
Posledica podnebnih sprememb 
so tudi spremembe padavinskih 

reæimov ter œasovne razporeditve in 
oblika padavin. Za slovenske reke je 
æe dokazano zmanjøevanje koliœine 
vode. Upadanje pretokov je predvsem 
posledica manjøe koliœine padavin; 
najbolj znaœilen je upad srednjih pre-
tokov (Ulaga s sod., 2008). V Angliji in 
Walesu ugotavljajo, da se povpreœna 
letna koliœina padavin sicer od leta 
1766 ni spremenila, sta se pa spremenili 
njihova razporeditev in intenzivnost. 
Upadla je predvsem koliœina poletnih 
padavin. Projekcije napovedujejo v 
prihodnosti øe manjøe koliœine padavin 
v poletjih, nasprotno pa bodo veœje 
koliœine pozimi. Podobno je znano 
tudi za Slovenijo.

Temperatura vode je v kritiœnih raz- 
merah za ribe mnogo pomembnejøa kot 
sam pretok, œe le-ta seveda ne pade pod 
kritiœne vrednosti in je v potoku vode 
enostavno premalo. Fiziologija rib je 
namreœ neloœljivo povezana s tempe-
raturo. Ribje vrste so se razvile tako, 
da obvladujejo specifiœne temperaturne 
in hidroloøke reæime ter ekoloøke niøe. 
Tako lahko æe sprememba tempera-
ture vode vodi v spremembe celotnih 
zdruæb rib v nekem odseku. V Sloveniji 
so v zadnjih letih pripravili kar ne-
kaj øtudij o spremembah temperature 
vode. Objavljene so bile v hidroloøko- 
 geografskih revijah oziroma so ostale 
na nivoju razliœnih poroœil.

Æe pred veœ kot desetletjem so poka-
zali (Frantar, 2004), da je bila povpreœna 
letna temperatura Bohinjskega jezera 
v letih od 1991 do 2001 za 0,9 °C viøja 
od povpreœne temperature v letih od 
1961 do 1990. Vendar pa se veœina teh 
øtudij ukvarja zgolj s temperaturnimi 
povpreœji kot fizikalnimi lastnostmi 
voda, nikakor pa ne v povezavah z 
ribami, za katere so pomembnejøe 

skrajne vredno-
sti in obdobna 
povpreœja od ce-
loletnih povpreœij. 
Sploøni uœinek 
dviga temperatu-
re zraka na eko-
sisteme celinskih 
vod je poviøanje 
temperature vode, 
zmanjøanje koliœine 
raztopljenega ki-
sika in poveœanje 
toksiœnosti razliœ- 
nih onesnaæeval. 
Ob hkratnem 
zmanjøanju vodnih 
koliœin, øe posebno poleti, pa je dvig 
temperature vode øe veœji. Spremembe 
kakovosti in razpoloæljivosti habitata 
vodijo v spremembe prehranjevalnih 
spletov in zamenjave ribjih vrst na 
doloœenem obmoœju. Trenutno je v 
Sloveniji ribiœem najbolj znan pomik li-
pana v zgornje odseke rek. Z vidika rib 
so v tujini najveœ raziskav opravili na 
modelih spremembe razøirjenosti vrst 
zaradi priœakovane spremembe tem-
perature vode. Glede na priœakovane 
spremembe v temperaturi se bodo  
hladnoljubne vrste pomikale v gor-
vodne odseke, toploljubne pa bodo 
naselile daljøe odseke rek, kot jih na-
seljujejo dandanes.

Ta zelo enostavna in posploøena 
predpostavka je øpekulativna æe na 
obmoœju naravnih habitatov. Kaj se  
bo dejansko zgodilo, ne ve nihœe. 
Hkratno uniœevanje, spreminjanje in 
obremenjevanje odsekov rek, ki bi 
jih ogroæene vrste lahko naselile v 
prihodnosti, pa je øe dodatna teæava. 
Kljuœna je namreœ ocena primernosti 
potencialnih habitatov vrst z vidi-
ka priœakovanih sprememb. Sploøno 
in poenostavljeno sklepanje je zgolj 

priœakovanje, da se bodo na vodah vpli-
vi odrazili samo v dvigu temperature 
vode in vseh posledicah, ki jih prinese 
takøna sprememba. Poleg neposrednih 
vplivov nastanejo tudi posredni kot 
posledica povezav prvih z drugimi 
prisotnimi obremenitvami vodnega 
okolja, kot so odvzemi vode, gradnja 
zadræevalnikov, obremenjenost vode s 
hranili in organskimi snovmi (Urbaniœ 
s sod., 2008). Prav zaradi kombinacije 
teh dejavnikov bo vpliv podnebnih 
sprememb zagotovo mnogo veœji in 
æe zdaj obremenjeni vodni ekosistemi 
bodo tako øe pod hujøo obremenitvijo 
kot neobremenjeni (Urbaniœ s sod., 
2008).

Zaradi sprememb temperature vode 
se ribe vzdolæ toka sicer po naravni poti 
premikajo æe zdaj, ne zgolj na drst in 
prezimovanje. A reke so v danaønjem 
œasu prepredene s øtevilnimi ovira-
mi, ki jih ribe ne morejo enostavno 
preœkati. Kot »ovire« pa ne smemo ra-
zumeti samo jezov in pregrad, temveœ 
tudi œezmerno onesnaæene odseke rek 
in tudi po veœ kilometrov dolge re-
gulirane odseke, ki so v œasu nizkih 
pretokov preplitki za selitve. Tako 
prehodnost ovir (drœ in pragov) in 
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Kako s(m)o skuhali 
reko Savo

V zadnjih letih v svetu in Sloveniji precej govorijo o podnebnih spremembah. Znanstveniki si o vzrokih zanje sicer niso enotni, so 
pa v oceni, da smo na Zemlji trenutno v fazi naraščanja povprečne temperature zraka. Spomladi so na Agenciji Republike Slovenije 
za okolje (ARSO) predstavili rezultate projekta Podnebna spremenljivost Slovenije od 1961 do 2011. Eden od pomembnejših rezul- 

tatov je zaključek, da se je povprečna temperatura zraka od leta 1960 dvignila za okrog 2 °C. Kaj pa temperatura naših rek?

Slika 1: Povprečje povprečnih dnevnih temperatur vode reke Save v obdobju 1953–1959 
(vir podatkov: ArSO)



temperature zraka. V slabih 60-ih letih 
se je tako povpreœna temperatura Ljub- 
ljanice v Mostah, Savinje v Nazarjah in 
Laøkem ter Krke v Podboœju dvignila 
za okrog 2 °C, podobno kot se je tem-
peratura zraka. Najbolj se je zviøala 
temperatura reke Save pri Litiji, kjer so 
se povpreœne visoke temperature po- 
vzpele od 16 oC leta 1980 do 24 °C leta 
2005, kar je veliko veœ, kot se je zviøala 
temperatura zraka. Avtorji so nedvo-
umno zakljuœili, da analiza temperatur 
vodotokov kaæe oœiten trend naraøœanja, 
ki se ujema s trendi globalne rasti tempe-
rature zemeljskega povrøja (Vodenik s 
sod., 2008; str. 39). Na æalost pa ravno 
o reki Savi ni podrobnejøe razlage. Z 
vidika rib avtorji izpostavljajo, da vpliva 
rasti temperature vodotokov na æivljenjske 
pogoje v njih ni mogoœe ocenjevati na letni 
œasovni skali. Analize kaæejo, da je œasovna 
skala, ki omogoœa dokaj zanesljive napo-
vedi in je, ko gre za æivljenjske procese v 
vodotokih, hkrati pomembna tudi tedenska 
œasovna skala (Vodenik s sod. 2008; str. 
39). V istem letu so temperaturo naøih 
rek analizirali tudi na Inøtitutu za vode 
RS (Peterlin & Centa, 2008), a za Savo 
niso dali novih ugotovitev.

ne spreminjajo. Poveœuje se razlika med 
najniæjimi nizkimi temperaturami. Nizke 
temperature se zniæujejo, najviøje visoke 
temperature pa se zviøujejo« (NUV1, str. 
413). Kar je precej drugaœe kot navaja 
Vodenik s sod. (2008) oziroma ne 
velja. NUV1 sicer opozori na bistvo 
problema: »Zaznavanje in izraœun tren-
dov sluæi za opredelitev problematike in 
moænih negativnih scenarijev, napovedi 
sprememb podnebnih parametrov, vplivov 
in posledic pa kot podlaga za sprejemanje 
ukrepov politike do voda. Problematiœno je 
povezovanje spremenjenih hidroloøkih raz-
mer s podnebnimi spremembami izkljuœno 
na podlagi ugotovljenih trendov, saj je 
hidroloøke trende in spremenjeno vodno 
dinamiko lahko v preteklosti povzroœil 
tudi œlovek z neposrednim poseganjem v 
vodno okolje ali s posrednim uœinkovanjem 
prek spreminjanja rabe tal, kar se lahko 
kaæe v intenzivnejøih posledicah poplav 
in suø, ki so v Republiki Sloveniji opazne 
zlasti v zadnjih dveh desetletjih.« (NUV1 
str. 413). Temperature vode se NUV1 
dotakne øe v poglavju Vpliv novih 
preoblikovanj na stanje voda, in sicer: 
»Izgradnja HE Krøko in HE Blanca bo 
v toplih mesecih leta vplivala na dvig 

trenda dviganja temperature. Ravno 
NUV1 je namreœ strateøki dokument, 
v katerem bi morali biti predvideni 
takøni ukrepi na ravni dræave ali vsaj 
poreœja reke Save. Vendar pa je treba 
najprej prepoznati negativne vplive, ki 
jih pomeni dvig temperature vode. Œe 
ni negativnih vplivov, potem ukrepi 
niso smiselni.

Temperatura vode je za æivljenje 
rib kljuœna. Ali so res vsi pozabili, da 
so iz spodnjih delov naøih rek izginili 
hladnoljubni lipan, sulec in blistavec? 
Da se podust drsti vedno bolj zgodaj 
spomladi, da se lipan premika v viøje 
odseke rek, kamor se pomikajo tudi 
nekatere ciprinidne vrste (pohra, mre-
na)? Kaæe, da viøjih temperatur vode 
pred desetimi leti niso prepoznali kot 
teæavo.

Obravnava problematike vpliva 
temperature vode na ribe v NUV2
Naœrt upravljanja voda na vodnem 
obmoœju Donave za obdobje 2016–2021 
sploh ne obravnava problematike vpli-
va temperature vode. To je øe posebno 
nenavadno, kajti v NUV2 je bil pov-
zet tudi Program upravljanja obmoœij 
Natura 2000 (2015–2020), v njem pa 
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ribje steze ni veœ pomembna zgolj v 
œasu pomladanske drstne selitve, ko 
so pretoki viøji, temveœ morajo biti 
le-ti funkcionalni tudi v œasu niæjih 
pretokov, da se ribe po potrebi lah-
ko premaknejo v gorvodne hladnejøe 
odseke. Potreba po premikih je po 
navadi veœja ravno v reguliranih in 
z ovirami prepredenih vodah, ki se 
hitreje segrevajo.

Pred desetimi leti so strokovnjaki iz 
ARSO v œlanku Vpliv podnebnih spre-
memb na temperaturo povrøinskih voda 
(Vodenik s sod., 2008) jasno pokazali 
trend naraøœanja temperature vode ne-
katerih naøih rek (Sava, Soœa, Vipava). 
Srednje letne temperature naøih rek 
naraøœajo podobno kot srednje letne 

Kaj navaja NUV1o problematiki 
vpliva temperature na ribe
V Naœrtu upravljanja voda (NUV1 

2009–2015) za vodni obmoœji Dona-
ve in Jadranskega morja ali pa vsaj 
v Okoljskem poroœilu za NUV1 ni 
o tem napisanega niœ konkretnega. 
NUV1 temperaturo vode obravnava 
na kratko. Øtevilni menijo, da je se-
grevanje vode le posledica segrevanja 
zraka in s tem »viøje sile«, proti kateri 
se je utopiœno boriti. Kot kaæe, pa 
vsaj na Savi ni tako! NUV1 povzema 
rezultate iz Ulaga s sod. (2008) in 
Peterlin & Centa (2008). Vendar v 
NUV1 zakljuœijo: »Na poreœju Mure in 
Save se letne srednje temperature bistveno 

srednje meseœne temperature Save pri 
NEK.« (NUV1; str. 465).

Problematika temperature vode v 
NUV1 tako ostane le pri zapisanih ugo-
tovitvah, brez predlogov kakrønihkoli 
smernic ali ukrepov. Œe se æe ne mo-
remo boriti proti segrevanju vode 
zaradi dviganja temperature zraka, 
pa bi morali prepoznati œlovekovi de-
javnosti, ki vplivajo na hitrejøe segre-
vanje vode, kot je le zaradi dviganja 
temperature zraka. Glede na ugotovit- 
ve strokovnjakov ARSO in Inøtituta 
za vode o dvigu temperature vode 
bi tako priœakovali vsaj ukrepe za 
blaæenje posledic oziroma ukrepe pri-
laganja na viøje temperature vode, œe 
ne æe aktivnih ukrepov za zaustavitev 

Slika 2: Povprečje povprečnih dnevnih temperatur vode reke Save v obdobju 1978–1982 
(vir podatkov: ArSO)

Slika 3: Povprečje povprečnih dnevnih temperatur vode reke Save v obdobju 1991–1998 
(vir podatkov: ArSO)
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15 °C, v Radeœah pod izlivom Savinje 
pa presegla 17 °C (slika 1). To je bilo ob- 
dobje, ko sta æe obratovala HE Medvode 
(zgrajena leta 1954) in prvi blok termo- 
elektrarne Trbovlje (TET1). Takøen tem-
peraturni reæim vode je omogoœal, da so 
pred odprtjem rudnikov v Zasavju, ki 
so bistveno vplivali na kakovost vode 
in prisotnost rib, sulci in lipani v Savi 
æiveli vse do Zagreba.

Leta 1968 je zaœel obratovati drugi 
blok TET2, a se temperaturni reæim 
vode v obdobju 1978–1982 (slika 2) ni 
bistveno spremenil glede na predhod- 
no analizirano obdobje 1953–1959. Med 
temperaturo pri Øentjakobu in Litiji ni 
bilo veœjih razlik, paœ pa je pri Litiji 
temperatura presegla 14 °C celo manj 
dni kot v predhodnem obdobju. Na 
novi merilni postaji v Œateæu je v pet-
letnem povpreœju temperatura vode le 
v nekaj dneh presegla 20 °C. 

V letih 1983–1994 so na Savi nastale 
najveœje spremembe. Leta 1983 je zaœela 
obratovani NEK, v letu 1986 so zgradili 
HE Mavœiœe, leta 1993 pa so zakljuœili 
z gradnjo HE Vrhovo. Temperature 
vode v obdobju 1991–1998 (slika 3) so 
bile bistveno drugaœne kot v obdobju 
1978–1982, le pri Radovljici ni bilo 
veœjih sprememb. Tam se je temperatu-
ra avgusta povzpela le do 14 °C. Poletni 
maksimum je bil v Øentjakobu 16 °C, 

Leta 2006 je bila dokonœana HE 
Boøtanj, segrevanje vode reke Save 
pa se je nadaljevalo. V obdobju 2006–
2010 je v Radovljici povpreœna tempe-
ratura vode nekajkrat presegla 14 °C, 
predvsem pa je bilo obdobje, ko je 
bila temperatura vode viøja od 12 °C, 
daljøe kot v obdobju 1991–1998 (slika 
4). Vœasih je temperatura presegla 
12 °C le na viøku poletja, v zadnjih 
letih pa tudi veœ kot dva meseca. V 
Øentjakobu in Litiji glede na devetde-
seta leta ni bilo bistvenih sprememb. 
V Œateæu je julijska temperatura æe 
presegla 24 °C, veœ kot dva meseca 
skupaj pa je temperatura presegla 
20 °C.

Leta 2009 je bila dokonœana HE 
Arto Blanca, 2013 HE Krøko, bazen HE 
Breæice pa leta 2016 øe ni bil napolnjen. 
V obdobju 2015–2016 je v Radovljici 
temperatura vode za skoraj dva mese-
ca presegla 14 °C, v juliju 2015 pa je v 
nekaj dneh presegla tudi 17 °C (slika 5). 
V Øentjakobu je bila v juliju povpreœna 
temperatura med obema letoma æe viøja 
od 18 °C, julija 2015 je presegla 20 °C. 
Tudi v Litiji je bila temperatura viøja kot 
v predhodnem obdobju 2006–2010, pri 
Jesenicah na Dolenjskem pa je julijska 
temperatura æe dosegla 26 °C. Ob tem 
velja opomniti, da so vse te temperature 
le dnevna povpreœja!

so v primerjavi s tistimi pred 60-imi leti 
zdaj viøje za 8 °C, kar je veliko veœ, kot 
so se spremenile temperature zraka v 
istem obdobju. Podrobno analizo pre-
pustimo strokovnjakom, ki bodo morali 
razœleniti razloge in predlagati ukrepe 
za zaustavitev naraøœanja temperature 
Save. Zaradi morebitnega vpliva TET, 
NEK in HE na segrevanje vode so sicer 
naredili æe nekaj modelov, a bo treba 
vanje vkljuœiti tudi dogajanja in posege 
v prispevnem obmoœju reke, kajti Sava 
se je æe po obstojeœih modelih segrela 
do skrajnih priœakovanih vrednosti.

Tako moœno segrevanje Save je 
oœitno posledica skupnega delovanja 
razliœnih œlovekovih vplivov v celot- 
nem prispevnem obmoœju. Toplejøa 
Sava pri slovensko-hrvaøki meji pa ni 
zgolj posledica delovanja NEK, ki naj 
bi reko Savo segrela za do 3 °C, kajti 
reka se zelo segreva tudi v srednjem 
odseku. Voda se namreœ segreva æe v 
vsakem majhnem potoku, v katerem 
je manj vode in se zato hitreje segreje, 
vendar ne zaradi manjøe koliœine pada-
vin, temveœ tudi zaradi izgube globin, 
ki so posledica regulacij æe daleœ stran 
od reke Save.

Na dvig temperature dodatno vpliva 
raba zemljiøœ, øe posebno pribreænih 
(priobalnih), kajti bregovi potokov in 
rek so goli in ne senœijo struge. Tudi 
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je za ohranitev blistavca in grbe jasno 
opredeljen pogoj: nespremenjen tempe-
raturni reæim. Ukrepe, ki upoœasnjujejo 
dvig temperature (ohranjanje globin, 
senœenje struge), praviloma poznamo 
vsi, vendar v NUV2 vseeno manjkajo. 
Ukrepe bi morali predvideti na vseh 
naøih rekah, na nekaterih æe kot kura-
tivo, na drugih pa kot preventivo.

Segrevanje Save
V petdesetih letih prejønjega stoletja 
(1953–1959) se je povpreœna dnevna 
temperatura Save poleti pri Radovljici 
povzpela do 14 °C, pri Litiji presegla 

kar ni bistveno veœ kot v prejønjem 
primerjanem obdobju, toda tempe-
ratura vode je bila viøja od 14 °C æe 
daljøe obdobje. Veœje spremembe so 
nastale v Litiji. Tam je temperatura 
vode dosegla 20 °C. Celotno poletje 
je bilo veœletno povpreœje temperature 
vode nad 16 °C, medtem ko v prejønjem 
obdobju ni presegla te temperature. 
V Radeœah se je temperatura vode v 
avgustu pribliæala 21 °C, v Œateæu je 
veœletno povpreœje povpreœnih dnevnih 
temperatur vode preseglo 23 °C, vse 
poletje pa je imela voda veœ kot 18 °C  
(slika 3).

Razlogi za dvig temperature
»Na izviru je temperatura vode odvisna 
od hidrogeoloøkih in hidrodinamiœnih 
znaœilnosti, z razdaljo od izvira pa posta-
ja vse bolj odvisna od lokalnih podnebnih 
pogojev. Tako je temperatura reke, ki teœe po 
ravnici, skoraj povsem odvisna od podneb-
nih pogojev in jo lahko dokaj dobro opiøemo 
s temperaturo zraka, sonœnim obsevanjem 
in padavinami.« (Vodenik s sod., 2008; 
str. 32). Torej bi se teoretiœno lahko reka 
Sava segrela le za toliko, kolikor se je 
poviøala temperatura zraka. Poletne 
temperature Save pri meji s Hrvaøko 

Slika 4: Povprečje povprečnih dnevnih temperatur vode reke Save v obdobju 2006–2010 
(vir podatkov: ArSO)

Slika 5: Povprečje povprečnih dnevnih temperatur vode reke Save v obdobju 2015–2016 
(vir podatkov: ArSO)



kalna voda (onesnaæenje, plankton v 
akumulacijskih jezerih) in temna obrast 
dna vplivata na veœje vpijanje sonœnih 
æarkov. Zaradi navedenih vzrokov 
sta toplejøi tudi Krka in Savinja in 
tako se vse nespametno delovanje v 
celotnem prispevnem obmoœju odrazi 
v Savi. Pred nami je torej lep primer, 
kako velikega dviga temperature vode 
niso povzroœili zgolj zunanji dejav-
niki, temveœ øtevilni majhni in veœji 
posegi, ki bi bili lahko sami zase za-
nemarljivi.

Kmalu naravna drst 
tolstolobika in amurja pri nas 
Sploøen uœinek dviga temperature  
zraka na ekosisteme celinskih vod je 
dvig temperature vode, zmanjøanje 
koliœine raztopljenega kisika in po- 
veœanje strupenosti razliœnih onesnaæil. 
Predstavitev vpliva viøjih temperatur 
vode na ribe kot osebke, na razliœne 
vrste ali zamenjave zdruæb po posa-
meznih odsekih reke Save in veœjih 
pritokov zasluæi samostojen prispe-
vek, zato v nadaljevanju navajam le 
najoœitnejøe. Koliko in katere vrste rib 
æivijo v doloœenem odseku, doloœajo 
predvsem skrajne vrednosti, ki pa se 
v povpreœjih lahko hitro izgubijo, najsi 
gre pri tem za skrajno nizke pretoke ali 
visoke temperature, ki lahko trajajo le 

nekaj dni. Ravno kombinacija nizkih 
pretokov in visokih temperatur zelo 
niæa koliœino razpoloæljivega kisika, 
œemur sledijo pogini rib. To so tisti 
poletni pogini rib v manjøih potokih, 
za katere ni oœitnega krivca. Razloge 
pripisujejo viøjim silam: podnebju, 
globalnemu segrevanju …

V kratkem œasu manj oœitne, a na 
daljøi rok opaznejøe pa so zamenjave 
vrst. Nekaj let se posamezne vrste 
sicer øe vedno drstijo, a njihove ikre 
ali zarod propadejo naøim oœem precej 
nevidno. Iz spodnjega slovenskega 
dela reke Save so npr. æe zdavnaj iz-
ginile hladnoljubne vrste, kot so lipan, 
sulec, blistavec in kapelj. Od Krøkega 
nizvodno tudi pohre kmalu ne bo veœ. 
Posamezne najdbe teh vrst so pred-
vsem posledica njihove prisotnosti v 
pritokih in øe ne pomenijo prisotnosti 
stabilne populacije. Lipan se v Savi in 
vseh veœjih pritokih premika v zgornje 
odseke, na njegovo mesto pa prihaja 
mrena. Hkrati je teæko loœiti vpliv 
temperature od sprememb habitata, 
kadar gre za veœje regulacije ali gra-
ditve jezov.

Reka Sava je dandanes tako segreta, 
da so pri Breæicah æe vzpostavljene 
temperaturne razmere, iz katerih lahko 
z veliko verjetnostjo napovemo drst 
tolstolobika in amurja! Eden od po-

gojev za drst so razvite spolne celice, 
ki pa se razvijajo pri primerni tempe-
raturi okolja (voda), ki jo merimo kot 
temperaturno vsoto efektivnih tem-
peratur (angl. degree days). Efektivna 
temperatura je razlika med povpreœno 
dnevno temperaturo vode in tempe-
raturo praga za razvoj. Amur doseæe 
zrelost, œe vsota efektivnih temperatur 
nad 15 °C preseæe vrednost 633, pri 
tolstolobiku pa je ta vrednost 2685 nad 
0 °C. Taki pogoji so bili v reki Savi æe 
izpolnjeni v letih 2015 in 2016, in to 
ob koncu julija za drst tolstolobika, 
ob koncu avgusta pa za drst amurja. 
To sta vrsti, ki ju v Sloveniji vlagajo, 
saj doslej ni bilo nevarnosti, da bi se 
lahko drstili v naravi.

Zaključek – pričakovanja v NUV3
V Sloveniji je vpliv segrevanja vode v 
rekah podcenjen, saj analize, ki teme-
ljijo samo na povpreœjih, ne zadoøœajo 
za realne ocene vplivov na ribe. Kljuœni 
so omejujoœi dejavniki, torej najviøje 
poletne temperature, ki se v povpreœju 
lahko hitro izgubijo. Pomemben je tudi 
œas trajanja skrajnih razmer, øe poseb-
no, ker poletne visoke temperature 
sovpadajo z nizkimi pretoki.

Na primeru reke Save smo pokazali, 
da se temperatura vode dviga hitreje, 
kot bi priœakovali. Sam menim, da 
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Slika 6: nespametno urejanje stotine kilometrov potokov se na koncu odrazi tudi v reki Savi.



tolikøen dvig temperature Save nikakor ni naraven pojav, 
kot menijo mnogi, temveœ da Savo poœasi »kuhamo« kar 
sami. Vzroki so zabrisani in razprøeni, a jih je treba œim 
prej izluøœiti in se z njimi spopasti. Podnebne spremembe 
niso edini vzrok in dvig temperature vode ni le viøja sila, 
proti kateri se ni mogoœe boriti, le zaœeti je treba. Ukvarjati 
se bo torej treba s celotnim prispevnim obmoœjem, kajti 
ko pridemo do merilne table, je najpogosteje æe prepozno. 
Modeli napovedi kaæejo, da se bo podnebje spreminjalo øe 
naprej, œetudi se bodo emisije toplogrednih plinov zmanjøale 
ali povsem prenehale. Na nekatere dejavnike lahko manj 
vplivamo, na druge bolj, predvsem pa jih lahko blaæimo 
oziroma zmanjøamo økodljive aktivnosti. Zato je treba zaœeti 
razmiøljati øirøe, katere ukrepe bomo sprejeli, da bomo 
zaustavili segrevanje. S posegi smo namreœ naredili naøe 
potoke in reke bolj dovzetne za dvig temperature.

Na tem mestu se porajajo øtevilna vpraøanja. Je res manj 
vode? Ali je vode manj le v strugi, ker smo pospeøili njen 
odtok in zmanjøali zmogljivost zadræevanja v celotnem 
prispevnem obmoœju? So v rekah øe vedno globine, v katere 
ne prodre niti sonce? Œetudi bi se izkazalo, da je manjøa 
koliœina vode najveœja teæava, v kar sam ne verjamem, so 
øe vedno nujni ukrepi, ki bodo poveœali odpornost ekosi-
stemov tekoœih vod na vpliv viøjih temperatur. Œe je manj 
vode, paœ nekaterih dejavnosti, ki so bile dovoljenje v œasu 
obilja, ne bomo mogli veœ izvajati.

Z vidika rib je viøja temperatura Save dejstvo, ki ni 
le posledica podnebnih sprememb, razloge pa morajo 
razœleniti strokovnjaki in predlagati ukrepe za blaæenje 
takih vplivov. Prispevek je nastal v okviru projekta 
MEJ-MO JIH! – Pomen ohranjenih MEJic in MOkriøœ za 
prilagajanje podnebnim spremembam in ohranjanje biot- 
ske raznovrstnosti (nosilec SHS, partner CKFF), ki ga 
sofinancirata Ekosklad, Slovenski okoljski javni sklad, in 
Ministrstvo za okolje in prostor v okviru razpisa za sofi-
nanciranje projektov nevladnih organizacij na podroœju 
varstva okolja in podnebnih sprememb. Namen prispevka 
je opozoriti javnost in snovalce naslednjega NUV3, da 
bo treba v Sloveniji sprejeti aktivne ukrepe za blaæenje 
posledic podnebnih sprememb, ki se v naravi odraæajo 
bolj, kot bi priœakovali, saj smo z razliœnimi posegi naredili 
ekosisteme tekoœih voda bolj obœutljive.

Naøe reke bi morale biti bolj odporne proti segrevanju. 
Veœina podatkov, ki jih navajam, je namreœ æe obstajala v 
œasu priprave NUV1 in NUV2. Œe pa avtorji NUV1 in NUV2 
tovrstne problematike niso ustrezno obravnavali, je priprava 
NUV3 vsekakor priloænost, ki je ne smemo zamuditi.

Marijan Govediœ, univ. dipl. biol.,
Center za kartografijo favne in flore
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Skoraj vse ribe, ki æivijo pri nas, se, ko spolno dozorijo, v 
pravilnih œasovnih razmakih drstijo nekajkrat v æivljenju. V 

toplejøih obmoœjih se drstijo v krajøih œasovnih intervalih pogo-
steje, v hladnejøih obmoœjih pa so œasovni intervali med dvema 
drstema daljøi. Ribe, ki se drstijo le enkrat v æivljenju in po drsti 
poginejo, so monocikliœne ribe. V tej skupini je najbolj znan losos 
iz rodu Oncorhynchus, ki se na drst iz morja v sladko vodo seli 
nekaj tisoœ kilometrov daleœ. Na dolgi poti se ne prehranjuje in 
po drsti zaradi izœrpanosti in vœasih tudi poøkodb pogine. Od rib, 
ki æivijo v evropskih vodah, sta taki ribi jegulja in velika senœica 
(Umbra crameri).

Tudi glede naœina izloœanja spolnih celic razlikujemo veœ 
vrst rib. Pri nekaterih vse spolne celice dozorijo hkrati in jih ribe 
tudi naenkrat odloæijo. V to skupino spadajo lipan, øœuka, ostriæ 
in mnoge druge. Pri drugih vrstah pa spolne celice dozorevajo 
postopoma, zato take ribe odlagajo ikre veœkrat v razdobju nekaj 
tednov, izjemoma tudi nekaj mesecev. Take ribe so mrena, linj in 
ploøœiœ. Veœkratna drst je zaøœitni mehanizem, ki ribam omogoœi 
laæje preæivetje. V veœini primerov so ikre okrogle, vendar razliœno 
velike, kar je odvisno od velikosti rumenjakove vreœke in koliœine 
rezervne hrane v njej. Tudi barva iker je za vsako vrsto rib znaœilna. 
Pri postrvih so ikre rumeno oranæne, pri øœuki temno sive in pri 
krapu zelenkaste barve. Plodnost je odvisna od vrste, starosti in 
velikosti ribe, njene kondicije, velikosti iker in razvitosti skrbi 
ribe za ikre in potomstvo. Postrvje ikre v povpreœju v premeru 
merijo 4 mm, ikre krapov pa 1,4 do 1,5 mm. Øtevilo iker se giblje 
od nekaj deset pri pezdirku (Rhodeus sericeus) pa do milijon pri 
krapu, jegulji in menku. Nekatere morske ribe imajo tudi nekaj 
deset milijonov in veœ iker. Glede velikosti jih razlikujemo veœ vrst. 
Ikre imajo bodisi malo rumenjaka in v stadiju nabreklosti doseæejo 
v premeru 1,5 mm, razmerje med plazmo in rumenjakom pa je  
1 : 2,2, ali imajo srednje veliko rumenjaka in v premeru merijo 1,5 do 
4 mm, razmerje s plazmo pa znaøa od 1 : 2 do 1 : 50. V tretji skupini 
so ikre, ki v premeru merijo 1,5 do 4 mm, razmerje med plazmo in 
rumenjakom pa je veœ kot 1 : 50. Glede na lepljivost razlikujemo 
nelepljive ali proste in adhezivne ali lepljive ikre. Proste ikre leæijo 
na dnu in niso zlepljene s podlago niti ne med seboj. Take ikre 
imajo postrvi. Lepljive ikre se med seboj zlepljajo, med njimi pa je 
prostor, kamor dostopa voda in jih oplakuje. Razen med seboj se 
take ikre lepijo tudi na vodne rastline, veje in korenine. Take ikre 
imajo krap, øœuka in ploøœiœ. Kar zadeva dozorevanje iker in mleœka, 
drst, razvoj oplojenih iker in valjenje zaroda, imajo posamezne 
vrste rib posebne zahteve, od katerih so med najpomembnejøimi 
temperatura vode, vsebnost kisika, svetloba, primerna podlaga 
in strujanje vode. Glede na te pogoje pa ribe delimo na ribe, ki so 
zelo zahtevne in povsem odvisne od takih pogojev, ter ribe, ki se 
uspeøno razmnoæujejo tudi v spremenjenih pogojih. Optimalna 
temperatura vode za drst se razlikuje od vrste do vrste; na primer 
øœuka, ostriæ in smuœ se drstijo zgodaj spomladi, krapovske vrste 
konec pomladi ali na zaœetku poletja, postrvi pa v jesensko-zim-
skem œasu. Drst se zaœne, ko se ugodna temperatura ustali, œe pa 
se temperatura zniæa, se drst prekine. Proces dozorevanja spolnih 
celic poteka pod nadzorom centralnega æivœnega sistema in ælez 
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Razmnoževanje 
rib
Vsaka vrsta ribe ima svoje optimalno obdobje razmnoževanja, 
pogojeno z letnim časom, ko so temperatura, kisik, svetloba in še 
nekateri drugi dejavniki najugodnejši za razvoj njihovih spolnih 
celic, ki jih prav tako  odvisno od vrste –  odlagajo na različne na- 
čine in v različnih časovnih razmakih. Ribe so sezonske drstnice.
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