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1 ATTIVITA’ CONDOTTA SUL BACINO
IDROGRAFICO DEL FIUME LIVENZA

1 DEJAVNOST NA POVODJU REKE LIVENZA

Il risultato principale che il progetto
GREVISLIN (progetto finanziato nell’ambito
del Programma Interreg V-A Italia-Slovenia
2014-2020) si prefigge di raggiungere è la
realizzazione e l'implementazione di una
azione pilota a lungo termine che preveda
la pianificazione strategica e lo sviluppo e
la tutela delle infrastrutture e dei servizi
ecosistemici verdi, l’introduzione del
monitoraggio transfrontaliero dello stato
delle acque, nonché il miglioramento delle
specie e degli habitat nelle aree Natura
2000.

Glavni rezultat, ki ga želi projekt
GREVISLIN (projekt, ki je financiran v
okviru programa Interreg VA ItalijaSlovenija 2014–2020), je uresničitev in
izvajanje dolgoročnega pilotnega ukrepa,
ki vključuje strateško načrtovanje in razvoj
ter zaščito zelene infrastrukture in
ekosistemskih storitev, uvedba čezmejnega
spremljanja stanja voda ter izboljšanje
vrst in habitatov na območjih Natura 2000.

Il presente documento riporta i risultati Ta dokument poroča o končnih rezultatih
finali (o deliverable) relativi allo studio (ali izročljivih rezultatih) povezanih s
študijo ribje skupnosti;
della comunità ittica;
L’indagine
ittiologica,
costituisce
l’elemento fondamentale per le attività di
cui al Workpackage 3.2, i cui obiettivi
riguardano
fondamentalmente
la
valutazione della presenza e della
diffusione delle specie ittiche aliene e
l’analisi genetica sulle specie ittiche
bersaglio, quali pricipalmente barbo italico
(Barbus plebejus), luccio cisalpino (Esox
cisalpinus) e temolo italico (Thymallus
aeliani). I censimenti ittici sono stati
eseguiti con metodi quantitativi e semiquantitativi; le tecniche applicate sono
state l’ elettropesca, sia a guado che da
barca, l’uso di bertovelli e bilancini,
controlli del pescato dei bilancioni e per il
temolo l’utilizzo di pescatori sportivi
esperti. Le stazioni di indagine sono state

Zlasti ihtiološka raziskava je temeljni
element za dejavnosti iz delovnega sklopa
3.2, katerih cilji v bistvu zadevajo oceno
prisotnosti in razširjenosti tujerodnih vrst
rib ter genetsko analizo na ciljnih vrstah
rib, kot so predvsem grba (Barbus
plebejus), južna ščuka (Esox cisalpinus) in
jadranski lipan (Thymallus aeliani). Popisi
rib so bili izvedeni s kvantitativnimi in
polkvantitativnimi metodami; uporabljene
tehnike so bile elektroribolov, tako z
bredenjem kot s čolnom, uporaba mreže
tipa „coghill“ in palic, preverjanje ulova
na velikih mrežah in za lipane uporaba
izkušenih ribičev. Skupaj je bilo 13
merilnih postaj, od tega 9 na glavnih
pritokih in 4 na glavnem porečju reke
Livenza. Rezultati popisov, potrjeni tudi z
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in totale 13, di cui 9 sui principali affluenti
e 4 sull’asta principale del fiume Livenza. I
risultati dei censimenti, corroborati anche
da indagini conoscitive e interviste di
pescatori esperti hanno permesso di
identificare 45 specie ittiche presenti. Di
queste 12 sono risultate alloctone
(abramide,
barbo europeo,
carassio
dorato, pseudorasbora, rodeo, gambusia,
luccio mitteleuropeo, lucioperca, trota
iridea, trota fario, pesce gatto punteggiato
e siluro).

raziskavami za ugotavljanje dejstev in
razgovori z izkušenimi ribiči, so omogočili
identifikacijo 45 prisotnih vrst rib.
Ugotovljeno je bilo, da je od teh 12
alohtonih (ploščič, navadna mrena, zlata
ribica, psevdorazbora, pezdirk, gambuzija,
južna ščuka, smuč, šarenka, potočna
postrv, kanalski som in pravi som).
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1

UVOD

Projekt Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, imenovan “GREVISLIN”, je bil namenjen
oceni splošnega stanja in rečne funkcionalnosti reke Livenze ter prisotnosti in razširjenosti
avtohtonih in eksotičnih vrst rib.
Sprva je projekt vključeval študijo ribje populacije na skupno 13 postajah, od tega 7, ki jih
je predvideval projekt in 6 dodatnih na manjšem vodnem omrežju sektorja Veneto v
porečju reke Livenza (Razpredelnica 1).
KODA

VODNO TELO

OBČINA

KRAJ

LI_03

Reka Livenza

Gaiarine

Francenigo

TV

1771956

5090928

LI_04

Reka Livenza

Motta di Livenza

Lorenzaga

TV

1782790

5074199

LI_05

Reka Livenza

Cessalto

Via Vela

TV

1785747

5070212

LI_06

Reka Livenza

San Stino di L.

Via N. Tommaseo

VE

1796230

5062743

LI_08

Reka Monticano

Conegliano

P.te Circonv.

TV

1755619

5088168

LI_09

Reka Monticano

Gorgo al M.

Villa Revedin

TV

1776490

5076026

LI_10

Kanal Piavesella

Vazzola

Visnà

TV

1765728

5080980

LI_11

Rečica Lia

Fontanelle

Camino

TV

1771012

5077893

LI_12

Potok Rasego

Portobuffolè

Prà dei Gai

TV

1774738

5082929

LI_17

Potok Ghebo

Codognè

Campo Cervaro

TV

1765311

5084565

LI_18

Jarek Borniola

Fontanelle

Lutrano

TV

1770291

5078505

LI_19

Rečica Lia

Ormelle

Tempio

TV

1766594

5076502

Meduna di L.

Brische

TV

1782244

5080020

LI27-10 Jarek Morta Sambilino

POKRAJINA KOORD_X KOORD_Y

Razpredelnica 1 - Seznam raziskovalnih postaj

Kar zadeva le reko Livenza, vendar, vzorčenje rib samo z električnim ribolovom ni dalo
izčrpnih odzivov, glede na posebne značilnosti ekosistema je bilo odločeno, namesto da bi
strogo sledili protokolu, ki ga je predvideval projekt, da bi izvajali terenske raziskave. tudi
z različnimi sredstvi in metodami, s čimer bi okrepili prizadevanja in ne sledili logiki
stacionarnega vzorčenja. O teh postopkovnih spremembah smo razpravljali in so bile
odobrene s strani deželnih uradov, ki so pristojni za projekt.
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Na več kilometrskih odsekih so se nato izvajale akcije z električnim ribolovom in smo te
rezultate združili z nadzorom ulova in uporabo ribolovne velike mreže (imenovane
»padellone«), z uporabo vrst.mrež in mreže tipa „coghill različnih velikosti, intervjujev z
lokalnimi ribiči in uporabo strokovnih športnih ribičev.
Vse to nam je omogočilo, da opredelimo čim bolj celovito sliko o prisotnosti in sestavi ribje
favne te velike reke.
Ta vidik je zelo pomemben, zlasti na znanstveni ravni, saj je bilo doslej dejansko in
certificirano znanje zelo redko in nepopolno tako v deželi Veneto kot v Furlaniji.
Pomembno je torej tako, ker reka Livenza predstavlja nekakšno možno razvodnico med
donavskimi vrstami rib in tistimi, ki jih običajno pripisujejo padski regiji.
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2

MATERIALI IN METODE

2.1.1 Vzorčenje rib z električnim ribolovom
Popisi so bili izvedeni s tehniko električnega ribolova (ali electrofishing); za to operacijo so
bili uporabljeni, v skladu z najboljšo učinkovitostjo vzorčenja, fiksni impulzni električni
paralizator z enosmernim tokom in nastavljiva napetost (0,3-3 ampera, 150-600 voltov,
2500 W), impulzni električni paralizator (220-600 V); 0,8 -7 A; 0-100 i/s) in prenosni
impulzni električni paralizator z enosmernim tokom z nastavljivo napetostjo (3,8-7
amperov, 300-500 voltov, 1.300 W).

Slika 1 - Vzorčenje rib s fiksnim ali prenosnim električnim paralizatorjem (vir: Bioprogramm s.c.)

Električni ribolov je metoda, ki omogoča lov osebkov različnih velikosti in pripadnosti
različnim vrstam, zato ni selektivna in omogoča pregled kakovosti in količine populacije
rib, prisotne v določenem delu vodotoka. Pretok toka vzdolž telesa ribe spodbuja njeno
različno krčenje mišic, zaradi česar aktivno plava proti katodi in se postavlja z glavo proti
pozitivnemu polju.
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Ko je razdalja med pozitivnim poljem in ribo omejena, se žival imobilizira in jo izvajalec
pobere s pomočjo pristajalnih mrež.
Analiza je bila kvantitativna na večini merilnih postaj in so delovale skozi ponavljajoče se
prehode v prej omejenih sektorjih. V nekaterih posebnih primerih, kot sta reka Livenza in
spodnji del reke Monticano ter potok Lia) so zaradi hidroloških in pretočnih razmer izvajali
polkvantitativne preiskave z vzorčenjem iz čolna. V kalijevih okoljih je bilo treba delovati
s pulznim paralizatorjem, ki omogoča ribolov z uporabo veliko večjih moči.

Slika 2 - Vzorčenje rib s čolna (vir: Bioprogramm s.c.)

Vsi postopki za vzorčenje in analiza ihtiofavne so bili konzervativne narave in na koncu
merilnih operacij so bili vsi zajeti vzorci ponovno vneseni v vodotok na istem mestu
zajetja. Po vzorčenju so bili zajeti vzorci narkotirani in za vsakega posameznika sta bili
določeni skupna dolžina (približno ± 1 mm) in teža (približno ± 1 g).
Zbrani podatki so torej omogočili, da se za vsako od vrst rib določijo naslednji parametri:
gostota (izražena v ind/m2), biomasa (izražena v g/m2), indeksi številčnosti (I.A.) in
struktura populacije (I.S.).
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Gostota populacije
Ocena gostote populacije, izvedena na vseh kvantitativno nadzorovanih postajah, je bila
pridobljena z metodo ponavljajočega se prehoda (Moran & Zippin, 1958), iz katere je
ocenjeno N, skupno število posameznikov, ki so prisotni na vzorčenem odseku znanega
območja, npr.

N

C
(1  z n )

n

kjer je

Z=1–p

in kjer

C   Ci
i 1

Ci pomeni število ujetih posameznikov pri prehodu »i« in p koeficient ulovljivosti vrste, ki
je določen kot 1 - (C2/C1) v primerih, ko sta bila izvedena dva (v večini primerov) prehoda.
Gostota na enoto površine D, izražena kot ind/m2, je bila nato izračunana kot D = N/S, kjer
je S površina (v m2) vzorčenega rečnega odseka.
Biomasa
Ocena enotne biomase B, izražena v g/m2, za vsako najdeno vrsto je bila izračunana kot B
= (N*Wpovprečni)/S, kjer je Wpovprečni posamezna povprečna teža rib vsake vzorčene
populacije, S je površina (v m2) vzorčenega rečnega odseka in N ocenjeno število rib.
Indeks številčnosti
Polkoličinski indeks številčnosti (I.A.) po Moylu in Nicholsu (1973) in spremenjeni
Bioprogram je bil pripisan vsem najdenim vrstam in je opredeljen na naslednji način.
KOD/ŠTEVILČNOST (I.A.)

OPIS

1 - slaba

(1-2 osebka v 50 linearnih metrih)

2 - prisotna

(3-10 osebkov v 50 linearnih metrih)

3 - pogosta

(11-20 osebkov v 50 linearnih metrih)

4 - številčna

(21-50 osebkov v 50 linearnih metrih)

5 - prevladujoča

(>50 osebkov v 50 linearnih metrih)

Razpredelnica 2 - Polkoličinski indeks številčnosti (I.A.) po Moylu e Nicholsu (1973, sprem.)

Struktura populacije
Kar zadeva stanje prisotnih ribjih populacij, je bil sprejet indeks, ki prikazuje, kako so
posamezniki, zbrani pri vzorčenju, razporejeni po različnih starostnih skupinah v skladu s
spodaj navedenim modelom.
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INDEKS STRUKTURE POPULACIJE (I.S.)

RAVEN STRUKTURE POPULACIJE

1

Strukturirana in bogata populacija

2

Strukturirana populacija, vendar z omejenim številom
osebkov

3

Nestrukturirana populacija - prevlada mladih osebkov

4

Nestrukturirana populacija - prevlada odraslih osebkov

5

Nobeno ali malo osebkov rib glede na pričakovano
Razpredelnica 3 - Indeks in raven strukture populacije (I.S.)

2.2

Dodatne terenske raziskave

Kar zadeva le reko Livenza, ker vzorčenje rib samo z električnim ribolovom ni dalo izčrpnih
odzivov, glede na posebne značilnosti ekosistema je bilo odločeno, namesto da bi strogo
sledili protokolu, ki ga je predvideval projekt, da bi izvajali terenske raziskave. tudi z
različnimi sredstvi in metodami, s čimer bi okrepili prizadevanja in ne sledili logiki
stacionarnega vzorčenja.
Kampanje so bile nato izvedene z električnim ribolovom s čolnom v dolžini več kilometrov,
pri čemer je bil vodotok razdeljen na zgornji tok -LI_AC- (od kraja Gaiarine do sotočja reke
Monticano) in spodnji tok -LI_BC- (od sotočja reke Monticano do kraja San Stino di
Livenza), in te rezultate smo združil z dodatnimi raziskavami, da bi opredelili čim bolj
celovito sliko o prisotnosti in sestavi ribje favne te velike reke.
Ta vidik je zelo pomemben, zlasti na znanstveni ravni, saj je bilo doslej dejansko in
certificirano znanje zelo redko in nepopolno tako v deželi Veneto kot v Furlaniji.
Pomembno je torej tako, ker reka Livenza predstavlja nekakšno možno razvodnico med
donavskimi vrstami rib in tistimi, ki jih običajno pripisujejo padski regiji.
Te dodatne preiskave so na primer vključevale uporabo ribolovne velike mreže (imenovane
tudi »padellone«), ki se nahaja na reki Livenza v občini Torre di Mosto (VE).
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Slika 3 - Velika ribolovna mreža in hiška na reki Livenza v občini Torre di Mosto (VE)

Še vedno na reki Livenza, vendar v najvišjem delu rečnega toka, v bližini sotočja s
potokom Rasego, na območju Prà dei Gai, so uporabljali mreže tipa „coghill različnih
velikosti in vrst.
Dodatne dejavnosti so vključevale tudi uporabo ročnih tehtnic s teleskopskimi palicami in
grobimi (40 mm stran) in finimi (10 mm stran) mrežami, ki se uporabljajo na potoku Rasego
in na reki Livenza približno 30 m vzvodno od sotočja Rasego - Livenza.
Na zgornjem delu reke Livenza v bližini kraja Francenigo so bili organizirani tudi dnevi
ribolova za lipane, v sodelovanju z zavodom Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI) iz
Furlanije-Julijske krajine ter s sodelovanjem lokalnih ribičev in strokovnjakov. za ribolov
te vrste.
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Slika 4 - Ribolov lipana z muharjenjem 14. novembra 2020 (vir: Bioprogramm s.c.)
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Slika 5 - Ribolov lipana z muharjenjem 26. marca 2021 (vir: Bioprogramm s.c.)

Lipan je pravzaprav ciljna vrsta projekta in je trenutno označen kot ena od možnih
preostalih populacij jadranskega lipana (ali padskega), ki še vedno ni nepopravljivo
vnesena z donavskimi vrstami.
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3

REZULTATI

3.1

Reka Livenza

Reka Livenza, na odseku od kraja Gaiarine (začetek deželne meje) do naselja San Stino di
Livenza, je bila večkrat raziskana v obdobju med junijem 2020 in marcem 2021.
Popisi so bili izvedeni iz čolna na različno dolgih odsekih reke, ki so ustrezno opredeljeni
tako, da vključujejo največjo količino okoljskih tipov, ki so prisotni ali so potencialno
bogatejši z vrstami, od najbolj naravnih območij z največjim zavetjem za favno rib (rečni
otoki, gozdnata območja, mrtvice itd.) do sotočja glavnih pritokov ali celo v bolj
naseljenih območjih, kot je na primer mrtva veja reke Livenza v mestnem odseku Motta di
Livenza.
Skupaj je 30 vrst, od tega 22 avtohtonega izvora in 8 alohtonega izvora.
ITIOFAVNISTIČNE PREISKAVE - REKA LIVENZA
RIBJE VRSTE

ZGORNJI DEL REKE

Ploščič
Primorska belica
Jegulja
Mrena
Zlata ribica
Krap
Domorodni štrkavec
Tankousti cipelj
Primorska nežica
Lagunski glavač
Potočni glavoč
Ščuka
Smuč
Glavač
Iverka
Ostriž
Kanalski som
Platnica
Psevdorazbora
Pezdirk
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SPODNJI DEL REKE

ITIOFAVNISTIČNE PREISKAVE - REKA LIVENZA
RIBJE VRSTE

ZGORNJI DEL REKE

SPODNJI DEL REKE

Pisanec
Saveta
Rdečeperkerka
Jadranski jeseter
Troslojni navoj
Lipan
Linj
Mazenica
Postrv (rod Salmo)
Šarenka
Slika 6 - Seznam vrst rib in njihova prisotnost na rečnem toku reke Livenza

Zbiranje podatkov o bogastvu rib in živalstva v reki Livenza je bilo dodatno izboljšano tudi
na podlagi pisnih virov, pričevanj in intervjujev z lokalnimi ribiči in strokovnjaki v tem
sektorju.
Čeprav jih je treba natančno preučiti, preden se štejejo za uradna, poročila o ulovu
lokalnih ribičev še vedno pomembno prispevajo k globalnemu poznavanju vodnega telesa,
ki nas zanima.
Tako na primer poročajo o sezonski prisotnosti čepe (Alosa fallax), selitvene vrste, ki
izvaja trofično fazo na odprtem morju in opravlja reprodukcijske selitve, da odlaga jajca v
celinske vode.
Občasna, vendar ne nenavadna v nekaterih razmerah, je prisotnost sardele (Sardina
pilchardus), brancina (Dicentrarchus labrax) ter zlatega ciplja ali lotregana (Liza aurata),
vse vrste so obilno razširjene vzdolž italijanskih obal morja.
Redka pa je soška postrv (Salmo marmoratus), od katere je bil leta 2019 fotografiran
primerek dolg 90 cm, ki so ga ujeli z ribolovno veliko mrežo, še redkejši pa so morski
piškur (Petromyzon marinus), ciklostomski eurithymus, euryhalin in anadrom.
V reki Livenze je torej 37 ujetih in prijavljenih ribjih vrst, čeprav ni mogoče izključiti
prisotnosti razširjenih alohtonov, kot so postrvji ostriž (Micropterus salmoides), sončni
ostriž (Lepomis gibbosus), rdečeoka ali gardon (Rutilus rutilus), androga (Blicca bjoerkna)
in druge vrste somov, za katere se nenehno povečujejo prijave v povodjih severne Italije.
Pomemben del ribje populacije v reki Livenza sestavljajo cipriniformi.
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Pravzaprav je med najbolj razširjenimi in enakomerno porazdeljenimi vrstami od
gorvodnega do dolvodnega dela domorodni štrkavec, ki je prisoten s strukturirano
populacijo in s prav spodobnimi primerki.
Med drugim je vseprisotna vrsta, ki se lahko ponaša z veliko prilagodljivostjo in
odpornostjo na okoljske spremembe; štrkavec ima najraje območja z mešanim substratom
(prodnato-kamnito dno), primeren pa je tudi za življenje na blatnih strugah, bogatih z
vegetacijo.
Po drugi strani se zdi, da ima mrena najraje srednje-visok odsek reke, tudi glede na to, da
ima raje bolj reofilsko okolje; populacije zgledajo dovolj strukturirane, z mladoletnimi,
pododraslimi in odraslimi osebki, ki so tudi kar veliki (več kot 70 cm za skoraj 3 kg teže).

Slika 7 - Osebek mrene, ki je bil ujet v reki Livenza pri kraju Portobuffolè (vir: Bioprogramm s.c.)

Sledijo potem primorska belica, vrsta, ki je še vedno razširjena na skoraj vseh vzorčenih
območjih, čeprav ne predstavlja več velikega števila iz preteklih desetletij, in platnica, ki
je tudi prisotna vzdolž celotnega rečnega toka, vendar v precej bolj lokaliziranem in
točkovnem območju.
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Druga zagonetna vrsta je saveta, ki lokalno preživi z malo obilnimi, a še vedno
strukturiranimi populacijami; čeprav se stanje ohranjanja ne zdi optimalno, se zdi, da tej
vrsti ne grozi podust (Chondrostoma nasus), o katerem poročajo v drugih rekah severne
Italije in ki ne predstavlja le nevarnosti konkurence, ampak tudi iz genetskega vidika.
Med manj razširjenimi vrstami so rdečeperka, linj in mazenica z večinoma reproduktivnimi
primerki. Podoben je položaj navadnega krapa, paravtotonske vrste, o kateri poročajo le
za zgornji tok reke, zlasti na območju krajev Mansuè, Portobuffolè, Gorgo al Monticano in
Motta di Livenza; prisotne so vse tri sorte, čeprav je najbolj razširjen navadni krap.
Omejen na bentoške vrste, je potočni glavoč vseprisoten, čeprav populacije tega gobida
niso zelo bogate, najverjetneje zato, ker so podcenjene, upoštevajoč tako omejitve
uporabljenih tehnik, kot tudi navade in dimenzije te vrste.
Na srednje-visokem odseku reke Livenza potočni glavoč živi v sožitju z glavačkom, ki pa je
zelo redek in lokaliziran, najdemo ga z zelo malo osebki, večinoma reproduktivnimi, zlasti
v bližini kraja Portobuffolè.
V spodnjem delu hidrografskega povodja se prisotnost potočnega glavoča delno prekriva z
lagunskim glavačem, evrhalinsko vrsto, značilno za slana okolja lagun in estuarijev,
katerega prisotnost je torej strogo povezana z napredovanjem rečnih ust s klinom slane
vode.
Med ciljnimi vrstami projekta je ščuka skoraj konstantno prisotna v celotni rečni mreži, pri
čemer populacije niso nikoli bogate, vendar so dovolj strukturirane po starostnih skupinah.
Kar zadeva vrste salmonidov, so slednje prisotne samo pri dejavnostih, ki so povezane s
sejanjem in torej z upravljanjem za ribolovne namene.
Zlasti šarenka ima zelo lokalizirano razširjenost, populacije pa niso strukturirane niti
aklimatizirane.
Potočna postrv, kjer vnosi niso neprekinjeni, postopoma izginja, s tem pa tudi stalnost
odraslih osebkov, ki pa vsekakor ne veljajo za dragocen material. Dandanes je v
furlanskem sektorju med drugim strogo prepovedana setev potočne postrvi, medtem ko v
deželi Veneto obstaja odstopanje, ki še vedno omogoča vnos vrste.
Primer soške postrvi in lipana je drugačen, ker je mogoče določiti njuno območje, za
glavno rečno smer, s spodnjo mejo, ki se nahaja približno v kraju Portofuffolè.
Soška postrv, ki je bila nekoč v izobilju, trenutno velja za vse bolj redko in lokalizirano,
verjetno je marsikje ni več, zlasti v čisti obliki. Vrsta pravzaprav nikoli ni bila neposredno
odkrita, čeprav včasih poročajo o ulovu lokalni športni ribiči.

18

Po drugi strani pa je prisotnost lipana dobra z dostojno in dobro strukturirano populacijo.
Velikost osebkov je zelo spodbudno dejstvo; poleg uglednih osebkov, večjih od 40 cm, je
bilo ujetih tudi nekaj mladičev dolgih 15-17 cm, kar kaže na dejstvo, da je vrsta uspešna
pri razmnoževanju.

Slika 8 - Osebek lipana, ki je bil najden v reki Livenza gorvodje od sotočja s potokom Aralt
(vir: Bioprogramm s.c.)

Slika 9 poroča o korelaciji dolžine in teže v populaciji lipanov; iz tega je mogoče opaziti
znatno linearnost v vrednostih, pa tudi določeno prekinitev, glede na popolno odsotnost
(vendar le zato, ker jih je težko ujeti z uporabljenimi tehnikami) ribjega zaroda leta ali
vsaj mladoletnih oblik ob prvem letu starosti.
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Slika 9 - Korelacija dolžine in teže v populaciji lipanov, ki so bili najdeni v reki Livenza

Nazadnje, spadajo med avtohtono favno rib tiste vrste euryhaline, katerih porazdelitev je
v bistvu povezana z variacijami plime in klinasto plast slane vode.
Iverka je na primer vrsta z izrazito bentoskimi navadami, ki gre navzgor po rekah celo za
desetine kilometrov; zgodovinski podatki so v resnici pričali o njeni prisotnosti ne le na
spodnjem delu reke Livenze, ampak tudi v nekaterih pritokih, pogosto zelo daleč od morja,
na primer v spodnjem delu reke Monticano.
Izjemen primer evrhalina daje tankousti cipelj, ki so ga našli do sotočja s potokom Rasego.
Trenutno niso znani vzroki, zaradi katerih ta vrsta gre tako navzgor po sladkih vodah; če je
rahlo, vendar zadostno povečanje slanosti in/ali povečanje trofične razpoložljivosti, ki je
povezana na primer z močno evtrofikacijo koloniziranih mest.
Ena od posebnosti, ki označujejo spodnji del reke Livenze, je zagotovo jadranski jeseter,
endemična vrsta porečja Jadranskega morja, katere prisotnost je trenutno skoraj izključno
odvisna od dejanj umetnega razmnoževanja na kmetijah in od obnove populacije v naravi.
Kar zadeva biotsko raznovrstnost, ima Acipenser naccarii skorajda neprecenljivo vrednost,
glede na dejstvo, da ostaja zadnja vrsta jesetra, ki je prisotna v Italiji, saj sta atlantski
jeseter (Acipenser sturio) in beluga jesetra (Huso huso) izumrla.
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Slika 10 - Primerek jadranskega jesetra, ki je bil ujet z ribolovno veliko mrežo (vir: Bioprogramm s.c.)

Najden v številu treh osebkov, torej enega podraslega in dveh mladoletnih, ki niso imeli
mikročipa, jadranski jeseter na tem povodju še vedno preživi in se vzdržuje samostojno.
Poleg tega, zaradi skoraj popolne odsotnosti pomembnih hidravličnih ovir, ki v drugih
kontekstih predstavljajo enega najpomembnejših virov pritiska, tako okolje je odlično za
prehod po reki navzogr z namenom reprodukcije.
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Slika 11 - Porazdelitev avtohtonih/alohtonih vrst po celotni dolžini reke Livenza

Alohtona favna predstavlja približno ¼ ribje populacije reke in jo sestavlja 8 vrst.
Med neverjetno odpornimi in prilagodljivimi vrstami, ki sta bila v zadnjih desetletjih
vnesena zaradi zanemarjenosti, sta psevdorazbora in pezdirk.
Slednji je zdaj prisoten po celotni reki Livenza z obilnim in strukturiranim prebivalstvom.
Zdi se, da ploščič trenutno kolonizira spodnji del reke, vendar z diskretnimi populacijami
in celo z izredno velikimi osebki.
Enako velja za kanalskega soma, ki je bil ulovljen v velikem številu z ribolovno veliko
mrežo, zlasti v mladoletnih fazah, kar nam omogoča razumno oceno prisotnosti
razmnoževalcev, čeprav ne ugotovljene.
Tudi smuč je bil najden izključno v spodnjem delu reke Livenze, v številu enega samega
primerka dolžine 32 cm.
Zlata ribica pa je zdaj prisotna po celotni glavni rečni strugi, vsaj do višine kraja
Portobuffolè; trenutno vrsta ne zgleda bogata, vendar prevladujoča prisotnost še
nerazmnožujočih osebkov kaže na populacijo, ki je v vsakem primeru strukturirana po
starostnih razredih in se zato širi.

22

3.2
3.2.1

Reka Monticano
Reka Monticano - P.nte Circonvallazione, Conegliano (Postaja LI_08)

V Razpredelnica 4 so navedeni pomembni rezultati v zvezi s štirimi sezonskimi kampanjami
rib, ki so bile izvedene na postaji LI_08 na reki Monticano.
REKA MONTICANO - POSTAJA LI_08
Raziskovalne kampanje

Št. vrst

Maja 2020

Julija 2020

Novembra 2020

Februarja 2021

8

8

10

8

Št. vrst v celoti

10

Št. navadnih vrst

8

(g/m2)

5,60

4,95

5,19

8,85

(ind/m2)

0,108

0,158

0,385

0,200

Reprezentativne vrste v smislu
biomase

Mrena

Mrena

D. štrkavec

Mrena

Reprezentativne vrste v smislu
gostote

Potočni glavoč

Pisanec

Primorski
blistavec

Potočni glavoč

Celotna biomasa
Celotna gostota

Razpredelnica 4 - Povzetek vzorčenja rib na postaji LI_08 na reki Monticano

Skupaj je 10 vrst rib, od tega 8 skupnih za vse raziskave.
Na tem odseku je reka Monticano močno ogrožena glede svojih kakovostnih značilnosti,
tako zaradi obilnih izpustov odplak, ki jim je izpostavljena, kot zaradi banalizacije njenih
hidromorfoloških sestavin. Območje se dejansko spreminja zaradi prisotnosti zadrževalnih
uzd, ki vplivajo na granulometrične parametre in trenutno hitrost ter zaradi nasipov.
Struktura struge je zapletena in nanjo vpliva prisotnost balvanov, ki so posledica starih
posegov za konsolidacijo bregov, prodnikov in predvsem gramoza.
Referenčno skupnost rib sestavljajo ciprinidi s posebno sposobnostjo za reofilna okolja, pri
čemer je mrena kot najbolj reprezentativna vrsta z vidika biomase; kar zadeva gostoto, so
sezonske vrednosti te vrste popolnoma primerljive in nihajo med 0,018 in 0,026 ind/m2. Na
splošno je populacija mrene videti precej bogata in dobro strukturirana po starostnih
skupinah.
Naslednje številke prikazujejo ocenjene vrednosti biomase in gostote vseh vrst, najdenih
na postaji LI_08 na reki Monticano, v sklopu štirih sezonskih raziskav.
23

0,2
0,18
0,16
0,14

0,12

ind/m²

0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

I

II

III

IV

Slika 12 - Ocenjena gostota (izražena v ind/m2) različnih vrst, najdenih na postaji LI_08 na reki Monticano
med štirimi raziskovalnimi kampanjami
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Slika 13 - Ocenjena biomasa (izražena v g/m2) različnih vrst, najdenih na postaji LI_08 na reki Monticano v
štirih raziskovalnih kampanjah
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Po gostoti pa prevladujejo domorodne populacije pisanca in primorskega blistavca, zlasti v
jesenskem obdobju. (Slika 12).
Med bentoskimi vrstami so primorska nežica, ki je prisotna v jezerih s počasnejšim tokom s
peščenim nanosom, potočni glavoč in kapelj, slednji z veliko manjšo populacijo od
prejšnjega in omejen na najbolj hudourniška in nemirna območja.
Jegulja in laški potočni piškur sta občasna, najdena šele v tretji kampanji (november
2020). Kar zadeva laškega potočnega piškurja, je njena prisotnost na tej postaji omejena
le na odrasle osebke, ki verjetno prihajajo iz potoka Crevada v iskanju primernih habitatov
za razmnoževanje.

Slika 14 - Odrasli primer laškega potočnega piškurja, ki je bil najden v reki Monticano pri postaji LI_08
(vir: Bioprogramm s.c.)

Po drugi strani pa je salmonidna komponenta redka in epizodna, kar podpira le vnos
pripravljenega materiala za ribolov.
3.2.2

Fiume Monticano - Villa Revedin, Gorgo al Monticano (Postaja LI_09)

Trenutna populacija rib je izjemna, saj je vse skupaj prisotnih 20 vrst.
Okoljski mozaik reke Monticano na tem odseku je zelo artikuliran in to se odraža tudi v
ribji skupnosti, v kateri ne prepoznamo klasičnega vzorca posebnih združenj, ki se
razlikujejo po različnih delih reke (ritralne vrste in potamali), vendar obstaja neka
mešanica med njima.
Dejansko, poleg čisto potamilskih vrst, kot so primorska belica, rdečeperka, linj in
mazenica, obstajajo tudi ritrali (mrena in domorodni štrkavec), značilne vrste oživitvenih
okolij (ščuka, glavač in troslojni navoj), pa tudi vrste euryhaline, kot je tankousti cipelj.
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Naslednja tabela prikazuje pomembne rezultate v zvezi s štirimi sezonskimi kampanjami
rib, ki so bile izvedene na postaji LI_09 na reki Monticano.
REKA MONTICANO - POSTAJA LI_09
Raziskovalne kampanje

Št. vrst

Junija 2020

Avgusta 2020

Novembra 2020

Februarja 2021

11

14

12

9

Št. vrst v celoti

20

Št. navadnih vrst

5

Reprezentativne vrste v smislu
številčnosti

Potočni glavoč

Pezdirk

Primorska belica
D. štrkavec

Pezdirk

Reprezentativne vrste v smislu
populacije

Primorska belica
D. štrkavec
Potočni glavoč

Primorska belica
D. štrkavec
Potočni glavoč
Pezdirk

Primorska
belica, D.
štrkavec
Pezdirk

Primorska belica
Jegulja
D. štrkavec
Potočni glavoč
Pezdirk

Razpredelnica 5 - Povzetek vzorčenja rib na postaji LI_09 na reki Monticano

Glede na avtohtono živalstvo je treba opozoriti, da po številčnosti prevladujejo primorska
belica in domorodni štrkavec ter potočni glavoč. Vsi imajo dobro strukturirano populacijo v
starostnih razredih.
Jegulja je tudi reprezentativna za raziskan odsek, tako pri odraslih kot pri mladoletnih
osebkih; glede na odsotnost ovir vzdolž rečnega toka reke Livenza, je po vsej verjetnosti
mogoče domnevati, da te niso posledica vnosa zarodkov, ampak naravnega prehoda mladih
jegulj po reki navzgor.
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Slika 15 - Porazdelitev avtohtonih / alohtonih vrst v reki Monticano pri postaji LI_09

Omejeno na tujo favno, ta predstavlja približno 30% ribje populacije, ki jo najdemo na
dotični postaji.
Pezdirk, glede na specifično številčnost, je najpogostejša vrsta, ki v nekaterih primerih
(avgusta 2020 in februarja 2021) predstavlja tudi prevladujočo vrsto ribje skupnosti kot
celote.
V zvezi s tem je bila vnesena in aklimatizirana zelo invazivna prisotnost pravega soma,
vrste podonavskega izvora, katerega plenilski vpliv je privedel do znatnega krčenja
številnih avtohtonih vrst rib, ter kanalskega soma, drugega soma severnoameriškega izvora,
ki je bil vnesen in aklimatiziran zaradi komercialnih in športnih razlogov.
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Slika 16 - Osebek kanalskega soma, ki je bil najden v reki Monticano pri postaji LI_09
(vir: Bioprogramm s.c.)
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Slika 17 - Osebek pravega soma, ki je bil najden v reki Monticano pri postaji LI_09 (vir: Bioprogramm s.c)
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3.3

Rečica Lia

3.3.1

Rečica Lia - Tempio, Ormelle (Postaja LI_19)

V Razpredelnica 6 so navedeni pomembni rezultati v zvezi s štirimi sezonskimi kampanjami
rib, ki so bile izvedene na postaji LI_19 na rečici Lia.
REČICA LIA - POSTAJA LI_19
Raziskovalne kampanje

Št. vrst

Maja 2020

Julija 2020

Novembra 2020

Februarja 2021

5

7

7

7

Št. vrst v celoti

10

Št. navadnih vrst

3

(g/m2)

8,92

7,98

8,50

8,05

(ind/m2)

0,067

0,033

0,091

0,156

Reprezentativne vrste v smislu
biomase

Jegulja

Jegulja

Jegulja

Jegulja

Reprezentativne vrste v smislu
gostote

Potočni glavoč

Jegulja

Glavač

Potočni glavoč

Celotna biomasa
Celotna gostota

Razpredelnica 6 - Splošni povzetek vzorčenja rib pri postaji LI_19 na rečici Lia

Rečica Lia je izvirni vodotok in tudi na tem odseku so vidne značilne lastnosti teh okolij:
podlage na dnu struge so sestavljene predvsem iz prodnatega in kamnitega materiala,
makrofitski pokrov pa je še posebej bogat.
V odseku dolvodno od mostu Via Templari pa se hidrometrična stopnja vodnega telesa
znatno poveča in prvotna granulometrična sestava dna je za dolge odseke skrita z
organskim blatom.
Kljub bogastvu območij zatočišča se zdi ribja favna na splošno precej omejena, ne toliko
po številu vrst (enakih 10), ampak glede posameznih populacij.
Na Slika 18 lahko opazimo, da so na splošno prevladujoče vrste po številu bentoške vrste,
ki jih predstavljata potočni glavoč in glavač, oba pod-endemizma Dežele Veneto.
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Slika 18 - Ocenjena gostota (izražena v ind/m2) različnih vrst, najdenih pri postaji LI_19 na rečici Lia med
štirimi raziskovalnimi kampanjami
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Slika 19 - Ocenjena biomasa (izražena v g/m2) različnih vrst, najdenih pri postaji LI_19 na rečici Lia med
štirimi raziskovalnimi kampanjami
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Med vodno vegetacijo se razvija tudi spodobna populacija troslojnega navoja, medtem ko
je jegulja stalno prisotna na odseku, vendar le z velikimi primerki, kot tudi domorodni
štrkavec; ščuka je redka.
Zlasti jegulja je prevladujoča vrsta po biomasi s popolnoma primerljivimi vrednostmi (Slika
19) in z izračunanim povprečjem 3,59 g/m2 (kar ustreza približno 29% stacionarne
povprečne vrednosti).
Omejeno na salmonide, njihova prisotnost izvira izključno iz setev in iz upravljanja z
ribolovom, ki mu je podrejen interesni odsek (odsek No-Kill)

Slika 20 - Osebek postrvi (po fenotipu ga lahko pripisujemo S. trutta), ki je bil najden pri postaji LI_19 na
rečici Lia (vir: Bioprogramm s.c.)
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3.3.2

Rečica Lia - Camino, Fontanelle (Postaja LI_11)

V Razpredelnica 7 so navedeni pomembni rezultati v zvezi s štirimi sezonskimi kampanjami
rib, ki so bile izvedene na postaji LI_11 na rečici Lia.
REČICA LIA - POSTAJA LI_11
Raziskovalne kampanje

Št. vrst

Junija 2020

Avgusta 2020

Novembra 2020

Februarja 2021

8

10

12

11

Št. vrst v celoti

13

Št. navadnih vrst

7

Reprezentativne vrste v smislu
številčnosti

Potočni glavoč

Potočni glavoč

Pezdirk

Primorska belica

Reprezentativne vrste v smislu
populacije

Primorska belica
Potočni glavoč

D. štrkavec
Potočni glavoč

Jegulja
D. štrkavec
Potočni glavoč
Pezdirk

Primorska belica
Potočni glavoč

Razpredelnica 7 - Splošni povzetek vzorčenja rib pri postaji LI_11 na rečici Lia

V tem delu ima rečica Lia impozantne brežine s strmimi bregovi brez drevesne vegetacije.
Substrat je skoraj v celoti sestavljen iz mulja, na katerem je vzpostavljena gosta vodna
vegetacija.
Ribja skupnost je bogata z vrstami, vse skupaj jih je 13, z doslednimi in strukturiranimi
populacijami, ki se nanašajo na primorsko belico, domorodni štrkavec ter potočni glavoč.
Navadna jegulja in primorska nežica sta tudi reprezentativna za preiskovani odsek, prav
tako kot mrena in rdečeperka. Prisotnost slednjih pa je omejena le na velike primerke.
Občasno, ker je bil najden le jeseni in pozimi, je ščuka, ki je prisotna tudi z večinoma
reproduktivnimi oblikami.
Omembe vreden vidik se nanaša na dejstvo, da najdeni osebki, zlasti novembra 2020, so
imeli livre, vsaj s fenotipskega vidika, ki so značilne za Esox lucius, ki je bil uveden zaradi
razlogov,ki so povezani s poklicnim in športnim ribolovom.
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Slika 21 - Osebek ščuke (po fenotipu ga lahko pripisujemo E. lucius), ki je bil najden pri postaji LI_11 na
rečici Lia (vir: Bioprogramm s.c.)

Prisotnost te srednjeevropske vrste, kar bodo potrdile povezane genetske analize, takoj
nakazuje verjeten hibridizem z avtohtonimi populacijami E. cisalpinus in, dolgoročno,
izgubo biotske raznovrstnosti na genetski ravni s strani te zadnje vrste.
Druge ugotovitve se nanašajo na saveto in linja, le-ta je pa prisotna z malo odraslih
osebkov.
Omejeno na alohtono favno, to predstavlja minimalni odstotek prebivalstva (8%, Slika 22)
in se odlikuje, če spustimo srednjeevropske ščuke, na obilno in dobro strukturirano
populacijo pezdirca, majhnega ciprinida tudi srednjeevropskega izvora, ki je bil po nesreči
uveden s sejalnimi dejavnostmi.
V jesenskem vzorčenju (november 2020) je bil pezdirc najbolj reprezentativna vrsta glede
na številčnost celotne ribje skupnosti (Razpredelnica 7).
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8%

92%

Avtohtone vrste

Tujerodne vrste

Slika 22 - Porazdelitev avtohtonih / alohtonih vrst na rečici Lia pri postaji LI_11
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3.4

Ribja skupnost

3.4.1

Kanal Piavesella

V Razpredelnica 8 so navedeni pomembni rezultati v zvezi s štirimi sezonskimi akcijami za
ribe, ki so bile izvedene v postaji LI_10 na kanalu Piavesella v kraju Visnà di Vazzola.
KANAL PIAVESELLA - POSTAJA LI_10
Raziskovalne kampanje

Št. vrst

Junija 2020

Julija 2020

Novembra 2020

Februarja 2021

5

6

8

8

Št. vrst v celoti

10

Št. navadnih vrst

4

(g/m2)

3,71

8,04

18,92

12,70

(ind/m2)

0,024

0,028

0,359

0,138

Reprezentativne vrste v smislu
biomase

Jegulja

D. štrkavec

D. štrkavec

D. štrkavec

Reprezentativne vrste v smislu
gostote

Troslojni navoj

Troslojni navoj

Glavač

Potočni glavoč

Celotna biomasa
Celotna gostota

Razpredelnica 8 - Splošni povzetek vzorčenja rib pri postaji LI_10 v kanalu Piavesella

Skupaj je 10 vrst rib, od tega 4 skupnih za vse raziskave.
Kanal Piavesella prejema vodo predvsem iz reke Piave, vendar precejšnja komponenta
izhaja iz izvirov, ki si sledijo po celotni poti.
Njegova narava zbiralnika vode v kmetijske namene je močno vplivala na njegovo
gospodarjenje, tako da je večinoma poravnana in usmerjena, z bregovi brez drevesne
vegetacije; substrat se je z leti tudi spreminjal zaradi usedanja organskega materiala, ki je
ustvaril dosledno plast mulja.
Kljub temu pa vodotok ohrani svoje značilnosti obnavljajočega se vodotoka, kar se odraža
tudi v ribji skupnosti, ki ga naseljuje. Pravzaprav tipične vrste teh okolij, ker vključujejo
primorsko nežico v sožitju z zlato nežico, ščuko, glavač in troslojni navoj.
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Slika 23 - Osebki nežice (zgoraj) in glavača (spodaj), ki so bili najdeni v kanalu Piavesella pri postaji LI_10
(vir: Bioprogramm s.c.)

Glede na gostoto, sta najštevilčnejši vrsti glavač in potočni glavoč z letnimi povprečnimi
vrednostmi 0,052 in 0,046 ind/m2.
Činklje so občasne, se neenakomerno porazdelijo in umestijo v mikrookolja plitvih voda s
substratom, ki je večinoma sestavljen iz peščenih usedlin in finih organskih materialov. V
zvezi s tem se je treba spomniti, da sta tako primorska nežica kot zlata nežica endemični
vrsti veneto-padskega okrožja.
Domorodni štrkavec pa očitno prevladuje v biomasi, zlasti v spomladansko-poletnem
obdobju; avtohtono prebivalstvo tega ciprinida pa se zdi količinsko omejeno in ga
večinoma sestavljajo osebki reproduktivne starosti.
37

Naslednje slike prikazujejo ocenjene vrednosti biomase in gostote vseh vrst, najdenih na
postaji LI_10 v kanalu Piavesella, med štirimi sezonskimi raziskovalnimi kampanjami.
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Slika 24 - Ocenjena gostota (izražena v ind/m2) različnih vrst, najdenih pri postaji LI_10 v kanalu
Piavesella med štirimi raziskovalnimi kampanjami
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Slika 25 - Ocenjena biomasa (izražena v g/m2) različnih vrst, najdenih pri postaji LI_10 v kanalu Piavesella
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med štirimi raziskovalnimi kampanjami

3.4.2

Potok Rasego

V Razpredelnica 9 so navedeni pomembni rezultati v zvezi s štirimi sezonskimi kampanjami
rib, ki so bile izvedene na postaji LI_12 na potoku Rasego v kraju Prà dei Gai v občini
Portobuffolè.
POTOK RASEGO - POSTAJA LI_12
Raziskovalne kampanje

Št. vrst

Junija 2020

Julija 2020

Novembra 2020

Februarja 2021

11

10

10

8

Št. vrst v celoti

14

Št. navadnih vrst

5

(g/m2)

5,18

8,93

2,73

0,98

(ind/m2)

0,091

0,187

0,091

0,017

Reprezentativne vrste v smislu
biomase

D. štrkavec

D. štrkavec

D. štrkavec

D. štrkavec

Reprezentativne vrste v smislu
gostote

D. štrkavec

D. štrkavec

D. štrkavec

Glavač

Celotna biomasa
Celotna gostota

Razpredelnica 9 - Splošni povzetek vzorčenja rib pri postaji LI_12 na potoku Rasego

Na tem odseku, ki se nahaja v bližini sotočja z reko Livenzo, potok Rasego teče znotraj
velikega poplavnega območja, imenovanega Prà dei Gai. Ob izjemnih poplavah reke
Livenze je celotno območje potopljeno, kar ima za posledico stanje tesne kontinuitete
med dvema vodnima teloma.
Okolje ima pretežno prodnato in kamnito podlago, na kateri je zelo bogata makrofitska
vegetacija.
Ribja favna je na splošno bogata z vrstami, ki jih je 14, z obilnimi populacijami, zlasti v
spomladanskem in poletnem obdobju. Sredi zime (februarja 2021) je prišlo do izrazitega
krčenja, ne toliko pri številu vrst, ampak pri gostoti in vrednostih biomase.
Najpomembnejša vrsta rib, tako po biomasi kot po gostoti, je domorodni štrkavec (Slika 26
in Slika 27), ki mu sledita primorska belica in mazenica, slednjega je bilo v izobilju samo
julija 2020.
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Slika 26 - Ocenjena gostota (izražena v ind/m2) različnih vrst, najdenih pri postaji LI_12 na potoku Rasego
med štirimi raziskovalnimi kampanjami
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Slika 27- Ocenjena biomasa (izražena v g/m2) različnih vrst, najdenih pri postaji LI_12 na potoku Rasego
med štirimi raziskovalnimi kampanjami
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Med reofilnimi vrstami sta mrena in navadni globoček, med fitofili pa ščuka, rdečeperkerka
in linj, vseeno malo predstavljeni.
Tudi bentoske vrste, na primer potočni glavoč in glavač, imajo (na splošno) populacije, ki
so zelo omejene v primerjavi s tem, kar bi lahko pričakovali od okolja s takšnim ekološkim
potencialom.

Slika 28 - Primerki navadnega globočka (zgoraj) in ostriž (spodaj), najdeni v potoku Rasego pri postaji
LI_12 (vir: Bioprogramm s.c.)
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3.4.3

Potok Ghebo

V Razpredelnica 10 navedeni pomembni rezultati v zvezi s štirimi sezonskimi kampanjami
rib, ki so bile izvedene na postaji LI_17 na potoku Ghebo v kraju Campo Cervaro di
Codognè.
POTOK GHEBO - POSTAJA LI_17
Raziskovalne kampanje

Št. vrst

Maja 2020

Julija 2020

Novembra 2020

Februarja 2021

5

6

6

7

Št. vrst v celoti

9

Št. navadnih vrst

3

Celotna biomasa (g/m2)

64,25

30,97

31,98

57,05

Celotna gostota (ind/m2)

0,355

0,283

1,092

0,860

Reprezentativne vrste v smislu
biomase

Mrena

Mrena

Mrena

Štrkavec

Reprezentativne vrste v smislu
gostote

Potočni glavoč

Potočni glavoč

Potočni glavoč

Potočni glavoč

Razpredelnica 10 - Splošni povzetek vzorčenja rib pri postaji LI_17 na potoku Ghebo

Na tem odseku potok Ghebo teče med majhnimi travnatimi bregovi s precej ravnim tokom;
substrat je večinoma grob, sestavljen iz balvanov, pokritih z obilno briofitno vegetacijo.
Ta značilnost, povezana s trenutno hitrostjo toka (povprečje z omejeno turbulenco),
pomeni, da populacijo rib sestavljajo predvsem ciprinidi z litofilnimi usedlinami, kot sta
mrena in štrkavec, ki določata zelo spodobne vrednosti biomase (Slika 30).
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Slika 29 - Ocenjena gostota (izražena v ind/m2) različnih vrst, najdenih pri postaji LI_17 na potoku Ghebo
med štirimi raziskovalnimi kampanjami
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Slika 30 - Ocenjena biomasa (izražena v g/m2) različnih vrst, najdenih pri postaji LI_17 na potoku Ghebo
med štirimi raziskovalnimi kampanjami
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Vrednosti gostote teh dveh vrst pa so med enim in drugim letnim časom podobne, štrkavec
je bistveno bolj pogost kot mrena (povprečne vrednosti 0,066 oziroma 0,043 ind/m2).
Kar zadeva strukturo prebivalstva, se zdi le štrkavec dobro strukturiran v starostnih
skupinah; pri mreni so mladoletne oblike pod 120 mm dolžine popolnoma odsotne.

Slika 31 - Primerek mrene, ki je bil najden v potoku Ghebo pri postaji LI_17 (vir: Bioprogramm s.c.)

Med količinsko prevladujočimi vrstami obstaja potočni glavoč (Slika 29), s povprečno
gostoto 0,388 ind/m2, kar ustreza približno 55% povprečne gostote postaje. Tudi primorska
belica je dobro zastopana, zlasti novembra 2020, kjer so našli tudi primerke precej
pomembnih dimenzij, dolgih približno 135 cm.
Plenilske vrste, in sicer ščuka in postrv, nista dobro zastopani, prav tako primorska nežica,
troslojni navoj in primorski blistavec.
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Slika 32 - Primerek ščuke (po fenotipu ga lahko pripisujemo E. cisalpinus), ki je bil najden v potoku Ghebo
pri postaji LI_17 (vir: Bioprogramm s.c.)

3.4.4

Jarek Borniola

V Razpredelnica 11 so navedeni pomembni rezultati v zvezi s štirimi sezonskimi
kampanjami rib, ki so bile izvedene na postaji LI_18 na jarku Borniola v kraju Lutrano di
Fontanelle.
JAREK BORNIOLA - POSTAJA LI_18
Raziskovalne kampanje

Št. vrst

Maja 2020

Julija 2020

Novembra 2020

Februarja 2021

10

8

10

9

Št. vrst v celoti

13

Št. navadnih vrst

5

Celotna biomasa (g/m2)

31,05

31,81

32,92

35,36

Celotna gostota (ind/m2)

0,093

0,039

0,152

0,092

Reprezentativne vrste v smislu
biomase

Mrena

Mrena

Mrena

Mrena

Reprezentativne vrste v smislu
gostote

Potočni glavoč

Mrena

Potočni glavoč

Glavač

Razpredelnica 11 - Splošni povzetek vzorčenja rib pri postaji LI_18 na jarku Borniola

Jarek Borniola, pritok reke Monticano, je v preteklih letih doživel več preureditvenih
posegov, danes pa ima ravno pot med dvema nasipnima bregovoma.
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Substrati so v glavnem sestavljeni iz prodnato-kamnitega materiala in peska vzdolž brežin;
le v nekaterih odsekih, zlasti kjer je trenutna hitrost toka zmanjšana, je prvotni substrat
sčasoma prekrila debela plast mulja in zelo bujna makrofitska vegetacija.
Favna rib je izjemna, prisotnih je 13 vrst, od tega 5 skupnih za vse raziskave.
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Slika 33 - Ocenjena gostota (izražena v ind/m2) različnih vrst, najdenih pri postaji LI_18 na jarkuk Borniola
med štirimi raziskovalnimi kampanjami
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Slika 34 - Ocenjena biomasa (izražena v g/m2) različnih vrst, najdenih pri postaji LI_18 na jarku Borniola
med štirimi raziskovalnimi kampanjami

Če pogledamo vrednosti ocenjene gostote (Slika 33), je razvidno, da obstajajo velika
sezonska nihanja v populacijah, zlasti kar zadeva vrste primorska belica, potočni glavoč in
glavač; reofilni ciprinidi, kot sta mrena in štrkavec so, poleg tega, da so dobro
reprezentativni za preiskovani odsek, tudi edini, ki kažejo manj to variacijo, z letnimi
povprečnimi vrednostmi 0,013 oziroma 0,011 ind/m2.
Obe populaciji pa se pojavljata v celoti nestrukturirani, glede na skoraj izključno
prisotnost velikih osebkov.
Mrena je tudi prevladujoča vrsta v smislu biomase (Slika 34), z ocenjenim povprečjem 14,7
g/m2, kar ustreza približno 41% povprečne stacionarne biomase. Mreni sledi štrkavec s
povprečno relativno vrednostjo 7,9 g/m2.
Jegulja je prav tako dobro zastopana v smislu biomase, sledita ji ščuka in linj, čeprav
slednji občasno.
Omejeno na favno salmonidov, v zadnji zimski akciji je bilo najdenih približno dvajset
primerkov z razredi dolžin od 80 do 400 mm (Slika 35).
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Slika 35 - Frekvenčna porazdelitev dolžinskih razredov populacije salmonidov (rod Salmo), najdenih v
jarku Borniola na postaji LI_18 februarja 2021

Nekateri od teh so s fenotipskega vidika pokazali jasne znake hibridizacije med potočno
postrvjo in soško postrvjo.

Slika 36 - Vzorec postrvi (fenotipsko hibridni S. trutta in S. marmoratus), odkrit v jarku Borniola na postaji
LI_18 (vir: Bioprogramm s.c.)
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Prisotnost salmonidov v tem odseku, ki se prav tako šteje za odsotnost mladoletnih oblik,
je izključno posledica dejavnosti sejanja in upravljanja ribolova na območju; zlasti gre za
območje No Kill, kjer zato ni mogoče obdržati ulova.
Nova regionalna ribja listina dežele Veneto bo dokončno prepovedala to prakso, ki je
vsekakor napačna v smislu ohranjanja, in sicer dajanje materialov, pripravljenih za ulov,
na območja NK in C&R.

Slika 37 - Primerki ščuke (po fenotipu ga lahko pripisujemo E. cisalpinus, zgoraj) in štrkavca (spodaj), ki
sta bila najdena v jarku Borniola pri postaji LI_18 (vir: Bioprogramm s.c.)
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3.4.5

Jarek Morta Sambilino

V Razpredelnica 12 so navedeni pomembni rezultati v zvezi s štirimi sezonskimi
kampanjami rib, ki so bile izvedene na postaji LI27-10 v jarku Morta Sambilino pri kraju
Brische di Meduna di Livenza.
JAREK MORTA SAMBILINO - POSTAJA LI27-10
Raziskovalne kampanje

Št. vrst

Junija 2020

Julija 2020

Novembra 2020

Februarja 2021

7

9

9

10

Št. vrst v celoti

13

Št. navadnih vrst

5
2

Celotna biomasa (g/m )

2,84

5,76

8,87

3,50

(ind/m2)

0,228

0,157

0,225

0,376

Reprezentativne vrste v smislu
biomase

D. štrkavec

Jegulja

D. štrkavec

D. štrkavec

Reprezentativne vrste v smislu
gostote

Mazenica

Primorska belica

Pezdirk

Mazenica

Celotna gostota

Razpredelnica 12 - Splošni povzetek vzorčenja rib pri postaji LI27-10 na jarku Morta Sambilino

Jarek Morta Sambilino ima v preiskovanem odseku izključno kalijeve lastnosti; trenutna
hitrost toka je počasna, podlage pokriva dosledna plast glinasto-muljevitega materiala, na
katerem je vzpostavljena makrofitska vegetacija, ki skoraj v celoti pokriva širino mokre
struge in ki je občasno izpostavljena košnji.
Na splošno je populacija rib bogata s 13 vrstami.
Ciprinidi s fitofilnimi usedlinami vključujejo primorsko belico in mazenico, pri čemer je
celotna populacija dobro zastopana glede na gostoto in strukturirana po starostnih
skupinah. Zlasti mazenica je bila februarja 2021 zelo bogata, z več kot sto primerki, ki
segajo od 25 do 100 mm.
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Slika 38 - Primerek mazenice, ki je bil najden v jarku Morta Sambilino pri postaji LI27-10 (vir:
Bioprogramm s.c.)

Glavač je tudi reprezentativen za preiskovani odsek, čeprav z nihajočim trendom skozi
letne čase.
Poleg teh vrst so še prisotni domorodni štrkavec, skoraj vedno prevladujoč v smislu
biomase (s povprečno vrednostjo 2,56 g/m2) in primorska nežica; zelo redke so jegulja,
odkrita z odraslim osebkom julija 2020, rdečeperka in troslojni navoj.
Naslednje slike prikazujejo ocenjene vrednosti biomase in gostote vseh vrst, najdenih na
postaji LI27-10 na jarku Morta Sambilino med štirimi sezonskimi raziskavami.
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Slika 39 - Ocenjena gostota (izražena v ind/m2) različnih vrst, najdenih pri postaji LI27-10 na jarku Morta
Sambilino med štirimi raziskovalnimi kampanjami
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Slika 10 - Ocenjena biomasa (izražena v g/m2) različnih vrst, najdenih pri postaji LI27-10 na jarku Morta
Sambilino med štirimi raziskovalnimi kampanjami
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Približno tretjina prisotnih vrst pa je alohtonega izvora; zlasti obstaja stalna prisotnost
pezdirka, medtem ko je zlata ribica, čeprav s številčno omejeno populacijo, zdaj
konsolidirana prisotnost, kar je razvidno iz podatkov vzorčenja iz avgusta 2010 v okviru
posodobitve Pokrajinske listine o ribah.
V zvezi s tem se je treba spomniti negativnega vpliva tega ciprinida na avtohtono
prebivalstvo, saj uspešno konkurira za življenjske prostore in vire hrane.
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4 SKLEPI
Povodje reke Livenza je razdeljeno med deželama Veneto in Furlanija-Julijska krajina ter
predstavlja celoten severovzhodni sektor pokrajine Treviso. Na odseku, ki je dolg skoraj 50
km, poteka namreč upravna meja med zgoraj navedenima deželama.
Glavna vodna telesa, ki so zanimiva za ribe, so reka Livenza, reka Meschio (ne spada v
zadevni projekt), reka Monticano in potok Rasego. Poleg tega ne smemo spregledati bogate
mreže izvirskega izvora, ki je vključena v povodje reke Monticano in v ravnino med slednjo
in Livenzo. Pestrost hidroloških okolij torej določa pogoje za nastanek bogate populacije
ribje favne.
Na splošno je bilo najdenih (in prijavljenih) vsaj 45 vrst rib, od tega 33 avtohtonega izvora
in 12 alohtonega izvora.
Avtohtone vrste vključujejo endemične in ohranitvene vrste, saj so vključene v priloge k
Direktivi 92/43/EGS "Habitat", zlasti:
 Priloga II: primorska nežica (Cobitis bilineata), zlata nežica (Sabanejewia larvata),
lagunski glavač (Knipowitschia panizzae), morski piškur (Petromyzon marinus),
platnica (Rutilus pigus), saveta (Chondrostoma soetta), kapelj (Cottus gobio), soška
postrv (Salmo marmoratus) in primorski blistavec (Telestes muticellus);
 Priloga II in V: mrena (Barbus plebejus) in laški potočni piškur (Lampetra
zanandreai);
 Priloge II, IV in V: jadranski jeseter (Acipenser naccarii);
 Priloga V: jadranski lipan (Thymallus aeliani).
Mnoge od zgoraj omenjenih vrst so zaščitene tudi z drugimi konvencijami, določenimi na
mednarodni ravni, poleg tega pa so na nacionalni ravni v nevarnosti izumrtja ali vsaj
ranljive.
Med njimi na primer jegulja ni vključena v nobeno prilogo k direktivi EU, kljub temu pa je
vključena v kategorijo "kritično ogroženih" (CR) vrst na italijanskem rdečem seznamu.
Poleg tega je jegulja edina, ki je vključena v Dodatek II Washingtonske konvencije,
imenovane CITES, o mednarodni trgovini z ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstami.
Konvencija, ki je v Italiji začela veljati leta 1980 in jo trenutno uporablja 175 držav, je
nastala zaradi potrebe po nadzoru trgovine z živalmi (živih, mrtvih ali delov in pridobljenih
proizvodov), ker komercialno izkoriščanje skupaj z uničenjem okolja, v katerem živijo, je
eden glavnih vzrokov izumrtja in redčenja številnih vrst v naravi.
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V naslednji Razpredelnica 13 je prikazan posodobljen seznam vseh vrst rib, ki so razvrščene
na taksonomski ravni.
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SEZNAM VRST RIB, KI SO BILE NAJDENE IN PRIJAVLJENE NA POVODJU REKE LIVENZA
RED

DRUŽINA

ROD

ACIPENSERIFORMES

ACIPENSERIDAE

Acipenser

Acipenser naccarii

Jadranski jeseter

ANGUILLIFORMES

ANGUILLIDAE

Jegulja

Rečna jegulja

Jegulja

CLUPEIFORMES

CLUPEIDAE

Alosa

Alosa fallax

Čepa

Sardela

Sardina pilchardus

Sardela (v odrasli obliki)

Abramis

Abramis brama

Ploščič

Alburnus

Alburnus alborella

Primorska belica

Barbus plebejus

Mrena

Barbus

CYPRINIFORMES

CYPRINIDAE
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VRSTA

Barbus barbus

Navadna mrena

Carassius

Carassius auratus

Zlata ribica

Chondrostoma

Chondrostoma soetta

Saveta

Cyprinus

Cyprinus carpio

Krap

Gobio

Gobio gobio

Navadni globoček

Leucos

Leucos aula

Mazenica

Phoxinus

Phoxinus lumaireul

Pisanec

Pseudorasbora

Pseudorasbora parva

Psevdorazbora

COBITIDAE

Rhodeus

Rhodeus amarus

Pezdirk

Romanogobio

Romanogobio benacensis

Primorski globoček

Rutilus

Rutilus pigus

Platnica

Scardinius

Scardinius hesperidicus

Pisanec

Squalius

Squalius squalus

Domorodni štrkavec

Telestes

Telestes muticellus

Primorski globoček

Linj

Tinca tinca

Linj

Cobitis

Cobitis bilineata

Primorska nežica

Sabanejewia

Sabanejewia larvata

Zlata nežica

SEZNAM VRST RIB, KI SO BILE NAJDENE IN PRIJAVLJENE NA POVODJU REKE LIVENZA
RED

DRUŽINA

ROD

CYPRINODONTIFORMES

POECILIIDAE

Gambusia

ESOCIFORMES

ESOCIDAE

Esox

GASTEROSTEIFORMES

GASTEROSTEIDAE

Gasterosteus

PERCIFORMES

GOBIIDAE

Knipowitschia
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VRSTA
Gambusia holbrooki

Gambuzija

Esox cisalpinus

Južna ščuka

Esox lucius

Ščuka

Gasterosteus aculeatus

Troslojni navoj

Knipowitschia panizzae

Lagunski glavač

Knipowitschia punctatissima

Glavač

Padogobius

Padogobius bonelli

Potočni glavoč

MORONIDAE

Dicentrarchus

Dicentrarchus labrax

Brancin

MUGILIDAE

Liza

Liza aurata

Zlati cipelj

Liza ramada

Tankousti cipelj

Perca

Perca fluviatilis

Ostriž

Sander

Sander lucioperca

Smuč

Petromyzon

Petromyzon marinus

morski piškur

Lampetra

Lampetra zanandreai

Laški potočni piškur

PERCIDAE

PETROMYZONTIFORMES

PETROMYZONTIDAE

PLEURONECTIFORMES

PLEURONECTIDAE

Platichthys

Platichthys flesus

Oncorhynchus

Oncorhynchus mykiss

Šarenka

Salmo marmoratus

Soška postrv

Salmo trutta

Potočni postrv

SALMONIDAE

Salmo

SALMONIFORMES
TIMALLIDAE

SCORPAENIFORMES

Thymallus

COTTIDAE

Cottus
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Iverka

Thymallus aeliani

Jadranski lipan

Thymallus thymallus

Lipan

Cottus gobio

Kapelj

SILURIFORMES

ICTALURIDAE

Ictalurus

Ictalurus punctatus

Kanalski som

SILURIDAE

Silurus

Silurus glanis

Pravi som

Razpredelnica 13 - Posodobljen seznam vrst rib, ki so bile najdene in prijavljene na povodju reke Livenza
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Naslednja Razpredelnica 14 povzema različne „ocene tveganja“ na nacionalni ravni, ki
temeljijo na Rdečem seznamu IUCN, pa tudi zaščito na ravni EU in/ali na mednarodni
ravni. V zadnjem primeru smo se sklicevali izključno na Bernsko konvencijo o varstvu
prosto živeče flore in favne ter njihovih naravnih habitatov.
SEZNAM VRST RIB, KI SO BILE NAJDENE IN PRIJAVLJENE NA POVODJU
REKE LIVENZA
DRŽAVNI RDEČI
SEZNAM

DIREKTIVA 92/43/EGS
»HABITAT«

KONVENCIJA V
BERNU

Ploščič

NA

-

-

Primorska belica

NT

-

-

RIBJE VRSTE

Jegulja

CR

-

-

Mrena

VU

Priloga II in V

Priloga III

Navadna mrena

NA

-

-

Krap

NA

-

-

Zlata ribica

NA

-

-

Domorodni štrkavec

LC

-

-

Tankousti cipelj

LC

-

-

Zlati cipelj

LC

-

-

Čepa

VU

-

-

Primorska nežica

LC

Priloga II

Priloga III

Zlata nežica

NT

Priloga II

Priloga III

Gambuzija

NA

-

-

Lagunski glavač

LC

Priloga II

Priloga III

Potočni glavoč

LC

-

Priloga III

Navadni globoček

NA

-

-

Primorski globoček

EN

-

Priloga III

morski piškur

CR

Priloga II

-

Laški potočni piškur

VU

Priloga II in V

Priloga II

Ščuka

NA

-

-

Južna ščuka

DD

-

-

Smuč

NA

-

-

Glavač

CR

-

-

Iverka

DD

-

-

Ostriž

NA

-

-

Kanalski som

NA

-

-

Platnica

EN

Priloga II

Priloga III
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SEZNAM VRST RIB, KI SO BILE NAJDENE IN PRIJAVLJENE NA POVODJU
REKE LIVENZA
DRŽAVNI RDEČI
SEZNAM

DIREKTIVA 92/43/EGS
»HABITAT«

KONVENCIJA V
BERNU

Psevdorazbora

NA

-

-

Pezdirk

NA

-

-

Pisanec

DD

-

-

Sardela

LC

-

-

Saveta

EN

Priloga II

Priloga III

Pisanec

LC

-

-

Kapelj

LC

Priloga II

-

Pravi som

NA

-

-

Brancin

LC

-

-

RIBJE VRSTE

Troslojni navoj

LC

-

-

Jadranski jeseter

CR

Priloga II, IV in V

Priloga II

Lipan

LC

Priloga V

Priloga III

Jadranski lipan

EN

Priloga V

Priloga III

Linj

LC

-

-

Mazenica

LC

-

-

Potočni postrv

NA

-

-

Šarenka

NA

-

-

Soška postrv

CR

Priloga II

-

Primorski globoček

LC

Priloga II

Priloga III

Razpredelnica 14 - Kategorije zaščite ribjih vrst na nacionalni, skupnostni in mednarodni ravni
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