
Sulec Sulec Hucho huchoHucho hucho v Sloveniji v Sloveniji 
nekoč in danesnekoč in danes

Metka PovžMetka PovžMetka PovžMetka Povž





Slovenske populacije sulca so v verjetno še vedno med najkvalitetnejšimi v Evropi Slovenske populacije sulca so v verjetno še vedno med najkvalitetnejšimi v Evropi 
čeprav se je areal sulca v Sloveniji zmanjšal za več kot 80% čeprav se je areal sulca v Sloveniji zmanjšal za več kot 80% 

Glavni vzroki za upadanje populacije na  celotnem naselitvenem območju Glavni vzroki za upadanje populacije na  celotnem naselitvenem območju 
-- prevladujejo regulacije vodotokov  in zajezitve rek,prevladujejo regulacije vodotokov  in zajezitve rek,
-- v manjši meri ga ogroža onesnaževanje. v manjši meri ga ogroža onesnaževanje. 

Razširjenost Sloveniji v peteklosti in … danes

Razširjenost sulca v 
Sloveniji v peteklosti in … …… in danes



MURAMURA
V Muri je bil v preteklem stoletju V Muri je bil v preteklem stoletju 
dominantna vrsta. dominantna vrsta. 

Po 2. svetovni vojni je popolnoma izginil Po 2. svetovni vojni je popolnoma izginil 
zaradi onesnaženja. zaradi onesnaženja. 

Ponovno se je pojavil po l. 1996 v Ceršaku. Ponovno se je pojavil po l. 1996 v Ceršaku. 
Sedaj je širi dolvodno proti Hrvaški. Sedaj je širi dolvodno proti Hrvaški. 



ime pregradeime pregrade leto izgradnjeleto izgradnje višina (m)višina (m)

HE DRAVOGRADHE DRAVOGRAD 19421942 2323

HE VUZENICAHE VUZENICA 19521952 3434

HE VUHREDHE VUHRED 19561956 3333

HE OŽBALTHE OŽBALT 19601960 3333

HE FALAHE FALA 19281928 3434

HE MARIBORSKI OTOKHE MARIBORSKI OTOK 19431943 3333

HE MELJEHE MELJE 19771977 1717

HE ZLATOLIČJEHE ZLATOLIČJE 19681968 5454

HE MARKOVCIHE MARKOVCI 19681968 1919

DRAVA DRAVA s pritokis pritoki HE  na DRAVI v SLOVENIJIHE  na DRAVI v SLOVENIJI

HE MARKOVCIHE MARKOVCI 19681968 1919

HE FORMINHE FORMIN 19771977 4949

V Dravi je bil do  izgradnje prve V Dravi je bil do  izgradnje prve 
HE Fala l. 1928, dominantna ribja HE Fala l. 1928, dominantna ribja 
vrsta. vrsta. 

Po izgradnji 10 HE živi samo še v Po izgradnji 10 HE živi samo še v 
stari strugi Drave od Maribora do stari strugi Drave od Maribora do 
Ptuja, redek je na  predelu pod HE Ptuja, redek je na  predelu pod HE 
Markovci in pod Forminom. Markovci in pod Forminom. 



SAVASAVA s pritokis pritoki
Prvotni areal je segal od Most pri Jesenicah in od Bohinjskega jezera dolvodno vse do Zagreba. Prvotni areal je segal od Most pri Jesenicah in od Bohinjskega jezera dolvodno vse do Zagreba. 

V Savi  in pritokih je bil v 19. in 20. V Savi  in pritokih je bil v 19. in 20. 
stoletju dominantna ribja  vrsta. stoletju dominantna ribja  vrsta. 

Zaradi izgradnjeZaradi izgradnje 77 HEHE in in 11 NENE brez prehodovbrez prehodov
je savska populacija razkosana brez možnosti je savska populacija razkosana brez možnosti 

medsebjne povezave. medsebjne povezave. 

Neprehodne pregrade v Savinji, v Krki in na Neprehodne pregrade v Savinji, v Krki in na 
Kolpi predstavljajo nepremagljive ovire pri Kolpi predstavljajo nepremagljive ovire pri 
migraciji na drstišča. migraciji na drstišča. 

HE  na SAVI v SLOVENIJIHE  na SAVI v SLOVENIJI
ime pregradeime pregrade leto leto 

izgradnjeizgradnje
višina višina 
(m)(m)

HE MOSTEHE MOSTE 19521952 59,659,6

HE MAVČIČEHE MAVČIČE 19861986 3838

HE MEDVODEHE MEDVODE 19531953 3030

HE VRHOVOHE VRHOVO 19931993 2424

HE BOŠTANJHE BOŠTANJ

HE BLANCAHE BLANCA-- ribja stezaribja steza

HE KRŠKOHE KRŠKO-- ribja stezaribja steza

NE KRŠKONE KRŠKO



HE HE MosteMoste

HE MedvodeHE Medvode

HE  na zgornjiHE  na zgornji SAVISAVI

HE MavčičeHE Mavčiče



Veriga HE na spodnji Savi
končana predvidoma do leta 2018

– 3 HE - Vrhovo, Boštanj, Blanca v funkciji

- 3 HE Krško, Brežice, Mokrica v gradnji oz. načrtih



HE VRHOVOHE VRHOVO

HE VRHOVOHE VRHOVO
umetno drstiščeumetno drstišče

HEHE BOŠTANJBOŠTANJ



HE HE BLANCABLANCA

HE BLANCA HE BLANCA 
ribja stezaribja steza



IDEJNI PROJEKT RIBJE
StEZE NA HE BLANCI



HE HE KRŠKOKRŠKO

HE KRŠKOHE KRŠKO

NE KRŠKONE KRŠKO



HE BREŽICEHE BREŽICE

HEHE MOKRICEMOKRICE



Raziskanost sulca v Sloveniji Raziskanost sulca v Sloveniji 

V Sloveniji sta bili do sedaj samo 2 raziskavi vezani na sulca:V Sloveniji sta bili do sedaj samo 2 raziskavi vezani na sulca:

L. 2008 je Zavod za ribištvo markiral sulce in jih spustil v L. 2008 je Zavod za ribištvo markiral sulce in jih spustil v 
LjubljanicLjubljanicoo, Sav, Savoo, Kolp, Kolpoo, Savinj, Savinjoo, , in in PoljanskPoljanskoo SorSoroo. . Analiza Analiza 
rezultatov še ni narejena.rezultatov še ni narejena.

L.2010 je dr. Aleš Snoj s sodelavci opravil genetsko raziskavo L.2010 je dr. Aleš Snoj s sodelavci opravil genetsko raziskavo L.2010 je dr. Aleš Snoj s sodelavci opravil genetsko raziskavo L.2010 je dr. Aleš Snoj s sodelavci opravil genetsko raziskavo 
sulca v Sloveniji.sulca v Sloveniji.

V zelo omejen obsegu poteka umetna vzreja sulca pri nekaterih V zelo omejen obsegu poteka umetna vzreja sulca pri nekaterih 
ribiških družinah (RD Novo mesto, RD Jesenice, RD Radovljica ribiških družinah (RD Novo mesto, RD Jesenice, RD Radovljica 
itd.) in na Zavodu za ribištvo Sovenije. itd.) in na Zavodu za ribištvo Sovenije. 



Zakonsko varstvo sulca v SlovenijiZakonsko varstvo sulca v Sloveniji

S krčenje  areala zaradi človekovih posegov v vodotoke so populacije sulca povsod, S krčenje  areala zaradi človekovih posegov v vodotoke so populacije sulca povsod, 
tudi v Sloveniji na robu  preživetja. tudi v Sloveniji na robu  preživetja. 

Kot zelo ogrožena vrsta, ki potrebuje habitatno varstvo,  je zavarovanKot zelo ogrožena vrsta, ki potrebuje habitatno varstvo,  je zavarovan z z 
Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstahUredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS št. 46/04, št. (Ur.l. RS št. 46/04, št. 
109/04, št. 84/05).109/04, št. 84/05).109/04, št. 84/05).109/04, št. 84/05).

Po  Po  PravilnikPravilnik--uu o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči 
seznamseznam (U.l. RS št. 82/02) je uvrščen v kategorijo prizadeta vrsta (E). (U.l. RS št. 82/02) je uvrščen v kategorijo prizadeta vrsta (E). 

PoPo PravilnikuPravilniku o ribolovnem režimu v ribolovnih vodaho ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Ur.l. RS 99/07)(Ur.l. RS 99/07) je je 
zavarovan z mero, lovopustom in omejenim ulovom,  kar pa ne zadostuje za zavarovan z mero, lovopustom in omejenim ulovom,  kar pa ne zadostuje za 
ohranitev vrste, saj se njegove populacije nezadržno manjšajo.ohranitev vrste, saj se njegove populacije nezadržno manjšajo.



Natura 2000Natura 2000 –– 12 območij za sulca12 območij za sulca
(podatki izvirajo izključno in samo iz analize športnega ulova).(podatki izvirajo izključno in samo iz analize športnega ulova).



Varstveni ukrepiVarstveni ukrepi

Življenjski prostor sulca je tako  v slovenskem  kot v evropskem prostoru Življenjski prostor sulca je tako  v slovenskem  kot v evropskem prostoru 
zelo  skrčen in populacije tako prizadete, zelo  skrčen in populacije tako prizadete, 

da je vsak dovolj velik zavarovan del vodotoka  izjemno pomemben. da je vsak dovolj velik zavarovan del vodotoka  izjemno pomemben. 
Brez ustreznih varstvenih ukrepov bi ta riba v Sloveniji že davno  izginila.Brez ustreznih varstvenih ukrepov bi ta riba v Sloveniji že davno  izginila.

Poleg zakonodaje so za uspešno varstvo potrebni ukrepi:Poleg zakonodaje so za uspešno varstvo potrebni ukrepi:

.

Poleg zakonodaje so za uspešno varstvo potrebni ukrepi:Poleg zakonodaje so za uspešno varstvo potrebni ukrepi:

-- revitalizacija in renaturacija habitatarevitalizacija in renaturacija habitata

-- izgradnja ribjih prehodov za ohranjanje genskega kontinuuma izgradnja ribjih prehodov za ohranjanje genskega kontinuuma 

-- umetna vzreja in vlaganja za repopulacijoumetna vzreja in vlaganja za repopulacijo
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