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LIFE ZA OHRANITEV PRIMORSKE PODUSTI
Zavod za ribištvo Slovenije je v letu 2017 dobil odobrena
sredstva za izvedbo mednarodnega LIFE projekta, ki se bo
odvijal na območju doline Vipave. V sodelovanju z italijanskim
partnerjem Parco Ticino in ribiškimi družinami Ajdovščina,
Renče in Soča-Nova Gorica bomo skušali preprečiti izumrtje
ribje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Vrsto bomo poskusili vzrejati v ujetništvu ter jo ponovno
naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino
razglašeno Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji. Vir
osebkov za vzrejo in naseljevanje bodo osebki iz Italije, saj je
slovenska populacija preveč ranljiva.

Do danes je edini potrjen razlog za izginjanje primorske podusti prisotnost tujerodnih vrst. V Sloveniji je glavna grožnja
donavska podust (Chondrostoma nasus), ki s primorsko
podustjo tekmuje za isti življenjski prostor.

Primorska podust živi le v Sloveniji in Italiji. Njene populacije
so v močnem upadu. Na podlagi najnovejših podatkov jo v
Sloveniji najdemo le še v vodotoku Reka in njenem pritoku
Kožbanjšček v Goriških Brdih. V Italiji vrsta naseljuje nekatere
vodotoke porečja Pad.

V knjižici so v sliki in besedi predstavljene pomembnejše
vrste rib in piškurjev Vipavske doline. Služila naj bi kot
pomoč pri prepoznavanju teh čudovitih organizmov.

Želimo si, da izginotje primorske podusti v Vipavski dolini
prepoznamo kot resno opozorilo, ter v prihodnje, po svojih
najboljših močeh, prispevamo k zmanjšanju nadaljnjega vnosa tujerodnih vrst v okolje in s tem prispevamo k zmanjšanju
vseh negativnih posledic, ki jih tako dejanje lahko prinese za
seboj.
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ZUNANJA ZGRADBA RIBE
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PREDREPNA PLAVUT

TOLŠČENKA PRI POSTRVEH
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NATURA 2000 VRSTE VIPAVSKE DOLINE
Natura 2000 omrežje so območja razglašena s strani posameznih držav članic Evropske Unije, kjer živijo evropsko ogrožene
vrste. Za začetek vzpostavljanja Natura 2000 omrežja velja leto 1992. Namen omrežja je zaščita življenjskega prostora
ogroženih vrst.

PRIMORSKA PODUST (Protochondrostoma genei)

GRBA (Barbus plebejus)

•
•
•
•

• Podstojna usta, 4 brki.
• Drugi par brk, v kotičku ust, stegnjen nazaj sega
do zadnjega roba očesa.
• Pobočnica  66-72 lusk.
• Prva, najdaljša nerazvejana plavutnica v hrbtni
plavuti ima nazobčan zadnji rob.

Podstojna usta s hrustančasto ploščico v obliki črke U.
Pobočnica 54-56 lusk.
Hrbtna plavut 8 razvejanih plavutnic.
Predrepna plavut 8-9 razvejanih plavutnic.

POHRA (Barbus balcanicus)
•
•
•
•
•

KAPELJ (Cottus gobio)
•
•
•
•

Usta končna, glava velika hrbtno -trebušno sploščena.
2 hrbtni plavuti, ki na bazi združeni.
Repna plavut zaokrožena.
Trebušni plavuti nista združeni.
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Podstojna usta, 4 brki.
Drugi par brk, v kotičku ust, stegnjen nazaj sega
do sredine očesa.
Pobočnica  55-60 lusk.
Prva, najdaljša nerazvejana plavutnica v hrbtni
plavut nima nazobčanega zadnjega roba.
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Dolina Vipave je razglašeno Natura 2000 območje za kar osem ogroženih vrst rib in piškurjev. Večina njih je na območju v
ugodnem ohranitvenem stanju, na kar smo lahko zelo ponosni. Dolina Vipave je tako odličen pokazatelj soobstoja človeka in
narave. Z malo namenjene pozornosti, premišljenosti in pazljivosti lahko dolina taka tudi ostane.

PRIMORSKA BELICA (Alburnus arborella)

MAZENICA (Rutilus aula)

•
•
•
•

Nadstojna usta.
Oko na videz veliko.
Pobočnica  44-48 lusk.
Baza podrepne plavuti 1,5 krat dalšja od baze
hrbtne plavuti.
• Predrepna plavut 14-15 razvejanih plavutnic.

•
•
•
•
•

PRIMORSKA NEŽICA (Cobitis bilineata)

LAŠKI POTOČNI PIŠKUR (Lampetra zanandreai)

•
•
•
•

• Le odrasel osebek ima oči in ima razvit
obustni aparat s priseskom in zobci.
• Na trebušnem delu priseska zobje zelo
slabo vidni ali celo nevidni.
• Telo valjasto.
• Dve hrbtni plavuti, druga plavut  koničasta.

Podstojna usta, 6 kratkih brkov.
Vzdolž bokov dve vrsti temnih lis.
Po hrbtu ena vrsta temnih lis.
Razdalja med bazo prsnih plavuti in bazo trebušnih plavut
krajša ali enaka 3 kratni dolžini prsne plavuti.
• Na bazi repne plavuti dve črni lisi.
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Usta končna ali rahlo podstojna.
Zgornji del šarenice rumen ali oranžen.
Pobočnica 35-42 lusk.
Prek bokov nad pobočnico široka temna proga.
Hrbtna plavut nameščena rahlo za trebušnimi plavutmi.
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OSTALE POMEMBNEJŠE VRSTE VIPAVSKE DOLINE

SOŠKA POSTRV (Salmo marmoratus)

ŠTRKAVEC (Squalius squalus)

• Prisotna tolščenka.
• Značilen marmorni vzorec po telesu in glavi.
• V vodotokih prisotna potočna postrv ter križanci soške in
potočne postrvi, ki imajo po telesu in glavi, poleg
marmornega vzorca, tudi pike.

•
•
•
•

PRIMORSKI BLISTAVEC (Telestes muticellus)

PRIMORSKI GLOBOČEK (Romanogobio banecensis)

•
•
•
•
•

• Podstojna usta, 1 par brkov.
• Telo na trebušni strani plosko.
• Zadnjična odprtina bližje bazi podrepne plavuti kot bazi
trebušnih plavuti.
• Med zadnjično odprtino in podrepno plavutjo 3 luske.

Usta  rahlo podstojna.
Pobočnica 45-50 lusk.
Po bokih temna  proga.
Hrbtna plavut nad trebušnimi.
Podrepna plavut 8 razvejanih plavutnic.
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Usta velika in končna.
Pobočnica 45-46 lusk.
Hrbtna plavut nameščena malo za trebušnimi.
V podrepni plavuti 9-10 razvejanih plavutnic.
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Poleg ogroženih Natura 2000 vrst v Vipavski dolini živijo še nekatere druge vrste rib, ki prispevajo k edinstvenosti in
prepoznavnosti te čudovite slovenske doline.

ŠČUKA (Esox lucius)

JEGULJA (Anguilla anguilla)

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Usta velika, spominjajo na račji kljun.
Na škržnem poklopcu opazne čutilne pore.
Telo dolgo z različnimi vzorci v obliki kratkih črtic, pik.
Hrbtna plavut pomaknjena nazaj, nad podrepno plavutjo.

Velika in nadstojna usta.
Telo kačasto in močno podaljšano.
Luske majhne, neopazne.
Hrbtna, repna in predrepna plavut združene.
Trebušnih plavuti ni.

POTOČNI GLAVOČ (Padogobius bonelli)

PISANEC (Phoxinus phoxinus)

•
•
•
•
•

• Usta rahlo podstojna, glava zaokrožena.
• Telo vretenasto, luske majhne, neopazne.
• Vzdolž bokov temna proga ali lise.
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Usta nadstojna.
Telo vretenasto, rahlo hrbtno-trebušno sploščeno.
2 hrbtni plavuti, ki na bazi združeni.
Repna plavut zaokrožena.
Trebušni plavuti združeni.
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TUJERODNE IN INVAZIVNE VRSTE VIPAVSKE DOLINE
TUJERODNA VRSTA je vrsta, ki je bila vnesena v naravno okolje zunaj svoje prvotne razširjenosti (kjer prej naravno ni bila
prisotna). V Vipavski dolini najdemo kar nekaj tujerodnih vrst rib, predvsem na račun zadrževalnikov in komercialnih ribnikov.

POSTRVJI OSTRIŽ (Micropterus salmoides)

SONČNI OSTRIŽ (Lepomis gibbosus)

• Usta velika, rahlo nadstojna. Zadnji rob čeljusti sega za oko.
• Vzdolž bokov poteka nepravilna, prekinjena temna proga.
• 2 hrbtni plavuti se na bazi stikata. V prvi so trde, v drugi
hrbtni plavuti pa mehke plavutnice.
• Repna plavut rahlo škarjasta.

• Usta rahlo nadstojna.
• Telo visoko, bočno sploščeno in kovinsko turkiznih in
smaragdnih barv. Po telesu številne temne pege in lise.
• 2 hrbtni plavuti združeni, prva ima trde in
druga mehke plavutnice.
• Na škržnem poklopcu črna pika.
• Repna plavut rahlo škarjasta.

KRAP (Cyprinus carpio)

ŠARENKA (Oncorhynchus mykiss)

•
•
•
•

• Prisotna tolščenka.
• Telo običajno srebrnkastih barv, posuto s številnimi
temnimi pegami. Pege tudi v hrbtni plavuti in tolščenki.
• Vzdolž pobočnice poteka izrazita rožnata proga.

Velika končna ali rahlo podstojna usta.
V kotičkih ust 4 brki, ustnice mesnate.
Telo temnorjave do rumene barve.
Hrbtna plavut dolga, spredaj višja kot zadaj (ubočena).
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Med tujerodnimi vrstami v Vipavski dolini povzročata velike težave predvsem podust in som, ki bi ju lahko na območju razglasili
tudi za invazivni vrsti. Podust je celo izpodrinila domorodno vrsto primorsko podust, ki danes v dolini velja za izginulo.

PODUST (Chondrostoma nasus)
•
•
•
•

SOM (Silurus glanis)

Podstojna usta z oglato hrustančasto ploščico.
Pobočnica 52-66 lusk.
Hrbtna plavut 9 razvejanih plavutnic.
Predrepna plavut 10-11 razvejanih plavutnic.

• Široka glava z velikimi nadstojnimi usti.
• 2 dolga brka nad zgornjo čeljustjo in
4 manjši brki na spodnji čeljusti.
• Telo dolgo, valjasto brez lusk.
• Hrbtna plavut majhna, nameščena na spred. delu telesa.
• Dolga predrepna plavut.

INVAZIVNA VRSTA je vrsta, ki je bila vnesena v
naravno okolje zunaj svoje prvotne razširjenosti (kjer
prej naravno ni bila prisotna) in tam povzroča vrsto
negativnih posledic. Invazivne vrste predstavljajo
veliko grožnjo ostalim domorodnim vrstam.
Na evropskem seznamu invazivnih vrst je med ribami
nalistana zgolj psevdorazbora, ki pa jo najdemo tudi v
Vipavski dolini.

PSEVDORAZBORA (Pseudorasbora parva)
•
•
•
•
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Usta so majhna in nadstojna.
Glava koničasta.
Luske velike temno obrobljene.
Vzdolž bokov poteka temna proga.
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EKIPA LIFE FOR LASCA
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NATURA 2000 OBMOČJE: DOLINA VIPAVE SI3000226

Natura 2000 območje
Reka Vipava z nekaterimi pritoki
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Publikacije je nastala v sklopu LIFE projekta »LIFE za ohranitev primorske podusti.
Nujni ukrepi za ohranitev skoraj izumrle vrste Protochondrostoma genei« (LIFE16 NAT/SI/000644).

Vodilni partner:

Pridruženi partner:

Sofinancerji:

Hidrotehnik
Vodnogospodarsko podjetje d.d.

Za podporo in sodelovanje se zahvaljujemo ribiškim družinam Ajdovščina, Renče in Soča—Nova Gorica.
Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno
T +386 24 43 400
E info@zzrs.si
www.zzrs.si
www.lifeforlasca.eu
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