
Ključ  za  določanje  slovenskih  
sladkovodnih rib

Ujemi in preden izpustiš določi

Ključev za določanje rib v celinskih vodah Slovenije v tiskani obliki je 
več, a v digitalni je ta prvi. Obenem je ta slikovno opremljen. Zapisan je 
v „skromnem“ PDF formatu, ki ga berejo vse prenosne komunikacijske 
naprave, zlasti pametni telefoni, ki so bolj ali manj stalno z nami. 

Ključ je namenjen vsem, ki imajo stik z ribami v celinskih vodah 
Slovenije, nastal pa je prvenstveno za potrebe ribičev. Je rahlo prirejen, 
ker ribe niso razvrščene taksonomsko, pač pa po znakih, ki so blizu tako 
laiku kot stroki. Vseeno je bilo vloženo mnogo truda zato, da bi pri 
določanju prišlo do čim manj napak. 
Za ribe, ki jih dobro poznamo lahko uporabimo bližnjice, kjer začnemo 
določati s pomočjo ikon in v ključu tako preskočimo večino korakov.  
Zlasti je ključ „ribiški“ zato, ker so iz njega skrbno izločeni vsi znaki, ki bi 
pri določanju terjali poškodbo ali smrt ribe. Tako smo omogočili, da ribo 
po določitvi izpustimo nepoškodovano nazaj. 

Nekatere ribe so tako občutljive za rokovanje, da priporočamo le 
fotografiranje (po možnosti z več strani) in čim prejšnji izpust, določanje 
pa kasneje po posnetih fotografijah. 

Nekaj podatkov o pričujočem ključu za določanje rib:

Klikni in določi

ujeto ribo!

sestavil: Peter Valič



ZAČNI Z DOLOČANJEM

KLJUČ Z BLIŽNJICAMI

KLASIČEN KLJUČ 

klik za „domov“ (na začetek)

klik za določevalni korak nazaj

klik za določevalni korak naprej
razlaga za 
zemljevide



postrv ali sulec

pravi ostriž

krapovec (klasično)

ščuka

zobati krapovec

menek

lipan ali ozimica

senčica

jegulja
somič

ameriški ostriž činklja ali nežica 

zet

som

kapelj ali glavoč 

jesetrovka
piškur

čepa

krapovec (z bližnjico)

RIBA, KI JO DOLOČAŠ JE:



bolen

mrenaploščič ali androga

globoček

sabljarka

krap

rdečeoka

tolstolobikpezdirk

podust

rdečeperka pisanec

klen ali klenič

zelenika ali pisanka

blistavec

linj

koreselj

ogrica

amur

KRAPOVEC, 

KI GA DOLOČAŠ 

JE:

belica

preudorazbora



Telo ima večje ali manjše prave luske

Telo golo brez lusk

Telo ima koščene plošče in izrazito 
asimetrično repno plavut



Nima čeljusti ampak prisesek – piškurji

Ima čeljusti



Nima brkov

Ima brke



Ima tolščenko - somi novega sveta

Nima tolščenke - somi starega sveta



Zelo dolga hrbtna plavut: afriški som 
(Clarias glariepinus)

Zelo kratka hrbtna plavut: som 
(Sillurus glanis)



Zgornja čeljust spremenjena v 
veslast izrastek: veslokljun 
(Polyodon spathula)

Kačaste oblike z zelo dolgo hrbtno 
plavutjo: jegulja (Anguilla anguilla)



Telo redko presega 30 cm, svetlo enobarvno, 
zobci redki in zakrneli: sladkovodni piškurji 

Telo do 90 cm, črno ali marmorirano, usta 
velika, v obliki priseska, veliki, izraziti zobci v 
več krogih: morski piškur (Petromyzon
marinus)



Usta v obliki priseska. Določanje po ustnih 
zobcih je delo za strokovnjaka. Edina vrsta 
piškurja, ki živi v slovenskem delu 
donavskega porečja: donavski piškur 
(Eudontomyzon vladykovi)

Usta v obliki priseska. Določanje po 
ustnih zobcih je delo za strokovnjaka. 
Edina vrsta potočnega piškurja, ki živi v 
slovenskem delu jadranskega povodja: 
laški piškur (Lethenteron zanandreai)



Gobec kratek, okrogel, močne koščene 
plošče po bokih in hrbtu: jadranski 
jeseter (Acipenser naccarii)

Gobec šilast, koščene plošče po bokih in 
hrbtu:  kečiga (Acipenser rhutenus)

Gobec manj šilast in krajši kot pri kečigi, 
koščene plošče po bokih reducirane: 
sibirski jeseter (Acipenser baerii)



Hrbet rjavkast, podrepna plavut ima  
21 - 24 plavutnic: rjavi ameriški somič 
(Ameirus nebulosus)

Hrbet črn z zelenimi odtenki po bokih, 
podrepna plavut ima 17 - 21 plavutnic: 
črni ameriški somič (Ameirus melas)



Ima enojno hrbtno plavut

Ima dvojno ali dvodelno hrbtno plavut

Ima tolščenko



Luske velike, usta ne segajo do roba očesa 
(lipani in ozimice)

Luske drobne, usta velika, segajo do sredine očesa 
ali čez (postrvi in lososi)



Hrbtna plavut pahljačasta in pisana - lipani

Hrbtna plavut kratka enobarvna, brez pik 
in vzorcev po bokih: ozimica (Coregonus
lavaretus)



Telo visoko grajeno, pike po trupu pogoste, 
oranžno rdeča lisa pod hrbtno plavutjo 
izrazita, rep oranžen do oranžno rdeč:  
lipan (Thymallus thymallus)

Telo nižje grajeno, pike po trupu redke ali 
odsotne, oranžno rdeča lisa pod hrbtno 
plavutjo prisotna; rep siv do sivorumen:  
soški lipan (Thymallus aeliani) 



Plavuti na trebušnem delu so enobarvne ali pa 
imajo tanko belo konico ali manj izrazit bel pas brez
črne obrobe: postrvi brez zlatovčic in sulec

Plavuti na trebušnem delu imajo izrazito belo in 
tanko črno liso: zlatovčice 



Rep brez pik in lis - evropske vrste postrvi in sulec

Pri zelo redkih osebkih evropskih postrvi so pike 
zgolj nakazane.

Rep s pikami, telo in glava  posuti s številnimi pikami, 
škrlatna proga po bokih in škržnem poklopcu: šarenka 
(Oncorhynchus mykiss)



Glava dolga, zašiljena, gobec velik z ralnikom
brez zob, dolgo torpedasto telo, hrbet in boki 
enobarvni, sivorjavi , v času drsti z bakrenim 
nadihom, pike po glavi okrogle, po telesu oglate, 
črne, redke: sulec (Hucho hucho)

Glava krajša zaobljena, gobec razmeroma 
velik, zobje v ralniku prisotni, telo dolgo 
valjasto, rahlo bočno sploščeno, posuto s 
številnimi vzorci, ki so lahko pike, ali 
marmornat vzorec: evropske postrvi



Prisotne bolj ali manj okrogle rdeče in temne pike, rdeče 
praviloma svetlo obrobljene.

Vse oblike še nedavno obravnavane pod skupnim imenom kot 
potočna postrv; z genskimi analizami potrjene 3 vrste: atlantska, 
donavska in jadranska postrv. Ločitev med atlantsko in
donavsko je po zunanjih znakih skoraj nemogoča.

Prisoten marmornat vzorec ali oglate črne pike na 
svetlejši podlagi: morska, jezerska in soška postrv



atlantska potočna postrv (Salmo trutta)

Poleg okroglih in oglatih pik, se po telesu 
pojavljajo temni in svetli pasovi, značilni za 
jadranske postrvi:  jadranska potočna postrv 
(Salmo faroides)

donavska potočna postrv (Salmo labrax)

Zanesljivih zunanjih znakov za ločitev med atlantsko in 
donavsko postrvjo ni, podobnost je prevelika. Le z genskimi 

analizami je možno potrditi skrižanost ali pripadnost 
posameznega osebka eni ali drugi razvojni liniji.



Črne oglate X pike na srebrnem hrbtu in 
svetlosrebrnih bokih, prisotna v obalnem morju, 
anadromna (tudi v Piranskem in Koprskem zalivu): 
morska postrv (Salmo trutta trutta) – prototip 
vseh evropskih postrvi

Črne (redko tudi rdeče) oglate X pike na 
temnem hrbtu in srebrnih bokih, prisotna le 
v jezerih (Bohinj, Bled):  jezerska postrv 
(Salmo labrax m. lacustris) – jezerska oblika 
donavske potočne postrvi

Marmorirano telo – zlasti poklopci brez pik, po 
bokih in pobočnici lahko popolnoma brez pik z 
nekaj rdečimi pikami v zadnjem delu pobočnice: 
soška postrv (Salmo marmoratus) – endemit 
jadranskega povodja



Lisasta po hrbtu, goste rumene in redke rdeče 
modro obrobljene pike po bokih, podrepna in 
repna plavut črno-belo obrobljene, hrbtna in zg. 
del repne plavuti marmorirane: potočna 
zlatovčica (Salvelinus fontinalis)

Zeleno-rjav bolj ali manj enobarven hrbet, veliko 
oko, majhna glava, enobarvna hrbtna in repna 
plavut, po bokih oranžno-rdeče neobrobljene
pike: jezerska zlatovčica (Salvelinus umbla)



Prvo hrbtno plavut sestavljajo 3 trnaste 
nepovezane plavutnice: zet (Gasterosteus
aculeatus)

Prva hrbtna plavut ima trde povezane plavutnice

Prva hrbtna plavut ima mehke plavutnice



Prva in druga hrbtna plavut ločeni; če stični 
je prva plavut višja: evropski ostrižniki

Telo bočno sploščeno, prva hrbtna plavut 
enakomerno prehaja v drugo, pokončne lise 
na trupu in repni plavuti: nilska tilapia
(Oreochromis niloticus)

Prva in druga hrbtna plavut zrasli, prva 
plavut nižja od druge: ostrižniki novega 
sveta



Hrbtni plavuti zrasli, prva plavut višja od 
druge, usta majhna, predstojna: okun 

Hrbtni plavuti ločeni - nestični, telo 
vretenasto, usta mala in rahlo podstojna: 
čep in upiravec

Hrbtni plavuti nista zrasli, lahko  se 
stikata, usta velika: smuč in ostriž



Telo visoko, z zelenkastimi odtenki, 5 - 7 
pokončnih temnih lis, prsne in trebušne plavuti 
rumenooranžne, konec prve hrbtne plavuti ima 
črno liso, gobec sega do sredine očesa: navadni 
ostriž (Perca fluviatilis)

Telo torpedasto, sivo-modrikasto, običajno 7 
temnih jasnih pokončnih prog, gobec sega do 
zadnjega očesnega roba, usta brez poudarjenih 
podočnikov, zraste max. do 50 cm: vzhodni smuč 
ali smuč kamenjar (Sander volgensis) 

Telo torpedasto, posuto z vertikalnimi in 
manjšimi nepravilnimi progami, gobec sega 
za zadnji očesni rob, v gobcu podočnika 
mnogo večja od ostalih zob, zraste do 120 
cm: smuč (Sander lucioperca)



Plavutnice predrepne plavuti enako dolge – brez 
kožne gube, telo rahlo bočno sploščeno, temno rjave 
lise drobne in goste, grba izrazita a nižja kot pri 
grbastem okunu: navadni okun (Gymnocephalus
cernuus)

Telo vretenasto, enobarvno, brez lis z 2 - 3 vzdolžnimi 
progami: smrkež (Gymnocephalus schraetser) 

Prve plavutnice predrepne plavuti krajše, s kožno 
gubo, telo rahlo bočno sploščeno, temno rjave lise 
večje in redkejše, grba izrazita, višja kot pri 
navadnem okunu: grbasti okun (Gymnocephalus
baloni)



Glava velika, usta zelo velika, segajo krepko za 
zadnji rob očesa, telo krepko, vretenasto, rahlo 
bočno sproščeno, zeleno-rjavih odtenkov s 
temnimi nepravilnimi lisami: postrvji ostriž 
(Micropterus salmoides)

Glava majhna, usta ne segajo do prvega očesnega 
roba, na žkržnem poklopcu je značilna črno-rdeča 
pika, telo kratko, sploščeno posuti z drobnimi 
pikami, intenzivnot pigmenta odvisna od velikosti, 
starosti in socialnega statusa: sončni ostriž 
(Lepomis gibbosus)



Prva hrbtna plavut ima 13 - 15 plavutnic,  rep 
krepak in kratek škarjast, svetli pasovi po trupu se 
prepletajo s temnimi, odrasel zraste do 30 - 50 cm: 
čep (Zingel zingel)

Prva hrbtna plavut ima 8 - 9 plavutnic, rep 
tanek in dolg, repna plavut ravna, svetli 
pasovi po telesu mejijo na temne z ostrimi 
robovi, odrasel zraste do 15 - 20 cm: upiravec 
(Zingel streber)

13 – 15  plavutnic

8 – 9  plavutnic



Hrbtni plavuti ločeni, majhne talne ribe valjaste 
ali sploščene oblike: kapiči, kaplji, glavoči

Hrbtni plavuti spojeni v enotno, prva in druga 
plavut komaj ločljiva, samci imajo na glavi greben: 
rečna babica (Salaria fluviatilis)

Hrbtni plavuti ločeni, telo dolgo, z marmoriranim 
vzorcem, usta velika, pod sp. čeljustjo brk 
značilen za trske - menek (Lota lota)

Skoraj ni 
možnosti, da 
jo najdemo v 
Slovenskem 
Primorju.



Trebušne plavuti zraščene, glava ni izrazito širša od trupa, 
telo valjasto ali rahlo sploščeno: glavoči

Trebušne plavuti nezraščene, glava 
nesorazmerno velika in širša od trupa, usta 
zelo velika, telo valjasto: dremavica 
(Perccottus glenni)

Trebušne plavuti nezraščene, glava nesorazmerno velika 
in širša od trupa, usta majhna, telo sploščeno: kaplji



Brez bradavic po bokih, pigmentacija zelo 
variabilna: navadni kapelj (Cottus gobio)

Z bradavicami po bokih: barjanski 
kapelj (Cottus metae)



Glavoči Jadranskega povodja, prisotni v Vipavi 
in pritokih in v vodah na Slo. obali – avtohtoni.

Glavoči Donavskega porečja, pričakovani v 
spodnjih delih Save, Drave in Mure - invazivne 
(pričakovane) vrste, ki se širijo po črnomorskih 
vodotokih navzgor.



Bazi prve in druge hrbtne plavuti se stikata, 
hrbtne plavuti pigmentirane: potočni glavoč 
(Padogobius bonelli)

Majhen glavoč, prva in druga hrbtna plavuti 
se ne stikata, hrbtne plavuti prosojne: 
lagunski glavoč (Knipowitschia panizzae)



Marmoriran vzorec po hrbtu in bokih: 
kesslerjev glavoč (Neogobius kessleri)

Nosnici vidno podaljšani: nosati glavoč 
(Proterorihinus marmoratus )

Kockasta proga po bokih: rečni glavoč 
(Neogobius fluviatilis)

Črna pika na D1: temni glavoč 
(Neogobius melanostomus)



Ima brke:

• ciprinidi 1 – 2 para brkov, 

• činklje babice in nežice 3 – 5 parov brčic

Nima brkov



Čeljusti brez zob, zgornja čeljust iztegljiva, luske 
vidne, mnogo večje kot pri činkljah: brkati krapovci

Majhne, valjaste, pisane, talne ribe s 3 - 5 parov brčic, z 
zelo drobnimi, komaj opaznimi luskami: nežice (činklja, 
nežice in rečna babica)



Krapovci z enim parom kratkih brkov

Krapovci z dvema paroma kratkih brkov



En par brkov, telo vretenasto, repna plavut zarezana, gobček rahlo 
podstojen, ribe praviloma ne zrastejo več kot 15 cm: globočki

• Za določitev do vrste so nujni dobri posnetki:

• analne odprtine glede na bazo trebušnih in podrepne plavuti 

• hrbtne plavuti (vidne morajo biti plavutnice)

• repne plavuti (vidne morajo biti pege in lise na repni plavuti)

En par brkov, telo in plavuti zaobljene, 
usta predstojna, očesna šarenica oranžno 
rdeča: linj (Tinca tinca)



Telo za globočke čokato, čvrsto, repna plavut gosto 
pikasta, pike na repu brez pravilnega vzorca, lega 
analne odprtine vrstno specifična: globočki (rod Gobio)

Telo za globočke vitko, elegantno, repna plavut redko 
pikasta, pike v enem ali dveh nizih, lega analne 
odprtine vrstno specifična, običajno bliže bazi 
trebušnih plavuti kot bazi podrepne plavuti razen pri 
zvezdogledu: „vitki“ globočki (rod Romanogobio)



Obe vrsti zelo podobno pigmentirani, analna 
odprtina na sredi med bazo trebušnih in 
predrepne plavuti (Donavsko porečje): 
navadni globoček (Gobio obtusirostris)

Obe vrsti zelo podobno pigmentirani, 
analna odprtina pomaknjena proti bazi 
predrepne plavuti (Jadransko povodje): 
primorski globoček (Gobio benacensis)



Od kesslerjevega ga ločimo po št. plavutnic v 
hrbtni plavuti, prsne in hrbtne plavuti prosojne: 
beloplavuti globoček (Romanogobio vladykovi)

Lise le za hrbtno plavutjo, očesna maska izrazita, 
sploščen, z vrha vidni obe očesi, analna odprtina 
pomaknjena nazaj: zvezdogled (Romanogobio
uranoscopus)

Od beloplavutega ga ločimo po št. plavutnic v 
hrbtni plavuti, prsne in hrbtne plavuti rumenkaste, 
najvitkejši:  kesslerjev globoček (Romanogobio
kessleri)

8 plavutnic

9 plavutnic



Dva para brkov, hrbtna plavut kratka, telo vretenasto, 
gobec podstojen – mrene in mreniči

Dva para kratkih brkov, telo čokato, hrbtna plavut 
dolga, gobec predstojen: krap (Cyprinus carpio)



Prva plavutnica hrbtne plavuti trda, koščena s trni, 
hrbet enobarven, brez temnih lis, ribe večje (nad 30 
cm): mrena in grba

Prva plavutnica hrbtne plavuti mehka, temne lise po 
telesu, ribe manjše (do 25 cm): pohra in mrenič



Hidrodinamična, torpedaste oblike, brez 
izrazite grbe, enobarvna brez lis, št. lusk na 
pobočnici 55-64, luske večje: mrena (Barbus
barbus)

Manj razpotegnjena od mrene, za glavo 
grbasto izbočen hrbet, lise po telesu, luske 
manjše, št. lusk na pobočnici 66-72: grba 
(Barbus plebejus)



Konec predrepne plavuti sega čez koren 
repne plavuti, Jadransko povodje: mrenič
(Barbus caninus)

Konec predrepne plavuti sega največ do 
korena repne plavuti, Donavsko porečje: 
pohra ali potočna mrena (Barbus
balcanicus)

Taksonomski status mreniča v Sloveniji še ni dokončno 
urejen. V ključu navajamo predzadnjo verzijo; to je: ločeni 
vrsti. V bližnji Furlaniji (Italija) živi mrenič, ki ustreza tako 
genetskim kot morfološkim standardom samostojne vrste.



Hrbet brez grbe, telo izrazito torpedasto, po obliki 
bolj spominja na klena in amurja, repna plavut 
velika, visoka ali višja kot hrbet: krap  (Cyprinus
carpio) - divja oblika

Hrbet zelo visok, oluskanost raznolika (od 
gole kože do popolne oluskanosti), rep po 
višini nižji od višine hrbta, telo bočno 
sploščeno: krap (Cyprinus carpio) - gojena 
oblika



Ribe imajo vzorec prekinjenih kockastih in nepravilnih 
vzdolžnih lis po telesu, imajo 3 pare brkov: nežice

Ribe imajo po telesu vzdolžne neprekinjene črte ali pa 
imajo mimetičen lisast ali pikast vzorec: činklje in 
rečne babice



Ena temna pika ali lisa na bazi repne 
plavuti, prisotne v Donavskem porečju: 
navadna, velika in zlata nežica

Dve temni piki na bazi repne plavuti, 
prisotna le v Jadranskem povodju: 
primorska nežica (Cobitis bilineata)



Razdalja med parnimi plavutmi je manjša od 3X 
dolžine prsnih plavuti,  bočna lisa nepravilno 
kockasta, boki rahlo rumenkasti, brčice zelo 
kratke: navadna nežica (Cobitis elongatoides)

Je naša največja nežica. Razdalja med parnimi 
plavutmi je večja od 3X dolžine prsnih plavuti, 
bočna proga deljena v plitve pravokotnike, pika 
na bazi repne plavuti izrazita: velika nežica 
(Cobitis elongata)

Najmanjša nežica z najdaljšimi brki med 
nežicami, bočna proga deljena v visoke redke 
pravokotne lise, nad katerimi ni sklenjene proge, 
na bazi repne plavuti lisa: zlata nežica 
(Sabanejewia balcanica)

več kot 3X prsne plavuti

manj kot 3X prsne plavuti



Telo za družino nežic krepko, vse bočne 
črte neprekinjene, 5 parov brkov, telesne 
barve z oranžnim odtenkom, brki za nežice 
zelo dolgi: činklja (Misgurnus fossilis)

Telo za razliko od nežic trebušno sploščeno, 
hrbet z nepravilnimi lisami, velikost lis je 
med osebki različna, 3 pari brkov: babica
(Barbatula barbatula)

Telo krepko, brez bočnih črt, običajno je pikasto z 
izrazitejšo temno piko na repnem deblu, 5 parov 
zelo dolgih brkov, telesne barve nimajo oranžnih 
odtenkov. Prisotna v Padski nižini, pri nas še ni bila 
najdena. Širi se predvsem z akvaristiko: vzhodna
činklja (Misgurnus anguillicaudatus)



Ribe z črno liso za zgornjim delomu poklopca, 
sardeljega videza: čepa

Ribe brez zob na čeljustih, luske večje, izrazite, zgornja 
čeljust iztegljiva, (imajo goltne zobe): nebrkati krapovci

Z izjemo ščuke majhne ribe, hrbtna plavut pomaknjena proti 
repni plavuti, nameščena za analno odprtino, luske dobro 
vidne, usta brez brčic z razvitimi zobmi (manjše vrste z 
zobci): zobati krapovci, senčica in ščuka



Lega očesa običajna - nad robom zg. čeljusti 

Lega očesa nizka, vzporedna z robom zg. čeljusti ali 
nižje: azijske vrste krapovcev: amurji in tolstolobiki 



Usta nadstojna, ribe bočno sploščene, majhne do 
srednje: zelenike, belica, pisanka in sabljarka

Usta podstojna, telo valjasto, ali rombasto in bočno 
sploščeno, luske srednje velike, konci repnih plavuti 
koničasti: podusti in ogrica

Usta predstojna: kleni, kleniči, blistavci, rdečeoke, ploščiči, 
koreslji, amurji in tolstolobiki



Ribe srednje do velike: kleni, kleniči, 
blistavci, rdečeoke, ploščiči, koreslji

Ribe majhne, lisa po bokih, odrasle niso daljše 
od 11 cm: pisanci, pezdirk in pseudorazbora



Telo valjasto in zmerno bočno sploščeno s srednje 
visokim hrbtom, podrepna plavut kratka, usta predstojna, 
oči oranžne ali rdeče: rdečeoke in rdečeperke.

Ribe krapje oblike z visokim hrbtom, dolgo hrbtno 
plavutjo, obvezno brez brkov: koreslji.

Vretenasto telo, usta končna, predstojna: velike vrste 
(bolen, jez) srednje (kleni, kleniči in blistavci).

Oblika telesa rombasta, telo močno bočno sploščeno, usta 
predstojna, podrepna plavut dolga, oči nikoli oranžne ali rdeče, 
glede na velikost glave in ust velike: ploščiči in androga.



Dolgo sploščeno telo, koničasta usta daljša 
od  očesne baze, podrepna plavut
poudarjeno konkavna, konice repne plavuti 
zašiljene: bolen (Leuciscus (Aspius) aspius).

Telo valjasto, zaobljena končna usta segajo 
največ od prvega očesnega roba, konice 
repne plavuti zaobljene: kleni, kleniči, 
blistavci.



Podrepna plavut je izbočena (konveksna), luske 
velike, usta srednje velika: kleni.

Po bokih nad potočnico poteka temna proga, baza parnih 
plavuti je oranžna, luske zelo majhne, usta majhna, rahlo 
podstojna, podrepna plavut je ravna ali vbočena 
(konkavna):  blistavci.

podrepna plavut je vbočena (konkavna), luske drobne, 
usta manjša kot pri klenih: kleniči.



Hrbet temno siv, prsne in trebušne plavuti 
rdečkaste, podrepna ima 8 razvejanih plavutnic, 
pobočnica 45-46 lusk: klen (Squalius cephalus).

Hrbet temno siv, boki srebrni, trebuh bel, oko 
sorazmerno večje kot pri štrkavcu, prsne in 
trebušne plavuti sivkaste, pobočnica 43-48 
lusk: istrski klen (Squalius jane).

Hrbet temno rjav, boki rumenkasti, prsne in 
trebušne plavuti sivo-rumenkaste, podrepna 
ima 9-10 razvejanih plavutnic, pobočnica 45-46 
lusk: štrkavec (Squalius squalus).



Prsne in trebušne plavuti rumenkaste, telo 
valjasto, pobočnica 49-53 lusk, luske 
neobrobljene: klenič (Leuciscus leuciscus)

Prsne in trebušne plavuti rdečkaste, telo 
valjasto, pobočnica 55-61 lusk, vsaka luska 
je obrobljene z vencem pikic: jez (Leuciscus
idus)



Izrazita temna bočna proga, baze parnih 
plavuti intenzivno oranžne, podrepna plavut 
ima 9-10 razceplenih plavutnic: navadni 
blistavec (Telestes souffia)

Temna bočna proga manj izrazita, kot tudi 
oranžne baze parnih plavuti, podrepna 
plavut ima 8 razcepljenih plavutnic: 
primorski blistavec (Telestes muticellus)

Blistavci imajo valjasto telo, predstojna usta in temno progo po 
bokih.  Možna je menjava s pisanko, ki pa ima bočno sploščeno 
telo, rahlo nadstojna usta (podobna zelenikam) in s pikami  

poudarjeno pobočnico. KLIKNI ZA PRIMERJAVO



Začetek hrbtne plavuti nad bazo trebušnih 
plavuti, plavuti rumene ali sive: rdečeoke.

Začetek hrbtne plavuti za bazo trebušnih 
plavuti, trebušne in podrepna plavut intenzivno 
oranžne, bledo do živo rdeče: rdečeperke.



Hrbet zelenorjav, po bokih temna proga, šarenica 
oranžnorumena, pobočnica 35-40 lusk, podrepna 
plavut 8-9 plavutnic: mazenica (Rutilus aula).

Telo močno bočno sploščeno, bolj podolgovato 
kot pri drugih redečeokah, parne plavuti sive do 
sivorumene: platnica (Rutilus virgo).

Hrbet siv, brez vzdolžne temne proge, oko z 
živordečo šarenico,  pobočnica 40-44 lusk, podrepna 
plavut 10-11 plavutnic: rdečeoka (Rutilus rutilus).



Trebušne in podrepna plavut živordeče, 
hrbet zelen, boki zelenorumeni, število lusk 
v pobočnici 39-45: rdečeperka (Scardinius
erythrophthalmus)

Trebušne in podrepna plavut rjavordeči, hrbet 
sivo-rjav, boki sivkasti, črna lisa na repni bazi, 
število lusk v pobočnici 38: primorska 
rdečeperka (Scardinius hesperidicus)



Krajša (a še vedno dolga) podrepna plavut 2x daljša 
od baze hrbtne plavuti

Zelo dolga podrepna plavut 3x daljša od baze hrbtne 
plavuti



Pobočnica 50-57 lusk, podrepna plavut 24-26 
razvejanih plavutnic, prsne plavuti sivorjave 
neprosojne, oko relativno majhno, šarenica 
temna: ploščič (Abramis brama)

Pobočnica 45 - 48 lusk, podrepna plavut 
19 - 21 razvejanih plavutnic, prsne plavuti 
svetle prosojne, oko relativno veliko, šarenica 
zgoraj temnejša: androga (Abramis (Blicca) 
bjoerkna).

24 - 26 plavutnic

19 - 21 plavutnic



Pobočnica 47 - 52 lusk, podrepna plavut 39 -
43 razvejanih plavutnic, prsne plavuti svetle 
prosojne, oko relativno veliko, šarenica 
snežno bela: črnooka (Ballerus sapa).

Pobočnica 66 - 73 lusk, podrepna plavut 
38 - 42 razvejanih plavutnic, prsne plavuti 
svetle prosojne, oko relativno veliko, šarenica 
zgoraj temnejša: kosalj (Ballerus ballerus).

39 - 43 plavutnic

38 - 42 plavutnic



Hrbtna plavut vbočena, mladi osebki nimajo 
temne lise na korenu repne plavuti, hrbet 
temen, boki srebrni: srebrni koreselj ali 
babuška (Carassius gibelio).                                                                                                                           

Hrbtna plavut vbočena, kot pri babuški, barve 
pa od pisanih akvarijskih do rjavkastih: zlati 
koreselj (Carassius auratus).

Hrbtna plavut izbočena, mladi osebki imajo 
temno liso na korenu repne plavuti, hrbet rjav, 
boki zlatorjavi: navadni koreselj (Carassius
carassius).



Smaragdno modra lisa na zadnjem delu 
pobočnice, samice imajo ovipozitor, samec 
mavričnih barv: pezdirk (Rhodeus amarus).

Temna proga po pobočnici (odsotna v kalni 
vodi), luske velike, glava šilasta, usta 
drobna: psevdorazbora (Pseudorasbra
parva).

Majhne ribe valjaste oblike, vse plavuti 
zaokrožene, po bokih enotna ali 
sestavljena proga: pisanci



navadni pisanec (Phoxinus phoxinus) –
Donavasko porečje

laški pisanec (Phoxinus lumaireul) –
Jadransko povodje

Pisance najzanesljiveje ločimo po oluskanosti trebušnega 
dela med prsnimi in trebušnimi plavutmi. Ob tako majhnih 
luskah, kot jih imajo pisanci, to presega namen in možnost 
tega določevalnega ključa.



Center oči (očesna pupila) v višini konca 
zg. ustnice, po trebuhu ni ostrega grebena 
iz lusk, luske zelo velike, št. lusk v 
pobočnici nizko

Center oči (očesna pupila) pod ustnim 
kotičkom, po trebuhu oster greben iz lusk, 
luske manjše.



Čelo plosko, 42 – 45 lusk v pobočnici, hrbtna 
plavut za razliko od klena in štrkavca rahlo 
pred trebušnimi, hrbet rjav, boki svetli: beli 
amur (Ctenopharyngodon idella)

Čelo rahlo vbočeno, 39 – 42 lusk v pobočnici, 
hrbtna plavut za razliko od klena in štrkavca 
rahlo pred trebušnimi, hrbet črn do črnikast, 
boki temnejši, modrikasti, zlasti robovi lusk: 
črni amur (Mylopharyngodon piceus).



Trebušni greben dolg od prsnih plavuti do 
predrepne, prsne plavuti kratke in ne sežejo 
do baze trebušnih plavuti, hrbet temen (črn), 
boki strebrni: srebrni ali beli tolstolobik 
(Hypophthalmichthys molitrix) .

Trebušni greben kratek le med trebušnimi in 
prtedrepno plavutjo, prsne plavuti dolge in 
sežejo čez do bazo trebušnih plavuti, hrbet 
temen, rjav, boki rjavi šarasti: sivi ali pisani 
tolstolobik (Hypophthalmichthys nobilis).



Pobočnica vzdolž celotnega trupa.

Pobočnica kratka, zgolj nekaj lusk za 
škržnim poklopcem, podrepna plavut 
kratka (6 – 7 lusk), riba oblike in velikosti 
kot mlada zelenika: belica (Leucaspius
delineatus).



Hrbet vbočen, pobočnica rahlo vleknjena: 
zelenike in pisanka.

Hrbet raven, pobočnica zelo zavita, za 
prsnimi plavutmi se spusti skoraj do roba 
trebuha: sabljarka (Pelecus cultratus)



Hrbet, boki in pobočnica brez pik: zelenike

Pikast hrbet, boki in pobočnica s temno 
liso: pisanka (Alburnoides bipunctatus).

Pisanka ima bočno sploščeno telo, rahlo nadstojna usta 
(podobna zelenikam) in s pikami  poudarjeno pobočnico. Možna 
je menjava z blistavci, ki pa imajo valjasto telo, predstojna usta 

in temno progo po bokih . KLIKNI ZA PRIMERJAVO



Baza podrepne plavuti 2x daljša od baze hrbtne 
plavuti, 46-50 lusk v pobočnici, boki brez lise: 
navadna zelenika (Alburnus alburnus).

Baza podrepne plavuti 1,5x daljša od baze 
hrbtne plavuti, 44-48 lusk v pobočnici, svetlejša 
lisa med hrbtom in boki: primorska zelenika ali 
belica (Alburnus arborella).

Baza podrepne plavuti 1,5x daljša od baze hrbtne 
plavuti, 60-62 lusk v pobočnici, velika, krepko 
grajena „zelenika“ s hidrodinamično krepkejšo 
glavo: pegunica (Alburnus sarmaticus).



Oglat kratek nosek, telo valjasto, kratka podrepna plavut 
- podusti.

Okrogel štrleč temen nosek, telo 
rombasto in bočno sploščeno, dolga 
podrepna plavut: ogrica (Vimba vimba). 



Večja riba do 50 cm, z ravnim podstojnim
gobčkom, brez temnejše proge po bokih, prsne 
in trebušne plavuti oranžnordeče: navadna 
podust (Chondrostoma nasus)

Manjša riba do 25 cm, z zaobljenim podstojnim
gobčkom, s temnejšo progo po bokih, baza 
prsnih plavuti oranžna: primorska podust 
(Chondrostoma genei).

Večja riba, zraste do 50 cm, zelo podobna navadni podusti, prsne in 
trebušne plavuti sive brez rdečkastih odtenkov (za primorske 
vodotoke ni historičnih podatkov, da bi bila kdaj prisotna, v bližnji 
Furlaniji pa je pogosta): saveta (Chondrostoma soeta).



Lisa na škržnem poklopcu, po boku več 
pik ali lis nad pobočnico: jadranska čepa 
(Alosa fallax).

Lisa na škržnem poklopcu po bokih lise in 
pike odsotne: črnomorska čepa (Alosa
immaculata)



Vrste majhne (do 11 cm), z majhnimi gobčki, 
hrbtna plavut zelo pomaknjena proti repni 
plavuti: zobati krapovci in umbra.

Vrsta velika, gobec velik v obliki račjega 
kljuna, hrbtna plavut zelo pomaknjena 
proti repni plavuti: ščuka (Esox lucius). 



Brez prečnih prog po bokih, usta nadstojna, 
spolni dimorfizem, riba majhna, ne presega 
7 cm: gambuzija (Gambusia holbrooki)

Gobček majhen, predstojen, hrbtna plavut 
dolga, postavljena dokaj centralno, 
majhne ribe do 10 cm: velika senčica 
(Umbra krameri)

Prečne proge po bokih, usta rahlo nadstojna, 
riba majhna, spolni dimorfizem opazen, ne 
presega 10 cm: solinarka (Aphanius fasciatus)



Zemljevidi o naselitvi in poreklu rib 
Prazen zemljevid z razvodnico, ki ločuje Jadransko in 
Donavsko povodje. Vsako od teh povodij je imelo 
različno razvojno pot, zato jih (razen redkih izjem) 
naseljujejo različne ribje vrste in podvrste. 

Riba je domorodna v 
Jadranskem, tujerodna 
v Donavskem povodju.

Riba je prisotna in 
domorodna v 

Jadranskem povodju

Ribam, ki živijo v okolju, kjer so se kot vrste izoblikovale, pravimo 
domorodne ali avtohtone, tiste, ki smo jih ljudje zanesli v okolja, kjer 
jih prej ni bilo pa tujerodne ali alohtone. Tam lahko povzročijo škodo 
domorodnim vrstam rib in drugi domorodni vodni flori in favni.

Riba je prisotna in 
domorodna v 

Donavskem povodju

Riba je domorodna v 
Donavskem, tujerodna 
Jadranskem povodju.

Riba je prisotna in 
tujerodna v 

Donavskem povodju.

Riba je prisotna in 
tujerodna v 

Jadranskem povodju.

Riba je domorodna v 
Jadranskem in

Donavskem povodju.

Riba je tujerodna v 
Jadranskem in

Donavskem povodju.

Riba je prisotna vodah sosednjih pokrajin, 
prisotnost v slovenskih vodah je vprašljiva. 

Riba je prisotna vodah sosednjih 
pokrajin. Obstaja možnost 
naselitve v slovenske vode. 



Nekaj podatkov o pričujočem 
ključu za določanje rib

Avtor: Peter Valič, univ. dipl. biol.
Recenzija: dr. Meta Povž, dr. Aleš Snoj (postrvi), Marijan 
Govedič, univ. dipl. biol.
Založila: Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, Ljubljana
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Izdano le v digitalni obliki v PDF zapisu. 
Prosto dostopno na naslovu: 
http://ribiska-zveza.si/projekti/projekt-ujemite-naravo/publikacije

http://www.ckff.si/projekt.php?pid=47#pub

Meti Povž, Marijanu Gabru, Marijanu Govediču, Igorju Miličiću
in Mohorju Slatnerju se zahvaljujem za posredovane 
fotografije rib in / ali za pomoč pri iskanju nekaterih redkejših 
vrst. Recenzentom se zahvaljujem za korekcijo ključa in  
prispevke k izboljšavi ključa. Hvala tudi prvim preizkuševalcem 
delovnih verzij ključa (ribiči, študentje biologije, osnovnošolci, 
srednješolci).

V ključu so uporabljeni čim bolj preprosti in najbolj pogosti 
zunanji znaki za prepoznavanje živih rib. Ti so lahko variabilni. 
V takšnih primerih  se ribe prepoznava tudi po drugih bolj  
natančnih znakih, ki jih v ključu ne predstavljam. Za takšne 
primere je treba uporabiti drugo bolj podrobno literaturo.

http://ribiska-zveza.si/projekti/projekt-ujemite-naravo/publikacije
http://www.ckff.si/projekt.php?pid=47#pub


Naslov za posredovanje fotografij rib 

(pa tudi rakov, školjk, drugih vodnih in 

obvodnih organizmov) in njihovih habitatov: 
www.bioportal.si Tudi v primeru, da potrebujete pomoč pri 
določanju posnetih vrst, pošljite posnetke na isti naslov.

Ključ je bil izdelan v okviru projekta Ujemite naravo!.

Projekt Ujemite naravo! sofinancira 
Ministrstvo za okolje in prostor iz 
programa Sofinanciranje projektov 
nevladnih organizacij, ki delujejo na 
področju okolja za leti 2016 in 2017.

Ponujen in namenjen je širši ribiški javnosti in komurkoli, ki si 
ključ pretoči iz spletne strani RZS ali CKFF na svoj mobilnik.

Nosilec projekta: Ribiška zveza Slovenije (RZS)
Kontaktna oseba na RZS: mag. Igor Miličić

Partner projekta: Center za kartografijo favne in flore (CKFF)
Vodja projekta: Marijan Govedič

Če se vam med uporabo ključa utrne predlog za izboljšavo 
ključa ali pa ste naleteli na kakšno napako, nam pišite na 
naslov: peter.dobravlje@gmail.com. Vaše komentarje bomo 
pretehtali in vključili v naslednjo izdajo.

http://www.bioportal.si/
mailto:peter.dobravlje@gmail.com
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