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s v e t o v n a  k r i z a  r i b i š t v a4

Ribiška ladja Škrpena lovi 
v okolici Strunjana. Barki, 
ki ponoči lovi z lučmi, ribiči 
pravijo svečarica.
ANDREJ CRČEK

MORSKO RIBIŠTVO
V SLOVENIJI
V slovenskem morju je dovolj rib za preživetje, 

menijo ribiči. Morski biolog dr. Jože Štirn pa se 

boji, da bi se v severnem Jadranu lahko začel 

prelov, če bi tudi Italijani in Hrvati v svojem obal-

nem morju lovili tako intenzivno kot Slovenci.
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Slovenski ribiči ujamejo povprečno sedemkrat več plavih kot belih rib. Med njimi 
prevladujejo ribiči z malimi barkami. Z mrežami lovijo sardene ali sardone, s kočami pa 
sipe, lignje, moškatne hobotnice in bele ribe, ki se zadržujejo pri morskem dnu. Ves lanski 
ulov slovenskih ribičev je bil za 16 odstotkov slabši od predlanskega.

ob nizkih temperaturah od decembra do marca strnejo v goste jate. Navad
no prežijo ribiči na jato okusnih, a cenenih rib v ribolovnem rezervatu Pi
ranskega zaliva. Ulov merijo v tonah. Zaslužek krepko poveča hkratni ulov 
veliko manjših ribjih jat orad, brancinov in ovčic, ki po navadi spremljajo 
ciplje in imajo na trgu višjo ceno. A letošnja zima ni bila mrzla in ciplji niso 
bili tako krotki in tesno skupaj kot po navadi.

Zaradi nenavadnega zimskega vremena in negotovosti, s katero se morski 
ribiči vsakič znova odpravljajo na morje po zaslužek, je Novogradec izplul, 
čeprav je bila sobota. “Za vsak zaboj rib se splača,” je povedal in krma
ril barko iz piranskega mandrača. Novogradec zadnja leta v morje nastavi 
dvakrat več mrež kot pred desetletjem. Delu, ki ga nalaga daljša mreža, je 
težko kos. 

Pa vendar je vsakič, ko sem drezala vanj, ali je v slovenskem morju dovolj 
rib, odgovoril pritrdilno: “Za nas jih je dovolj.” Ko smo se bližali kraju, ki ga 
je izbral za polaganje mrež, so nad morjem plapolala plavajoča znamenja, ki 
označujejo začetek mreže. Točko, na kateri si je Pirančan obetal ulov mor
skih listov, je že zasedel neki drug ribič. “Že včeraj je bil ulov na tem kraju 
dober,” je rekel Novogradec, eden mlajših in aktivnejših ribičev, ubral novo 
smer in dodal: “Za naše morje je ribičev preveč.” Vprašanje, ali jih je preveč 
zato, ker je morda v morju premalo rib, je ostalo v zraku.

Ob slovenski obali tako kot drugod v Sredozemlju prevladujejo mali ribiči, 
kakršen je Novogradec. Lovijo s stoječimi mrežami in imajo plovila, dolga do 
12 metrov. “Ti ribiči so najštevilnejši, vendar njihov ulov ni največji,” je po
vedala Snežana Levstik, vodja ribiške pisarne v Izoli. Precej več ulovijo manj 
številni ribiči z večjimi ladjami, ki z vlečnimi mrežami (kočami) lovijo ribe 
na morskem dnu in užitne školjke, glavonožce (sipe in hobotnice) in rake, ali 
pa z obkroževalno mrežo (plavarico) lovijo sardele, sardone in skuše, ko se v 
topli sezoni, ki se po navadi začenja aprila, selijo skozi  Tržaški zaliv.

Koprski ribič Silvano Radin kočari skupaj s 30letnim sinom, žena pa vodi 
ribarnico na Markovcu nad Koprom. Ko govori o ribolovu, pove: “Skušam 
biti čim bolj podjeten.” In čeprav s sinom preživljata dve družini, svetuje: 
“Čim dlje od morja, ker na njem ni perspektive. Ne vem, kaj se bo zgodilo 
z njim.” Ko mu omenim, da je priznana znanstvena revija Science objavila 
članek, v katerem je napovedala, da bodo ribe čez 30 let izginile, pa prepri
čano odgovori: “Ni res.” V popoln prelov rib ne verjame. “Ribolov se že prej 
ekonomsko ne bo splačal in takrat ne bo več razlogov zanj.”

Dr. Jože Štirn, morski biolog, ki je velik del raziskovanja namenil kon
kretnim ribiškim zadevam, razmišlja podobno: “Ribiči, katerih poglavitni 
dohodek izhaja iz prodanih rib, ribolov kar hitro opustijo, ko ne pokrije več 
stroškov in ne ustvari vsaj skromnega dobička. Praviloma se to zgodi že prej, 
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Februarsko jutro po mlaju je zasijalo v soncu. Piranski 

ribič Zlatko Novogradec je dopoldne v Kopru razde

lil dobiček od revnega skupinskega ulova cipljev, ki se
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Letošnja mila zima je 
imela za ribiče tudi nekaj 
dobrih posledic, saj 
se je zaradi toplejšega 
morja sezona lova na 
morske liste in moškatne 
hobotnice za dober mesec 
dni podaljšala. Ribolovne 
razmere se v slovenskem 
morju spreminjajo, 
vendar nihče ne ve 
natančno, kako. Vsaj za 
zdaj strokovnjakov še ne 
skrbi, da bi nekatere ribje 
vrste lahko izginile.
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Tako kot povsod po svetu tudi v slovenskem delu Jadrana ribiči del ujetih rib odvržejo kot 
neuporabne (levo). Večina ribolovnih strokovnjakov se strinja, da je lova s kočami v našem 
plitkem morju preveč. Z njimi lovita tudi obe največji slovenski ribiški ladji. “To je približno 
tako, kot da bi vrtiček obdelovali z buldožerjem,” pravi Bojan Marčeta z Zavoda za ribištvo.

preden je lov danih ribjih populacij tako velik, da bi bile naravne razmere 
in vitalna uspešnost ribjega razmnoževanja uničene.”

K
o sem ribiče spraševala, ali vedo, koliko rib so ulovili lani, so sko
mignili z rameni. “V denarju vem, v ribah pa ne,” je odgovoril 
Radin. Po statističnih podatkih so ribiči v enajstih mesecih lani 
ujeli 812 ton rib, glavonožcev, rakov in školjk. Je to veliko? Za 
16 odstotkov manj kot v enakem obdobju predlani, manj kot v 

obdobju Jugoslavije, ko je bilo na voljo več morja, in še zdaleč ne dovolj za 
prehranske potrebe nas Slovencev, čeprav smo skromni jedci rib.

Odgovore na tako zahtevna vprašanja navadno poznajo strokovnjaki. 
“Koliko rib je v morju, je eno najtežjih vprašanj,” je v ljubljanski pisarni 
Zavoda za ribištvo Slovenije dejal biolog Bojan Marčeta, edini, ki sistema
tično opazuje pojavljanje komercialnih vrst rib v morju, ki pljuska ob 46,6 
kilometra slovenske obale. Slovenski ribiči lovijo, kar priplava iz južnejših 
delov Jadrana, in ujamejo svoj delež. Toda kolikšen je ta delež?

Poznali bi ga, če bi imeli podatek, koliko je vseh rib in kolikšen delež jih 
ulovijo ribiči. “ob pomoči podatkov, ki jih zbiramo na Zavodu, lahko odgo
vorimo, kdaj se bo neka vrsta pojavila, ne vemo pa, kako številna bo,” pravi 
Marčeta. Statistični podatek o ulovu ribičev tudi ne kaže stanja v naravi in 
ne pojasni, kaj se dogaja v modrini pred obalo Pirana, Izole in Kopra. Če 
dodamo še površno poznavanje ribištva in politizacijo zaradi nedorečene 
morske meje s Hrvaško, razburkamo že tako motne vode in odpremo pro
stor za vsakovrstne špekulacije.
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Š
tudije, ki odgovarjajo, koliko in kako naj glede na pojavljanje rib 
v našem morju lovimo, imamo, vendar so iz poznih 80. let. Tedaj 
sta dr. Štirn in Aleš Bolje raziskala ribolovne možnosti za ribe, 
ki živijo na morskem dnu, in užitne nevretenčarje v slovenskem 
teritorialnem morju in na nesojenem skupnem jugoslovansko

italijanskem ribolovnem območju. Na podlagi raziskave sta ocenila, da znaša 
biološko dopusten ulov na za kočarjenje primernem dnu vzdolž Slovenije 
146 ton. V smernicah ob koncu sta predlagala, da se ribolov v teritorialnem 
morju dopusti dlje od 1 navtične milje od obale le dvema kočama z največ 
300 konjskimi močmi, in to le del leta. “Danes ribiči vse leto lovijo z 20 
kočami nad 1,5 navtične milje od obale,” je povedala Levstikova.

Razmere kličejo po strokovnem pristopu in ureditvi razmer. Vendar, kot 
je povedala dr. Alenka Malej, vodja Morske biološke postaje, ki je sicer enota 
Nacionalnega inštituta za biologijo, “nimamo ribiškega strokovnjaka in se 
ne ukvarjamo z raziskovanjem komercialnega ribištva”. Ribištvo je pač na
nodelec slovenskega gospodarstva in to je zaznamovalo tudi razvoj osrednje 
slovenske ustanove za raziskovanje morja.

Čeprav dr. Štirn že vrsto let poklicno deluje v tujini, meni, da je ribolova, 
kakršnega imamo Slovenci, preveč: “Ne morem se namreč znebiti morda 
neutemeljenega strahu, da bi se tudi v severnem Jadranu soočili s procesi 
prelova, kot jih na primer že poznajo na kvarnerskih loviščih močno cenje
nih škampov in osličev, če bi tudi hrvaško in italijansko ribištvo posegalo v 
ribja naselja tako brezobzirno kot mi v slovenskem obalnem morju.”

Statistike nakazujejo, da ribiči lovijo veliko ali celo preveč rib na morskem 
dnu in glavonožcev. Morda bi lahko gojenje rib, podobno gojenju brancinov 
v Piranskem zalivu, zmanjšalo ulov nekaterih vrst rib. Preprost odgovor ni 
mogoč. Zdaj si vsak ribič želi le dobrega ulova na trgu najdražjih rib.  j

V Piranskem zalivu gojijo brancine. Po mnenju vodje Morske biološke postaje iz Pirana 
Alenke Malej za zdaj prevladujejo pozitivni učinki ribogojnice na okolje, odprto pa ostaja 
vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi takšno gojenje rib postalo intenzivnejše. Strokovnjaki so 
prepričani, da je gojenje morskih rib treba spremljati enako skrbno kot prašičje farme.
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