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1 POVZETEK 

V letih 2017 - 2019 smo opravili tri jesenska vzorčenja ribjih združb na vodotoku Stržen, v 

sklopu projekta LIFE Stržen. Načrtovana so bila tudi pozno spomladanska vzorčenja, vendar jih 

zaradi visoke gladine Cerkniškega jezera (vzorčenje v vodotoku Stržen je mogoče le, ko se ta 

nahaja v strugi in ne poplavlja okoliških polj) v tem času nismo mogli opraviti. V letih 2017 in 

2018 so bila vzorčenja opravljena na treh odsekih in sicer: na naravnem odseku nad mestom 

renaturacije, na naravnem odseku pod mestom renaturacije ter na reguliranem mestu 

renaturacije. V jeseni leta 2019 je bil že izveden izkop in povezava renaturiranega odseka z 

matičnim tokom stržena, zato smo izvedli vzorčenje tudi v renaturiranem odseku vodotoka 

Stržen. 
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2 UVOD 

Vzhodni del Cerkniškega jezera spada med vode posebnega pomena s katerimi upravlja Zavod 

za ribištvo Slovenije (ZZRS). V tem delu se nahaja tudi del potoka Stržen z  lokalnim imenom    

»v Ključih«, kjer se v sklopu projekta LIFE Stržen izvaja renaturacija dvojnega okljuka Stržena. 

To območje je ZZRS izločil iz ribolovnega revirja. Poleg vzorčenja ribjih populacij je ZZRS v 

projektu zadolžen za izlov rib in rakov pred pričetkom del preusmerjanja vodotoka z namenom 

zmanjšati vpliv gradbenih del obnove na te vrste. S pomočjo spremljanja stanja ribjih združb 

pred in po izvedeni obnovi Stržena bo ZZRS spremljal učinke te projektne aktivnosti. 

V okviru akcije D.3. Merjenje obnove delovanja ekosistema,  je  ZZRS v letih 2017, 2018 in 2019 

izvedel vzorčenje rib in analizo podatkov na treh odsekih vodotoka Stržen: 

1. Naravni odsek vodotoka nad mestom renaturacije 

2. Naravni odsek vodotoka pod mestom renaturacije 

3. Regulirani odsek vodotoka (do leta izvedene renaturacije) ali renaturirani odsek 

vodotoka Stržen (po izvedeni renaturaciji) 

 

Slika 1: Vodotok Stržen v času izkopa renaturirane struge(foto: M. Ivanc - ZZRS) 
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Za spremljanje stanja ribjih združb smo uporabili dve neinvazivni metodi in sicer: 

1. Metodo kvalitativnega vzorčenja rib z elekroribolovom, ki omogoča natančen pregled 

večje površine vodotoka in poveča verjetnost najdbe najredkejših vrst. 

2. Metodo kvantitativnega vzorčenja, ki prikaže oceno gostote naseljenosti najpogosteje 

zastopanih ribjih vrst v vodotoku in vpogled v starostne strukture ribjih populacij. 

 

3 MATERIAL IN METODE 

3.1 Vzorčenje rib z elektroribolovom s čolna 

Vzorčenje rib s čolna se uporablja na vodotokih ali odsekih vodotokov z globinami vode nad 

0,7 m, pri čemer uporabljamo statični električni agregat večje moči (7,5 kW, 9,0 ali 13,0 kW), 

ki se nahaja v čolnu. V vodotoku Stržen zaradi globin vode vzorčenje z brodenjem ni izvedljivo, 

zato smo vzorčenje izvedli s kvantitativno metodo z elektroribolovom s čolna, tako imenovano 

»strip« metodo (Schmutz in sod., 2001). Pri tej metodi je na premcu čolna prečno nameščen 

nosilec iz neprevodnega materiala, na katerega je pričvrščeno večje število visečih anod (7), 

ob strani pa v vodo visi katoda. Izlovna ekipa na čolnu je štela štiri člane - voditelja čolna, 

popisovalca ter dva elektroribiča. Eden od voditeljev čolna je bil tudi zapisnikar in drugi 

upravljavec električnega agregata (stacionarni elektroagregat EL 65 GI, 350/600 V, proizvajalec 

Hans Grassl GmbH). Izlovna ekipa na čolnu se je premikala skladno s hitrostjo vodnega toka in 

lovila ribe po pasovih (stripih) oz. progah vzdolž vodotoka. Pas izlova je prostorsko omejen del 

vodotoka, ki ga določa obseg električnega polja. Velikost delujočega električnega polja je 

ocenjena na 1,5 m desno in levo od širine nosilca anod in globine 1,5 m.  
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Slika 2: Prikaz vzorčenja vodotoka Stržen s čolnom po »strip« metodi (foto: M. Ivanc - ZZRS).  

Med izlovom rib sta voditelja čolna z izvenkrmnim motorjem ali z vesli usmerjala čoln. Eden 

od njiju je hkrati z nožnim stikalom prižigal ter ugašal električni tok. Elektroribiča sta na premcu 

čolna stala vsak na svoji strani in s sakom zajemala omamljene ribe. Ulov sta shranjevala v 

večjih plastičnih kadeh. Posamezno progo smo izlavljali enkrat. Ker se vsak pas izlavlja le enkrat 

ter zaradi številčnosti neujetih rib in vplivov vodnega toka na izlov je potrebno ob izlovu oceniti 

tudi uspešnost ulova oziroma določiti delež ujetih osebkov. Elektroribiča sta tako za vsak 

posamezni izlovni pas ocenjevala uspešnost izlova rib, ki se izvede iz razmerja zajetih osebkov 

s sakom glede na število vseh opaženih rib. Oceno uspešnosti ulova se lahko izvede za vsako 

vrsto posebej, lahko pa tudi za njen velikostni razred. Uspešnost izlova smo ocenjevali posebej 

za majhne (TL<20 cm) in velike osebke (TL>20 cm). Pri kvantitativnem vzorčenju po strip 

metodi smo na vsaki lokaciji popisali tako abiotske kot tudi biotske dejavnike. Popisali smo 

lastnosti struge ter njene okolice in izmerili parametre ujetim ribam. Vsaki ribi smo po zunanjih 

morfoloških znakih določili vrsto, izmerili njeno celotno dolžino telesa (TL) in jo stehtali. Pred 

meritvami smo ribe omamili z etilen glikol monofenil etrom. Po obdelavi smo omamljene ribe 

premestili v kadi s svežo vodo, dokler se niso prebudile iz narkoze. Ribe smo vrnili nazaj v 

Stržen blizu mesta ulova. 
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4 REZULTATI IN DISKUSIJA 

4.1 Rezultati vzorčenja 

Območje vodotoka Stržen smo z elektroribolovom s čolna vzorčili dne 8.9.2017, 4.10.2018 in 

24.10. 2109  

Renaturacija dela struge Stržena v sklopu projekta LIFE Stržen je bila izvedena v poletju 2019 

in se je zaključila s priklopom renaturirane struge na obstoječo v oktobru istega leta. V poletju 

2020 se predvideva tudi prenos rib in rakov iz regulirane struge ter njeno zasutje in s tem 

dokončanje renaturacijskih posegov v vodotoku Stržen na območju z lokalnim imenom »v 

Ključih«. 

 Vzorčenje je potekalo na način, ki smo ga opisali v poglavju 3.1 . Vsako leto smo vzorčevalna 

mesta izbrali nad mestom renaturacije, pod mestom renaturacije, v regulirani strugi in po 

izvedeni renaturaciji tudi v renaturiranem delu struge. Načrtovano je bilo, da se bo opravilo 

tako poznospomladansko vzorčenje, kot tudi jesensko, vendar smo v letih 2017-19 opravili le 

jesenska vzorčenja, ker se je v poznospomladanskem obdobju vodotok Stržen spremenil v 

jezero in vzorčenja rib ni bilo mogoče izvesti. 

 

Slika 3: vzorčenje rib opravljeno v letu 2017 (8.9.2017) 
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Slika 4: vzorčenje rib opravljeno v letu 2018 (4.10.2018) 

 

    Slika 5: vzorčenje rib opravljeno v letu 2019 (24.10.2019) 
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Leta 2017 in 2018 smo vzorčenje izvedli na 6 lokacijah (stripi), v letu 2019 pa na 8 lokacijah. Z 

namenom primerljivosti smo se pri vzorčenju trudili vsako leto izbrati podobne lokacije. V 

preglednici (Preglednica 2) je predstavljena vrstna sestava in število rib, ki smo jih pri vzorčenju 

z elektriko s čolna ujeli v različnih habitatih Stržena v letih 2017, 2018 in 2019. Pri vzorčenju 

rib smo tudi vsako leto ulovili tudi nekaj rakov jelševcev, kateri naseljujejo vodotok Stržen. 

Preglednica 1: Pregled števila rib ulovljenih rib po stripih in letih. 

Leto 2017-št. rib 2018-št. rib 2019-št. rib 

      1.Vzorčenje (strip) 45 41 7 

2.Vzorčenje (strip) 30 19 7 

3.Vzorčenje (strip) 20 49 0 

4.Vzorčenje (strip) 15 28 0 

5.Vzorčenje (strip) 24 109 0 

6.Vzorčenje (strip) 11 33 3 

7.Vzorčenje (strip) / / 6 

8.Vzorčenje (strip) / / 0 

Skupaj 145 279 23 

 

Preglednica 2: Pregled ulovljenih vrst rib nad in pod mestom renaturacije ter v regulrani in renaturirani strugi 

Stržena z vzorčenjem z elektriko s čolna. Prikazano število ujetih osebkov v letih 2017, 2018 in 2019. 

Vrsta Št. ujetih osebkov [N] 
2017 2018 2019 

A* B** C*** D**** A* B** C*** D*** A* B** C*** D**** 

ščuka 14 2 10  48 9 31  13 3 2  

linj 7 2 13  11 4 2      

klen     1     1   

menek 2    3  1   1 1  

krap 7 1   1 1 1      

navadni 

ostriž 

4 4 1  23  5  1 1   

rdečeperka 61 2 15  22 19 97      

Skupaj 95 11 39  109 33 137  14 6 3  

Skupaj po 
letih 

145 279 23 

Legenda: *- lokacije vzorčenja nad mestom renaturacije, **- lokacije vzorčenja pod mestom renaturacije, ***- 
lokacije vzorčenja v regulirani strugi, ****- lokacije vzorčenja v renaturirani strugi, 

Primerjave med vzorčenji so pokazale, da so bile z elektroribolovom s čolna najpogosteje ujete 

vrste rdečeperka, ščuka in navadni ostriž, ostale vrste so bile ujete redko in tudi sicer v 

manjšem številu. 
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Slika 6: Najpogostejše vrste rib in rakov ujete med vzorčenjem: rdečeperka, ščuka, navadni ostriž, linj in 

jelševec (foto: M. Ivanc - ZZRS). 
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Na podlagi vzorčenja z elektriko s čolnom smo za lokacije nad in pod mestom renaturacije ter 

za lokacijo v reguliranem delu struge izračunali oceno naseljenosti rib z metodo, povzeto po 

Schmutz in sod., 2001. Skupno oceno naseljenosti (Preglednica 3 in  

Vrsta 
Skupna naseljenost [N/ha] 

2017 2018 2019 

ščuka 412 1131 25 

linj 303 117 0 

klen 0 6 1 

menek 17 13 2 

krap 108 29 0 

navadni ostriž 133 287 3 

rdečeperka 5.544 1962 0 

SKUPNO 6.516 3.544 30 

 

 

 

 

 

Preglednica 4) smo podali kot gostoto rib na ha (N/ha) in kot maso rib na ha (kg/ha). Prikazali 

tudi smo primerjavo ocenjene gostote rib v vseh treh letih vzorčenja. 

 

Preglednica 3: Ocena skupne naseljenosti rib (št. rib na ha) na vseh vzorčevalnih mestih v letih 2017, 2018 in 

2019. 

Vrsta 
Skupna naseljenost [N/ha] 

2017 2018 2019 

ščuka 412 1131 25 

linj 303 117 0 

klen 0 6 1 

menek 17 13 2 

krap 108 29 0 

navadni ostriž 133 287 3 

rdečeperka 5.544 1962 0 

SKUPNO 6.516 3.544 30 
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Preglednica 4: Ocena skupne naseljenosti rib (kg rib na ha) na vseh vzorčevalnih mestih v letih 2017, 2018 in 

2019. 

Vrsta 
Skupna naseljenost [kg/ha] 

2017 2018 2019 

ščuka 214,0931 222,4772 12,13 

linj 237,5976 48,0928  

klen  96,4295 0,0002 

menek 0,1634 0,1636 0,11 

krap 1,5843 26,2919  

navadni ostriž 12,4446 1,8028 0,01 

rdečeperka 393,8491 53,9201  

SKUPNO 859,7322 449,1778 12,2522 

 

 

 

V letih 2017 in 2018 kjer smo vzorčili nad in pod mestom renaturacije ter v delu z regulirano 

strugo, ki se bo po izvedeni renaturaciji zasula. Vzorčeno je bilo na šestih mestih. 

Leta 2017 je ocena skupne naseljenosti rib je znašala 6.516 rib na hektar (Preglednica 3) 

oziroma 859,732kg rib na hektar ( 

Vrsta 
Skupna naseljenost [N/ha] 

2017 2018 2019 

ščuka 412 1131 25 

linj 303 117 0 

klen 0 6 1 

menek 17 13 2 

krap 108 29 0 

navadni ostriž 133 287 3 

rdečeperka 5.544 1962 0 

SKUPNO 6.516 3.544 30 
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Preglednica 4).  

V letu 2018 je bila ocena skupne naseljenosti rib izvedena na praktično istih lokacijah kot v 

letu 2017 in je znašala znašala 3.544 rib na hektar (Preglednica 3) oziroma 449,178 kg rib na 

hektar ( 

Vrsta 
Skupna naseljenost [N/ha] 

2017 2018 2019 

ščuka 412 1131 25 

linj 303 117 0 

klen 0 6 1 

menek 17 13 2 

krap 108 29 0 

navadni ostriž 133 287 3 

rdečeperka 5.544 1962 0 

SKUPNO 6.516 3.544 30 

 

 

 

 

 

Preglednica 4). Pri oceni iz leta 2018 je potrebno dodati, da smo pri enem vzorčenju ujeli večjo 

jato rdečeperk! 

V oktobru leta 2019 je bilo vzorčenje izvedeno tako kot v letih 2017 in 2018 ter tudi v 

renaturirani strugi (cca. 2km nove renaturirane struge), ki je bila odkopana istega leta in v 

začetku oktobra priključena na obstoječo strugo Stržena. Na renaturirani strugi smo vzorčili 

na treh mestih vendar pri nobenem vzorčenju nismo ujeli rib, zato je tudi ocena skupne 

naseljenosti rib posledično manjša kot v letih 2017 in 2018 in je znašala 30 rib na hektar 

(Preglednica 3) oziroma 12,252,178 kg na hektar ( 
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Vrsta 
Skupna naseljenost [N/ha] 

2017 2018 2019 

ščuka 412 1131 25 

linj 303 117 0 

klen 0 6 1 

menek 17 13 2 

krap 108 29 0 

navadni ostriž 133 287 3 

rdečeperka 5.544 1962 0 

SKUPNO 6.516 3.544 30 

 

 

 

 

 

Preglednica 4). 

 

Med vzorčenjem vodotoka Stržen smo izvedli meritve fizikalno kemijskih lastnosti vode; 

rezultati meritev so prikazani v preglednici (Preglednica 5). 

Preglednica 5: Izbrane fizikalne in kemijske lastnosti vode vodotoka Stržen v času vzorčenja z elektroribolovom 

s čolna dne 8. 9. 2017, 4.10.2018 in 24.10.2019. 

 

Parameter 2017 2018 2019 

Globina meritve (cm) 10 10 10 

Temperatura vode (ºC) 14,8 11,9 11,5 

Raztopljeni kisik O2 (mgL-1) 5,99 9,68 10,27 

Kisik – nasičenost O2 (%) 62,7 94,3 89,3 

pH 6,81 6,94 7,79 

Prevodnost (μScm-1) 450 522 500 

 

Izmerjene vrednosti izbranih fizikalno kemijskih lastnosti vode smo na dan vzorčenja izmerili 

na enem vzorčnem ob pričetku vzorčenja. Globina meritev je bila 10 cm. 
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V času izvajanja vzorčenj z elektriko s čolnom je bila temperatura vodotoka Stržen najtoplejša 

leta  2017 (14,8° C), najhladnejša pa leta 2019 (11,5° C ). 

Koncentracija v vodi raztopljenega kisika v vodi je v je bila najmanjša leta 2017 (62,7%) zaradi 

nizkega vodostaja in bogate poraščenosti z vodnimi rastlinami, največja pa leta 2018 (94,3%).  

pH se je gibal od 6,81 pri nizkem vodostaju leta 2017 do 7,79 pri visokem vodostaju leta 2019. 

Prevodnost vode vodotoka Stržen, ki je pogojena z geološko kamninsko zgradbo površja, se je 

gibala med 450 μScm-1 leta 2017 522 μScm-1 leta 2018. 

Na vzorčenih odsekih (proge) smo v času vzorčenja ocenili in popisali deleže velikostnih 

razredov substrata in tip vodnega toka. Delež substratov in tip vodnega toka smo ocenjevali 

vizualno. 

 

5 ZAKLJUČKI 

 

1. Vzorčenje leta 2017 je bilo opravljeno v začetku septembra ob nizkem vodostaju, leta 2018 

v začetku oktobra ob normalnem vodostaju, v letu 2019 pa konec oktobra pri povečanem 

vodostaju vodotoka Stržen. V poletju leta 2019 so potekala gradbena dela pri izkopu 

renaturirane struge stržena do sredine oktobra, zato vzorčenja nismo mogli opraviti prej. 

Konec oktobra se ribe ponavadi že premeščajo na zimovališča (globje dela vodotoka), zato 

je bila uspešnost vzorčenja manjša. 

 

2. V letih 2017 in 2018 smo vzorčenje opravili na šestih mestih, leta 2019 pa na osmih 

 

3. Največ rib smo ulovili leta 2018 (279), sledi leto 2017 (145), najmanj pa leta 2019 (23) 

 

4. V letu 2019 smo prvič vzorčili v renaturirani strugi vodotoka Stržen cca 14 dni po tem, ko 

je bila ta struga priključena na obstoječi vodotok. V štirih vzorčenjih na tej renaturirani 

strugi nismo ulovili rib. Opazili smo samo eno ščuko velikosti cca. 40cm. 

 

5. Izračunana naseljenost rib je bila največja leta 2017, najmanjša pa leta 2019 zaradi 

upoštevanja novonastale renaturirane struge Stržena, ki pa ob času vzorčenja še ni bila 

poseljena z ribami, saj je minilo premalo časa od konca gradbenih del na tem delu 

vodotoka. 
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6. V letu 2019 je poleg gradbenih del v sklopu projekta LIFE Stržen gorvodno na vodotoku 

Stržen potekal podoben poseg v vodotok, saj se bo tudi v tem primeru renaturirala stara 

struga. Prisotnost večjega števila gradbene mehanizacije na daljšem odseku vodotoka 

Stržen je zagotovo vplivala na manjše število rib ulovljenih rib v sklopu vzorčenja. 

 

7.  V letu 2020 se načrtuje zasutje reguliranega dela struge vodotoka Stržen v poletnem času, 

zato bomo poskusili opraviti obe  načrtovani vzorčenji, eno pred zasutjem in drugo po 

zasutju, obenem pa pričakujemo, da bodo ribe in raki že poselili novonastalo renaturirano 

strugo. 
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