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POVZETEK 

Namen diplomskega dela je obdelati pomembno tematiko opaženih novih ribjih vrst v 

Jadranskem morju, opisati njihovo biologijo ter raziskati njihov možni vpliv na ekosistem 

Jadranskega morja. Poudaril bom socio-ekonomski pomen posameznih ribjih vrst. Osredotočil 

se bom na vpliv klimatskih in antropogenih dejavnikov, ki povzročajo migracije ribjih vrst proti 

Sredozemskemu in Jadranskemu morju. V diplomskem delu bom poskušal čimbolj približati to 

zelo pomembno tematiko naseljevanja novih ribjih vrst, ki bodo v prihodnosti močno vplivale 

na morske ekosisteme in bodo predmet zanimanja strokovnjakov s področja morske biologije 

in ekologije ter genetike. Dosedanje raziskave o tujerodnih vrstah v Jadranu  so bile večinoma 

usmerjene na sistematiko in taksonomijo alohtonih vrst rib. Nove ribje vrste so opažene tudi v 

slovenskem delu Jadrana, torej v najsevernejšem delu Jadranskega morja. Prihodnje raziskave 

novih ribjih vrst v Jadranu bodo pomembne predvsem s socioekonomskega in ekološkega 

vidika ter z vidika genetike. Nekatere nove ribje vrste so že večkrat opažene v Jadranskem 

morju in bodo v prihodnosti pomembne ali škodljive s socioekonomskega vidika. Za nekatere 

nove ribje vrste lahko predvidevamo, kakšen bo njihov vpliv na ekosistem na podlagi posledic, 

ki so jih opazili, ker so jih spustili v ekosisteme Sredozemskega morja. Klimatske spremembe 

in antropogeni vplivi bodo v prihodnosti imeli veliko vlogo v razširjanju novih ribjih vrst proti 

Jadranskemu morju. 

 

Ključne besede : Ihtiofauna, klimatske spremembe, migracije rib, Jadransko morje, invazivne 

vrste. 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to examine the salient topic of new fish species found in the 

Adriatic Sea, describe their biology and possible impact on the ecosystem. I will highlight the 

socio-economic importance of certain fish species. Furthermore, I will focus on climate impact 

as well as anthropogenic factors that cause migration in fish species towards the Mediterranean 

and the Adriatic Sea. Throughout the thesis, I will try to disclose information on the very 

important topic of settlement of new fish species that will, in turn, affect ecosystems in the 

future and will consequently be the subject of interest of numerous experts in marine biology, 

ecology and genetics. Previous research on foreign species in the Adriatic Sea referred mainly 

to the systematics and taxonomy of allochthonous fish species. New fish species are also found 

in the Slovenian part of the Adriatic, the northernmost part of the Adriatic Sea. Future research 

on new fish species in the Adriatic will be important primarily from a socio-economic, 

ecological and genetic perspective. Some new fish species have been spotted in the Adriatic 

Sea several times and, in the future, this will be either important or harmful from the socio-

economic point of view. For some fish species, we can predict their impact on the ecosystem  

based on the consequences suffered by the ecosystem of the Mediterranean Sea. Climate change 

and anthropogenic impact will play a major role in the spread of new fish species toward the 

Adriatic Sea in the future. 

 

Key words : Ichthyofauna, climate change, fish migration, Adriatic sea, invasive species
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1. ZNAČILNOSTI JADRANSKEGA MORJA 

 

1.1 Geografija in morfologija Jadrana 

 

Jadransko morje pripada celoti Sredozemlja po svojem izvoru, ekoloških značilnostih in živi 

naravi. Jadran predstavlja najsevernejši zaliv Sredozemnega morja, ki ločuje Apeninski od 

Balkanskega polotoka in Apeninsko gorovje od Dinarskega. Razteza se od Otrantskih vrat 

(širina 72 km, globina 780 m) na jugu do Duina (Italija) na severu v dolžini od 870 km (Dulčić 

in Dragičević, 2011).  

Površina Jadranskega morja znaša 138.595 km2, kar je približno 5,5 % celotne površine 

Sredozemskega morja. Volumen Jadranskega bazena znaša 34.997 km3. Položaj Jadrana v 

celoti, še posebej njegovega severnega dela pogojuje njegove fizikalne in biološke lastnosti 

(Dulčić in Dragičević, 2011). 

Današnje Jadransko morje izvira iz nekdanjega Tethys morja, velike sredozemske 

geosinklinale, ki se je od paleozoika do terciarja raztezala med dvema kontinentoma- 

severnoevropskim in južnoafriškim. Zahodni del Tethysa se je potopil in razširil v današnji 

Atlantski ocean, iz vzhodnega dela je nastalo današnje Sredozemno morje in Črno morje ter 

Kaspijsko jezero in Aralsko jezero. Morfogeneza Jadranskega morja, spuščanje vzhodne in 

dvigovanje zahodne obale traja še danes, zaradi tega je Hrvaška obala ena od najbolj 

razčlenjenih na svetu. 

Jadransko morje lahko razdelimo v severni, osrednji in južni geografski del. Južni del vključuje 

Južnojadransko kotlino, ki se razteza od Otrantskih vrat do Palagruškega praga. Ta del 

Jadranskega morja ima površino 57.000 km2 in obsega okoli 28.182 km3 celotnega volumna 

Jadrana. Osrednji del se razteza med Ancono v Italiji in Karlobagom na Hrvaškem delu Jadrana 

in vključuje Jabučku kotlinu. Severni del obsega plitvejši severni  Jadran (Dulčić in Dragičević, 

2011). 
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1.2 Batimetrija Jadrana 

 

Jadransko morje je plitvo morje, njegova srednja globina znaša 252 m. Globina se postopoma 

zmanjšuje od juga proti severu. V osrednjem Jadranu največja globina znaša 273 m in je bila 

izmerjena v Jabučki kotlini. Morje do 200 m globine pokriva okoli 74 % Jadranskega morja, 

morje do globine 100 m pokriva okoli 48 % Jadranskega morja. Globine nad 1000 m obsegajo 

okoli 7,7 % Jadranskega morja. Največja globina Jadranskega morja je bila izmerjena v 

južnojadranski kotlini leta 1959. s pomočjo ladje „ Staffetta“ in je znašala 1233 m (Tešić, 1963).  

 

1.3 Sedimenti morskega dna 

 

Dno Jadranskega morja je zaradi apnenčaste in strme obale kopna in otokov večinoma kamnito. 

Dno severnega Jadrana vsebuje peščene usedline, izmenjujeta se peščeni mulj in blatni pesek. 

Osrednji del Jadrana vsebuje raznoliko morsko dno. Prevladujeta glina in ilovica s širšimi 

območji finega peska, predvsem na področju kanalov in odprtega morja. Južni Jadran  v svojem 

osrednjem delu vsebuje fino koloidno glino, v svojem severnem delu pa vsebuje  peščene in 

peščeno-muljne usedline (Alfirević, 1977). 

 

1.4 Temperatura in slanost Jadrana 

 

Jadransko morje je zmerno toplo morje, povprečna letna temperatura morja znaša 11 °C. V 

zimskih obdobjih površinska temperatura morja znaša okoli 7 °C. Spomladi površinska 

temperatura narašča in dosega 18 °C. V letnih mesecih temperature znašajo med 22- 25 °C, v 

južnem Jadranu in Istri tudi do 27 °C. Povprečna zimska temperatura vode v severnem Jadranu 

je za 8° do 10 °C nižja od temperature vode v južnem Jadranu (Gačić idr., 2001). To je razlog, 

zaradi katerega severni del Jadrana kaže bolj izrazite borealne lastnosti. Temperatura je 

pomemben dejavnik, ki vpliva na fizikalne, kemijske in biološke lastnosti morja. V severnem 

delu Jadrana je bolj izražen kontinentalni vpliv, v osrednjem in južnem Jadranu sredozemski 

vpliv, zaradi tega Jadran uvrščamo med topla morja.  
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Slanost Jadranskega morja znaša povprečno okoli 38,3 ‰. Severni del Jadrana ima manjšo 

slanost zaradi vpliva alpskih rek, predvsem rek v Italiji, ki prinašajo sladko vodo v Jadransko 

morje. Pri nihanju slanosti ima Jadran dva letna minimuma in to v maju in decembru, ter dva 

letna maksimuma v septembru in februarju (Buljan in Zore-Armanda, 1971). V letih, kadar 

Sredozemsko morje močneje vpliva na Jadransko morje, bolj slana voda iz Sredozemskega 

morja priteka v Jadransko morje in zviša njegovo slanost, takrat je slanost večja od povprečne 

in znaša lahko več kot 39 ‰. Ta pojav se imenuje jadranska ingresija in tista voda, ki prihaja 

iz zahodnega dela Sredozemskega morja, je najbolj slana in najtoplejša od vseh tipov voda, ki 

so v Jadranskem morju. Slanost Jadranskega morja je odvisna od več dejavnikov, kot so 

sedimentacija, izparevanje in moč pritoka bolj slane zahodnomediteranske vode v Jadransko 

morje (Dulčić in Dragičević, 2011).  

 

1.5 Morski tokovi v Jadranu 

 

V Jadranskem morju obstajajo trije sloji, v katerih poteka pretok morske vode, to so površinski, 

intermediarni in spodnji sloj. Površinski sloj, ki obsega do približno 10-40 m v globino ima 

ciklonalen pretok, voda se giblje v nasprotni smeri urinega kazalca. To je voda, ki prihaja iz 

Sredozemskega morja in gre proti severozahodu, pride do severnega Jadrana in se usmeri nazaj 

v smer jugozahoda proti italijanski obali. V času zimskega obdobja prevladuje vhodni tok, v 

letnem času pa izhodni tok. V intermediarnem sloju prevladuje vhodni tok, v spodnjem sloju 

izhodni tok. Površinski pretok v Jadranskem morju je zelo počasen in znaša od 0,3 do 0,5 

vozlov. (Zore-Armanda, 1968).  

 

1.6 Produktivnost morja 

 

Jadransko morje bi lahko uvrstili med nizko produktivna ali oligotrofna morja, ampak različni 

deli Jadranskega morja se razlikujejo po morfoloških in hidrografskih lastnosti. Zaradi tega je 

tudi produktivnost posameznega dela Jadrana različna. Severni Jadran je plitkejši in vsebuje 

vodo nižje slanosti, ki je bogata s hranljivimi snovmi. Posledica tega so severnojadranske reke, 

ki pritekajo v Jadransko morje, prinašajo hranljive snovi in na ta način povečajo produktivnost 
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morja. Za razliko od severnega dela, južni in večji del osrednjega Jadrana dosežeta velike 

globine, imajo nizko vsebnost hranljivih snovi in nizko produktivnost morja. Področje 

osrednjega in južnega Jadrana je področje, ki je izpostavljeno močnemu vplivu jadranske 

ingresije. Morsko področje, ki se nahaja ob obali, je močno izpostavljeno kopenskemu vplivu 

in ima srednje visoko produktivnost. Morska področja, ki se nahajajo pri ustju rek, so zaradi 

močnega vpliva sladke vode najbolj produktivna v Jadranu (Buljan, 1964; Pucher-Petković in 

Zore-Armanda, 1973). 

 

2. BIOLOŠKA RAZNOVRSTNOST RIB 

 

Ribe so skupina vodnih vretenčarjev, ki so se prilagodile na življenjske razmere različnih 

habitatov. Znanstveniki ocenjujejo, da je danes na svetu znanih in opisanih okoli 31.500 ribjih 

vrst, ampak vsako leto opišejo še 100 do 250 novih ribjih vrst (Dulčić in Dragičević, 2011). 

Največja in zelo raznolika skupina rib so kostnice, oziroma nadrazred Osteichthyes, za katere 

znanstveniki ocenjujejo, da je približno 55 000 ribjih vrst in podvrst (Nelson, 1994).  

Ribe so geografsko zelo razširjeni vretenčarji, ki so se prilagodili različnim tipom vodnih 

habitatov. Najdemo jih v oceanih, kjer so se prilagodile življenju v oceanskih vodah, ki so 

globoke 11. 000 m pa vse do 4527 m nadmorske višine v jezeru Titicaca v Južni Ameriki. Ribe 

so prilagojene tudi na hladnejše habitate, kot so antarktične vode, kjer temperatura vode znaša 

okoli -2 °C (Dulčić in Dragičević, 2011). 

Ribe so zelo pomembne za človeka, predvsem zato, ker vsebujejo živalske beljakovine, ki jih 

človek koristi v prehranjevanju. Ribe danes v svetu zagotavljajo 15 % beljakovin za ljudsko 

prehrano. Zato so tudi zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na gospodarstvo posameznih držav 

(Dulčić in Dragičević, 2011). 
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2.1 Biološka raznovrstnost jadranske ihtiofavne 

 

V Jadranskem morju je glede na zadnji seznam zabeleženih 449 ribjih vrst in podvrst. Število 

se pogosto spreminja in zato natančnega števila ribjih vrst, ki se razmnožujejo ali živijo v 

Jadranu, ni mogoče določiti. V južnem Jadranu živijo ribje vrste, ki so po ekološki pripadnosti 

batifilne in termofilne, v severnem Jadranu pa ribje vrste, ki jih po ekoloških značilnostih 

uvrščamo med borealne vrste. Osrednji Jadran vsebuje oba ekološka tipa ribjih vrst in 

predstavlja prehodno območje (Šoljan, 1965). Na splošno gledano, je število ribjih vrst večje v 

južnem delu Jadrana kot v severnem. Če se premikamo od južnega Jadrana proti severnemu 

Jadranu, se število ribjih vrst zmanjšuje. V južnem Jadranu so raziskovalci zabeležili okoli 89 

% ribjih vrst, v osrednjem Jadranu okoli 78 % ribjih vrst in v severnem Jadranu okoli 65 % 

ribjih vrst. Glede na biogeografsko klasifikacijo rib v Jadranu razlikujemo atlantsko-

mediteranski tip, ki zajema 67 % ribjih populacij, potem kozmopolitski tip z 17 %, in 

mediteranski tip z okoli 9 % populacij (Dulčić in Dragičević, 2011). 

Glede na indeks raznovrstnosti je Jadran na petem mestu, večji indeks raznovrstnosti od 

Jadranskega morja imajo področja severozahodne Afrike, Katalonije, Bližnjega vzhoda in 

Lionskeg zaliva (Dulčić in Dragičević, 2011). 

 

2.2 Endemi v jadranski ihtiofavni 

 

Morske endemne vrste so tiste vrste, ki so razširjene samo v določenem akvatoriju. V Jadranu 

so odkrite, določene in opisane 4 endemne vrste rib, oziroma 1.1 %. To so : anadromni jeseter, 

Acipenser naccarii, ki se nahaja v severnem Jadranu v bližini rek severne Italije ; in tri vrste 

glavočev- glavoč vodenjak, Knipowitschia panizzae, sladkovodni glavoč crnotrus, 

Pomatoschistus canestrinii in kriptobentoški glavoč, Speleogobius trigloides (Dulčić in 

Dragičević, 2011). 
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2.3 Ogroženost jadranske ihtiofavne 

 

Danes obstajajo v Jadranskem morju številni dejavniki, ki so vzrok za ogroženost ribjih vrst, to 

so seveda ribolov, onesnaženje morja, uničevanje naravnega habitata, hrup, razvoj turizma, 

tujerodne ribje vrste, klimatske spremembe, uporaba eksploziva v ribolovu, prelov, antropogeni 

vplivi (Dulčić in Dragičević, 2011). V Jadranskem morju med ogrožene štejemo 123 ribjih vrst, 

to so ribe, ki so na rdečem seznamu morskih rib Hrvaške. Pri ribah kostnicah sta izumrli 2 vrsti, 

v skupini ogroženih kostnic je 8 vrst (Jardas idr., 2008).  

Ribolov kot zelo pomembna gospodarska dejavnost na Hrvaškem delu Jadrana ima tudi 

negativne vplive na morski ekosistem v celoti. Intenzivni ribolov vpliva na zmanjševanje ribjih 

populacij in prekinja prehranjevalne verige, kar pomembno vpliva na razmnoževalne cikle 

ribjih vrst in seveda na celotno biološko ravnotežje v morju. Prelov v ribarski biologiji pomeni 

zmanjševanje gostote ribjih populacij določene vrste zaradi prekomernega izlova in negativni 

trend v celotnem izlovu posamezne ribje vrste (Dulčić in Dragičević, 2011). Vzroki, zaradi 

katerih je prišlo do prelova, so predvsem rast človeške populacije in tehnološki razvoj. Pri 

tehnološkem razvoju gre predvsem za hiter razvoj ribiške flote in ribolovnega orodja (Jakl in 

Mosor, 2016). Zaradi nespoštovanja zakonodaje in uporabe škodljivih ribolovnih orodij in 

seveda zaradi slabega nadzora pride do negativnega vpliva ribolova na živa bitja v morju in na 

morsko okolje (Dulčić in Dragičević, 2011). 

Pomemben dejavnik, ki vpliva na živi svet v morju in na morsko okolje je turizem. Gradnja 

turističnih objektov na obali, gradnja kopališč, hotelov, apartmajev, marin, nasipavanje obale 

in plaža ter izpust odpadkov v priobalno morje, imajo za posledico uničevanje habitatov in 

negativno vplivajo na ravnotežje ekosistema v celoti. Primer negativnega vpliva gradnje 

turističnih objektov na obali je degradacija habitata pozidonije ali morske cvetnice (Posidonia 

oceanica). Biocenoze morske cvetnice so habitati, kjer živi in se razmnožuje več kot 100 vrst 

rib, ki imajo gospodarski pomen za človeka. Fizične spremembe obale vplivajo na uničevanje 

habitatov morske cvetnice, kar vpliva tudi na spremembe v prehranjevalni verigi ribjih vrst in 

pripelje do neravnotežja v ekosistemu (Jakl in Mosor, 2016). 

Škodljive vplive na morski ekosistem imajo tudi odpadne komunalne vode, ki vsebujejo 

hranilne snovi, mikroorganizme in organske snovi ter industrijske odpadne vode, ki vsebujejo 

težke kovine, ki se akumulirajo v morskih organizmih. Glavni izvir lokalnega onesnaženja 



7 
 

morja so mesta na talijanski obali, kot so Rimini, Ancona, Bari in na vzhodni obali Pula,  Rijeka, 

Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik in področje Bakarskega zaliva. Med onesnaženje štejemo tudi 

hrupe različnih frekvenc in amplitud, ki motijo ribje vrste v bližini obale in ne dopuščajo, da se 

zadržujejo v bližini hranilišča in področij, kje se drstijo. Hrupi prihajajo iz različnih virov, kot 

so motorne in ribiške ladje, znanstvene raziskave morja s pomočjo sonarja (Dulčić in 

Dragičević, 2011).  

Problem onesnaženja morskega okolja predstavlja tudi nafta oziroma izliv nafte v morje. 

Nevarnost zaradi naftnega onesnaženja je še večja v primeru Jadranskega morja, ker gre za 

zaprto morje. Danes 25 % celotnega svetovnega transporta nafte poteka skozi Sredozemsko 

morje in visoka gostota ladijskega prometa je koncentrirana na območjih severnega Jadrana, 

kjer so  pomembna morska pristanišča ( Jakl in Mosor, 2016). 

Naslednji primer, ki predstavlja nevarnost za Jadransko morje, je pojav tujerodnih ali  

invazivnih ribjih vrst in njihovo možno razširjanje na področju Jadrana. Trenutno še ne vemo, 

kako bodo tujerodne ribje vrste vplivale na avtohtono favno, ker gre le za posamezne pojave 

rib. Invazivne vrste zavzemajo proste ekološke niše in povzročajo ekološke, okoljske in 

ekonomske spremembe. Vzrokov za razširjanje invazivnih vrst je več, med njimi so tudi 

antropogeni dejavniki, kot je na primer izgradnja Sueškega prekopa in omogočanje indo-

pacifiškim vrstam, da migrirajo v Sredozemsko morje. Znanstveniki menijo, da invazivne vrste 

na določenem območju neposredno uničujejo habitate in predstavljajo nevarnost za njihovo 

biološko raznovrstnost. Hitra rast trgovine, prometa in potovanja v 20. stoletju je imela za 

posledico razširjanje različnih vrst in močno naraščanje populacij prinesenih vrst v nova 

področja v Evropi. Monitoring nad invazivnimi vrstami in zmanjšanje njihovega vpliva nad 

avtohtonimi vrstami in nad celotnim ekosistemom, danes predstavlja največji izziv za 

ohranjanje narave v Evropi. Tujo invazivno vrsto ni mogoče odstraniti iz habitata, kjer se je 

razširila, ampak je pomembno zgodnje odkritje prisotnosti potencialno invazivne vrste v 

ekosistemu. Hitri in pravočasni ukrepi so edini učinkoviti način boja proti invazivnimi vrstami. 

Poseben poudarek je torej na sistemu za pravočasno odkrivanje in hitro delovanje zaradi 

kontrole nadaljnjega razširjanja novih alohtonih vrst in njihovo odstranjevanje iz narave 

(Hulme, 2009). Pomemben dejavnik so tudi klimatske spremembe, ki so pomembno vplivale 

na morske ekosisteme in povzročale migracije številnih ribjih vrst. Učinek „ tople grede“ 

povzroča globalno segrevanje in nekateri znanstveniki ocenjujejo, da se je v zadnjih 100 letih 

povprečna temperatura globalno zvišala za okoli 0,6 °C, medtem ko se je povprečna površinska 

temperatura jadranske vode zvišala za okoli 0,3 °C. Takšne spremembe temperature bodo v 
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prihodnosti imele velik vpliv na ekosistem Jadranskega morja in njegovo biološko raznolikost, 

ter bodo omogočale vse večjo pojavnost in migracijo tujerodnih vrst v Jadran (Dulčić in 

Dragičević, 2011). 

Invazivne vrste torej spreminjajo habitate, izrivajo avtohtone organizme in zmanjšujejo 

genetsko raznolikost ter pripeljejo do biološke homogenizacije morja (Galil, 2007). 

Pomembni vektorji prenosa morskih organizmov so ( Jakl in Mosor, 2016) : 

• ladijski promet, raziskovalne naftne platforme, balastne vode 

• kanali (povezovanje morja in oceanov s pomočjo kanalov) 

• marikultura  

• industrija žive morske hrane 

• morski akvariji (nameren ali naključen izpust vrst iz akvarija v morje) 

• industrija ribolovnih vab (naključno ali namerno uvajanje vrst, ki se uporabljajo kot 

ribolovne vabe) 

• uvajanje ogroženih vrst v nove habitate 

• znanstvena raziskovanja (uvajanje poskusnih organizmov) 

 

2.4 Spremembe v jadranski ihtiofavni 

 

Danes se v jadranski ihtiofavni dogajajo kvalitativne in kvantitativne spremembe. Številne vrste 

so prvič opažene v Jadranskem morju, vendar pa je opaženo tudi povečanje števila redkih vrst, 

predvsem pa tistih toploljubnih, ki so do zdaj bile razširjene izključno v južnem delu Jadrana, 

zdaj pa jih lahko najdemo tudi v osrednjem in severnem delu Jadrana (Dulčić in Dragičević, 

2011). 

Obstaja več razlogov za povečanje števila novih ribjih vrst v Jadranskem morju, med njimi so 

slabo raziskana ihtiofavna v globokem južnem Jadranu, povečano raziskovanje s pomočjo nove 

tehnologije in ribolovnih orodij za lov v velikih globinah. Strokovnjaki menijo, da so 

spremembe v klimatskih in hidrografskih procesih, ki se dogajajo v Jadranskem morju 

odgovorne za vstop nekaterih novih ribjih vrst, kot so Caranx crysos, Lagocephalus 

lagocephalus in Mycteroperca rubra v Jadran. Pomembno je omeniti, da so klimatske 

spremembe eden od razlogov za razširjanje vse večjega števila lesepsijskih migrantov v 
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Jadransko morje. Prisotnost lesepsijskih migrantov v Sredozemskem morju je postala normalna 

pojav, predvsem zaradi antropogenega vpliva, oziroma je posledica izgradnje Sueškega 

prekopa. Med drugimi pojavi je pomembno omeniti možnost aktivnega transporta novih 

organizmov zaradi pobega iz ribogojstva (Pagrus major), preko balastne vode (Elates 

ransonnetii), ali kateri koli  način, ki je povezan s človeško dejavnostjo (Dulčić in Dragičević, 

2011). 

V današnjem času se okoli 80 % vseh zalog tovora v svetu prevaža z ladjo, treba je opozoriti, 

da je organizacija prometa takšna, da ladja ni ves čas naložena s tovorom. Zaradi ravnotežja in 

stabilnosti, ladja nikoli ne sme pluti prazna, ampak namesto tovora mora imeti balast. S 

pojavom jeklenih ladij so se začele uporabljati balastne vode, torej morje v cisternah namesto 

peska ali kamna. Danes je zelo dobro znano, da je vodni balast najpomembnejši dejavnik ali 

vektor prenosa različnih vrst alohtonih organizmov, pri čem se pogosto uporabljajo izrazi „ 

biološka invazija“ ali „ biološko onesnaževanje“, ki je povzročeno zaradi uvajanja tujerodnih 

ribjih vrst. Znanstveniki ocenjujejo, da v današnjih razmerah okoli 80 000 ladij na leto prenaša 

okoli 12 milijard ton vodnega balasta, v njem pa je več kot 4500 različnih vrst organizmov. V 

vodnem balastu so predstavniki velikega števila morskih organizmov, od različnih vrst alg vse 

do praživali in ribjih vrst. Na takšen način se zaradi hitrega premika v velikih količinah 

povečuje možnost, da se vsa morja, predvsem Jadransko, pogosto obogatijo z novim alohtonim 

vrstami. Različni bazeni v Sredozemskem in Jadranskem morju se razlikujejo po okoljskih 

dejavnikih, ki so pomembni za preživetje in vzpostavitev večjih populacij tujerodnih vrst. Vrste 

različnega porekla imajo večjo možnost za preživetje, če v novem ekosistemu najdejo razmere, 

ki so podobne tistim v njihovem avtohtonem habitatu. Tako bi tropskim in subtropskim vrstam 

ustrezale ekološke razmere v vzhodnem delu Sredozemskega morja, vrstami zmernih področij 

pa ekološke razmere v severnem delu Jadranskega morja. Naravni ekosistemi, ki imajo manjšo 

biološko raznolikost, so bolj dovzetni vplivu tujerodnih vrst kot tisti na odprtem morju. Večina 

območij, kje se nahajajo pristanišča so izpostavljena vplivu tujerodnih vrst. Lagune in plitkejša 

obalna območja z ribogojnimi objekti so lahko žarišča sekundarnega vnosa tujerodnih vrst z 

ladjami. Lagune v najsevernejših področjih Jadranskega morja so v bližini velikih pristanišč in 

predstavljajo idealna področja za tujerodne vrste. Osnovni način prenosa tujerodnih vrst so z 

ladijskim prometom v ali iz severnojadranskih pristanišč. V Jadranskem morju obstaja problem 

vnosa neprečiščenih balastnih voda, ki je prisoten že več kot deset let, ampak zavest o 

nevarnostih, ki jih te vode predstavljajo za okolje je novejšega datuma in je posledica soočanja 
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z gospodarskimi škodami in zdravstvenim težavami v posameznih državah (Dulčić in 

Dragičević, 2011). 

Zadnji seznam rib jadranske ihtiofavne je bil objavljen leta 1996. in šteje 407 ribjih vrst in 

podvrst (Jardas, 1996). Trenutno število zabeleženih ribjih vrst in podvrst v Jadranskem morju 

znaša 449 (Dulčić in Dragičević, 2011). Trinajst novih zabeleženih vrst v Jadranu so lesepsijski 

migranti in je njihova prisotnost večkrat potrjena, kar nakazuje, da so nekateri od njih verjetno 

že vzpostavili stabilne populacije v Jadranskem morju. Sedem novih vrst, ki so bile do zdaj 

slabo raziskovane, so odkrili v južnem Jadranu v velikih globinah, in o njihovem statusu v 

Jadranskem morju je zelo malo znanega (Dulčić in Dragičević, 2011). 

Trenutne globalne klimatske spremembe in proces globalnega segrevanja imajo za posledico 

tudi spremembe v morskem ekosistemu. Kot odgovor na zvišanje temperature morja je opaženo  

razširjanje areala toploljubnih vrst rib proti severnemu področju in povečanje številčnosti 

redkih vrst, ki jim je južni Jadran predstavljal najsevernejše območje njihove razširjenosti. 

Izdelana je analiza na podlagi podatkov o številu toploljubnih vrst in podatkov o povprečni 

površinski temperaturi Jadranskega morja skozi tridesetletno časovno obdobje (1973-2003) v 

kateri so ugotovili medsebojno povezanost teh dveh podatkov. To dodatno potrjuje povezavo 

med ekološkimi in hidrološkimi dejavniki Jadrana in globalnimi klimatskimi spremembami 

(Grbec idr., 2008). 

Ribe, kot poikilotermi organizmi reagirajo na spremembe v temperaturi, kar je vidno iz 

razširjanja areala toploljubnih vrst proti severnemu območju. Najdene toploljubne ribje vrste v 

severnem Jadranu nakazujejo na določen trend pojavljanja. Najprej so zabeležene migracije 

majhnega števila odraslih osebkov, potem je prišlo do razmnoževanja osebkov in na koncu do 

pojava zgodnih razvojnih faz rib (jajc in larv). Takšni trendi so zabeleženi tudi v drugih 

področjih, kot so Severno morje in Biskajski zaliv (Dulčić in Dragičević, 2011). 

Nekatere od novih ribjih vrst kot je ostrozobi morski kuščar (Saurida undosquamis) imajo v 

nekaterih držav izjemen gospodarski pomen, ker se masovno lovi v Egejskem morju, predvsem 

v Turčiji. Ta ribja vrsta je vse bolj pogosta vzdolž albanske obale. Ostrozobi morski kuščar je 

tudi plenilec, s tega vidika je zelo zanimivo pojavljanje ribje vrste Equulites klunzingeri v 

Jadranu, ki v Egejskem morju predstavlja njegovo glavno hrano. V primeru povečanja števila 

ostrozobega morskega kuščarja v Jadranu se bo odprla  možnost za njegovo gospodarsko 

izkoriščanje. Pomembno je omeniti tudi bogat ulov skakavke (Pomatomus saltatrix), ki so je v 

decembru leta 2003. ribiči v Tarski vali (Hrvaški Istri) ujeli v količinah nad 1,5 ton. Skakavka 
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v tem področju nikoli ni bila opažena, zato ne preseneča, da je bila med ribiči povsem neznana 

vrsta. To je tudi najsevernejši pojav te vrste v Jadranskem morju. Skakavka se je do zdaj lovila 

samo v južnem Jadranu, zdaj pa se lovi v večjih količinah v južnem in osrednjem Jadranu. 

Skakavka je tipični predstavnik plenilcev, ki se na širšem področju ustja reke Neretve v južni 

Dalmaciji prehranjuje večinoma s ciplji (Mugil cephalus). Ciplji so najpomembnejši del 

ribolova na tem področju in je zaradi plenjenja skakavke njihov ulov zmanjšan. Ribiči na tem 

področju si predstavljajo skakavko kot velikega škodljivca, ki uničuje ribiške mreže in 

parangale. Ribiči na tem področju še nimajo ustreznih orodij za uspešen ulov skakavke in zaradi 

tega je tradicionalen ribolov ciplja danes na robu propada. Potencialna ekonomska prednost pri 

izlovu skakavke še vedno ni uresničena. Znano je tudi, da skakavka dobro prenaša akvarijske 

razmere in je potencialen kandidat za vzgojo (Dulčić in Dragičević, 2011). 

V zadnjih let je opaženo tudi povečanje številčnosti in razširjanje rumenosne barakude 

Sphyraena viridensis. Prvi potrjeni podatek o tej vrsti se nanaša na primer ribe, ki so jo ujeli 

leta 1997. v bližni Rijeke (Dulčić in Soldo, 2004). Obstaja verjetnost, da je vrsta v Jadranskem 

morju prisotna že dlje časa, ampak zaradi velike podobnosti z vrsto škaram (Sphyraena 

sphyraena) ni bila opažena. V zadnjih letih je bolj pogosta in jo lahko štejemo med gospodarsko 

pomembno vrsto. V akvatoriju Lastova in Visa so zabeleženi primeri rumenousne barakude, ki 

so daljši od enega metra. Rumenousna barakuda je bila opažena po vsem Jadranskem morju, a 

najbolj severno na Rijeki (Dulčić in Soldo, 2004). 

Motnje zaradi navedenih sprememb v jadranski ihtiofavni se lahko ublažijo s spremembo 

zavesti ribičev z namenom prilagoditve na nove razmere. Na primer, zmanjšanje velikosti 

populacij cipljev (Mugil cephalus) zaradi plenjenja skakavke (Pomatomus saltatrix) je 

povzročilo upad prihodkov iz tradicionalnega izlova cipljev. Po drugi strani bi lahko ublažili to 

izgubo z lovom na skakavke, ki so v zadnjem času prisotne v velikih količinah. Podoben primer 

je tudi rumenousna barakuda (Sphyraena viridensis), ki je tudi prisotna v velikih količinah, 

ampak ne vzbuja veliko zanimanja pri ribičih, kot tudi ne pri potencialnih potrošnikih 

(Glamuzina in Dulčić, 2012). 

Danes se nekatere od toploljubnih vrst v Jadranskem morju, kot je npr. kostorog (Balistes 

capriscus) normalno pojavljajo vzdolž celega Jadrana in ne izključno v južnem Jadranu, kjer je 

bil prisoten pred 10- 15 leti nazaj. Pomemben je tudi podatek, da se kostorog lahko uporablja 

kot bioindikator segrevanja Zalivskega toka, saj njegova številčnost v tem obdobju narašča na 

območju Biskajskega zaliva in Irskega morja, kjer je drugače zelo redek. Zabeleženo je tudi 
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povečanje števila vrste Sphoeroides pachygaster (hrvaškega naziva kuglokož), ki je v Jadranu 

prvič zabeležen leta 1992 (Dulčić in Dragičević, 2011). 

Vse večje je število ribjih vrst, ki skozi Sueški prekop prihajajo v Sredozemsko morje in 

nadaljujejo svojo pot proti Jadranskemu morju in jih označujemo kot lesepsijske migrante. 

Lesepsijski migranti s svojo prisotnostjo nenehno spreminjajo ekosistem določenega področja 

in Sredozemsko morje v celoti. Doslej so zabeležili 82 vrst rib lesepsijskih migrantov v 

Sredozemskem morju in 13 vrst lesepsijskih migrantov v Jadranskem morju. Število 

indopacifiških vrst v Sredozemskem morju je vsako leto vse večje in  veliko število jih je že 

vzpostavilo svoje populacije v južnih območjih, kot so vode Libanona, Cipra, Turške in Grčije. 

Podoben scenarij se lahko pričakuje tudi v Jadranskem morju in lahko se sklepa, da bodo 

klimatske spremembe in segrevanje morja v prihodnosti vplivali na povečanje števila 

lesepsijskih migrantov v Jadranskem morju (Dulčić in Dragičević, 2011). 

Alohtona (tujerodna) vrsta je tista , ki ni domača v določenem ekosistemu, ampak je vanj  prišla 

z namernim ali naključnim vnosom. Znanstveniki ocenjujejo, da od vnesenih alohtonih vrst,  

kakih deset odstotkov najde prosto ekološko nišo in preživi, trije odstotki pa postanejo 

invazivne vrste. Avtohtona (nativna, domača) vrsta je tista, ki je geografsko razširjena tam od 

koder izvira. Z ekološkega vidika se vse tiste vrste, ki so prišle v novi ekosistem z naravnim ali 

antropogenim načinom, ter uspešno vzpostavile populacijo in z razširjanjem spremenile 

ekološko ravnotežje, označuje kot invazivne vrste. Mogoči vplivi invazivnih vrst so prikazani  

v tabeli 1. Novo invazivno vrsto je skoraj nemogoče odstraniti iz habitata, posebno iz morskega. 

Lahko pa se tudi zgodi da nova ribja vrst izgine zaradi pomanjkanja proste ekološke niše in 

plenjenja v zgodnjem stadiju naseljevanja (Dulčić in Dragičević, 2011). 

 

 Vplivi na ekosistem : 

- predatorstvo nad avtohtonim vrstami 

- zamanjšanje habitata za avtohtone vrste 

- večja kompeticija 

- prenos parazitov in bolezni 

- možnost hibridizacije in zmanjšanja genetske raznolikosti 

- spremembe v funkcioniranju ekosistema 

Socio-ekonomski vplivi : 

- mogoče gospodarsko izkoriščanje novih ribjih vrst 
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- strupene vrste, imajo negativen vpliv na zdravje 

- vpliv na ribolov kot posledica vpliva na populacije avtohtonih vrst 

- porast števila populacij gospodarsko nezanimivih vrst 

 

Tabela 1. Mogoči vplivi invazivnih vrst 

 

Vsaka nova vrsta, ki pride v Jadran, vpliva na ekosistem, ampak intenziteta vpliva je odvisna 

od več dejavnikov. Eden od pomembnih pogojev je vzpostavitev populacije v novem okolju 

oziroma zavzemanje proste ekološke niše. Za večino alohtonih vrst ne moremo ugotoviti, ali so 

vzpostavile populacije, ker so na voljo podatki samo za nekaj primerkov  (Dulčić in Dragičević, 

2011). 

Klimatske spremembe imajo lahko večji ali manjši vpliv na ekosistem, kar je odvisno od 

občutljivosti in prilagodljivosti ekosistema. Razen podnebja bodo imeli v prihodnosti 

pomembno vlogo v oblikovanju sestave flore in favne Jadrana tudi  vplivi kopna (evtrofikacija), 

vpliv ribolova in druge antropogene dejavnosti. Razporeditev organizmov je občutljivi kazalec 

klimatskih sprememb, ker so migracije rib opažene po celotnem Jadranskem morju. 

Razumevanje vpliva klimatskih sprememb na planet Zemljo je pomembno vprašanje, na katero 

odgovor iščejo raziskovalci po vsem svetu in je na vrhu prioritete številnih agencij za okolje 

(Dulčić in Dragičević, 2011). 

Možni vplivi klimatskih sprememb na ribje populacije ( Đođo in Dulčić, 2012). 

• Vpliv na razporeditev in številčnost ribjih populacij 

• Vpliv na metabolizem in fiziologijo rib 

• Vpliv na celoten ekosistem skozi prehranjevalne splete 

• Vpliv na življenjske cikle in razmnoževanje 

 

Prihodnja raziskovanja jadranske ihtiofavne bodo predvsem usmerjena v :  

a) raziskovanje avtohtone ihtiofavne (biološke in ekološke značilnosti, odnosi v prehranjevalni 

verigi, vpliv ribolova na populacije rib, biološka raznolikost, sistematika in taksonomija), 

b) zbiranje podatkov o mogočem vplivu novih alohtonih ribjih vrst na avtohtone vrste,  
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c) študije biologije in ekologije novih ribjih vrst, ki so vzpostavile svoje populacije v novih 

okoljih  

d) vzpostavljanje monitoringa, ki bi dal vpogled v trend razširjanja in dinamike populacij novih 

ribjih vrst, 

e) ugotavljanje prilagajanja novih ribjih vrst na razmere v novem okolju in  

f) genetske analize določenih ribjih populacij (Dulčić in Dragičević, 2011). 

 

 

3. SOCIO-EKONOMSKI POMEN IZBRANIH VRST RIB IN 

NJIHOV MOŽNI VPLIV NA EKOSISTEM JADRANSKEGA 

MORJA 

 

V navedenem poglavju bom obdelal šest alohtonih ribjih vrst, ki so večkrat opažene v 

Jadranskem morju, kar je razvidno iz baze podatkov pridobljenih z Inštituta za oceanografijo in 

ribarstvo v Splitu. Izbrane ribje vrste, kot so srebrnoproga napihovalka, skakavka, 

plavotočkasta trumpetača, rumenousna barakuda, temni morski kunec in bela kirnja bodo 

verjetno v prihodnosti ključno vplivale na jadranski ekosistem zaradi vse večjega števila 

opaženih osebkov v obdobju zadnjih deset let. Drugi kriterij za uvrstitev izbranih ribjih vrst v 

diplomsko delo so tudi posledice, ki so jih nekatere od njih  vnesle v  ekosistem Sredozemskega 

morja, ker na podlagi tega lahko predvidevamo njihov možni vpliv tudi v Jadranu. Tretji kriterij 

je možni vpliv novih ribjih vrst na zdravje človeka zaradi prisotnosti toksinov, ki negativno 

vplivajo na človeški orgnizem. 
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3.1 Biologija in status vrste Lagocephalus sceleratus – srebrnoproga 

napihovalka in njen možni vpliv v Jadranu 

 

Srebrnoproga napihovalka je razširjena na področju Atlantskega in Indijskega oceana, ter 

zahodnega Pacifika. V zadnjih letih je vse bolj prisotna v Sredozemskem morju, v katerega je 

prišla skozi Sueški prekop. Telo je podolgovato, koničasto v plavutnem delu, hrbtna in 

podrepna plavut sta nameščeni nasproti druga drugi, prsna plavut je široka. Trebušne plavuti 

nima. Glava je velika, v vsaki čeljusti se nahajata dva zoba z osrednjim precepom. Zaradi te 

značilnosti je cela družina dobila ime štirizobke (Tetradontidae). Na površini hrbta so majhne 

bodice, ki segajo do repne plavuti. Bodice se nahajajo tudi na trebušnem delu in segajo do 

analne odprtine. Zgornja stran telesa je srebrne ali sive barve s črnim pikami, trebušna stran je 

bele barve. Dolžina ribe znaša med 20 in 60 cm, maksimalno lahko zrastejo tudi do 110 cm. 

Največja zabeležena telesna masa je 7 kg. Ko je ogrožena, napihne svoje telo. Prehranjuje se z 

bentoškimi nevretenčarji, ribami in mehkužci (Dulčić in Dragičević, 2011).  

 

Slika 1. srebrnoproga napihovalka ( Lagocephalus sceleratus) 

 

Srebrnoproga napihovalka je zadnjih letih večkrat opažena v Jadranskem morju, kar je razvidno  

iz baze podatkov pridobljenih z Inštituta za oceanografijo in ribarstvo v Splitu. Prvič je bila 

opažena v bližini otoka Jakljana v južnem Jadranu (2012), druga nahajališča vrste so bila v 
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Tribunju pri Šibeniku (2013), v Vodicah (2014), otoku Lapad v južnem Jadranu (2015) in Budvi 

v Črni gori (2015). Obstaja še en podatek, da je opažena v Črni gori, ampak je datum neznan.  

Srebrnoproga napihovalka nima posebnega pomena v ekonomskem smislu, saj nima pomena v 

prehranjevanju prebivalcev, ki živijo ob Jadranski obali, ampak le v akvaristiki. Meso 

srebrnoproge napihovalke je zelo strupeno, ker vsebuje strup tetradotoksin, ki je 1250- krat 

močnejši od cianida (Dulčić, 2015). V vodah Sredozemskega morja je povzročila velike škode 

v gospodarstvu posameznih držav, predvsem zato, ker zelo hitro raste in se razmnožuje, ima 

močne zobe, je plenilec in vsejed. Uničuje ribiške mreže in parangale. S problemom naraščajoče 

populacije srebrnoproge napihovalke se že nekaj časa soočajo ribiči na Cipru, Grčiji in Turčiji. 

Skoraj polovica celotnega ulova vsebuje strupeno napihovalko, ki je sicer zelo agresivna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2. Ulov srebrnoproge napihovalke v Egejskem morju 

 

Eden od najbolj pomembnih možnih socioekonomskih vplivov srebrnoproge napihovalke v 

Jadranskem morju je vpliv na zdravje človeka in vpliv na ribolov kot posledica vpliva na 

populacijo avtohtonih vrst. Namreč, meso srebrnoproge napihovalke je toksično, ker vsebuje 
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tetradotoksin, močni nevrotoksin, ki deluje na živčevje človeka in zavira delovanje dihalnih 

centrov. Največje količine strupa so v jetrih, spolnih žlezah in koži napihovalke. Tetradotoksin 

je termostabilen strup, ki pri človeku povzroča težave z dihanjem in popolno paralizo. Za 

tetradotoksin ne obstaja protistrup, ampak žrtve zdravijo na način, da jih priključijo na aparat 

za ohranjanje vitalnih življenjskih funkcij in poskušajo odstraniti čim večje količine strupa iz 

telesa s pomočjo tehnike izpiranja želodca. V primeru povečanja populacije srebrnoproge 

napihovalke v Jadranskem morju zaradi klimatskih sprememb, ki imajo za posledico segrevanje 

morja, se lahko pričakuje scenarij iz Egejskega morja. Zaradi svoje agresivne narave in 

pomanjkanja naravnih sovražnikov, srebrnoproga napihovalka lahko povzroči škode v ribolovu 

in marikulturi v Jadranskem morju zaradi plenilstva gospodarsko pomembnih vrst. Druga 

nevarnost je seveda vpliv na zdravje človeka, oziroma možnost zastrupitve s tetradotoksinom 

zaradi manj znanja lokalnih prebivalcev in ribičev o biologiji vrste in nevarnosti, ki jih prinaša 

srebrnoproga napihovalka. 

Posledice, ki bi jih lahko srebrnoproga napihovalka pustila v Jadranskem morju v primeru 

vzpostavljanja in povečanja njene populacije (Dulčić, 2015) : 

• Napihovalka kot plenilec ima izrazit vpliv na prehranjevalno verigo v ekosistemu. 

• Zaradi pomanjkanja naravnih sovražnikov v ekosistemu Jadranskeg morja lahko pride 

do naraščanja številčnosti populacij napihovalk in izpodrivanja avtohtonih ribjih vrst ter 

zmanjšanja biološke raznolikosti. 

• Vpliv na morski ribolov. Zaradi močnih zob, uničuje mreže in parangale in pogoltne 

celotno ribo. 

 

Zaradi majhnega števila posameznih osebkov srebrnoprogih napihovalk, ki so najdeni na 

različnih lokacijah v Jadranskem morju, še ni mogoče govoriti o vzpostavitvi populacije. V 

primeru povečanja populacije srebrnoprogih napihovalk v Jadranskem morju so možne 

navedene posledice. 
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3.2 Biologija in status vrste Pomatomus saltatrix – skakavka in njen možni 

vpliv v Jadranu 

 

Skakavka je razširjena v Avstraliji, ob obali Južne Afrike in Severne Amerike. Je čokate oblike, 

ovalno sploščena in podolgovata. Ima velike zobe. Na hrbtni strani je temno zelene barve in 

svetlo siva na ventralni strani. Je izraziti plenilec, prehranjuje se z različnimi ribami in tudi z 

mehkužci. Uvrščamo jo v družino Pomatomidae. Praviloma dosega težo do 10 kg in sega do 

90 cm v dolžino. Razmnožuje se jeseni (Glamuzina in Dulčić, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3. skakavka ( Pomatomus saltatrix) 

 

Populacijo skakavke so po podatkih Oceanografskega inštituta v Splitu, v decembru leta 2003. 

ribiči ulovili v količinah od 1,5 ton v Tarski vali v Istri (Glamuzina in Dulčić, 2008). Pred tem 

je bila razširjena samo na področju južnega Jadrana in so lovili le posamezne osebke. Danes 

ima skakavka status avtohtone ribje vrste in je razširjena po celem Jadranskem morju. 

Skakavka je predstavnik plenilcev, ki se na širšem območju ustja reke Neretve prehranjuje s 

cipljem batašem (Mugil cephalus), ki na tem območju predstavlja pomemben del ribolova 

(Glamuzina in Dulčić, 2008). Posledica pojava skakavke v velikih količinah na tem območju je 

zmanjšanje populacije ciplja bataša. Na eni strani imamo negativni socio-ekonomski vpliv 

skakavke na morski ribolov, ker uničujejo ribiške mreže, da izkoristijo plen, na drugi strani pa 

možen pozitivni socio-ekonomski vpliv na sektor ribolova in možnost izkoriščanja skakavke, 

ker gre za kakovostno ribo. Gospodarska prednost lova skakavke še vedno ni realizirana, ker 
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ribiči nimajo ustreznega orodja, da bi lahko lovili skakavke v večjih količinah. Zato je 

tradicionalni ribolov ciplja bataša na ustju reke Neretve danes na robu propada, gospodarska 

korist lova skakavke pa do nadaljnjega ostaja nerealizirana (Dulčić in Dragičević, 2011). V 

primeru skakavke gre za negativni socio-ekonomski vpliv na sektor ribolova zaradi 

nezmožnosti, da bi njena prisotnost imela gospodarsko prednost. V primeru skakavke imamo 

dvojni učinek na populacijo rib in industrijo. Znano je tudi, da skakavka dobro prenaša 

akvarijske razmere, zato je potencialni kandidat za vzrejo. 

 

 

Slika 4. Posledica napada skakvke na cipla bataša Mugil cephalus 

 

Strokovnjaki ocenjujejo, da 30 ton ciplja bataša (Mugil cephalus) na leto na področju ustja 

Neretve pojejo skakavke (Glamuzina, 2009). Skakavke ciplja tudi zgrizejo in poškodujejo. 

Zmanjšanje števila ciplja bataša bo pripeljalo do kopičenja neporabljene organske snovi v 

lagunah in na plažah reke Neretve, kar bo negativno vplivalo na kakovost teh območij za 

rekreativne in turistične namene. Edini ukrep, ki se lahko sprejme za aktivno zmanjševanje 

populacije skakavk, je ribolov med selitvijo zaradi drstenja, ko imajo skakavke predvidljiva 

gibanja in točno določena mesta za drstenje. Podoben način prelova se izvaja v Turčiji. Da bi 

se začel izvajati tudi na Hrvaškem, je treba raziskati migracijske poti in poiskati obstoječa 

mesta naravne vzreje (Dulčić in Dragičević, 2011). Obstaja tudi še ena nevarnost, namreč z 
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zmanjševanjem števila glavne hrane, torej ciplja bataša, skakavka ne bo izginila, ampak se bo 

osredotočila na druge vrste morskih rib. Da se je ta proces že začel, je razvidno iz več 

najdenih primerov pohabljenih rib, predvsem orade. Skakavka ima zaradi invazivnega značaja 

že zdaj veliki vpliv na prehranjevalno verigo v ekosistemu in obstaja nevarnost, da lahko 

zaradi pomanjkanja naravnih sovražnikov v ekosistemu Jadranskeg morja izpodrine nekatere 

avtohtone ribje vrste ter na ta način zmanjša biološko raznolikost. 

 

Slika 5. Posledica napada skakavke na orado 

 

3.3 Biologija in status vrste Fistularia commersonii – plavotočkasta 

trumpetača in njen možni vpliv v Jadranu 

 

 Vrsta Fistularia commersonii je razširjena na področju Indijskega in Tihega oceana, na zahodni 

obali Osrednje in Južne Amerike ter v Sredozemskem morju. Telo je podolgovato, glava dolga 

in sploščena. Gobec je dolg in cevast, na vrhu gobca so majhna zaokrožena usta. Zobje so zelo 

majhni. Hrbtna in podrepna plavut sta nasprotno nameščeni. Glava in hrbet so sive do zelene 

barve,  posamezni osebki imajo modre pike ali temnejše črte na hrbtnem delu telesa. Hrbtna in 

podrepna plavut sta oranžne barve. Zraste do dolžine 160 cm. Živi samostojno in v manjših 
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skupinah. Prehranjuje se z drugimi ribami, mehkužci in raki. V Sredozemskem morju se 

večinoma prehranjuje z ribami, kot so bukva (Boops boops), gira (Spicara smaris) in trlja 

(Mullus barbatus). O razmnoževanju plavotočkaste trumpetače v Sredozemskem morju ni 

podatkov, v matičnem arealu se razmožuje v toplejšem delu leta (Dulčić in Dragičević, 2011). 

Plavotočkasta trumpetača je skozi leta večkrat opažena v Jadranskem morju, kar je razvidno iz 

baze podatkov pridobljenih z Inštituta za oceanografijo in ribarstvo v Splitu. Prvič je opažena 

v mestu Tricase Porto v južni Italiji (2006), drugo nahajališče vrste je bilo opisano v bližini 

otoka Sv. Andrija v Dubrovniku (2006), nato v Črni gori (2007), Molunatu v južnem Jadranu 

(2011),  Budvi v Črni gori (2013) in Tivatu (2013). Plavotočkasta trumpetača je primer 

invazivne vrste, ki se šteje med 100 najbolj škodljivih ali problematičnih invazivnih vrst. 

 

 

Slika 6. plavotočkasta trumpetača ( Fistularia commersonii) 

 

Plavotočkasta trumpetača se zelo hitro razširja po Sredozemskem morju, zato je dobila ime 

„lesepsijski sprinter“. Obravnavamo jo kot primer invazivne vrste, ker se prehranjuje z 

gospodarsko pomembnimi vrstami rib, kot so bukva, gira in trilja in nima naravnega sovražnika, 

ki bi reguliral njeno naravno populacijo. Vrsta nima gospodarskega pomena za lokalno 

prebivalstvo ob Jadranski obali, ampak je izraziti plenilec gospodarsko pomembnih ribjih vrst 

in bi imela njena potencialna razširjenost v Jadranu negativne posledice. Obstaja tudi nevarnost, 
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da se v novem okolju v prehranjevalni verigi začne hraniti s pomembnimi vrstami, kot sta 

sardela in inčun in zato predstavlja potencialni problem za gospodarski ribolov na Hrvaškem. 

(Glamuzina in Dulčić, 2012). 

V primeru vzpostavitve večje populacije plavotočkaste trumpetače v Jadranskem morju, obstaja 

nevarnost za zmanjšanje populacije sardele in inčuna, ki so pomembni v gospodarskem 

ribolovu. Do sedaj zaenkrat ni zabeleženega negativnega vpliva plavotočkaste trumpetače na 

ekosistem Jadranskeg morja. 

 

3.4 Biologija in status vrste Sphyraena viridensis - rumenousna barakuda in 

njen možni vpliv v Jadranu 

 

Vrsta Sphyraena viridensis je razširjena na vzhodnem delu Atlantskega oceana in 

Sredozemskega morja. Telo je podolgovato in ovalne oblike. Gobec je podolgovat, v ustih so 

močni in koničasti zobi. Barva telesa je na hrbtni strani temno siva ali modra, na bokih pa je 

srebrna. Podrepna plavut je sive barve. Dolžina ribe znaša med 40 do 50 cm. Največji ulovljeni 

primerek je imel 8,2 kg. Živi v pelagijalu, je hitra in agresivna ribja vrsta. Prehranjuje se z 

mehkužci, raki in ribami. V Jadranskem morju je vse bolj pogosta na območju zunanjih otokov, 

na Visu in Biševu. Rumenousna barakuda je že več let opažena v Jadranskem morju, kar je 

razvidno iz baze podatkov pridobljenih z Inštituta za oceanografijo in ribarstvo v Splitu. Prvič 

je opažena v mestu Rijeka (1997), kasneje je postala pogosta vrsta v osrednjem in južnem 

Jadranu (Dulčić in Dragičević, 2011).  

Slika 7. rumenousna barakuda ( Sphyraena viridensis) 
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Rumenousna barakuda ima okusno in kakovostno meso in zaradi tega obstaja možnost, da bo 

v prihodnosti imela določen pomen v gospodarskem in športnem ribolovu na Jadranskem 

morju. Trenutno ima manjši pomen pri prehranjevanju prebivalcev, ki živijo ob Jadranski obali. 

V prihajajočih letih bo imela rumenousna barakuda vse večji pomen za Hrvaško (Dulčić in 

Glamuzina, 2012). Zaradi podobnosti z ribjo vrsto škaram (Sphyraena sphyraena) je mogoča 

napačna določitev vrste s strani lokalnih ali športnih ribičev. Škaram ima precejšen gospodarski 

pomen v hrvaškem morskem ribolovu. 

Številne najdbe nakazujejo na to, da je populacija rumenousne barakude v Jadranskem morju 

že vzpostavljena. Rumenousna barakuda je hitra in agresivna vrsta, ampak ni podatka o njenem  

negativnem vplivu na ekosistem Jadranskega morja. V primeru povečanja populacije 

rumenousne barakude so možni negativni vplivi na gospodarsko pomembni ribji vrsti inčuna 

in sardele, predvsem zaradi upada populacij. Rumenousna barakuda nima sovražnika, ki bi 

reguliral naravno populacijo in zato obstaja možnost, da povzroči neravnotežje v prehranjevalni 

verigi v ekosistemu Jadranskega morja. 

 

3.5 Biologija in status vrste Siganus luridus - temni morski kunec in njen 

možni vpliv v Jadranu 

 

Razširjena je v vzhodnem delu Indijskega oceana in vzdolž vzhodne obale Afrike. Temni 

morski kunec je eksotična vrsta, ki se je že razširila v Sredozemskem morju na področju Izraela, 

Libanona, Grčije, Cipra in Tunizije. Telo je visoko in eliptične oblike, plavuti so ostre. Glava 

je konkavne oblike, gobec pa je top. Barva telesa je od temno rjave pa vse do temno zelenih 

odtenkov. Dolžina ribe znaša med 10 in 22 cm, maksimalno lahko zraste do 30 cm. Živi v 

skupinah in je rastlinojeda vrsta, ki se prehranjuje z rjavimi algami. Vse plavuti vsebujejo 

bodice, ki so blago strupene in služijo za obrambo pred plenilci. Drstijo se od aprila do avgusta 

(Dulčić in Dragičević, 2011). Temni morski kunec je večkrat opažen v Jadranskem morju, kar 

je razvidno iz baze podatkov pridobljenih z Inštituta za oceanografijo in ribarstvo v Splitu. Prvič 

je opažen v Trstu (2010), potem na Mljetu (2010), Molunatu v južnem Jadranu (2011), Bigovi 

v Črni gori (2014), Ulcinju v Črni gori (2016). 
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Slika 8. temni morski kunec (Siganus luridus) 

 

Temni morski kunec ima manjši gospodarski pomen na območju mediteranskih državah, kjer 

je razširjen. Obstajajo podatki, da so ga poskušali uporabljati v marikulturi, ampak brez 

velikega uspeha. Zaradi strupenih bodic, lahko predstavlja manjšo nevarnost za človeka. 

Namreč vse telesne bodice so blago strupene. Zabeleženo je tudi nekaj primerov zastrupitve 

ciguatera v vzhodnem Mediteranu zaradi uporabe mesa temnega morskega kunca v človeški 

prehrani (Glamuzina in Dulčić, 2012). Zastrupitev ciguatera povzroča dinoflagelat, ki proizvaja 

toksin. Dinoflagelati se nahajajo na algah, s katerimi se temni morski kunec prehranjuje. Skozi 

prehranjevalno verigo toksin pride v organizem človeka in povzroča simptome, kot so bruhanje, 

driska in halucinacije. Če bi v Jadranskem morju populacija temnega morskega kunca 

naraščala, bi obstajala nevarnost za zdravje človeka, oziroma možnost zastrupitve ciguatera. V 

Jadranskem morju zaradi majhnega števila najdenih osebkov še nima nobenega pomena (Dulčić 

in Lipej, 2001). 

Kot je že omenjeno, je temni morski kunec rastlinojeda vrsta, ki se večinoma prehranjuje z 

rjavimi morskimi algami. V Jadranskem morju je zelo razširjena avtohtona rastlinojeda vrsta 

salpa (Salpa salpa). Strokovnjaki so odkrili, da je v vzhodnem Mediteranu temni morski kunec 

(Siganus luridus) skupaj s sorodno rastlinojedo vrsto bodljikava mramornica (Siganus 

rivulatus) izpodrinil salpo (Salpa salpa) ter zmanjšal številčnost njene populacije zaradi 

kompeticije za hrano (Golani idr., 2002). V primeru vzpostavljanja populacije temnega 

morskega kunca v Jadranu obstaja možnost, da bo negativno vplival na avtohtono jadransko 

salpo in jo zaradi kompeticije za hrano izpodrinil. 
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3.6 Biologija in status vrste Epinephelus aeneus – bela kirnja in njen možni 

vpliv v Jadranu 

 

Razširjena je na področju Atlantskega oceana, na zahodni obali Afrike od Maroka do Angole. 

Prebiva tudi na področju južnega dela Sredozemskeg morja, na področju Malte, Turčije, Italije, 

Grčije in Portugalske. Telo je robustno in podolgovato, hrbtna plavut je simetrična s podrepno 

plavutjo, repna plavut je zaokrožena. Barva telesa je zeleno siva. Lahko zraste do 120 cm in 

dosega 25 kg. Prehranjuje se večinoma z ribami in raki, včasih tudi z mehkužci. V 

Sredozemskem morju se drstijo spomladi. Vrsta je protoginični hemafrodit, kar pomeni, da 

zaradi odsotnosti ali manjšega števila moških osebkov, ženska spremeni spol. Poseljujejo 

kamnito dno v globinah od 20 do 200 m ( Dulčić in Dragičević, 2011). Bela kirnja je večkrat 

opažena v Jadranskem morju, kar je razvidno iz baze podatkov pridobljenih z Inštituta za 

oceanografijo in ribarstvo v Splitu. Prvič sta opažena dva osebka na področju Dubrovnika 

(1998), potem en osebek na področju Dubrovnika (1999), Dugem otoku (2006), Čiovu (2015), 

Tribunju (2013) in Hvarskem kanal (2012). Bela kirnja je še vedno redka ribja vrsta v Jadranu,  

v prihodnosti je možno njeno razširjanje proti severnemu Jadranu. Najbolj severna najdba  bele 

kirnje je na področju Dugog otoka (Dulčić idr., 2006). 

 

Slika 9. bela kirnja ( Epinephelus aeneus) 

 

Na področjih kjer je vrsta razširjena ima gospodarski pomen, izkorišča se v marikulturi in v 

športnem ribolovu. Na področju Jadranskega morja je redka in nima večjega pomena. Zanimiv 
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je podatek, da so raziskovali status bele kirnje v Jadranu in so prišli do zaključka, da se vrsta 

uspešno razmnožuje na področju južnega Jadrana in da se njena populacija vsako leto povečuje. 

Drugi zaključek raziskovalcev je, da bela kirnja počasi naseljuje področje osrednjega in 

severnega Jadrana (Dulčić in Glamuzina, 2012). Na podlagi teh zaključkov lahko rečemo, da  

bo imela bela kirnja možne pozitivne učinke na gospodarski in športni ribolov v Jadranskem 

morju, predvsem zaradi okusnega in kakovostnega ribjega mesa in možnosti vzreje v 

marikulturi. 

Zaradi kompleksnega življenjskega cikla in zelo počasnega spolnega dozorevanja bela kirnja 

predstavlja zelo občutljiv organizem jadranskega ekosistema. Zaradi opisanih bioloških 

značilnosti, predvsem pa zaradi prelova se je njena populacija v Mediteranu na začetku 

devetdesetih let zmanjšala. V plitkejših vodah kirnje predstavljajo plenilce in bi povečanje 

njihove populacije in prehod v nove habitate v Jadranskem morju zagotovo spremenilo trofično 

strukturo ekosistema. Seveda bi bela kirnja  v tem smislu predstavljala tudi novi ribolovni vir 

(Dulčić in Glamuzina, 2012). Bela kirnja je bila pred obdobjem devetdesetih letih redka v 

južnem Jadranu, potem je začela migrirati proti osrednjemu in severnemu Jadranu. Z biološkega 

in ekološkega vidika obstajajo negativni učinki, ker je število nekaterih avtohtonih vrst 

zmanjšano zaradi kompeticije s kirnjo (Dulčić in Glamuzina, 2008). Do zdaj ni bilo obsežnih 

raziskav o negativnih in pozitivnih vplivih bele kirnje na ekosistem in ribolov v Jadranskem 

morju in seveda obstaja potreba za začetek raziskovanja možnih učinkov te vrste na ekosistem 

Jadrana.  

 

4. PRIJAVA NENAVADNIH IN REDKIH RIB IZ JADRANA 

 

V primeru ulova nenavadne ali redke ribje vrste obstaja možnost, da je ne moremo določiti, tudi 

ne s pomočjo strokovne literature. Pri tem je pomembno, da ribjo vrsto fotografiramo in 

pošljemo določene informacije o primerku strokovnjakom za ihtiologijo. Na takšen način 

pomagamo pri spremljanju nove ribje vrste v Jadranskem morju in omogočamo boljši vpogled 

strokovnjakom v spremembe, ki se dogajajo v jadranski ihtiofavni. Pomembno je narediti 

kakovostno fotografijo ribje vrste za čimbolj natančno identifikacijo in skupaj s fotografijo 

priložiti obvezne informacije, kot so datum, dolžina in masa ribe, lokacija ulova, globina in 

ribolovno orodje. 



27 
 

Primer : 

Datum: 15.11.2011 

Lokacija: Šibenski kanal 

Globina: Okoli 35 metrov 

Dolžina ribe: 174 mm 

Masa ribe: 86,61 g 

Orodje: Ribiška palica 

Priložena slika : 

 

 

Slika 10. temni morski kunec ( Siganus luridus) 

 

 

 



28 
 

5. ZAKLJUČEK 

 

V sestavi jadranske ihtiofavne se dogajajo kvantitativne in kvalitativne spremembe. 

Najpomembnejše so tiste spremembe, ki jih povzroča  globalno segrevanje in zvišanje 

temperature morja. Raziskave so pokazale pojav migracij nekaterih ribjih vrst proti severnemu 

Jadranu, predvsem tistih ribjih vrst, ki so termofilne. V diplomskem delu sem obravnaval primer 

skakavke (Pomatomus saltatrix), ki je bila kot alohtona vrsta že pred štirinajstimi leti  razširjena 

na področju južne Dalmacije. Danes je skakavka razširjena po celotnem Jadranu in je postala 

avtohtona vrsta. Drugi primer je bela kirnja (Epinephelus aeneus), ki je v obdobju pred 

devetdesetimi razširjena le na področju južne Dalmacije, danes jo lahko opazimo na področju 

severne Dalmacije. Opaženi so tudi posamezni primeri nekaterih ribjih vrst, ki niso specifične 

za Jadransko morje, ampak so prisotne v toplejših območjih, kot so temni morski zajec (Siganus 

luridus), srebrnoproga napihovalka (Lagocephalus sceleratus) in plavotočkasta trumpetača 

(Fistularia commersonii). Iz tega je razvidno, da klimatske spremembe tudi vplivajo na 

migracije ribjih vrst v Jadranskem morju, še toliko bolj, če upoštevamo dejstvo, da se je 

povprečna temperatura jadranske vode v zadnjih sto letih zvišala za okoli 0,3 °C. Klimatske 

spremembe bodo v prihodnosti imele velik vpliv na jadranski ekosistem, ker so nekatere nove 

vrste, kot so plavotočkasta trumpetača in srebrnoproga napihovalka izrazito invazivne in   

nimajo naravnega sovražnika, ki bi reguliral njihove naravne populacije v Jadranu. Drugi 

pomembni dejavnik, o katerem sem govoril v svojem diplomskem delu, je antropogeni vpliv, 

torej, človeška dejavnost, ki je pomembno vplivala na spremembe v morskih ekosistemih. 

Izgradnja Sueškega prekopa je povzročila migracije nekaterih novih vrst, plavotočkaste 

trumpetače, srebrnoproge napihovalke in temnega morskega kunca v Sredozemsko morje. 

Srebrnoproga napihovalka je zaradi svojega invazivnega značaja že naredila velike škode v 

gospodarstvih Turčije, Cipra in Grčije, predvsem zaradi tega, ker uničuje ribolovne mreže in 

pogoltne celotno ribo. Danes se srebrnoproga napihovalka normalno pojavlja v Sredozemskem 

morju. Plavotočkasta trumpetača je invazivna vrsta in lesepsijski migrant, ki se zelo hitro 

razširja in se prehranjuje z gospodarski pomembnimi vrstami, kot so bukva (Boops boops), gira 

(Spicara smaris) in trlja (Mullus barbatus). Zaradi tega v primeru povečanja njene populacije v 

Jadranskem morju obstaja nevarnost za zmanjšanje gospodarsko pomembnih vrst. Temni 

morski kunec je lesepsijski migrant, ki je močno vplival na populacije salp (Salpa salpa) v 

Sredozemskem morju in jih je izpodrinil zaradi kompeticije za hrano. Podoben scenarij se 
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pričakuje tudi v Jadranskem morju, v primeru povečanja populacije temnega morskega kunca. 

Balastne vode so danes eden od pomembnih vektorjev za prenos različnih vrst alohtonih 

organizmov. Kot je že omenjeno, v balastnih vodah je različno število morskih vrst in nekateri 

najdejo v novem okolju prosto ekološko nišo ter imajo možnost za vzpostavitev populacije. 

Zaradi neprečiščenih balastnih voda se nekatere države danes soočajo z gospodarskimi in 

zdravstvenimi težavami. Nekatere nove ribje vrste, ki so obdelane v diplomskem delu, bodo s 

socio-ekonomskega vidika pomembne, nekatere pa škodljive za jadranski ekosistem. Če 

vzamemo primer skakavke, ugotavljamo, da ima dvojni učinek na industrijo in ribolov. Na 

primer, uničenje populacije cipljev na ustju reke Neretve predstavlja veliki problem za ribiče in 

obrtnike, po drugi strani, pa bi imeli gospodarsko korist če bi ribiči imeli ustrezna orodja za 

ulov skakavke, ki je kakovostna riba in je v velikih količinah prisotna na tem območju. V 

primeru povečanja populacije srebrnoproge napihovalke v Jadranskem morju, obstaja 

nevarnost za zdravje človeka, oziroma možnost zastrupitve s tetradotoksinom zaradi 

nepoznavanja biologije in značilnosti vrste. Zaradi invazivnega značaja, srebrnoproga 

napihovalka lahko vpliva na zmanjšanje nekaterih gospodarsko pomembnih vrst, ker se 

prehranjuje z različnimi morskimi organizmi. V tem primeru je srebrnoproga napihovalka  

škodljiva s socio- ekonomskega vidika, ker lahko negativno vpliva na gospodarski ribolov na 

Jadranu in predstavlja nevarnost za zdravje človeka. Temni morski kunec lahko predstavlja 

nevarnost za človekovo zdravje zaradi prehranjevanja z rjavimi algami, ki lahko vsebujejo 

dinoflagelate (oklepne bičkarje), ki izločajo ciguatoksine, in obstaja možnost za zastrupitev 

ciguatera. Po drugi strani pa je temni morski kunec gospodarsko nezanimiva vrsta in v primeru 

povečanja njegove populacije v Jadranu ne bi imel velikega pomena. Plavotočkasta trumpetača 

je s socio-ekonomskega vidika lahko škodljiva vrsta, ker se prehranjuje z gospodarsko 

pomembnimi vrstami in predstavlja nevarnost za gospodarski ribolov na Jadranu. V primeru 

povečanja njene populacije v Jadranskem morju obstaja tudi nevarnost, da v novem okolju v 

prehranjevalni verigi začne iskati novo hrano, kot sta sardela in inčun in s tem predstavlja škodo 

za hrvaški gospodarski ribolov. Rumenousna barakuda je že razširjena po vsem Jadranu, ampak 

še vedno nima velikega gospodarskega pomena, razen v športnem ribolovu. V prihodnosti bo 

zanimiva vrsta, predvsem zaradi kakovosti njenega mesa. Bela kirnja je gospodarski pomembna 

vrsta, ampak še vedno ni prisotna v takšnih količinah, da bi se lahko izkoriščala. V prihodnosti 

bo imela gospodarski pomen in pomen za vzgojo v marikulturi.  

 Izbrane nove ribje vrste, ki sem jih opisal v svojem diplomskem delu, bodo imele v prihodnosti 

zaradi segrevanja morja in iskanja novih habitatov veliki socio-ekonomski vpliv in vpliv na 
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ekosistem Jadranskeg morja. Zaradi tega so potrebna nadaljnja ihtiološka raziskovanja in ukrepi 

strokovnjakov na tem področju in seveda ozaveščanje prebivalcev Zemlje o biologiji in pomenu 

ribjih vrst in nevarnosti, ki jih prinašajo klimatske spremembe. Le na ta način bomo omogočili 

ohranjanje Jadranskega morja in njegove biološke raznolikosti in uživali v njegovi modri lepoti 

in naravi. 
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