
Člani smo dnevno prisotni ob sloven-
skih tekoœih vodah, v upravljanju 

imamo tudi veliko stojeœih voda. Veœina 
nas je dobro seznanjena z lovnimi vrsta-
mi rib, z drugimi vrstami se sreœujemo 
redkeje. Øtevilne zavarovane in redke 
nelovne vrste rib pogosto pri ribolovu 
le redko vidimo, øe redkeje ujamemo. 
Lahko se zgodi, da nekateri ribiœi pri 
ulovu manjøe ribe niti ne vedo, katere 
vrste je. Po drugi strani pa se zavedamo, 
da za varovanje naøih voda ni dovolj 
øœititi zgolj ribolovnih vrst rib.

Doslej so se le redki posamezniki ob 
sreœanju z redkimi vrstami rib ovedli 
pomembnosti svoje najdbe in jih zato 

poslali pristojnim v doloœitev. Nekateri 
so morali zato celo plaœati kazen. Posa-
mezne ribje vrste so tako redke, da jih je 
v okviru raziskav teæko ujeti. Obmoœja 
Natura 2000 za sabljarko in smrkeæa 
so bila opredeljena na podlagi ribiøkih 
podatkov. Zasluæni smo tudi za zgodnja 
odkritja nekaterih tujerodnih vrst in 
smo pristojnim sluæbam posredovali 
prve podatke o prisotnosti novih vrst v 
Sloveniji. Prvi podatek za tujerodnega 
signalnega raka smo prav tako posre-
dovali ribiœi. 

Øtevilni projekti, ki so obravnavali 
predvsem tujerodne vrste rib, so nas 
ribiœe obravnavali kot ciljno skupi-

no, ki (lahko) vplivamo le na njihovo 
razøirjanje. K zbiranju podatkov smo 
bili vkljuœeni redko, pa øe to le posa-
mezniki. Na RZS smo se odloœili, da 
tako mnenje javnosti spremenimo. Æe 
vrsto let se ribiœi sreœujemo z vedno 
veœjimi posegi v vode, za katere je pogo-
sto izdano dovoljenje, ker dræava nima 
zadostnih podatkov. V zadnjih letih 
resda potekajo raziskave ZZRS, vode 
zunaj varovanih obmoœij, øe posebno 
tiste v kmetijski krajini, pa so vedno bolj 
prepuøœene same sebi. Ribiœi se zaradi 
svojih interesov in æelja zadræujemo ob 
vodah po vsej Sloveniji. Naøa vsakdanja 
prisotnost lahko dobi dodatno vrednost, 
œe zaœnemo z organiziranim beleæenjem 
opaæanj domorodnih in tujerodnih vrst 
rib, potoœnih rakov in økoljk. To so 
mnogi med nami dejansko æe poœeli, 
a razprøeno in brez usmerjenega cilja. 
Zato smo se povezali s Centrom za 
kartografijo favne in flore (CKFF), ki ima 
20-letne izkuønje na podroœju zbiranja 
in urejanja ter kartografskega prikazo-
vanja podatkov s podroœja æivalstva in 
rastlinstva. Skupaj smo pripravili projekt 
Ujemite naravo!, ga prijavili na razpis 
za sofinaciranje nevladnih organizacij 
na Ministrstvu za okolje in prostor ter 
uspeli. Lahko se pohvalimo, da je bil 
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Začetek projekta 
Ujemite naravo!
Ribiška zveza Slovenije (RZS) združuje 64 ribiških družin z 12.000 aktivnimi ribiči in je 
največje društvo, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave.

Črni ali rjavi ameriški somič? Razlike med ameriškimi somiči so bile v Ribiču že pojasnjene, eden izmed znakov razlikovanja med črnim in rjavim ameriškim somičem je število plavutnic 
v podrepni plavuti. Na fotografiji ameriškega somiča je zato ključna razprta podrepna plavut (levo).

Kje pri nas še živi navadni koreselj? Pogost je ob reki Muri, drugod v Sloveniji pa je že zelo redek, zato je pomemben vsak podatek. Za majhne navadne koreslje je značilna črna pega 
pred repno plavutjo, pri velikih primerkih ta izgine. dandanes je navadni koreselj razmeroma redek ulov, pri praznjenju ribnikov pa le bodite pozorni, ali se med babuškami morebiti 
skriva tudi kakšen navadni koreselj.



naø projekt med prispelimi prijavami 
ocenjen najbolje.

V projektu æelimo mobilizirati in mo-
tivirati ribiœe za sistematsko zbiranje 
predvsem tistih podatkov o æivalih, ki 
niso vkljuœene v Ribiøki kataster. Projekt 
Ujemite naravo! je poskus postavitve 

sistema øirokega zbiranja podatkov o 
enostavno prepoznavnih vrstah, in to s 
pomoœjo vkljuœevanja ljudi v t. i. koncept 
ljudske znanosti (Citizen Science), kar po-
meni, v sodelovanje med razliœno javno-
stjo in strokovnjaki. Menimo, da je 12.000 
aktivnih ribiœev dovolj velika skupina, ki 

lahko v kratkem œasu (øtirinajst mesecev 
trajanja projekta) zbere veliko podatkov. 
V projektu bomo zdruæili zmoænosti 
novih tehnologij (pametni telefoni in 
tablice z vgrajenim GPS) in øtevilœnost v 
druæinah organiziranih ribiœev ob naøih 
sladkovodnih ekosistemih. Vzpostavili 
bomo infrastrukturo za enostavno po-
sredovanje podatkov, ki temeljijo na 
fotografiji kot glavni enoti sporoœanja 
opaæanj in za tesnejøo komunikacijo med 
ribiœi in strokovnjaki. Izboljøana bodo 
tudi orodja za prepoznavo rib, potoœnih 
rakov in økoljk. Vse zbrane fotografije in 
podatki bodo javno dostopni. Veœ kot  
bomo zbrali podatkov, boljøi bosta pred-
stavitev in uporaba le-teh pri varovanju 
rib, potoœnih rakov in økoljk ter seveda nji- 
hovih habitatov. Ribiœi tako lahko s svo-
jim znanjem in opazovanjem pomembno 
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Ali je tudi v vaši ribiški družini bober? Nič enostavnejšega, fotografirajte sledi – po navadi je to obgrizeno drevo. Prisotnost bobra lahko dokazujejo tudi obgrizene veje, ni treba iskati 
idealnega posnetka podrtega drevesa.

V projektu ne težimo k vrhunskim fotografijam. Ribe lahko fotografirate tudi v vedru, krapovske vrste pa je najbolje fotografirati v roki, tako da so jasno vidne vse luske, pri čemer naj 
bo čim bolj razprta podrepna plavut. Na fotografiji sta menek in klenič.

Prednost fotografiranja v roki je v tem, da takoj dobimo občutek o velikosti fotografiranega objekta.

Kaj lahko storim?
Z ujeto ribo ravnaj etiœno (ravnanje le z mokrimi rokami) in jo 

fotografiraj, preden jo spustiø. Za vrste, ki jih ne prepoznaø, naredi 
veœ fotografij. Prav tako fotografiraj økoljke, potoœne rake in drugi 
vodni ter obvodni æivelj, ki ga opaziø. In ne pozabi fotografirati 
tudi potoka, reke, gramoznice, kjer si ribo, økoljko ali potoœnega 
raka ulovil ali opazil. Fotografije zaenkrat shrani, naj ostanejo na 
telefonu, fotoaparatu, raœunalniku … Sistem zbiranja fotografij øe 
razvijamo in bo predstavljen v naslednji øtevilki Ribiœa. Projekt se 
je øele zaœel.

Kakøna naj bo fotografija?
Ni pomembna vrhunska kakovost fotografije, pomembno je le, 

da je objekt na njej œim ostrejøi. Fotografije manjøih rib je najlaæje 
narediti v mokri dlani. Rib na suhem ne zadræuj dlje, kot je potrebno 
za posnetek.

Moram telefon pred fotografiranjem posebej pripraviti?
V nastavitvah fotoaparata na telefonu vklopi shranjevanje 

lokacije. Toœne nastavitve so odvisne od nastavitev telefona ali 
fotoaparata. Podrobnejøa navodila bodo pripravljena na spletni stra- 
ni projekta.

}



prispevamo k poznavanju prisotnosti in razøirjenosti redkih 
domorodnih in tujerodnih vrst rib, potoœnih rakov in økoljk. 
Poudarjamo, da je vsak podatek pomemben, pri œemer pa ni 
kljuœno, da ribo prepoznamo sami, le zavedati se moramo, da 
riba na trnku ni zgolj riba, ki jo bomo vrnili v vodo – lahko je 
namreœ tudi pomembna informacija.
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Leto 1946 se tako øteje za zaœetek organiziranega ribiøtva v 
Velenju. Ker so si tudi drugi, ki niso bili zaposleni v rudni-

ku, æeleli postati ribiœi, so kasneje najprej ustanovili Ribiøko 
druøtvo, za tem Ribiøko druæino Velenje, ki je zdaj vkljuœena 
v Zvezo ribiøkih druæin Celje in Ribiøko zvezo Slovenije.

Skrben varuh naravne dediščine
»Œlane so skozi vsa obdobja spremljale napredne ideje in jasni 
cilji, ki so jih z njim lastno energijo in æeljo po nenehni rasti 
tudi zelo uspeøno dosegali,« je dejal predsednik RD Velenje 
Joæe Øumah. »Vseskozi skrbimo za varovanje voda, vodnih 
virov in obvodnih ekosistemov. S strokovnim in prostovoljnim 
delom pa pomembno vplivamo na varstvo voda, vzrejo rib in 
ribjega naraøœaja ter œistost bregov Velenjskega in Økalskega 
jezera ter struge reke Pake s pritoki. Dræava nam jih je zaupala 
v upravljanje, mi pa smo se s koncesijsko pogodbo obvezali, 
da bomo skrben varuh.«

Izobraževanje in udarniško delo
Zgledno skrbijo za izobraæevanje œlanov ter vzgojo mladih 
ribiœev. Zanje vsako leto organizirajo dvodnevni tabor, zadnja 
leta se udeleæujejo tudi øole ribolova. Njihove tekmovalne 
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Sedemdeset let 
organiziranega 
ribištva v Velenju
Začelo se je leta 1946 pod okriljem sindikalne podružnice 
Rudnika lignita. Pred sedemdesetimi leti, takoj po končani drugi 
vojni, so, tako kot so to počeli pred njo, ribiči rudarji znova začeli 
prihajati v pisarno Rudnika lignita Velenje po dovolilnice za 
ribolov. Po karte, kot so jim rekli. Z njimi so lahko v jezerih, ki 
so nastajala v ugrezninah kot posledica rudarjenja, lovili ribe. 
Vodja jamomerstva, na katerega so se obračali, jim je predlagal, 
naj se organizirajo pod okriljem sindikalne podružnice rudnika 
in za dovolilnice ter drugo, kar je povezano z ribištvom, skrbijo 
sami. Beseda je še istega leta riba postala, ribiči pa sekcija.

Primer fotografije potoka (zgoraj). Fotografije vrste s habitatom v ozadju (spodaj) so 
idealne, a vsaj pri ribah tega ni mogoče zlahka izvesti.

Predsednik Jože Šumah: »S koncesijsko pogodbo smo se obvezali, da bomo skrben varuh 
naravne dediščine.«
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