠA PREDPISANA LOVNA MERAMASADOLŽINAOGROŽENOST

REKORDNE MERE

POMEMBNOST ZA RIBOLOV

POJAVLJANJE V RIBIŠKIH OKOLIŠIH

starost 22 let
dolžina 60 cm
masa 8 kg

2 kg30-50 cm 30 cm



NAČIN RIBOLOVAŽIVLJENJSKI PROSTOROPIS

30 ZNANSTVENO IME IME REDDRUŽINA

Squalius squalus (Bonaparte, 1837)

A - Italian chub
D - Italianischer döbel
F - Chevaine d’Italie
I -  Cavedano

Cyprinidae Cypriniformes

Zaradi načina prehranjevanja je 
univerzalna riba za športni ribolov. 
Ribolovni načini so različni: beličarjenje, 
vijačenje, talni ribolov in tudi muharjenje. 
Lovimo ga lahko največ na dve ribiški 
palici. Za vabo so dovoljene umetne vabe 
in vabe rastlinskega ter živalskega izvora. 
Če ni v posameznih revirjih drugače 
določeno, je splošna dnevna omejitev 
uplena pet štrkavcev oziroma 5 kg.

Je splošno razširjena, indiferentna vrsta, ki 
živi v tekočih in stoječih vodah, povezanih 
s pritoki v katerih najde pogoje za drst. 
Raje ima kamnito, prodnato in peščeno 
dno, najdemo pa ga tudi na mehkem dnu z 
bogatim vodnim rastlinjem. Ni občutljiv na 
onesnaženje. Združuje se v večje skupine, 
pogosto po več sto osebkov, enakih dolžin 
in starosti, starejši so v manjših skupinah. 
Hrani se z vodnimi žuželkami, mehkužci, 
rastlinsko hrano, organskim detritusom 
in odpadki.

Štrkavec ima podolgovato, valjasto, bočno 
rahlo sploščeno telo, prekrito s srednje 
velikimi luskami. Glava je razmeroma 
velika, usta so velika in končna z 
dvorednimi goltnimi zobmi. Po hrbtu je 
sivo zelene barve, boki so srebrni, trebuh 
pa je bel ali belo rumen. Barve se glede na 
različne habitate lahko spreminjajo. Plavuti 
so prosojne, sive, v času drsti rdeče barve. 
Zadnji rob repne plavuti je črn. Samci v 
času drsti po glavi in trupu dobijo majhne 
drstne izpuščaje.

ŠTRKAVEC
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NAJMANJŠA PREDPISANA LOVNA MERAMASADOLŽINAOGROŽENOST

REKORDNE MERE

POMEMBNOST ZA RIBOLOV

POJAVLJANJE V RIBIŠKIH OKOLIŠIH

0,3-1,2 kg30-50 cm 30 cm

starost 16 let
dolžina 80 cm
masa 7 kg



NAČIN RIBOLOVAŽIVLJENJSKI PROSTOROPIS

32 ZNANSTVENO IME IME REDDRUŽINA

Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)

A - Common dace
D - Dase
F - Chevaine vaudois
I -  Leucisco

CypriniformesCyprinidaeKLENIČ

Lovimo ga podobno kot klena, le da zaradi 
manjšega gobca uporabljamo manjše 
trnke in vabe. Ribolovni načini so lahko 
beličarjenje, vijačenje, talni ribolov in tudi 
muharjenje. Za vabo so dovoljene umetne 
vabe in vabe rastlinskega ter živalskega 
izvora. Če ni v posameznih revirjih drugače 
določeno, je splošna dnevna omejitev pet 
kleničev oziroma 5 kg.

Tipična rečna vrsta. Naseljuje čiste, s 
kisikom bogate vodotoke z zmernim 
tokom in trdim, kamnitim, prodnatim ter 
peščenim dnom. Redkeje živi v stoječih 
vodah, v katerih se zadržuje v bližini 
pritokov. Združuje se v skupine, v katerih 
so večinoma osebki podobne dolžine in 
starosti. Je vsejed vendar večji delež 
predstavlja hrana živalskega izvora kot 
so vodne žuželke, mehkužci, rakci in črvi. 
Zarod se hrani s planktonom, algami in 
detritusom. Zimo preživijo v globlji vodi.

Ima vretenasto, bočno rahlo sploščeno telo 
s končnimi ali rahlo podstojnimi usti. Luske 
so majhne in niso obrobljene. Po hrbtu je 
sivo zelene barve, boki so srebrni, trebuh 
pa je bel ali sivobel. Plavuti so prosojne, 
hrbtna in repna plavut sta pogosto 
temnejši od drugih. Predrepna in trebušni 
plavuti so rumenkasto oranžne, prsni 
plavuti pa sta rumenkasti. V času drsti 
dobijo samci drstne izpuščaje.
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starost 16 let
dolžina 40 cm
masa 0,8 kg

20 cm0,2 kg15-25 cm
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Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)

A - Ide
D - Aland
F - Ide
I -  Ido

CypriniformesCyprinidae

Lovimo ga z beličarjenjem, vijačenjem in 
muharjenjem, lahko tudi talnim ribolovom. 
Dovoljene so umetne vabe ter vabe 
rastlinskega in živalskega izvora. Vabo 
navadno silovito požre. Zapet na trnek nudi 
močan odpor. Med utrujanjem je treba z 
njim previdno ravnati, da se ne odpne. Kot 
ribolovna vrsta je zaradi svoje borbenosti 
in tudi okusnega mesa zelo cenjen. V 
kolikor ni v posameznih ribolovnih revirjih 
drugače določeno, je splošna dnevna 
omejitev uplena, pet rib.

Razširjen je predvsem v večjih nižinskih 
vodotokih in jezerih. Raje ima kamnito, 
peščeno do prodnato dno, najdemo ga 
pogosto tudi na predelih z mehkim dnom. V 
času drsti se združuje v skupine in se seli, 
lahko tudi na daljše razdalje, na primerna 
drstišča, ki jih najde v plitvinah s prodnato 
do peščeno podlago. Pozimi se v skupinah 
umakne v globlje vode. Je vsejed, hrani 
se z vodnimi žuželkami, mehkužci, rakci 
in tudi vodnimi rastlinami. Odrasli osebki 
so ribojedi. 

JEZ

Jez ima visoko, vretenasto, bočno 
stisnjeno telo, z majhnimi, končnimi usti 
in dvorednimi goltnimi zobmi. Oko je 
razmeroma majhno, spodnja čeljust je 
rahlo daljša od zgornje. Luske so majhne. 
Hrbet je temno sivo zelen, včasih s 
temnimi pikami, boki so svetlejši, srebrne 
barve, trebuh je bel do sivo bel. Hrbtna 
in repna plavut sta temni, trebušni in 
predrepna plavut ter spodnji del repne so 
rdeče barve. Podrepna plavut ima vbočen 
rob. V času drsti imajo drstne izpuščaje. 
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starost 18 let
dolžina 80 cm
masa 5 kg

35 cm0,2-0,5 kg30-40 cm
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Barbus barbus (Linnaeus, 1758)

A - Barbel
D - Barben
F - Barbeau fluviatile
I -  Barbo eoropeo

CypriniformesCyprinidae

Ribolovni načini so lahko beličarjenje, 
vijačenje in talni ribolov. Kot talno ribo jo 
lovimo skoraj izključno na dnu in z uporabo 
močnejšega ribolovnega pribora. Ima 
dobro razvit vonj zato so primerne vabe 
z močnejšim vonjem. Prime zelo močno, 
zapeta je zelo borbena in se silovito upira. 
Zaradi svoje borbenosti je med športnimi 
ribiči cenjena trofeja. Če ni v posameznih 
revirjih drugače določeno, je splošna 
dnevna omejitev pet mren.

Je splošno razširjena vrsta. Živi v srednjem 
in spodnjem toku velikih in srednje velikih 
rek ter potokih z bistro vodo in hitrim 
vodnim tokom. Združuje se v manjše 
skupine in se zadržuje pri dnu. Hrani se z 
vodnimi žuželkami, mehkužci, rakci in tudi 
organskim detritom ter rastlinsko hrano. 
V času drsti se seli na primerna drstišča. 
Samica odloži ikre v plitvinah s prodnato 
ali kamnito podlago in primerno hitrostjo 
vode. Zimo preživi v globlji vodi, na dnu, 
združena v večje skupine.

Ima podolgovato, vretenasto telo, z dolgo 
glavo in podstojnimi usti. Na zgornji ustnici 
ima štiri brke, en par na koncu gobca, 
drugi pa v kotičkih ust. Telo je prekrito z 
majhnimi luskami. Hrbet je rjavo zelen, 
boki so rumeni, trebuh pa je bel ali belo 
rumenkast. Mlade mrene imajo po bokih 
posejane črne pike. Plavuti so rumenkaste 
ali sivo zelenkaste, po robovih, so razen 
hrbtne plavuti, rdečkaste barve. V času 
drsti imajo samci po glavi in hrbtu belkaste 
drstne izpuščaje. 

MRENA
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1-3 kg50-100 cm 30 cm

starost 15 let
dolžina 120 cm
masa 12 kg
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Barbus plebejus Bonaparte, 1839

A - Italian barbel
D - Südbarbe
F - Barbeau de Po 
I -  Barbo italico

CypriniformesCyprinidae

Lovimo jo podobno kot mreno. Ribolovni 
načini so lahko beličarjenje, vijačenje in 
talni ribolov. Lovimo jo največ na dnu in z 
uporabo močnejšega ribolovnega pribora. 
Ima dobro razvit vonj zato so primerne 
vabe z močnejšim vonjem. Prime zelo 
močno, zapeta je borbena in se dobro 
upira. Zaradi svoje borbenosti je med 
športnimi ribiči cenjena trofeja. Če ni v 
posameznih revirjih drugače določeno,  
je splošna dnevna omejitev pet grb 
oziroma 5 kg.

Je značilna rečna vrsta. Živi v srednjem 
toku jadranskih rek z bistro vodo, živahnim 
vodnim tokom in prodnatim ter peščenim 
dnom. Združuje se v manjše skupine, 
pogosto skupaj z drugimi vrstami rib, 
starejši osebki so tudi samotarji. Hrani se 
pretežno s talnimi nevretenčarji, tudi z 
rastlinsko hrano, starejši osebki občasno 
tudi z ribami. V času drsti se seli na 
primerna drstišča. Samica, na mestih s 
primerno hitrostjo vode, odloži ikre na 
prodnato ali kamnito podlago. 

Ima podolgovato, vretenasto, bočno rahlo 
stisnjeno telo z dolgo glavo in podstojnimi 
usti ter dva para brkov, enega na koncu 
gobca, drugega v kotičkih ust. Goltni zobje 
so triredni. Luske so razmeroma majhne. 
Hrbet je rjavo zelen, boki so rumeni 
do zlato rumeni, trebuh je bel ali belo 
rumenkast. Plavuti so rumenkasto rjave ali 
sivo zelenkaste, z rdečkastim leskom, ki je 
bolj intenziven v času drsti. Takrat dobijo 
samci po glavi, hrbtu in škržnem poklopcu 
drstne izpuščaje.

GRBA
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25-35 cm 0,25-0,8 kg

starost 14 let
dolžina 70 cm
masa 6 kg

30 cm
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Barbus balcanicus  
Kotlík, Tsigenopoulos, Ráb & Berrebi, 2002

A - Large spot barbel
D - Semling
F - Barbe truite
I -  Barbo balcanico

CypriniformesCyprinidae

Lovi se podobno kot mrena, pretežno na 
dnu. Ribolovni načini so predvsem talni 
ribolov, pa tudi vijačenje, ribolovni pribor 
pa je zaradi njenih manjših dimenzij 
bistveno nežnejši. Za vabo so dovoljene 
umetne vabe in vabe rastlinskega ter 
živalskega izvora. Ima dobro razvit vonj, 
zato so učinkovite vabe z močnim okusom. 
Splošna dnevna omejitev je pet poher. 
Med ribiči ne velja za posebno zanimivo 
ribolovno vrsto.

Razširjena je v rekah in potokih 
predalpskega sveta in ravnin osrednje 
in jugovzhodne Slovenije, predvsem na 
odsekih z bistro in dobro prezračeno 
vodo. Redkeje jo najdemo v severovzhodni 
Sloveniji in jezerih ter akumulacijah. 
Združuje se v manjše skupine in se 
večinoma zadržuje v bližini dna. Je vsejeda 
riba, ki se prehranjuje z vodnimi žuželkami, 
črvi in nižjimi raki ter rastlinsko hrano, ki 
jo najde na dnu. Ikre v času od aprila do 
konca junija odloži na prodno podlago. 

Pohra ima podolgovat, vretenast trup, 
glavo s topim gobcem in podstojnimi 
usti ter štirimi brki. Luske so majhne. 
Hrbet je rjavo zelen do temno rjav, boka 
sta svetlejša, trebuh pa je bel ali belo 
rumenkast. Po glavi, hrbtu in bokih ima 
velike, temno rjave, nepravilno razporejene 
lise. Vse plavuti imajo črne pike, ki so na 
hrbtni in repni razporejene v vrstah, na 
predrepni pa v trakovih. Predrepna plavut 
je razmeroma dolga in sega vse do baze 
škarjasto razcepljene repne plavuti.

POHRA
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0,1-0,3 kg12-25 cm 20 cm

dolžina 40 cm
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Tinca tinca (Linnaeus, 1758)

A - Tench
D - Schleie
F - Tinche
I -  Tinca

CypriniformesCyprinidae

Lovimo ga z beličarjenjem, lahko s plovcem 
ali brez ter s talnim ribolovom. Je zelo 
previdna riba, vabo posrka, zato prijemlje 
počasi. Zapet na trnek je zelo borben in 
se skuša umakniti med vodne rastline ali 
korenine. Zaradi svoje borbenosti je med 
športnimi ribiči cenjena trofeja. Če ni v 
posameznih revirjih drugače določeno, je 
splošna dnevna omejitev uplena, pet linjev.

Je splošno razširjena vrsta. Naseljuje 
stoječe in počasi tekoče vode z bogatim 
vodnim rastlinjem. Združuje se v skupine 
osebkov različne starosti in velikosti. Bolj 
aktiven je v večernih in nočnih urah. Je 
vsejed, vendar ima raje živalsko hrano kot 
so žuželke, rakci, mehkužci in črvi. Hrani se 
tudi z organskim detritusom ter makrofiti. 
Samica lepljive ikre odloži na vodno 
rastlinje v več ponovitvah, od enkrat do 
devetkrat letno. Zimo preživi v globlji vodi.

Ima podolgovato, ovalno, bočno rahlo 
stisnjeno telo, z veliko glavo in končnimi 
usti. Na zgornji ustnici ima par kratkih 
brkov. Prekrit je z majhnimi luskami. Po 
hrbtu in bokih je rjavo zelene barve, hrbet 
je temnejši, boki pa so svetlejši. Trebuh je 
rumenkast do bel. Mladi linji imajo na bazi 
repnega peclja značilno črno liso. Plavuti 
so zaokrožene in temno obarvane. Pri 
samcih je drugi žarek trebušnih plavuti 
bolj razvit, pri samici sta trebušni plavuti 
manjši.

LINJ
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starost 25 let
dolžina 70 cm
masa 7,5 kg

30 cm0,6-2 kg20-40 cm
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44 ZNANSTVENO IME IME REDDRUŽINA

Abramis brama (Linnaeus, 1758)

A - Bream
D - Blei
F - Brème
I -  Abramide

CypriniformesCyprinidae

Dovoljene so umetne vabe ter vabe 
rastlinskega in živalskega izvora. 
Najpogostejši ribolovni tehniki sta 
beličarjenje in talni ribolov. Glede na 
velikost, ki jo doseže odrasel, je lahko 
zanimiva trofeja, zapet ne nudi veliko 
odpora. Uporabimo močnejši ribolovni 
pribor. Je med bolj plašnimi ribami, zato 
je pri ribolovu potrebna previdnost. Vabo 
prime počasi in jo globoko požre. Meso ni 
najbolj okusno. Splošna dnevna omejitev 
uplena je pet ploščičev oziroma 5 kg.

Naseljuje stoječe in počasi tekoče vode 
z obilnim vodnim rastlinjem in blatnim 
dnom. Najdemo ga tudi v vodotokih z 
zmernim vodnim tokom in tršim dnom. 
Dobro prenaša višje temperature vode. 
Združuje se v skupine, lahko tudi z drugimi 
vrstami ciprinidov. Najbolj aktiven je v 
mraku, zjutraj in zvečer. Je vsejed, hrani 
se z vodnimi nevretenčarji in drugimi 
organizmi dna ter rastlinami in organskim 
detritom. Samica lepljive ikre odloži na 
vodno rastlinje v več serijah.

Ploščič ima visoko, vretenasto, bočno 
zelo stisnjeno, s srednje velikimi luskami 
prekrito telo. Glava je majhna, usta so 
rahlo podstojna, obrnjena navzgor. Goltni 
zobje so enoredni. Hrbet je sive do temno 
olivno zelene barve, boki so rumenkasto 
beli z zlatim odbleskom pri starejših in 
srebrnim pri mlajših osebkih. Trebuh 
je srebrno bel. Plavuti so temno sive z 
modrim odbleskom. V času drsti dobijo 
samci po glavi in sprednjem delu telesa 
bele ali rumene drstne izpuščaje.

PLOŠČIČ
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1-2,5 kg30-50 cm

starost 32 let
dolžina 70 cm
masa 6 kg

30 cm
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Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)

A - White bream
D - Halbbrachsen
F - Petite brème
I -  Blicca

Lovimo jo z beličarjenjem in talnim 
ribolovom ter finejšim ribiškim priborom. 
Dovoljene so umetne vabe ter vabe 
rastlinskega in živalskega izvora. Prijem 
je močan in vabo navadno požre. Meso je 
okusno a polno številnih srti. Zapeta je 
med utrujanjem zelo živahna. Za športni 
ribolov je dokaj zanimiva ribolovna vrsta. V 
kolikor ni v posameznih ribolovnih revirjih 
drugače določeno, je splošna dnevna 
omejitev uplena, pet androg.

Naseljuje spodnje tokove počasi 
tekočih rek s peščenim dnom in jezera, 
akumulacije in ribnike v nižinskem svetu, 
največ do 600 m nad morjem. Raje ima 
tople, zmerno globoke, počasi tekoče vode 
z bogatim vodnim in obrežnim rastlinjem. 
Združuje se v manjše skupine, pogosto 
z drugimi ciprinidi, na primer ploščičem. 
Najbolj aktivna je ponoči in v večernih 
urah. V času drsti tvori velike skupine.  
Je vsejeda, hrani se z vodnimi žuželkami, 
nevretenčarji, planktonom in rastlinjem.

Androga je podobna ploščiču, vendar 
v dolžino zraste manj in se od njega 
razlikuje po rdečkastih prsnih ter trebušnih 
plavutih. Ima tudi precej večje oči. Telo je 
visoko, bočno stisnjeno, usta so končna in 
majhna, goltni zobje so dvoredni. Hrbet je 
sivo zelen, boki so srebrni, trebuh pa je bel. 
Parne plavuti so rahlo rdečkaste, neparne 
pa so temno sive. V času drsti imajo samci 
po glavi in sprednjem delu telesa številne 
drstne izpuščaje. Odrasle samice so od 
samcev večje.

CypriniformesCyprinidaeANDROGA
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0,5-0,7 kg20-30 cm 25 cm
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Carassius carassius (Linnaeus, 1758)

A - Crucian carpe
D - Bauerenkarpfen
F - Carache
I -Carassio

CypriniformesCyprinidaeNAVADNI  
KORESELJ

Lovimo ga z beličarjenjem in talnim 
ribolovom. Ribolov se lahko izvaja hkrati 
z največ dvema palicama, umetnimi in 
naravnimi vabami. Lovimo ga enako kot 
krapa. Prime na različne vabe in se zapet 
močno upira. Zaradi svoje borbenosti je 
med ribiči cenjena športno ribolovna vrsta. 
Splošna dnevna omejitev uplena je pet 
koresljev oziroma 5 kg.

Naseljuje stoječe in počasi tekoče 
vode. Dobro prenese kalne, onesnažene 
vode z malo kisika. Zato ga najdemo 
tudi v manjših ribnikih in vodah slabše 
kakovosti. Združuje se v skupine in se 
pogosto zadržuje v bližini dna. Je vsejed, 
prehranjuje se z vodnimi nevretenčarji kot 
na primer ličinkami žuželk, mehkužci, rakci 
in črvi ter vodnimi rastlinami in organskim 
detritom. Pozimi se umakne na dno, kjer 
se zarije v blato, kar ga ščiti v primeru 
zamrznitve vode do dna.

Navadni koreselj ima visoko, bočno 
stisnjeno telo, z značilno grbo na hrbtu. 
Usta so majhna in končna. Je olivno zelene 
ali bronasto rdeče barve, hrbet je temnejši, 
boki svetlejši, trebuh je bel ali rumenkast. 
Luske so velike. Hrbtna plavut je dolga, z 
nazobčanim tretjim trnom. Na bazi repne 
plavuti imajo mladi osebki pogosto temno 
okroglo liso. Plavuti so sive ali bronasto 
zlate. V času drsti dobijo samci drstne 
izpuščaje, ki so pogosti predvsem na 
škržnih poklopcih.
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ni predpisana

NAJMANJŠA PREDPISANA LOVNA MERAMASADOLŽINAOGROŽENOST

REKORDNE MERE

POMEMBNOST ZA RIBOLOV

POJAVLJANJE V RIBIŠKIH OKOLIŠIH

0,15-2 kg20-45 cm

starost 10 let
dolžina 60 cm
masa 3 kg
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50 ZNANSTVENO IME IME REDDRUŽINA

Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)

A - Roach
D - Plötze
F - Gardon
I -  Rutilo

CypriniformesCyprinidae

Ribolovni načini so beličarjenje in talni 
ribolov. Uporabimo lažji beličarski ribolovni 
pribor. Prime na manjše vabe, vabo 
zagrabi sunkovito in jo globoko požre. Za 
vabo so dovoljene umetne vabe in vabe 
rastlinskega ter živalskega izvora. Zapeta 
na trnku se živahno upira. Lov je najbolj 
učinkovit v toplem vremenu. Najmanjša 
dovoljena mera ni predpisana, splošna 
omejitev je 5 kg na dan, pogosto je v 
posameznih revirjih omejitev strožja.

Je splošno razširjena vrsta. Naseljuje 
predvsem velike in srednje velike reke in 
jezera, lahko tudi manjše reke in ribnike ter 
akumulacije. Dobro prenaša spremembe 
habitata, onesnaženje in nizko vsebnost 
kisika v vodi. Druži se v skupine, tudi večje, 
sestavljene z osebki različnih velikosti in 
starosti. Je vsejeda riba, ki se prehranjuje 
z vodnimi nevretenčarji, črvi, mehkužci 
rakci, planktonom in tudi z algami ter 
detritom. Poleti lahko hrana rastlinskega 
izvora prevladuje.

Rdečeoka ima visoko, bočno stisnjeno 
telo, krepko glavo s koničastim gobčkom 
in majhnimi, končnimi usti. Oči so velike 
in značilne rdeče barve. Po hrbtu je rjavo 
zelene barve, boki so enako obarvani 
vendar svetlejši, barva trebuha se preliva 
od bele do rumene. Hrbtna in repna 
plavut sta enake barve kot hrbet, parne in 
predrepna plavut so rdeče. V času drsti je 
obarvanost plavuti bolj intenzivna, samci 
pa dobijo po glavi in sprednjem delu telesa 
drstne izpuščaje.

RDEČEOKA
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REKORDNE MERE

POMEMBNOST ZA RIBOLOV

POJAVLJANJE V RIBIŠKIH OKOLIŠIH

0,1-0,2kg10-20 cm

starost 14 let
dolžina 50 cm
masa 1,8 kg
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52 ZNANSTVENO IME IME REDDRUŽINA

Scardinius erythrophthalmus 
(Linnaeus, 1758)

A - Rudd
D - Rotfeder
F - Rotengle
I -Scardola europea

CypriniformesCyprinidae

Ribolovni načini so beličarjenje in talni 
ribolov, lahko tudi muharjenje. Za vabo 
so dovoljene umetne vabe in vabe 
rastlinskega ter živalskega izvora. Vabo 
navadno globoko požre. Zapeta na trnku 
nudi razmeroma močan odpor. Lov je 
najbolj učinkovit v toplem vremenu. Pri 
muharjenju vabo najraje požre tik pod 
vodno gladino. Najmanjša dovoljena mera 
ni predpisana, splošna omejitev je 5 kg 
na dan, pogosto je v posameznih revirjih 
omejitev strožja.

Naseljuje počasi tekoče vodotoke, jezera, 
akumulacije in ribnike z bolj ali manj 
blatnim dnom in bogatim vodnim ter 
obrežnim rastlinjem. Dobro prenaša 
spremembe habitata, v rahlo onesnaženih 
vodah je pogosto dominantna vrsta. 
Združuje se v skupine, pogosto večje in 
sestavljene z osebki različnih velikosti in 
starosti. Odrasle se prehranjuje predvsem z 
rastlinsko hrano, algami in višjimi vodnimi 
rastlinami, mladice tudi s planktonom in 
žuželkami z vodne površine.

Rdečeperka ima visoko, bočno sploščeno 
telo, prekrito z velikimi luskami. Glava je 
srednje velika, usta so srednje velika in 
nadstojna, z dvorednimi goltnimi zobmi. 
Po hrbtu je rjavo zelene barve, boki 
so svetlejši, zlato rumeni, trebuh pa je 
srebrno bel. Hrbtna plavut je zelenkasta z 
rdečkastim prelivom, vse druge plavuti so 
rdeče, močno obarvani sta trebušni. Oči so 
rumeno oranžne. V času drsti imajo samci 
po glavi in sprednjem delu telesa drobne 
drstne izpuščaje.

RDEČEPERKA
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REKORDNE MERE

POMEMBNOST ZA RIBOLOV

POJAVLJANJE V RIBIŠKIH OKOLIŠIH

0,2 kg15-30 cm

starost 19 let
dolžina 51 cm
masa 2,1 kg
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54 ZNANSTVENO IME IME REDDRUŽINA

Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)

A - Bleak
D - Agoher
F - Able
I -  Alburno

Cyprinidae Cypriniformes

Kot ena od vrst, ki ne dosegajo večje 
telesne dolžine, je manj zanimiva ribolovna 
vrsta. Najpogostejši ribolovni tehniki sta 
beličarjenje in muharjenje. Lovimo jo v 
zgornjih vodnih plasteh in tik pod vodno 
gladino. Uporabljamo zelo fin ribolovni 
pribor in majhne vabe. Njeno meso je 
zelo okusno. Najmanjše lovne mere nima 
določene. Splošna dnevna omejitev uplena 
je pet 5 kg, mnoge ribiške družine imajo 
določen strožji ribolovni režim in dovoljen 
manjši dnevni uplen.

Zelenika živi v stoječih in počasi tekočih 
vodah. Glede kakovosti vode ni posebno 
zahtevna, vendar je v zelo kalnih in 
onesnaženih vodah ni. Tipična vrsta 
nižinskih voda, redko jo najdemo nad višino 
400 m nad morjem. Združuje se v velike 
skupine. Večinoma se zadržuje v globlji vodi, 
največkrat tik pod vodno gladino. V plitvinah 
jo najdemo v času drsti, kjer ikre odlaga 
na vodno rastlinje. Hrani se s planktonom, 
rakci, vodnimi žuželkami, algami in ikrami 
drugih ribjih vrst. 

Zelenika ima podolgovato, vretenasto, 
vitko, bočno sploščeno telo, majhno glavo 
z nadstojnimi usti in dvorednimi goltnimi 
zobmi. Telo je prekrito z drobnimi luskami. 
Hrbet je temno modre do olivno zelene 
barve, boki so svetlejši, bleščeče srebrni, 
trebuh je biserno bel. Hrbtna plavut je 
nameščena za trebušnima plavutima. 
Baza podrepne je enkrat daljša od hrbtne 
plavuti. V času drsti samci dobijo po glavi 
nekoliko večje, na žarkih plavutih manjše, 
drstne izpuščaje.

ZELENIKA
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REKORDNE MERE

POMEMBNOST ZA RIBOLOV

POJAVLJANJE V RIBIŠKIH OKOLIŠIH

Cypriniformes starost 9 let
dolžina 25 cm
masa 0,06 kg
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56 ZNANSTVENO IME IME REDDRUŽINA

Perca fluviatilis Linnaeus, 1758

A - Perch
D - Flussbarsch
F - Perche
I -  Persico reale

PerciformesPercidae

Lovimo ga z vijačenjem, beličarjenjem 
in muharjenjem. Ribolov se lahko izvaja 
hkrati z največ dvema palicama, umetnimi 
in naravnimi vabami. Vabo zagrabi 
močno in jo globoko požre. Rad prime na 
blestivko, potopko in potezanko, ujamemo 
ga tudi na suho muho. Meso je zelo okusno, 
z malo srtmi. Splošna dnevna omejitev 
uplena je pet ostrižev oziroma 5 kg. Zaradi 
svoje požrešnosti in okusnega mesa je 
zanimiva športno ribolovna vrsta.

Je splošno razširjena vrsta. Živi v tekočih 
in stoječih vodah s čisto, kisika polno vodo 
in bogatim vodnim rastlinjem. Raje ima 
trdo, kamnito in skalnato dno, živi tudi v 
predelih s peščenim ali mivkastim dnom. 
Starejši so samotarji, mlajši pa se družijo 
v manjše skupine. Takoj po izvalitvi se 
hranijo z zooplanktonom, mladice pa z 
organizmi dna. Odrasli se prehranjujejo z 
ličinkami žuželk, rakci, mehkužci in črvi. 
Samica odloži lepljive ikre na kamenje ali 
vodne rastline.

Navadni ostriž ima vretenasto, bočno 
rahlo stisnjeno telo, veliko in robustno 
glavo, kratek gobec in srednje velika 
končna usta s številnimi majhnimi zobci. 
Telo je rumeno rjave do zelenkaste barve, 
hrbet je temnejši, po bokih ima temne, 
navpične proge, trebuh pa je sivo bel. 
Luske so majhne. Hrbtni plavuti sta dve, 
na zadnjem delu prve ima značilno temno 
piko. Trebušni, predrepna in repna plavut 
so oranžne. Parne plavuti so pri samcih 
daljše in svetlejše. 

NAVADNI 
OSTRIŽ
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0,1-0,3 kg15-35 cm

starost 22 let
dolžina 60 cm
masa 4,8 kg
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58 ZNANSTVENO IME IME REDDRUŽINA

Lota lota (Linnaeus, 1758)

A - Burbot
D - Aalpuppe
F - Barbotte
I -  Bottatrice

GadiformesLotidae

Kot nočno aktivna riba se podnevi redkeje 
ujame, najlažje še v dnevih, ko je voda 
nekoliko skaljena. Lovimo ga z vijačenjem, 
beličarjenjem in talnim ribolovom. Lahko 
se lovi na umetne vabe ter vabe živalskega 
izvora. Meso je zelo okusno in brez 
srti. Posebno specialiteto predstavljajo 
menkova jetra. Če ni v posameznih revirjih 
drugače določeno, je splošna dnevna 
omejitev pet rib oziroma 5 kg.

Je tipična talna vrsta hladnih, s kisikom 
bogatih vodotokov in jezer. Aktiven je 
ponoči in v večernih urah. Podnevi miruje 
skrit na dnu, razen v oblačnih in deževnih 
dneh, ko je lahko tudi aktiven. V času drsti 
se druži v večje skupine. Samica plavajoče 
lepljive ikre ponoči odloži v plitvi vodi, 
po določenem času ikre potonejo na 
dno. Prehranjuje se z bentoškimi rakci, 
mehkužci, vodnimi žuželkami in ribami.

Menek ima dolgo, valjasto, v repnem 
delu sploščeno telo, ploščato glavo s 
podstojnimi usti in majhne, zakrivljene 
zobce. Na sredini spodnje čeljust ima en 
dolg brk. Hrbet je temno rjavo zelenkast, 
boki so svetlejši, trebuh je umazano bele 
barve. Po hrbtu in bokih ima svetle in 
temne, precej opazne lise. Ima dve hrbtni 
plavuti, druga je mnogo daljša, dolga je 
tudi predrepna, ki sega do razmeroma 
majhne in zaokrožene repne plavuti. Lusk 
nima, telo je prekrito z veliko sluzi.

MENEK



VARSTVENA DOBA IX.  X.  XI.  XII.  I.  II.  III.  IV.  V.  VI.  VII.  VIII.
IX.  X.  XI.  XII.  I.  II.  III.  IV.  V.  VI.  VII.  VIII.DRST

59DOMORODNE LOVNE VRSTE RIB CELINSKIH VODA SLOVENIJE

NAJMANJŠA PREDPISANA LOVNA MERAMASADOLŽINAOGROŽENOST

REKORDNE MERE

POMEMBNOST ZA RIBOLOV

POJAVLJANJE V RIBIŠKIH OKOLIŠIH

30-50 cm 0,3-2 kg 30 cm

starost 20 let
dolžina 152 cm
masa 34 kg
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60 ZNANSTVENO IME IME REDDRUŽINA

Zingel zingel (Linnaeus, 1766)

A - Zingel
D - Zingel
F -
I -  Asprone danubiano

PerciformesPercidae

Ribiči ga ne lovijo pogosto, saj je dokaj 
redek. Ribolovni načini so beličarjenje in 
talni ribolov. Uporabimo lažji beličarski 
ribolovni pribor. Splošna omejitev je 5 
rib na dan. Zaradi skromne velikosti in 
njegove redkosti je za športni ribolov manj 
pomembna ribja vrsta. Posamezni primerki 
se uplenijo v reki Muri.

Čep je značilna rečna vrsta. Naseljuje 
hladnejše reke in potoke s kamnitim, 
prodnatim in peščenim dnom. Pogost je 
v predelih z globoko vodo in zmernim 
vodnim tokom. Zadržuje se na stalnem 
mestu, na krajše razdalje se seli le v času 
drsti, da najde primerno drstišče. Druži se v 
manjše skupine osebkov podobne velikosti 
in starosti. Riba rečnega dna, aktivna 
predvsem ponoči, podnevi se skriva na 
dnu med skalami in kamenjem. Hrani se s 
talnimi nevretenčarji in manjšimi ribami.

Čep ima vretenast, v sprednjem delu 
širok trup z dolgo in ploščato glavo. V 
repnem delu je ozek. Usta so podstojna. Na 
škržnem poklopcu ima dobro razvit trnast 
izrastek. Po hrbtu je rjav do zelenkasto 
rjav, boki so zeleno rumeni, trebuh je 
bel do rumenkasto bel. Po bokih ima več 
velikih temno rjavih madežev. Prsni in 
trebušni plavuti so velike. Hrbtni plavuti 
sta dve, prva je trda, druga mehka razen 
prve bodice, ki je trda. Luske so majhne in 
trde. Spolni dimorfizem ni izražen.

ČEP
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dolžina 48 cm
masa 1 kg

20 cm0,1-0,2 kg15-30 cm
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62 ZNANSTVENO IME IME REDDRUŽINA

Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)

A - Minnow
D - Blutelritze
F - Amarante
I -  Sanguinerola europea

CypriniformesCyprinidae

Zaradi skromnih telesnih mer je manj 
zanimiva ribolovna vrsta. Najpogostejši 
ribolovni tehniki sta beličarjenje in 
muharjenje. Najmanjše lovne mere nima 
določene. Splošna dnevna omejitev uplena 
je pet 5 kg, vendar imajo mnoge ribiške 
družine strožji ribolovni režim in dovoljen 
manjši dnevni uplen.

Je splošno razširjena vrsta. Naseljuje 
hladnejše reke in potoke z visoko 
vsebnostjo kisika in kamnitim, prodnatim 
ter peščenim dnom. Živi tudi v jezerih in 
akumulacijah s čisto, neonesnaženo vodo 
in bogatim vodnim rastlinjem. Združuje 
se v manjše skupine osebkov različne 
velikosti in starosti. Je vsejed, prehranjuje 
se z vodnimi žuželkami, mehkužci, rakci, 
planktonom, nitastimi algami in organskim 
detritom. Razmnožuje se v plitvinah s 
kamnitim in peščenim dnom.

Pisanec ima vretenast trup, majhno 
glavo in rahlo podstojna usta. Prekrit 
je z drobnimi luskami. Hrbet je temen, 
olivno rjave barve s številnimi majhnimi 
temnimi lisami. Boki so svetlejši, srebrno 
bele do zlate barve. Trebuh je rumen. Od 
hrbta proti sredini bokov potekajo temne 
prečne proge, vzdolžno pa ima temno, 
zlato lesketajočo progo. V času drsti se 
trebuh samcev značilno rdeče obarva, po 
glavi pa dobijo drstne izpuščaje, ki jih je pri 
samicah mnogo manj.

PISANEC
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0,05-0,1 kg6-9 cm

starost 11 let
dolžina 19 cm



Zemljevidi: 

shematsko prikazujejo pojavljanje 
posameznih vrst v 67 ribiških 
okoliših določenih z Uredbo o 
določitvi meja ribiških območij 
in ribiških okolišev v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 
52/2007). Ribiški okoliši obarvani 
zeleno pomenijo pojavljanje 
posamezne vrste na enem 
ali več nahajališčih znotraj 
ribiškega okoliša. V primeru, da 
so posamezne vrste bile v ribiški 
okoliš prenesene imajo status 
tujerodne vrste, okoliš pa je 
obarvan z rdečo barvo. V primerih, 
da posamezna vrsta v ribiškem 
okolišu ni evidentirana, ta ni 
obarvan.
Zemljevid pojavljana lipana 
ima nekatere ribiške okoliše 
jadranskega povodja obarvane 
rdeče, saj je bila z genetskimi 
raziskavami v soškem porečju 

potrjena linija “jadranskega 
lipana”, ki se od običajnega lipana 
pomenbno razlikuje. Dolgoletna 
poribljavanja lipana iz donavskega 
povodja, ki ima v jadranskem 
povodju status tujerodne vrste, 
so razlog za njegovo pojavljanje 
v tem prostoru in zato rdeča 
obarvanost posameznih ribiških 
okolišev.

Pomembnost za ribolov: 

obarvanost stiliziranih ribic kaže 
na pomembnost posamezne vrste 
za ribolov. Ena obarvana ribica 
pomeni, da je ta vrsta rib za 
ribolov manj pomembna, dve, da 
je vrsta za ribolov pomembna, vse 
tri obarvane ribice pa pomenijo, 
da je ta vrsta rib za ribolov zelo 
pomembna.

Varstvena doba: 

obdobje, ko ribolov posamezne 
vrste ni dovoljen. Določena je v 
Pravilniku o ribolovnem režimu v 
ribolovnih vodah (Uradni list RS, 
št. 99/2007, 75/2010)

Drst: 

časovni okvir, ki označuje obdobje 
razmnoževanja posameznih vrst

Ogroženost:

prikazuje kategorijo ogroženosti 
posameznih vrst določeno v 
Pravilniku o uvrstitvi ogroženih 
rastlinskih in živalskih vrst v 
Rdeči seznam (Uradni list RS, 
št. 82/2002, 42/2010). Glede na 
stopnjo ogroženosti je v pravilniku 
določenih šestih kategorij 
ogroženosti. Posamezne vrste, 
ki so prikazane v tem priročniku 

so razvrščene v dve od šestih 
kategorij. V kategorijo prizadete 
vrste je uvrščenih 16 vrst in so 
označene z rdečo barvo, tri so 
uvrščene v kategorijo ranljive 
vrste in so obarvane rumeno, 
enajst vrst ni uvrščenih v katero 
od kategorij ogroženosti in so 
obarvane zeleno.

Najmanjša predpisana lovna 
mera: 
je telesna dolžina (cm), merjeno 
od začetka glave do konca repne 
plavuti, pri kateri lahko ujeto ribo 
uplenimo. Določena je v Pravilniku 
o ribolovnem režimu v ribolovnih 
vodah (Uradni list RS, št. 99/2007, 
75/2010), vendar posamezne 
ribiške družine lahko predpišejo 
ostreše pogoje za uplen 
posamezne vrste rib kot jih določa 
Pravilnik o ribolovnem režimu.

Dolžina/masa: 
prikazani so podatki o največjih 
dolžinah/masah, ki jih posamezna 
vrsta običajno doseže.
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