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OKOLJSKO STANJE SEVERNEGA JADRANA
Izvleček:
Dobro okoljsko stanje je predpogoj zdravega in kvalitetnega življenja. Obremenitve naravnih
virov, kot je morje, morajo zato ostati v mejah, ki omogočajo njihovo regeneracijo. Jadransko
morje je izrazito zaprto ter plitvo morje z dokaj šibkimi morskimi tokovi, zato velja za
ekološko občutljiv ekosistem. Tržaški zaliv, kot del severnega Jadrana, predstavlja pomemben
naravni vir in prometno pot Slovenije, Italije in Hrvaške. Degradacijski učinki te gospodarsko
aktivne regije so povečani zaradi geografskih značilnosti zaprtega morja. Po smernicah
integralnega modela raziskovanja okolja in okoljskih virov DPSIR (driving forces – pressures
– states – impacts – responses), so z namenom opredelitve okoljskega stanja poudarjeni
različni vplivi na severni Jadran. Prikazani so rezultati merjenj osnovnih fizikalno-kemičnih
in bioloških parametrov, vplivi s kopnega, vplivi pomorskega prometa, vplivi ribištva in
marikulture, ovrednotene so samočistilne sposobnosti in stanje biodiverzitete. Kot naravni
bioindikatorji stanja morja so izpostavljeni delfini v slovenskih in okoliških vodah. Analize
merjenj so pokazale razlike med posameznimi območji. Eno izmed najbolj obremenjenih
obalnih območij je Koprski zaliv.

Ključne besede:
Varstvo okolja, severni Jadran, antropogene obremenitve, samočistilne sposobnosti,
biodiverziteta

THE ENVIRONMENTAL CONDITION OF THE NORTHERN ADRIATIC SEA
Abstract:
A good environmental state is a prerequisite of a healthy and quality existence. Pressures on
the natural resources, such as the sea, must remain within the limits that allow them to
regenerate. The Adriatic sea is an explicitly shallow and confined sea with relatively weak
pelagic currents and is thus considered to be ecologically sensitive. As a part of the northern
Adriatic the gulf of Trieste represents an important natural source and traffic route for
Slovenia, Italy and Croatia. The degradation effects of this economically active region are
increased due to geographic characteristics of the confined sea. Different influences are being
exposed in order to define the current environmental state according to the guidelines of the
integrated model DPSIR (driving forces – pressures – states – impacts – responses). The
thesis demonstrates the results of the measurements of the basic physically-chemical and
biological parameters, influences from the mainland, influences of the maritime transport,
fishing and mariculture. It also evaluates the self-cleaning capacities and the biodiversity
state. As the sea's natural bioindicators, the dolphins in Slovenian and adjacent waters are
exposed. The analyses have shown distinctions among different areas. One of the most
handicapped areas is the gulf of Koper.
Keywords:
Environment protection, Northern Adriatic, antropogenic pressures, self-cleaning capacities,
biodiversity
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1. UVOD
Morja so dolgo veljala za univerzalna odlagališča vseh mogočih odpadkov in izpustov. Kljub
poostrenim zakonom, še danes v njih nelegalno konča veliko odpadkov in neprečiščenih
odplak. Kar je očem skrito in pozabljeno ni okolju in ljudem nič manj nevarno. Posledicam
prekomernega obremenjevanja morskega ekosistema smo priča v priobalnih območjih, veliko
vplivov sega tudi na odprta morja. Med bolj občutljiva območja spadajo zaprta morja kot je
severni Jadran.
Tržaški zaliv je v geografski literaturi večinoma obravnavan kot samostojna geografska enota.
Prvi jo je podrobneje opisal že Anton Melik (1960). Prve ocene o njegovi velikosti je podal
Radinja (1990a), ki se je posvečal predvsem geomorfologiji in hidrogeografiji. Hidrografske
značilnosti je opisal tudi Bernot (1990). Podrobneje je geomorfologijo Tržaškega zaliva
predstavil Orožen Adamič (1990, 1999, 2002). Drugi viri geografske literature se nanašajo
predvsem na Koprsko primorje. Na področju varstva okolja gre izpostaviti Študijo ranljivosti
okolja (Špes et al. 2002), ki kot vzorčni primer obravnava Mestno občino Koper ter
raziskovalno nalogo Poročilo o stanju okolja v Mestni občini Koper (Ašič et al., 2006), ki
med drugim povzame stanje morja na podlagi raziskovalnih poročil Morske biološke postaje
Piran iz leta 2005.

1.1. Namen, cilji in delovna hipoteza
Namen diplomskega dela je opredeliti okoljsko stanje severnega Jadrana na podlagi
dosedanjega spremljanja morskega okolja ter upoštevanja obremenitvenih faktorjev.
Cilji diplomskega dela so s pomočjo pritiskov in hidrografskih značilnosti ovrednotiti
samočistilne sposobnosti, prikazati glavne vire obremenjevanja in izpostaviti vpliv
antropogenega faktorja ter prikazati vlogo delfinov kot bioindikatorjev.
Delovne hipoteze:
1) Naraščajoči okoljski pritiski so vzrok zaskrbljujočega okoljskega stanja severnega
Jadrana.
2) Zaprtost in plitvost severnega Jadrana pogojujeta slabe samočistilne sposobnosti.
3) Dokaj pestra biodiverziteta, kljub zaskrbljujočemu okoljskemu stanju, ki vključuje
vrhunske plenilce kaže na relativno dobro okoljsko stanje.

1.2. Metodologija
Opredelitev okoljskega stanja s pomočjo vplivov obremenitev temelji na vzorčnih povezavah.
Slednje so ključni del integralnega geografskega modela sonaravnega raziskovanja. Takšen je
model DPSIR (driving forces – pressures – states – impacts – responses), ki ga je po sprva
tridelnem modelu Komisije Združenih narodov, razširila Evropska agencija za okolje (Plut,
2004; Kazalci okolja 2005).
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D – gonilne sile (ekonomske dejavnosti, ki podpirajo socialno razsežnost razvoja)
P – obremenitve (izpusti onesnaževal)
S – stanje (kakovost zraka, voda oz. drugih sestavin okolja)
I – vplivi (vplivi na zdravje ljudi, na ekosisteme, materiale)
R – odzivi (okoljska politika, zakonodaja ter instrumenti okoljske politike)
Konstrukcija diplomskega dela od osnovnega modela nekoliko izstopa, zato ga je bilo
potrebno smiselno prilagoditi. Rezultat, ki ga iščemo je stanje okolja na podlagi vzrokov zanj.
Vzroki imajo določene posledice, ki so že prisotne ter potemtakem tudi del stanja. Zaključna
faza modela pa so odzivi. Prenos prirejenega modela na SV del severnega Jadrana je prikazan
spodaj (slika 1).

Slika 1: Prilagojen DPSIR model

Avtor: Ana Hace, 2009

Pregled dosedanjega okoljskega stanja je temeljil predvsem na znanstvenem raziskovanju
Morske biološke postaje v Piranu, ki v okviru svojih projektov opravlja meritve kakovosti
stanja morja za Agencijo RS za okolje. Viri ostalih segmentov so pridobljeni iz druge
dostopne znanstvene in deloma tudi poljudne literature. Večletno terensko delo z društvom
Morigenos (društvo za raziskovanje in zaščito morskih sesalcev) je omogočilo poznavanje
ekologije velike pliskavke (Tursiops truncatus) v severnem Jadranu.

Obravnavano območje je osredotočeno predvsem na V del Tržaškega zaliva, od koder je bil iz
merilnih postaj pridobljen glavni vir podatkov o stanju okolja.
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1.3. Geografske značilnosti Severnega Jadrana in Tržaškega zaliva

Severni Jadran
Severno Jadransko morje je najsevernejši del Sredozemskega morja, ki se globoko zajeda v
kopno. Na zahodu ga omejujejo Apenini, na severu Alpe in na vzhodu Balkanski polotok.
Zaprtost daje območju poseben pečat, v katerem se je razvil svojstven ekosistem močno
povezan s kopnim. Po drugi strani pa je ravno zaprtost tista značilnost, ki močno vpliva na
povečano ekološko občutljivost.
Po nastanku je severni Jadran mlajši od južnega Jadrana in Sredozemlja, ki sta bila del morja
Tetis. Dno severnega Jadrana je imelo do konca ledenih dob značilnosti kopnega, ki so ga
pokrivali debeli sloji rečnih sedimentov. Morje je severno jadransko območje zalilo šele ob
koncu pleistocena. Sprva je imelo značilnosti tropskega morja, ki so se kasneje v hladnejših
obdobjih izgubile. Danes spada med zmerno-topla morja, na toplejšo dobo opominjajo fosilni
ostanki raznih grebenskih koral. Zaradi toplih in hladnih obdobij, ki so zaznamovala
Jadransko morje tu še živijo nekateri relikti, ki so danes sicer prisotni v subtropskih in
severnih morjih (Turk, 2007).
Severni Jadran je najplitvejši del Jadrana, saj globina redko presega 50 metrov. Od srednjega
dela Jadrana ga geomorfološko ločuje 200 metrov globoka Jabuška kotlina, navidezna meja s
srednjim Jadranom pa je določena na zračni razdalji Ancona (Italija) - Jablanac pri Zadarju
(Hrvaška) (Slika 2). K severnemu Jadranu torej prištevamo Tržaški zaliv, Beneške lagune in
Kvarner. Srednji Jadran obsega Jabuško kotlino in srednje-dalmatinske otoke, od južnega
Jadrana, kjer se nahaja najnižja točka Jadrana (1330 m) ga ločuje Palagruški prag (Turk,
2007).
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Slika 2: Severni Jadran

Vir: http://maps.google.com/maps?hl=en&tab=wl
Oblikovanje: Ana Hace

Geomorfološko sta si vzhodna in zahodna obala Jadrana zelo različni. Vzhodna obala se
namreč pogreza, zahodna pa dviguje. Prva je pretežno kamnita, razčlenjena in strma, druga pa
nasprotno nerazčlenjena in položna, z značilnimi lagunami (Slika 3). Kamnito vzhodno obalo
večinoma gradi apnenec, izjema je slovenska obala ki je pretežno iz fliša. Nato sledi kamnito
dno, ki prehaja v peščeno dno, pomešano z anorganskimi in organskimi detričnimi elementi in
nato sledi prehod v zamuljeno dno. Večino zahodne obale zaznamuje širok pas peščenega
dna, ki prehaja v peščeno muljasto dno. Zaradi ozke dimenzije Jadranskega bazena ima morje
le neritsko oz. obalno območje pelagiala. To pomeni, da je celotno Jadransko morje tudi tisti
od kopna najbolj oddaljeni deli, vsaj pod posrednim vplivom delovanja kopnega (Turk, 2007).
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Slika 3: Vzhodna (levo) in zahodna (desno) obala Jadrana

Vir (levo): http://petanqueandpastis.typepad.com/photos/uncategorized/345_lido.jpg
Foto (desno): Ana Hace

Tržaški zaliv
Tržaški zaliv, ki ga v geografiji obravnavamo kot posebno naravnogeografsko pokrajino
obsega le 0,4 % akvatorija Jadranskega morja. Zaradi majhnosti ima izrazite kontinentalne
značilnosti, kar že sicer močno povezavo med kopnim in morjem še poglobi (Orožen Adamič,
2002). Tržaški zaliv je omejen s črto Savudrija – Gradež in obsega 551 km2, njegova
prostornina pa ne presega 11 km3 vode, kar je manj kot marsikatero večje jezero (Radinja,
1990a). Obala Tržaškega zaliva meri 130 km, slovenska obalna črta pa 46,6 km. Globine
morja v osrednjem delu zaliva ne presegajo 25 m globine, saj se najgloblji deli nahajajo ob
vzhodnem robu. Največji depresiji se nahajata ob rtu Savudrija, kjer je bila izmerjena globina
– 40 m in ob rtu Madona (Piranska punta), kjer tako imenovani »podvodni Triglav« sega – 37
m pod morsko gladino. Zaradi reliefne ovire ob rtih, so tu morski tokovi močnejši kot ob
ostalih delih obale, zato prihaja do zmanjšanega odlaganja usedlin na obrobju kotanje pa
nastajajo nasipi, ki se občasno premikajo in preoblikujejo (Orožen Adamič, 1990).

Povprečna morska globina znaša le 16,4 m in manj kot polovica zaliva je globoka 20 m. Potek
20 – metrske izobate od jugozahoda proti severovzhodu loči »zunanje« odprto morje od
»notranjega« priobalnega morja. Živoskalno dno v obrežnem podmorskem pasu je značilno v
vzhodnem delu Tržaškega zaliva. Slednje se v rahlem naklonu spušča do globine med 8 in 10
metri, nato sledi izrazit pregib ali skok, ki sega do sedimentnega dna. Naklon pregiba lahko
dosega do 70° in ima značaj manjše stene. Primer te slikovite podmorske oblike, ki je
podobna ježi na obrečnem reliefu, zasledimo med drugim tudi ob rtu Madona. Rob v flišu, ki
prevladuje na slovenski obali je sicer blažji in bolj zaobljen kot tisti, ki se nahaja v apnencu
zaradi manjše odpornosti fliša. Najverjetnejša razlaga te oblike je, da je to ostanek obalne črte,
ki je bila prisotna ob zadnji poledenitvi. Gladina morja je bila namreč v tistem času za 10 – 30
metrov nižja od današnje (Orožen Adamič, 2002).
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Glede na kamninsko zgradbo ločimo tri glavne tipe obale Tržaškega zaliva: flišna obala, obala
z aluvialnimi in holocenskimi sedimenti in apneniška obala. Vsi trije tipi so prisotni v
slovenskem delu Tržaškega zaliva. V flišnih kamninah, ki predstavljajo 60% obale se pojavlja
značilen abrazijski tip obale s strmimi klifi. Ti se v Strunjanskem zalivu dvigujejo do 80 m
visoko in veljajo za najvišje klife v celotnem Jadranskem morju. Apneniška obala (11%) se
nahaja le pri Izoli, kjer imamo primer podvodnega kraškega sveta (Orožen Adamič, 1990;
Orožen Adamič, 2002). Tu so bili nedavno odkriti tudi podmorski termalni izviri, o katerih je
pisal Žumer (2004). Plitve aluvialno - holocenske ravnice zavzemajo 29% slovenske obale ter
so že stoletja pod močnimi antropogenimi vplivi. Nastajajo ob pritokih rek (Rižana,
Badaševica, Strunjanski potok, Fazan, Jernejski potok, Drnica in Dragonja), ki v morje
prinašajo velike količine gradiva (Orožen Adamič, 1990; Orožen Adamič, 2002).

Na osnovi tipa obale, lahko v grobem razdelimo tudi Tržaški zaliv na (Orožen Adamič, 1999):
- SZ ali Soški del (od Gradeža do izliva Timava), kjer akumulacijski tip obale sestavljajo
sistemi lagun (Gradeška in Maranska laguna)
- SV ali kraški del (od izliva Timava do Trsta), kjer abrazijski tip obale zaznamujejo strme
stene iz apnenca
- JV ali istrski del (od Trsta do Savudrijskega polotoka), kjer se izmenjujeta abrazijski in
akumulacijski tip obale
(Slika 4: Tipi obal v Tržaškem zalivu)

11

Slika 4: Tipi obal v Tržaškem zalivu

Viri: Tržaški zaliv : pomorska karta. 2006. 2. izd. 1:75.000. Ljubljana, Geodetski inštitut
Slovenije; Orožen Adamič, 1999
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2. OKOLJSKO STANJE SV DELA SEVERNEGA JADRANA
Dobro razumevanje morskega okolja je brez dvoma temelj na katerem je potrebno graditi
načrte za premišljeno rabo morja. Spremljanje posameznih vrst in procesov v morju ni
enostavna naloga, saj je poleg osnovnih značilnosti potrebno upoštevati vse okoljske faktorje
in jih skušati ustrezno umestiti v zapleten ekosistem.
Raziskave v Jadranskem morju potekajo že 400 let, vendar je do sistematičnih raziskav prišlo
šele v 19. stoletju. Raziskovalni centri so se nahajali v Rovinju, Trstu in Benetkah. Kot
prestolnica morske biologije je pred 100 leti izstopal Trst, Tržaški zaliv pa velja za enega od
pionirskih območij raziskav. Kljub temu je paradoksalno podatkov o flori in favni Tržaškega
zaliva še vedno relativno malo, saj se prvi projekti inventarizacije na žalost niso izpeljali do
konca. Leta 1969 je bila kot samostojna enota inštituta za biologijo Univerze v Ljubljani
ustanovljena Morska biološka postaja. Sprva se je raziskovalo predvsem favnistične in
floristične značilnosti ter spremljalo vire ekonomsko pomembnih ribjih vrst v severnem
Jadranu. Danes so raziskave osredotočene na področjih fizikalne, kemijske in biološke
oceanografije. V grobem se raziskovalne enote delijo na planktonsko in bentoško ekologijo,
biogeokemične lastnosti recentnih sedimentov in gibanje morskih mas v Tržaškem zalivu
(Morska biološka postaja Piran, 2009a).
Stanje voda je opredeljeno s kemijskim in ekološkim stanjem. Kemijsko stanje se določa na
podlagi okoljskih standardov kakovosti za prednostne in prednostno nevarne snovi ter
nekatera druga onesnaževala. Ekološko stanje se ugotavlja na podlagi bioloških, splošnih
fizikalno-kemijskih, hidromorfoloških elementov in posebnih onesnaževal. Metodologija in
zahteve monitoringa so standardizirane ter dostopne na uradnih straneh ministrstva za okolje
in prostor. V ekološko stanje se vključuje tudi kemijske elemente, ki so relevantni na ravni
posamezne članice. Slednji so bili določeni v okviru strokovnih podlag na Kemijskem
inštitutu ter Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor (Ekološko stanje površinskih voda,
2009).
Redni monitoring slovenskega morja na Morski biološki postaji se je pričel leta 1988.
Program monitoringa se je od takrat večkrat spremenil, zato meritve niso popolnoma
sistematske. Zmanjševalo se je število parametrov in število vzorcev istega parametra na
določenih globinah ter število vzorčenj na splošno. V letu 1996 se je zmanjšalo tudi število
mesečnih vzorčenj, kar daje necelovit pogled na sezonsko dinamiko fizikalnih, kemičnih in
bioloških parametrov (Izvajanje monitoringa kakovosti morja v letu 2002, 2003). Zaradi
omenjenih sprememb v monitoringu se nekoliko spreminja tudi podajanje podatkov v rednih
letnih poročilih, kar otežuje njihovo interpretacijo. Podatkovne vrzeli in neenakomerni
časovni presledki med meritvami so razlog za potrebo po smiselnem izboru večjega števila
podatkov za izbrano postajo, ki nato omogočajo sicer dokaj robustno analizo trendov. Analize
trendov so zato zbrane in interpretirane iz poročil, ki vsebujejo večletne analize opravljene na
Morski biološki postaji. Ekološko stanje morja je podano na podlagi javno dostopnih
podatkov pridobljenih v letnih poročilih o kakovosti morja, poročilih v skladu z Barcelonsko
konvencijo (1976) ter poročilih o kopalnih vodah. Poleg tega je na kratko upoštevana tudi
biodiverziteta kot komponenta, ki ravno tako poda vpogled v ekološko stanje morja.
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Standardna merilna mesta letnega monitoringa kakovosti morja in kontrole onesnaženja se
nahajajo v jugovzhodnem in osrednjem delu Tržaškega zaliva (Slika 5). Postaje 000F (globina
21 m), 00CZ (globina 24 m) in do leta 2003 000G (globina 22 m) se nahajajo v odprtih vodah,
postaji 000K (globina 16 m) in 00MA (globina 16 m) pa sta notranjega ali zalivskega tipa
(Izvajanje monitoringa kakovosti morja v letu 2002, 2003).

Slika 5: Standardna merilna mesta kakovosti SV dela Jadranskega morja

Vir: Spremljanje ekološkega….2007, 2008

Vzorčenja v rečnih ustjih se opravljajo na Dragonji (00DR) in Rižani (ERI2). Merilna mesta
na območju gojišč školjk so pri Debelem Rtiču (00DB), v Strunjanskem zalivu (0024) in
Piranskem zalivu – Seča (0035) (Spremljanje ekološkega…2007, 2008).
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V okviru programa, ki se opravlja v skladu z Barcelonsko konvencijo poteka vzorčenje za
analize kemičnega onesnaženja in onesnaženja s težkimi kovinami v organizmih na postaji
pred marino Koper (00TM) ter na postaji v Strunjanskem zalivu (0024). Vzorci sedimenta za
analize kemičnega onesnaženja se pridobivajo na merilnih mestih v marini Portorož (00PM),
v ustju reke Rižane (0014), sredini Koprskega (000K) in Piranskega zaliva (00MA), postaji
pred Debelim rtičem (00KK), postaji sredi Tržaškega zaliva (00CZ) ter referenčni postaji
(000F). Določevanje evtrofikacijskega stanja obalnega morja poteka na dveh transektih, ki jih
sestavljajo izbrana merilna mesta v ustju reke Rižane (0ERI) in Dragonje (00DR), v
Koprskem (000K) in Piranskem zalivu (00MA) ter 3 postaje v Tržaškem zalivu (00C2, 000F,
00F2) (Monitoring kakovosti morja in kontrola…, 2007).
Območje monitoringa je majhno, zato dobro pokritost merilnih postaj ne bi bilo težko doseči.
V priobalnem pasu je potrebna nadgraditev merilnih mest v Strunjanskem zalivu ter pri
Debelem rtiču, kjer se ocenjuje le primernost za rast morskih školjk. Dodatno merilno mesto v
priobalnem pasu je smiselno postaviti tudi pri Izoli, kjer so se merili le izpusti ob črpališču.
Na odprtem morju bi bila potrebna ponovna vzpostavitev merilnega mesta 000G. Zelo
koristno bi bilo tudi dodatno merilo mesto med 000G in 00CZ, izven priobalnega pasu Izole.
Evtrofikacijsko stanje odraža neposredno kakovost morskega okolja, zato je merjenja
smiselno razširiti v priobalnem ter odprtem pasu pri Izoli ter tako vzpostaviti tretji transket.

2.1. Fizikalno – kemijski parametri
Med fizikalno – kemijske parametre uvrščamo: temperaturo, slanost, poroznost, gostoto, pH,
sedimente, hranilne snovi, vrednosti kisika, biološko porabo kisika (BPK) ter kemično porabo
kisika (KPK). Vsi parametri so v večji ali manjši meri v sorazmernih ali obratno sorazmernih
povezavah. Večje spremembe v enem parametru se posredno ali neposredno odražajo v
drugem parametru in tako kažejo na potencialno pomembne preobrate v celotnem ekološkem
stanju morja.
Zaradi lažjega razumevanja meritev in analiz, ki bodo sledile, so sprva opisane osnovne
značilnosti najbolj uporabljenih parametrov.

Temperatura
Ključni dejavnik, ki vpliva na temperaturo morske vode je geografska širina. Temperatura
vpliva na fizikalne, kemijske in biološke lastnosti morja. Najizrazitejša nihanja se pojavljajo v
površinskih plasteh, v globljih plasteh pa je temperatura večinoma bolj stalna. Povprečna
letna temperatura morja v Portorožu je 15,8°C, kar je 2,4°C več od povprečne letne
temperature zraka. Največje razlike v temperaturi morja in zraka so med oktobrom in
januarjem. V tem času je morje v povprečju 4,4°C toplejše od zraka. Zaradi plitvosti, zaprtosti
in majhnega obsega Tržaškega zaliva so značilna velika temperaturna kolebanja, kar poudari
njegovo celinskost. Temperaturna amplituda je zelo velika in znaša 16°C. Srednja dnevna
temperatura morja od sredine junija do začetka oktobra ne pade pod 20°C. V Kopru je bila
izmerjena najnižja temperatura 1,6°C leta 1956, najvišja pa 28,6°C leta 1958. Ob močni burji
večkrat pride do hitrih in občutnih ohladitev morja tudi do 3°C. Burja namreč odriva toplo
površinsko vodo, zato na površje prihaja hladnejša globinska voda in povzroči naglo ohladitev
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površinskega sloja morja. Temperatura morja se spreminja tudi z globino. Najizrazitejše
razlike so opazne v poletnem obdobju, ko so površinske plasti morja najbolj ogrete. Značilen
je oster preskok temperature ali termični prag, ki ga imenujemo termoklina. Ko je termoklina
izrazita, obstaja tudi velika razlika v gostoti vode nad in pod njo. Ta gostotna pregrada
onemogoči izmenjavo hranilnih snovi in kisika. Stratifikacija (plastovitost) je zato poleti zelo
stabilna, k čemur pripomore tudi odsotnost močnejših vetrov in valovanja. Ko se začnejo
površinski sloji ohlajati, zgoščati in toniti se temperatura prične izenačevati (termoklina se
viša) in lahko pride do homotermije ali izenačenja temperature v celotnem vodnem stolpcu
(Bernot, 1990; Orožen Adamič, 1999; Turk, 2007).
Dinamika temperature morja preko leta ima značilen potek najnižjih vrednosti v mesecu
februarju, nato do aprila nastopi počasnejše dviganje z izmenjavo toplejše južne vode. S
segrevanjem v aprilu se do avgusta začne razslojevanje vodnega stolpca, nato se voda na
površini začne ohlajati in v oktobru ali novembru doseže izotermijo (Morska biološka postaja
Piran, 2009b).

Slanost
Slanost je količina raztopljenih soli v morju, ki jo prikazujemo v promilih oz. gramih
raztopljenih soli na kilogram morske vode. Prevladujoče soli v morski vodi so kloridi in
sulfati. Povprečna slanost morske vode v oceanih in morjih znaša 35 ‰. Glavni dejavniki, ki
vplivajo na slanost so geografska širina in z njo povezano izhlapevanje ter količina padavin
in dotok sladke vode (Plut, 2000). Povprečna slanost v Tržaškem zalivu je med 37 – 38 ‰.
Značilna so izrazita nihanja slanosti tudi do več kot 6 ‰. Visoka zimska slanost je vzrok
dotoka vode iz srednjega in južnega Jadrana, kjer se je slanost poleti zaradi izhlapevanja
povečala. Nižjo slanost v poletnem obdobju pa pogojuje povečan rečni dotok. Slanost
posredno vpliva tudi na druge lastnosti morske vode kot so: gostota, viskoznost,
osmomolarnost, znižuje ledišče ter zvišuje vrelišče, znižuje toplotno kapaciteto in zvišuje
električno prevodnost (Orožen Adamič, 1999; Turk, 2007).

Poroznost
Poroznost ali bistrost morja je posledica sposobnosti prodiranja svetlobe v morske globine.
Močno je odvisna predvsem od vnosa hranil, pomemben vpliv ima tudi čistost morja in
njegove samočistilne sposobnosti. Sredozemsko morje ima veliko poroznost do 50 m. V
Jadranskem morju ima vzhodni del zaradi manjšega vnosa hranil večjo poroznost od
zahodnega dela. Tržaški zaliv ima zaradi velikega vnosa hranil poroznost 6 – 8 m, redko 10 m
(Plut, 2000). Najmanjša poroznost je spomladi, največja pa zgodaj jeseni. Poroznost je zaradi
muljevitega in drobno peščenega dna spremenljiva. V severnem Jadranu prevladuje zelena
barva, saj je vnos hranil velik. Sicer v Sredozemskem in Jadranskem morju na splošno
prevladuje modra barva, ki je značilnost oligotrofnih morij (Turk, 2007).

Gostota
Na gostoto morske vode vpliva slanost, temperatura ter količina raztopljenih soli. Z dodatnim
vnosom hranil in onesnaževal posredno na gosto morja vpliva tudi človek. Morska voda je
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najgostejša pri nizkih temperaturah ter visoki slanosti. Gostota morske vode ima pomembno
vlogo pri mešanju vodnih mas.
Manjša nihanja gostote so značilna v odprtih vodah. Najvišje vrednosti se pojavljajo v
pridnenem sloju pozimi, ko gostota navadno znaša okoli 29,90 kg/m3. Najnižje vrednosti se
gibajo med 20 in 21 kg/m3 v poletnih mesecih na površinskem sloju. Meritve gostote so
podane v poročilih do leta 2003 (Poročilo o kakovosti morja 2000, 2001).

Hranilne snovi
Vsebnost hranilnih snovi v morju je odvisna predvsem od zunanjih vnosov. Ti so lahko
avtogenega ali alogenega izvora. Vnos večine hranilnih snovi poteka preko rek, zato imajo na
količino vnosa pomemben vpliv tudi pretoki rek. Biomasa je neposredno odvisna od količine
hranil, kar se kaže v količini fitoplanktona. Vzrok prekomerne razrasti fitoplanktona je v
velikem vnosu hranil. Močno povečanje hranil, posebej v pridnenem sloju lahko privede do
zmanjšanja količin kisika. V analizah kakovosti morja se meri koncentracije hranilnih soli
dušika, fosforja in silicija.

Vrednosti kisika
Sposobnost sprejemanja plinov v vodi je odvisna predvsem od temperature, slanosti in
pritiska. Hladnejša voda raztopi več plinov. Fitoplankton s procesom fotosinteze proizvaja
kisik v morski vodi, ki ga nato uporabljajo drugi morski organizmi. Najvišje koncentracije
kisika se nahajajo v površinskem sloju, kjer je fotosinteza najintenzivnejša. Povečane
vrednosti so tudi ob dotoku hladnih in težjih vodnih mas v nekoliko globljih plasteh (Plut,
2000). Ob daljšem obdobju lepega vremena je površinski sloj vodne mase močno ogret,
morska voda nad dnom pa ostaja hladna in predstavlja specifično gostejši sloj. Zaradi razlike
med slojema nastane gostotna meja (pinoklina), ki preprečuje mešanje vodnih mas.
Posledično je preprečena tudi izmenjava kisika z vrhnjimi oksigeniranimi plastmi. V takšnih
razmerah nastopijo nizke vrednosti kisika v pridnenem sloju. Če pade koncentracija pod 2
ml/l govorimo o hipoksiji. Kritično pomanjkanje kisika ali anoksija (kisik je pod mejo
določljivosti) privede do pogina bentoških organizmov (Morska biološka postaja Piran,
2009b).

BPK in KPK
Biokemična in kemična poraba kisika sta parametra, ki nimata neke ustaljene dinamike.
Velika nihanja koncentracij se namreč kažejo tudi na dodatnih merilnih mestih (v zunanjem
delu zaliva). Nanju vplivajo sladkovodni vnosi organskih snovi ter prisotnost bakterij.
Parametra sta zato ena od indikatorjev stopnje onesnaženosti (Monitoring kakovosti…, 2007).
Biokemična poraba kisika predstavlja razliko v količini raztopljenega kisika med takoj
analiziranim vzorcem ter vzorcem v katerem se je kisik porabljal dlje časa. Vrednosti BPK v
morski vodi so zelo nizke, zato lahko že majhne napake pri vzorčevanju in natančnost metode
prikažejo navidezno sintezo kisika (Izvajanje monitoringa,…2004).
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2.2. Biološki parametri
Biološki parametri se nanašajo na žive organizme v morju in vključujejo biomaso, gostoto in
sestavo fitoplanktona, ter sekundarne producente (zooplankton). Količina slednjega se je
merila do leta 2003, ko se je program merjenja kakovosti morja zelo spremenil. Biološko
komponento v spremljanju kakovosti morja ima tudi biomonitoring, prisotnost toksičnih
fitoplanktonskih vrst, trofični indeks ter nenazadnje spremljanje rasti in življenjskih pogojev
morskih školjk in polžev.

Biomasa ter gostota in sestava fitoplanktona
Fitoplankton je ključni element v morskem ekosistemu. S procesom fotosinteze proizvaja
kisik ter je prvi člen prehranjevalne verige. Produkcija fitoplanktona je odvisna od vsebnosti
hranil ter svetlobnih in toplotnih pogojev.
Vsebnost klorofila a je tudi kazalec prekomerne obremenjenosti voda s hranili. Naravni viri
hranil v poletnem obdobju so manjši, zato naj bi bila tudi primarna produkcija fitoplanktona
manjša. Večje vrednosti poleti zato pomenijo povečan vnos hranilnih snovi antropogenega
izvora (Kazalci okolja 2005, 2006).
Pokazatelj biomase fitoplanktona je koncentracija klorofila a (Chla). Abundanca
fitoplanktona se izraža v številu celic na 1 liter vode, sestavo pa določajo glavni razredi vrst
(Izvajanje monitoringa…2003, 2004).

Zooplankton
Biomasa zooplanktona je odvisna od količine fitoplanktona, saj predstavlja naslednji člen v
prehranjevalni verigi. Na podlagi analiz teh sekundarnih producentov se lahko posredno
spremlja tudi status fitoplanktona.
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Trofični indeks
Ocena trofičnega stanja morskega okolja se določa z indeksom TRIX, ki predstavlja
poenoteno metodologijo ocenitve statusa obalnih morij in je pokazatelj evtrofikacije. Gre za
izboljšavo OECD – klasifikacije, ki jo je razvil profesor Vollenweider s skupino
raziskovalcev. Temelji na izračunu koncentracije klorofila a (Chla), anorganskega dušika (N),
celotnega fosforja (P) in absolutne deviacije od nasičenosti z raztopljenim kisikom (aD%O)
(Potočnik, 1998; Spremljanje ekološkega..., 2008).
TRIX = (log [Chla x aD%O x N x P] – [-1,5])/1,2

Preglednica 1: Vrednosti TRIX-a in trofično stanje

VREDNOST INDEKSA
TROFIČNO STANJE
TRIX
2–4
visoko
4–5
dobro
5–6
srednje
6–8
slabo
Vir: Spremljanje ekološkega….2007, 2008
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2.3. Analiza stanja morja SV dela severnega Jadrana v obdobju
1997 - 2000
Temperatura in slanost
Velika temperaturna nihanja v obdobju 1997 – 2000 (Slika 6) niso nenavadna in izražajo že
omenjeno celinskost Tržaškega zaliva. Največja nihanja od 7° do 27° C so bila kot ponavadi
zabeležena v površinskem sloju morja. Najnižje temperature so bile zabeležene v mesecu
februarju. V zimskih mesecih je razviden pojav izotermije, ko so temperature na površju
(v barvah) in pri dnu (sivi odtenki) izenačene. Poleti je razviden pojav stratifikacije, z višjimi
temperaturami na površju. Maksimalna temperatura (27°C) je bila dosežena v letu 1998,
minimalna (7°C) pa v naslednjem letu (Poročilo o stanju…,2002).
Slika 6: Temperatura morja SV dela severnega Jadrana v obdobju 1997 - 2000

Vir: Poročilo o stanju…,2002

Slanostna nihanja (Slika 7) na površju so se gibala med 29,5 – 38 ‰, v pridnenem sloju pa
med 36 – 38‰. Višje zimske slanosti nastopajo v celotnem vodnem stolpcu z maksimumom v
letu 1998. Najnižje slanosti so bile zabeležene v površinskem sloju, v obdobju maj – julij ter
september – oktober (Poročilo o stanju…,2002).
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Slika 7: Slanost morja SV dela severnega Jadrana v obdobju 1997 - 2000

Vir: Poročilo o stanju…,2002

Koncentracije hranil
Odvisnost hranilnih snovi od zunanjih vnosov je lepo vidna iz štiriletne razporeditve
koncentracij nitrata na površini v Tržaškem zalivu (Slika 8). Visoke koncentracije nitrata na
splošno v površinskem sloju sovpadajo z nizkimi vrednostmi slanosti. Pozimi so tako količine
nitrata visoke, poleti nizke, jeseni pa sledi ponoven porast. Najvišje vrednosti so bile
zabeležene na postaji v Koprskem zalivu, do 38 µmol/l. Vrednosti nitrata preko leta se gibajo
med 0,2 – 20 µmol/l (Poročilo o stanju…,2002).
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Slika 8: Koncentracije nitrata v površinskem sloju SV dela severnega Jadrana v obdobju 1997 - 2000

Vir: Poročilo o stanju…,2002
Višje vrednosti nitrata v obdobju 1997 – 2000, so bile izmerjene v spomladanskem
in jesenskem obdobju 1999/2000. Dinamika ne izstopa od običajnih vzorcev, opazen pa je
porast v koncentraciji, katerega vzrok je najverjetneje povišan vnos hranil antropogenega
izvora. Natančnejšo določitev je žal težko podati, saj je razpon vnosa velik od kmetijskih
dejavnosti, dotoka meteornih voda, komunalnih odplak, spiranja površin, do emisij iz
atmosfere.
Koncentracije amonija v vodnem stolpcu so obratne od razporeditve nitrata. Višje
koncentracije v pridnenem sloju se pojavljajo pozno poleti in jeseni zaradi intenzivnih
regeneracijskih procesov ter sovpadajo s povišanimi količinami silicija in zmanjšanimi
količinami kisika (Poročilo o stanju…,2002).
Dinamika koncentracije fosforja je različna med posameznimi leti in meseci, vrednosti v
površinskem in pridnenem sloju pa dokaj izenačene. Najnižje koncentracije, na meji
detekcije, se nahajajo predvsem v vzhodnem delu Tržaškega zaliva. Najvišje koncentracije
dosežejo do 0,5 µmol/l. Celoten severni Jadran ima nizke koncentracije fosforja, ki lahko
občasno predstavljajo omejujoč element rasti fitoplanktonskih celic (Poročilo o
stanju…,2002).
Po uredbi o stanju površinskih voda, ki ureja tudi ekološko stanje površinskih voda (UL RS
14/09) ni določenih mejnih vrednosti za hranila. Vnose hranil na podlagi dolgoročnih merjenj
lahko sicer primerjamo in zaznamo povišanja, kot npr. v obdobju 1999/2000, ne moremo pa
jih uvrstiti v razrede ekološkega stanja. Enako velja za vse splošno – fizikalne parametre.
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Vrednosti kisika
Prostorsko omejene hipoksije so dokaj pogoste, predvsem v osrednjem delu Tržaškega zaliva.
Na vrednosti kisika vplivajo fizikalni mehanizmi, predvsem stopnja razslojenosti vodnega
stolpa ter gibanje pridnenih vodnih mas. Najnižje vrednosti kisika v obdobju 1997 – 2000 so
bile zabeležene v pridnenem sloju od avgusta do oktobra sredi Tržaškega zaliva (Slika 9). Do
hipoksičnih razmer ni prišlo na nobeni od merilnih postaj (Poročilo o stanju…,2002).

Slika 9: Koncentracije kisika SV dela severnega Jadrana v pridnenem sloju v obdobju
1997 - 2000

Vir: Poročilo o stanju…,2002

Fitoplanktonska biomasa
Visoke vrednosti klorofila se pojavljajo februarja ali marca v času spomladanskega viška,
nato upadejo ter ponovno narastejo v maju in juniju. Poletne mesece zaznamujejo nizke
koncentracije klorofila, v novembru pa dosežejo tretji višek. Praviloma najvišje vrednosti
sovpadajo z najvišjimi koncentracijami nitrata ter najnižjimi vrednostmi slanosti v
površinskem sloju. Posamezna vzorčevalna mesta imajo različna nihanja vrednosti klorofila, a
izražajo podobno letno razporeditev (Poročilo o stanju…,2002).
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Slika 10: Razporeditev fitoplanktonske biomase (količina Chl a) na referenčni postaji F v
obdobju 1997 - 2000

Vir: Poročilo o stanju…,2002
Vrednosti količine klorofila a se navadno gibljejo med 0,28 – 8,79 µg Chla/l. Največja
nihanja se pojavljajo v površinskem sloju. Izstopajo predvsem zelo visoke vrednosti,
10 - 12 µg Chla/l jeseni 1998 ter spomladi 1999 (Poročilo o stanju…,2002; Slika 10).
Povišanje klorofila a se ujema z zabeleženimi višjimi koncentracijami nitrata ter povišanji
biomase. Posledično je bila opažena nizka koncentracija kisika, ki se je približala hipoksičnim
vrednostim, a jih ni nikjer dosegla.
Fitoplanktonska združba, ki se nahaja v južnem delu Tržaškega zaliva je mikroflagelatno –
diatomoejski tip. Višek fitoplanktona v februarju in septembru je povezan s porastom števila
diatomej, višek v aprilskem obdobju pa s porastom števila mikroflagelatov (Poročilo o
stanju…,2002).

Trofični indeks
Vrednosti TRIX-a v obdobju 1997 – 2000 se večinoma gibajo med vrednostmi 4,5 – 6, torej v
dobrem in srednjem trofičnem razredu. Nihanja vrednosti v površinskih slojih so tudi tu bolj
izrazita. Dinamika na vseh postajah izraža sezonsko variabilnost z nižjimi vrednostmi v
poletnem času ter viški v spomladanskem in jesenskem obdobju. Največja nihanja so bila
zabeležena v sredini Tržaškega zaliva, kjer je poleti najnižja vrednost znašala 4,01 (dobro
trofično stanje) na površini, višje vrednosti ki spadajo že v razred slabega trofičnega stanja, pa
so bile zabeležene aprila (6,42) in septembra (6,12) v pridnenem sloju. Visoke vrednosti so
bile dosežene tudi v Koprskem zalivu, ki je pod vplivom izliva reke Rižane (Poročilo o
stanju…,2002).
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Onesnaženost ravno tako izraža stanje morskega okolja. Ugotavljanje stopnje onesnaženosti z
nevarnimi snovmi v dotičnem obdobju je bilo izvedeno z analizami ogljikovodikov v
sedimentu in analizami vsebnosti težkih kovin in ogljikovodikov v organizmih.

Ogljikovodiki v sedimentu
Vzhodni del Tržaškega zaliva lahko na podlagi onesnaženosti morskega sedimenta s
koncentracijami ogljikovodikov označimo kot zmerno onesnažen. Vrednosti ogljikovodikov
so se merile z alifatskimi (C14-C34) in policikličnimi aromatskimi ogljikovodiki (PAH).
Izvor prvih je težko natančno ugotoviti, saj nastajajo tudi v naravi. Razporeditev vseh
ogljikovodikov kaže na vpliv različnih antropogenih vnosov (pomorski promet, navtični
turizem, komunalni izpusti, industrija). Najvišje vrednosti ogljikovodikov v obdobju 1997 –
2000, so bile izmerjene v sredini Koprskega zaliva, v ustju Rižane (blizu pomola Luke Koper)
in v Marini Portorož Slika 11). Nizke vsebnosti ogljikovodikov so bile zabeležene na
referenčni postaji F, saj v neposredni bližini ni virov onesnaženja, akumulacija v grobo –
zrnatem sedimentu v tem delu pa je slabša. Vrednosti suhe teže sedimenta alifatskih
ogljikovodikov so se gibale med 146 – 3700 ng/g, policikličnih aromatskih ogljikovodikov pa
med 31 – 484 ng/g (Poročilo o stanju…,2002).

Slika 11: Policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH) v vzhodnem delu Tržaškega zaliva
zgornjem sloju sedimenta v obdobju 1997 – 2000

Vir: Poročilo o stanju…,2002
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Težke kovine in ogljikovodiki v organizmih
Pred Marino Koper, so bile v tkivu klapavic (Mytilus galloprovincialis) kot pričakovano
izmerjene višje vrednosti kadmija (Cd) in živega srebra (Hg) kot v Strunjanu. Vrednosti
alifatskih ogljikovodikov so ravno tako višje, koncentracija PAH-ov pa je na obeh
vzorčevalnih mestih primerljiva (Poročilo o stanju…,2002).

Preglednica 2: Vsebnost kadmija, živega srebra in ogljikovodikov v tkivu klapavic
(Mytilus galloprovincialis) v Marini Koper in Strunjanu

* Analize težkih kovin so opravili na Inštitutu J Stefan, Odsek za kemijo okolja (Turk in sod., 1999;
2000).

Vir: Poročilo o stanju…,2002
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2.4. Trendi analiz stanja morja V dela Tržaškega zaliva v daljšem
časovnem obdobju

Temperatura in slanost
Analize večletnih mesečnih vrednosti temperature in slanosti na gladini in pri dnu na zunanjih
(17 letne meritve) in notranjih postajah (26 letne meritve), so pokazale ujemanja z
ugotovitvami o poteku teh parametrov v krajšem časovnem obdobju. Letni potek povprečnih
mesečnih vrednosti temperature na gladini je podoben na zunanjih in na notranjih postajah.
Razlika v slanosti nastopi zaradi nizke slanosti na notranjih postajah decembra 1981. Večja
temperaturna nihanja znotraj posameznega meseca, so značilna za zunanje postaje. Variiranje
povprečnih mesečnih temperatur pri dnu je manjše kot na gladini (Poročilo o stanju…,2002).
Povprečja minimalnih, srednjih in maksimalnih mesečnih temperatur na gladini, pokažejo
značilen letni sinusni potek (Slika 12). Povprečne maksimalne mesečne vrednosti znašajo
16,4°C na gladini ter 15,8°C na dnu. Povprečne minimalne temperaturne vrednosti dosegajo
8,1°C na gladini ter 7,5°C na dnu. Kljub razlikam v globini (10 m) imajo notranje postaje le
nekoliko višje povprečne vrednosti. Največja razlika med minimalno in maksimalno
temperaturo (8,5°C) se pojavi v maju ali juniju. Srednje letne vrednosti temperature pokažejo
značilno poletno povišanje vrednosti in zimske nižje vrednosti. Razlika med zunanjimi in
notranjimi postajami za srednje vrednosti je manjša od 0,1°C pri gladini ter 0,2°C pri dnu, kar
gre pripisati predvsem manjšemu časovnemu intervalu merjenj na zunanjih postajah (Poročilo
o stanju…,2002).
Slika 12: Večletna (1983 – 1999) povprečja mesečnih temperatur in slanosti na gladini na
zunanjih merilnih postajah V dela Tržaškega zaliva

Vir: Poročilo o stanju…,2002
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Slanost ima bimodalno porazdelitev z dvema minimuma, ki se razlikujeta po velikosti. Prvi
nastopi v obdobju maj – julij, drugi pa v obdobju september – oktober (rdeča krivulja na sliki
13). Višje slanosti v celotnem vodnem stolpcu so v zimskem času. Večletna povprečja
mesečnih slanosti so ravno tako kot temperaturna, podobna na zunanjih in notranjih postajah.
Izrazita nihanja na površinskem sloju se gibajo med 29,5 – 38 ‰. Pri dnu so nihanja manjša
in se razlikujejo za 2 ‰ (36 – 38 ‰) (Poročilo o stanju…,2002).

Slika 13: Večletna (1974 – 1999) povprečja mesečnih temperatur in slanosti na gladini na
notranjih merilnih postajah V dela Tržaškega zaliva

Vir: Poročilo o stanju…,2002

Nedavne ugotovitve natančnejših analiz zadnjega petletnega obdobja, ki še niso povsem
končane, in analize iz prejšnjih kratkoročnih obdobij kažejo na splošno segrevanje morja.
Poletni višek, ki že več let zapored doseže okoli 28°C sicer ni nenavaden, opažena pa je
globalna rast temperature za 0,1°C na leto. V daljšem časovnem obdobju bi takšno
povečevanje temperature lahko povzročilo bistvene spremembe v ekosistemu. Zagotovo se
trenda v prihodnosti ne da napovedati, zaradi plitvosti bazena ter njegove odvisnosti od
vremenskih razmer (Malačič, 2009).
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Vrednosti kisika
Analiza koncentracij raztopljenega kisika v obdobju 1990 – 2001 na zunanjih postajah pri dnu
je razkrila trend rasti letnih standardnih deviacij. Temu podoben je tudi trend rasti srednjih
letnih vrednosti koncentracij kisika, zato se najmanjše vrednosti vsebnosti kisika iz leta v leto
ne nižajo kot bi se lahko sprva sklepalo. Takšna trenda srednjih letnih vrednosti kisika ter
letnih standardnih deviacij sta razvidna tudi iz vrednosti koncentracij raztopljenega kisika pri
dnu za notranje postaje. Blaga rast koncentracij kisika je bila zaznana tudi blizu gladine,
vendar zaradi izrazitejših variiranj in šibkih trendov takšni zaključki niso zanesljivi (Poročilo
o stanju…,2002).
Na vseh vzorčnih mestih pojav pomanjkanja kisika predstavlja manj kot 3% vseh izmerjenih
vrednosti. Kljub temu lokalna pojavljanja pomanjkanja kisika v pridnenem sloju v poletnem
obdobju niso tuja. V obdobju 1989 – 2006 so bila pomanjkanja kisika zabeležena na merilnih
postajah v osrednjem delu Tržaškega zaliva (00CZ) ter v jugozahodnem delu Tržaškega
zaliva (000G) (Kazalci okolja 2005, 2006).

Slika 14: Vsebnost kisika v pridnenem sloju na merilni postaji 00CZ

Vir: Kazalci okolja 2005, 2006

Na postaji v jugozahodnem delu Tržaškega zaliva (000G) je v obdobju 1989 - 2002 do
hipoksičnih razmer prišlo v letih 1989 in 1990. Postaja v osrednjem delu Tržaškega zaliva
(00CZ) (Slika 14) ima v obdobju 1989 – 2006 zabeleženih 6 pojavov hipoksije (1989,1990,
1994, 1995, 2000, 2001). Leta 1995 je bila vrednost kisika komaj dobrih 0,2 ml/l, kar je
predstavljalo grožnjo nastanka anoksije. V letu 1989 pa je hipoksično stanje trajalo zelo
dolgo. Nizke vrednosti, ki so bile na meji hipoksičnih razmer so se pojavile še v letih 1991,
1997, 1998 ter 2002. Kisikove razmere v jugovzhodnem delu so torej praviloma boljše.
Delno in celo popolno pomanjkanje kisika v pridnenem sloju je bilo v Tržaškem zalivu
ugotovljeno tudi v letih 1974, 1983, 1987 in 1990. Popolno pomanjkanje kisika na dnu je
nastopilo v letu 1983. Anoksija je zajela približno tretjino zaliva in trajala dva tedna. Tedaj je
pomanjkanje kisika privedlo do obsežnega pogina bentoških organizmov (Kazalci okolja
2005, 2006).
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Fitoplanktonska biomasa
Povprečne mesečne vrednosti v obdobju 1990 – 2000 kažejo veliko nihanje med posameznimi
leti. Srednje letne koncentracije po posameznih postajah imajo najvišje vrednosti v notranjosti
Koprskega zaliva (000K) in sredi Tržaškega zaliva (00CZ), najnižje vrednosti so zabeležene
na referenčni postaji (000F). Slednja je pod vplivom oligotrofnih južno-jadranskih vod.
Povprečne mesečne vrednosti v vzhodnem delu Tržaškega zaliva ne presegajo koncentracij
2,5µg Chla/l, kar ga po klasifikaciji OECD uvršča med oligotrofna obalna območja (Poročilo
o stanju…,2002).
Povprečne letne vrednosti klorofila a na globini 0-10 m v obdobju 1997 - 2006 so pokazale
jesenske in pomladanske viške (10 – 12 µg Chla/l) v letih 1998 in 1999, ki so bili vidni tudi v
kratkoročnejši analizi v obdobju 1997 – 2000 (Slika 15). Viški z nekoliko večjimi vrednostmi
(6-8 µg Chla/l) se pojavijo tudi v letih 2001 in 2002. Zaslediti je moč tudi povišanja v
poletnem obdobju, ko so vrednosti sicer najnižje, v letih 1997, 2002 ter 2004 (Kazalci okolja
2005, 2006).

Slika 15: Povprečne letne vrednosti klorofila a na globini 0-10 m na merilnih postajah 000F,
000G in 00CZ

* merjenja na postaji G do leta 2003
Vir: Kazalci okolja 2005, 2006

Med povprečnimi poletnimi vrednostmi klorofila a v površinskem sloju (0-10 m) močno
izstopa leto 1997, ko je bila na postaji v osrednjem delu Tržaškega zaliva (00CZ) izmerjena
vrednost 5,5 µg Chl a/l (Kazalci okolja 2005, 2006).
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Trofični indeks
Meritve indeksa TRIX v obdobju 1997 – 2005 so pokazale izboljšanje trofičnega stanja morja
od leta 2000 naprej (Slika 16). Povečal se je delež visokega trofičnega stanja na merilnih
mestih, ki v povprečju zavzema dobro tretjino vseh meritev v posameznem letu. Dve tretjini
vseh meritev ima srednji in dober trofični status. Po letu 2000 nekoliko izstopa leto 2001, kjer
je 8 % vrednosti doseglo slab trofični status. Sicer najvidneje zopet izstopata leti 1998 in
1999, kjer slab trofični status dosega 20% in 33% vseh meritev, visok trofični status pa sploh
ni bil dosežen.

Slika 16: Trofično stanje morja v Tržaškem zalivu (delež merilnih mest glede na vrednost
indeksa TRIX)

Vir: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za
Okolje

Najboljše trofično stanje je bilo doseženo na referenčni postaji (000F). Dobro stanje je bilo
zabeleženo tudi v sredini Tržaškega zaliva (00CZ), medtem ko je bilo trofično stanje v
Piranskem zalivu (00MA) nekoliko slabše. Najslabše vrednosti trofičnega statusa so bile
zabeležene v Koprskem zalivu (000K) (Kemijsko in trofično stanje morja, 2009).
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Živo srebro v sedimentu
Glavni vir onesnaženja z živim srebrom je reka Soča, ki iz rudniških območij že več stoletij
vnaša v morje težke kovine. Danes zaprti Idrijski rudnik ima po ocenah strokovnjakov še
vedno velik vpliv na vnos živega srebra. Skupna ocenjena izguba živega srebra, glede na
celoten izkop v času obratovanja rudnika, znaša 37.500 ton. Iz sedimenta se ponovno v enem
letu dvigne 26% živega srebra, večinoma v metilni obliki (MeHg) (Svetina et al., 2002).
Pretežni del sedimenta v Tržaškem zalivu je kontaminiran, predvsem ob izlivu Soče (Slika
17). Pas približno ene morske milje ob slovenski obali je edino območje, ki ne sodi v
kontaminiran sediment, saj vsebuje koncentracije nižje od 0,2 µg/g Hg (Malačič et al., 2008).

Slika 17: Hg v površinskem sloju sedimenta Tržaškega zaliva v letu 2001

Vir: Covelli et al., 2001; cv: Malačič et al., 2008

32

2.5. Rast in življenje morskih školjk in polžev in biomonitoring

Evropska zakonodaja je že v letu 1979 (direktiva 79/923/EEC) sprejela zahteve glede
kakovosti vode za lupinarje. V skladu z zadnjo različico direktive (direktiva 2006/113/ES)
morajo države članice zaščiti območja, pomembna za življenje in rast morskih lupinarjev.
Določiti je potrebno ta območja, mejne vrednosti parametrov kakovosti vode za lupinarje ter
vzpostaviti program monitoringa. Z uredbo in pravilnikom o kakovosti vode za življenje in
rast morskih školjk in morskih polžev (UL RS št. 46/02; UL RS št. 71/02) je bila omenjena
direktiva uvedena v slovenski pravni red (Program školjke 2008, 2009).

Program spremljanja kakovosti vode za življenje morskih školjk in polžev poteka na merilnih
mestih Seča-Piranski zaliv (0035), Strunjanski zaliv (0024) in od leta 2005 Debeli rtič
(0DB2). Merijo se osnovni fizikalno-kemični in mikrobiološki parametri, od 4 do 12-krat
letno (odvisno od parametra). Med drugim se spremljajo tudi fekalne koliformne bakterije,
halogenirane organske spojine, težke kovine v sedimentu in mesu školjk ter prisotnost
toksičnega fitoplanktona (Program spremljanja,…2009).

V obdobju od leta 2000 do 2007 osnovni fizikalno - kemični parametri niso odstopali od
običajnih gibanj ter so podobni kot za ostala merilna mesta in v skladu s predpisanimi
vrednostmi. Višje slanosti so se torej pojavljale v zimskem obdobju, tudi višje vrednosti
kisika v celotnem vodnem stolpcu so višje v hladnejši vodi (pozimi). Mejne vrednosti težkih
kovin bakra, niklja ter živega srebra so bile v letu 2005 presežene na postaji 00DB
(Preglednica 3). V ozir pa je potrebno vzeti, da opis dejanskega stanja iz dveh meritev tega
parametra letno, ni dovolj dober (Monitoring kakovosti morja in kontrola,…2006; 2007).
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Preglednica 3: Rezultati analiz težkih kovin v površinskem sloju vode ter ocena kakovosti za
posamezne parametre za postaje 0024, 0035 in 00DB v letu 2005

Vir: Monitoring kakovosti morja in kontrola,…2006

V letu 2006 je bila ugotovljena višja vsebnost Cd in Hg v školjkah, kar se je ujemalo z
rezultati iz prejšnjih dveh let. Najvišje vrednosti so bile izmerjene na postaji 0024 v
Strunjanu, ki so sovpadale z eno preseženo mejno vrednostjo koncentracij Hg v Strunjanskem
zalivu. Nasprotno so bile vsebnosti kovin v sedimentu že drugo leto najvišje na postaji v
Debelem rtiču (00DB). Vzrok temu bi mogoče lahko bila bližina italijanski obali in večjim
vnosom Hg (Monitoring kakovosti morja in kontrola…,2007).
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Število fekalnih koliformnih bakterij kaže velika nihanja fekalnega onesnaženja med
posameznimi postajami in meseci. Ker je ta parameter v morskem okolju zelo variabilen je iz
štirikratnih meritev težko ustvariti njegovo pravo sliko. Zgolj sezonske analize v letu 2007
kažejo na povišane koncentracije klic fekalnega onesnaženja v maju (do 120 FK/100 ml) in
avgustu (do 115 FK/100 ml) ) (Preglednica 4). Število fekalnih koliformnih bakterij v tem
letu je bilo večje na postaji 0DB2. Najnižje abundance FK v letu 2007 so bile določene v
novembru (≤5 FK/100 ml), tako kot leto poprej (Spremljanje ekološkega..., 2008).

Preglednica 4: Vrednosti fizikalnih, kemičnih in mikrobioloških parametrov, merjenih v površinskem
sloju vode na postajah 0035 in 0DB2 v letu 2007

Vir: Spremljanje ekološkega..., 2008
Ocene kakovosti vode za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev so bile v celotnem
obdobju 2000 – 2007 ustrezne.
Spremljanje dinamike števila vrst dinoflagelatov (povzročitelji zastrupitve DSP1) in števila
vrst alexandrium (povzročitelji zastrupitve PSP2), omogoča zgodnjo opozoritev možnosti
zastrupitve školjk. Število dinoflagelatov je do junija nizko, nato močno naraste, ob koncu
julija ali avgusta sledi upad ter nižek septembra. Število alexandrium-ov ima viške in nižke
ravno obratne od dinoflagelatov. Veliko število se pojavi v maju in začetku junija, nato upada
in doseže ponoven višek jeseni (Raziskave kakovosti morja in,…2003).
____________
1

DSP zastrupitev (Diarrhetic Shellfish Poisoning) je dijareična zastrupitev s školjkami zaradi
enoceličnih organizmov dinoflagelatov, ki proizvajajo termostabilne strupe.
2
PSP zastrupitev (Paralythic shellfish poisoning) je paralitična zastrupitev s školjkami zaradi
enoceličnih organizmov vrste alexandrium, ki proizvajajo termostabilne strupe.
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Potrjene DSP zastrupitve in prepoved prodaje školjk so nastopile v letih 1989, 1993, 1994,
1995, 1996, 1997, 1998, 2001 ter v letošnjem letu (2009) (Tominc, 2000; Raziskave
kakovosti morja in…,2002; Vurs zaprl vrata…, 2009).
Slika 18: Užitna klapavica (Mytilus galloprovincialis)

Vir: http://dragonja.mbss.org.

Biomonitoring omogoča neposredno spremljanje kakovosti morskih školjk. Leta 1999 se je
pričel (v okviru programa Spremljanja kakovosti morja in vnosov onesnaženja s kopnega v
skladu z Barcelonsko konvencijo) izvajati tudi pri nas. Vzorčenja klapavic (Mytilus
galloprovincialis) potekajo marca in septembra na 3 mestih: v Koprskem zalivu (00TM –
vpliv onesnaženja Rižane, marine in Luke Koper) ter na gojiščih morskih školjk v
Strunjanskem zalivu (0024) in Piranskem zalivu (0035). Ugotavlja se indukcija
metalotioneinov, poškodbe DNA ter biometrija (teža, dolžina, višina) školjk (Kakovost morja
in kontrola…,2003).

Školjke prefiltrirajo velike količine vode in so v svojih tkivih sposobne kopičiti visoke
koncentracije težkih kovin. Kopičenje slednjih je odvisno od fiziološkega stanja živali,
homeostatskih mehanizmov v celici, reproduktivnega ciklusa ter časovne izpostavljenosti
težkim kovinam. V citosolu se nato vežejo na proteine imenovane metalotioneini. Njihova
sinteza se poveča, ko v celici pride do kopičenja težkih kovin (Viarengo, 1982; Viarengo
1980, cv: Kakovost morja in kontrola…,2003). Strupeni učinki težkih kovin niso odvisni le od
koncentracije v tkivih. Upoštevati je potrebno tudi proste ione težkih kovin, ki reagirajo s
celičnimi strukturami in/ali z encimi ter tako vplivajo na metabolne poti (Webb, 1979, cv:
Kakovost morja in kontrola…,2003 ). Metalotioneini v tkivu školjk so torej pokazatelji
biološkega odgovora morskih organizmov na onesnaženje okolja s težkimi kovinami, na
celičnem nivoju.
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Slika 19: Srednje, najvišje in najnižje vrednosti metalotioneinov v vzorcih
Klapavic (Mytilus galloprovincialis) v marcu za obdobje 2000 – 2006,
na postajah v Koprskem (00TM), Strunjanskem (0024) in Piranskem (0035)
zalivu.

Vir: Monitoring kakovosti morja in…, 2007

Najvišje srednje vrednosti metalotioneinov v klapavicah marca v obdobju 2000 – 2006 so bile
dosežene v letu 2005 (150 – 165 µg/g mt) (Slika 19). Vrednosti so bile podobne na vseh treh
postajah, nekoliko večja odstopanja sta bila v letih 2001 na postaji 0024 in 2002 na postaji
00TM.

Merilna postaja v koprskem zalivu ne odstopa od merjenj v strunjanskem in piranskem zalivu,
kar pomeni da školjke niso močno obremenjene s težkimi kovinami. V bližini izliva Soče bi
bili rezultati bistveno drugačni, saj je vnos težkih kovin tam največji. Marčevske vrednosti
metalotioneinov so najvišje v letu 2005, kar kaže na najvišje koncentracije težkih kovin v
tkivih klapavic v obdobju 2000 - 2006
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Slika 20: Srednje, najvišje in najnižje vrednosti metalotioneinov v vzorcih
klapavic (Mytilus galloprovincialis) v spetembru za obdobje 2000 – 2006, na
postajah v Koprskem (00TM), Strunjanskem (0024) in Piranskem (0035) zalivu.

Vir: Monitoring kakovosti morja in…, 2007

Septembrske vsebnosti metalotioneinov so v povprečju nižje od marčevskih, kar lahko
povežemo s fiziološkimi procesi in fizikalno kemijskimi spremembami v okolju. Tudi v
septembru ni pomembnih odstopanj med posameznimi postajami. Najvišje vrednosti so bile
izmerjene v letu 2000 (120 – 145 µg/g mt), najmanjše pa zopet v letu 2004 (Slika 20).
Najvišja koncentracija metalotioneinov je na postaji 0035 v letu 2000 znašala blizu 200 µg/g
mt (mokre teže).

Recentne poškodbe DNA v hemolimfi klapavic se ugotavlja z metodo alkalne elucije. Obseg
poškodb je podan z vrednostmi koeficienta SSF (koeficient enovijačnih prelomov). Poškodbe
v večji meri nastanejo ob onesnaženju z mutagenimi snovmi, ki poškodujejo dedni material.
Kasneje se le-te do določene mere popravijo s popravljalnimi mehanizmi. Obseg poškodb
DNA je večji, kadar ostane koncentracija mutagenov v okolju višja. Kopičenje ksenobiotikov
v organizmih lahko vodi v vezavo teh snovi ali njihovih metabolitov (nastanejo z
biotransformacijo) na molekulo DNA. Ob biotransformaciji ksenobiotikov v celicah lahko
nastanejo metaboliti mutageni in kancerogeni. Tako nato pride do poškodbe DNA. Nadaljnja
direktna interpolacija genotoksičnih učinkov na druge višje taksonomske vrste ni enostavna,
tudi če se poškodbe DNA ugotovi (Kakovost morja in kontrola…,2003).
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V obdobju 2001 – 2006 v analizah poškodbe DNA ni bilo večjih posebnosti. V letih 2001 in
2002 so bili rezultati popolnoma v okviru obsega poškodb, ki nastanejo ob normalnih celičnih
delitvah. V ostalih letih so bile zaznane tudi negativne vrednosti SSF koeficienta, kar
nakazuje na dodatni eno ali dvo-verižni prelom. Slednji je lahko tudi posledica delovanja
genotoksičnih snovi. V letih 2005 in 2006 so vrednosti med posameznimi vzorčenji in
postajami variirale, kar je lahko posledica fizioloških nihanj, delovanja genotoksičnih snovi v
okolju ali popravljalnih mehanizmov. Omeniti je vredno tudi, da uporabljena metoda ne
pokaže kolikšen delež poškodb je trajen in kolikšen delež se popravi (Monitoring kakovosti
morja...,2006; 2007).
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2.6. Kopalne vode slovenskega morja
Kakovost morja ob obali se spremlja v obdobju od maja do oktobra vsake 14 dni v času
kopalne sezone. Ločimo kopalno vodo v naravnih kopališčih (raba voda za dejavnost
kopališč) ter kopalno vodo na območjih kopalnih voda (kopanje večjega števila ljudi na lastno
odgovornost) (Slika 21). Monitoring higienske ustreznosti v naravnih kopališčih izvajajo
odgovorni upravljavci kopališč v sodelovanju z zavodom za zdravstveno varstvo. Na
območjih kopalnih voda pa monitoring izvaja ARSO (Upravljanje kopalnih voda, 2009).

Slika 21: Kopalne vode obalnega morja v Sloveniji

Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje; podlaga: Ministrstvo za okolje in prostor,
Agencija Republike Slovenije za okolje, Geodetska uprava Republike Slovenije

Ustreznost kopalne vode se ocenjuje po kriterijih nacionalne zakonodaje in po kriterijih
Kopalne direktive 76/160/EGS. Mikrobiološki parametri imajo v nacionalni zakonodaji
strožje kriterije kot so določeni po Kopalni direktivi. Kopalna voda se oceni kot neustrezna,
če je glede na predpisane zahteve v času ene kopalne sezone več kot 5% vzorcev neustreznih
(Kazalci okolja 2005, 2006).
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Predpisan seznam analiz obsega fizikalno kemijske in mikrobiološke parametre. Primernost
kopalnih voda se ocenjuje ob rednem spremljanju skupnih koliformnih bakterij, koliformnih
bakterij fekalnega izvora in streptokokov fekalnega izvora, barve, mineralnih olj, površinsko
aktivnih snovi, fenolov, prosojnosti in vidnih nečistoč (Upravljanje kopalnih voda, 2009).
Usklajene nacionalne in evropske zahteve monitorniga ter mejnih in priporočljivih vrednosti
kopalnih voda so podane v Pravilniku o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za kopalne
vode (Ur. l. RS 73/2003, 96/2006), ki so podane v prilogi 1.
Fizikalno kemijski parametri so bili ustrezni od samega začetka merjenj kakovosti kopalnih
voda, zato bo poudarek na prikazu mikrobiološke ustreznosti.

V obdobju 1996 – 2003 se je ustreznost kopalnih voda ocenjevala le po nacionalnih predpisih.
Delež mikrobiološko ustreznih vzorcev se je stalno povečeval od 74% (1996) do 90% (2003),
z izjemo leta 1998 ko je delež glede na prejšnje leto nekoliko padel (Kakovost kopalnih voda
obalnega morja 2007, 2009; Preglednica 5).

Preglednica 5: Delež ustreznih mikrobioloških vzorcev za kopalne vode v obdobju 1996 – 2003

odvzeti
vzorci
ustrezni
vzorci
ustrezni
vzorci

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002 2003

število

640

640

608

640

608

608

415

335

število

476

541

439

548

537

527

373

301

%

74

85

72

86

88

87

90

90

Vir: Kakovost kopalnih voda 2007, 2009

Ta trend se je nadaljeval tudi po letu 2004. Metodologija se je zaradi evropske direktive sicer
nekoliko spremenila, zato podatki niso neposredno primerljivi. V obdobju 2004 – 2008 (po
kriterijih direktive) je narasla skladnost s priporočenimi vrednostmi (78,9 % - 84,2%) in
zmanjšala neskladnost z mejnimi vrednostmi. Slednje so v letu 2006 dosegle celo popolno
skladnost. Vzrok velikega znižanja skladnih kopalnih voda z direktivo v letu 2007 ni v
drastičnem znižanju kakovosti temveč odvzemu vzorcev po hujšem deževju v mesecu
septembru. Zaradi tega so bile prekoračene mejne vrednosti koliformnih bakterij v vseh šestih
območjih kopalnih voda (Kakovost kopalnih voda…, 2007; Preglednica 6).

Preglednica 6: Kakovost kopalnih voda obalnega morja v obdobju 2004 - 2008 (po kriterijih
kopalne direktive)

skladna kopalna voda
skladna kopalna voda
neskladna kopalna voda
neskladna kopalna voda

število
%
število
%

2004
17
89,5
2
10,5

2005
18
94,7
1
5,3

2006
19
100
0
0

2007
13
68,4
6
31,6

2008
18
94,7
1
5,3

Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009
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Po nacionalnih predpisih so naravna kopališča v letu 2006 ravno tako povsem skladna,
medtem ko so območja kopalnih voda dosegla 89% skladnost (Preglednica 7). Od 72 odvzetih
vzorcev so bile 9 – krat presežene priporočene vrednosti za skupne koliformne bakterije, 10 –
krat priporočene vrednosti za koliformne bakterije fekalnega izvora in 6 – krat priporočene
vrednosti za streptokoke (Kakovost kopalnih voda obalnega morja 2007, 2009; Kakovost
kopalnih voda…, 2007).

Preglednica 7: Delež ustreznih mikrobioloških vzorcev za kopalne vode v obdobju 2004 – 2006
(po nacionalnih predpisih)

2004
2005
2006
naravna kopališča – odvzeti vzorci
število
117
117
117
naravna kopališča – skladni vzorci
%
94
97
100
območja kopalnih voda – odvzeti vzorci
število
72
120
72
območja kopalnih voda – skladni vzorci
%
99
99
89
Vir: Zbirka podatkov o kakovosti kopalne vode na območjih kopalnih voda v letih 2004–2006,
Agencija Republike Slovenije za okolje, 2007 in na naravnih kopališčih v letih 2004-2006, Inštitut za
varovanje zdravja Republike Slovenije, 2007

Kopalne vode, ki so si že prislužile rdeč status zaradi neizpolnjevanja minimalnih meril
kakovosti so osrednja plaža Portorož, kopališče Hoteli Morje, naravno kopališče Salinera,
odsek od kopališča San Simon do kopališča Strunjan, plaža Grand hotel Bernardin.
Glavni vzrok neustreznosti kopalnih voda so mikrobiološka onesnaženja, ki izvirajo iz izlivov
komunalnih čistilnih naprav, drugih izpustov fekalnega meteornega ali mešanega tipa,
turistična plovila in nenazadnje kopalci (Poročilo Evropski komisiji…2006, 2009).
Izboljševanje stanja kopalnih voda je dober in vzpodbuden znak za nadaljevanje uspešnega
nadzora in upravljanja. Kljub temu je potrebno v ozir vzeti, da lahko do krajših nenadnih
onesnaženj pride med posameznimi meritvami, kar hitro spremeni kakovostno stanje voda.
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2.7. Ekološko stanje morja V dela Tržaškega zaliva v letih 2007 in 2008

V okviru programa Spremljanje ekološkega in kemijskega stanja morja, se je v letu 2007
prvič podalo oceno ekološkega stanja obalnega morja, ki je določeno z novo vodno direktivo
(Vodna direktiva 2006/60/EC). Na podlagi fizikalnih in morfoloških lastnosti je bilo
določenih šest vodnih teles, izmed katerih eno obsega teritorialne vode. Slovensko obalno
morje je bilo opredeljeno z dvema tipoma obalnega pasu: plitvo morje s (prevladujočim)
skalnatim obalnim pasom (OM-M1) in plitvo morje s sedimentacijskim dnom (OM-M3).
Sedimentacijski tip sicer opredeljuje tudi teritorialno morje. Vodni telesi v Koprskem zalivu
in Škocjanski zatok sta zaradi antropogenih posegov opredeljeni kot tip z močnim
preoblikovanjem (kMPVT). Znotraj posameznih vodnih teles je bilo več merilnih mest za
posamezne (tudi nove) parametre (Slika 22). Celotna mreža merilnih mest se je zaradi tega
glede na prejšnja leta spremenila (Spremljanje ekološkega..., 2008).
Ekološko stanje vodnih teles je bilo ocenjeno s tremi biološkimi elementi kakovosti
(fitoplankton, makrofitske alge in bentoški nevretenčarji mehkega dna) in njihovimi indeksi.
Indeks fitoplanktona je določen s fitoplanktonsko biomaso, ki jo merimo s koncentracijo
klorofila a. Za makrofitske alge se uporablja indeks ovrednotenja ekološkega stanja (EEI), ki
se ga izračuna s pomočjo ekoloških razredov (ESG I in ESG II). Multivariantni morski
biotični indeks (M-AMBI), se uporablja za oceno stanja bentoških nevretenčarjev. Izračuna se
iz morskega biotičnega indeksa (AMBI), števila vrst in Shannon – Wienerjev-ega
diverzitetnega indeksa (H´). Ti indeksi predstavljajo osnovo za izračun REK-ov (Razmerje
Ekološke Kvalitete), na podlagi katerih je z najnižjo vrednostjo podana ocena kakovosti za
posamezen biološki element (Spremljanje ekološkega…., 2008; Preglednica 8).

Preglednica 8: Razredi ekološkega stanja glede na razpon indeksov bioloških elementov
in REK-ov

Vir: (Spremljanje ekološkega…., 2008)
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Slika 22: Vodna telesa in merilna mesta za oceno ekološkega stanja V dela Tržaškega zaliva

Vir: Spremljanje ekološkega…., 2008

Biomasa fitoplanktona in ocena ekološkega stanja
Fitoplanktonska biomasa na vseh merilnih mestih je dosegla zgodnjepomladanski višek v
februarju (1,46µg/l – 5,05µg/l) v zgornjem (5-10 m) vodnem sloju. Visoke koncentracije so se
pojavile tudi v juniju in sicer v pridnenem sloju. Drugi značilni poznojesenski višek ni bil
zaznan. Koncentracije klorofila a so se gibale med 0,18 µg/l (postaja: 000F; globina: 15 m;
mesec: avgust) in 10,14µg/l (postaja: 00CZ; globina: dno; mesec: junij). Indeks za oceno
ekološkega statusa fitoplanktona je letna geometrična sredina integriranih koncentracij
klorofila a. Vsa vodna telesa so glede na kakovost fitoplanktona dosegla zelo dobro ekološko
stanje (Preglednica 9). Realna ocena ekološkega stanja bo zaradi velikih nihanj
fitoplanktonske biomase, znana v daljšem časovnem obdobju (Spremljanje ekološkega….,
2008).
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Preglednica 9: Ocena ekološkega stanja vodnih teles na podlagi fitoplanktona v letu 2007

*letna geometrična sredina integriranih koncentracij
Vir: Spremljanje ekološkega…., 2008

Povprečna biomasa fitoplanktona v letu 2008 je bila zelo nizka (0,72±0,52 µg/l). Najnižje
koncentracije so bile do 3-krat manjše kot v prejšnjem letu. Koncentracije klorofila a so se
sicer gibale med 0,11 µg/l in 4,58 µg/l. Pojavila se je neznačilna sezonska porazdelitev brez
izrazitih viškov februarja in novembra (z izjemo postaje 00MA). Upadanje fitoplanktonske
biomase v vsem severnem Jadranu se opaža od leta 2003. Vzroke gre iskati v manjši porabi
detergentov s fosfati (spremenjena italijanska zakonodaja). S trendom upadanja klorofilne
biomase je bilo opaženo tudi zmanjševanje značilnega poznojesenskega viška (Spremljanje
ekološkega…,2009).
Vsa vodna telesa v letu 2008 so glede na biološki element kakovosti fitoplanktona zopet
dosegla zelo dobro ekološko stanje. Srednje letne vrednosti vseh merilnih postaj so precej
nižje od referenčne vrednosti, zato so REK-i večji od 1 (Spremljanje ekološkega…,2009).
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Makrofitske alge in ocena ekološkega stanja
Evidentiranih je bilo 41 taksonov makrofitnih alg. Vzorčenja so potekala spomladi in pozno
poleti. Na postajah RR1, Pa2 in PP4 je bilo ekološko stanje vedno ocenjeno kot zelo dobro
(Preglednica 10). Nihanje ekološkega stanja je bilo zaznati na postajah PO8, Por2 in Se1.
Dobro ekološko stanje, doseženo spomladi, se je ob koncu poletja popravilo na zelo dobro.
Slabše so bile ocene za postaji Por3 in Iz4. Prva je spomladi dosegla revno oceno, ki se je
nato poleti izboljšala v dobro. Druga pa je v tem času iz zmerne ocene prešla v revno. REK
obeh postaj pa dosega zmerno ekološko stanje. Obe vodni telesi s kamnitim dnom (SI5VT4 in
SI5VT5), kjer se vzorčijo makrofitske alge, sta dosegli zelo dobro ekološko stanje
(Spremljanje ekološkega…., 2008).

Preglednica 10: Ocena ekološkega stanja vodnih teles na podlagi makrofitskih alg v letu 2007

Vir: Spremljanje ekološkega…., 2008

V letu 2008 je bilo stanje makrofitskih alg na merilnih mestih RR1 in Pa2 tako spomladi kot v
poznem poletju ocenjeno kot zelo dobro. Dobro pomladansko stanje, ki se je ob koncu poletja
izboljšalo na zelo dobro stanje je bilo zabeleženo na merilnih mestih PO8, PP4 in Se1.
Ekološko stanje merilnega mesta Por2 je bilo sprva slabo, nato pa se je popravilo na zelo
dobro. Zelo slabo stanje spomladi je bilo ocenjeno na merilnih mestih Por1 in Iz4. Ob koncu
poletja se je stanje Por1 izboljšalo na zelo dobro, medtem ko je stanje Iz4 doseglo zgolj slabo
stanje. Vzrok temu je vpliv visokega organskega onesnaženja. Nekoliko slabše ocene merilnih
mest Por1 in Por2, pa gre pripisati večji sedimentaciji, ki omejuje prodiranje svetlobe ter
fizično poškoduje steljke pokončnih alg. Ostala merilna mesta potrjujejo ekološko stanje iz
leta 2007. Vodno telo SI5VT4 je tako kot prejšnje leto doseglo zelo dobro ekološko stanje.
Poleg slabšega stanja merilnega mesta na območju Izole (Iz4), vsebuje namreč tudi tri
zavarovana območja ter druge, z vidika biotske pestrosti pomembne predele. Vodno telo
SI5VT5 je doseglo dobro ekološko stanje, kar je visoka ocena za vodno telo, kjer je kamnito
dno omejeno na umetne odseke. Podvrženo je vplivom sedimentacije, vplivom navtičnega
prometa, marikulture ter različnim vnosom preko Jernejevega kanala. Ta ocena je po mnenju
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raziskovalcev zaradi omenjenih vplivov najvišja možna za to vodno telo. V letu 2007 je bila
ocena previsoka, saj je merilno mesto Por3 reprezentativno le za kratek segment obale.
V letu 2008 je bila slednja zato zamenjana z merilnim mestom Por1, katerega značilnosti
bolje predstavljajo to območje (Spremljanje ekološkega…,2009).

Bentoški nevretenčarji in ocena ekološkega stanja
Vzorčenje bentoških nevretenčarjev je potekalo pomladi in jeseni. Njihova abundanca
pomladi v vodnem telesu SI5VT3 je bila med 207 in 567 os./m2, število najdenih vrst pa je
bilo med 27 in 43. Postaja pri Ankaranu (SD_VT3_P4) je dosegla najslabši AMBI (2,34) in
REK (0,54) vrednosti, kjer večina vrst spada v razred zmernega ekološkega stanja. Stanje v
vodnem telesu SI5VT3 je bilo kljub zelo nizki AMBI vrednosti (1,26) na postaji pri Luki
Koper (SD_VT3_P2) dobro (REK 0,64). V vodnem telesu SI5VT5 je abundanca pomladi
znašala med 463 in 793 os./m2, število vrst pa se je gibalo med 29 in 55. Zaradi nizkega
števila vrst, je postaja pri Portorožu (SD_VT5_P7) padla v razred zmernega ekološkega
stanja. Celotno vodno telo pa je v tem času doseglo dobro ekološko stanje (REK 0,68).
Abundanca bentoških vretenčarjev se je jeseni na obeh vodnih telesih nekoliko povečala
(SI5VT3: 390 – 956 os./m2; SI5VT5: 1287 – 1547 os./m2). Na večini postaj v obeh vodnih
telesih se je povišalo tudi število najdenih vrst. Na postaji pri Ankaranu (SD_VT3_P4) je bil
diverzitetni indeks najnižji in večina vrst je zopet (kot pomladi) spadala v razred zmernega
ekološkega stanja. Omenjena postaja je dosegla tudi najnižji REK (0,58), ki spada v zmerno
stanje. Jeseni je ocena vodnih teles na podlagi REK-ov zopet dosegla dobro ekološko stanje
(SI5VT3: REK-0,62; SI5VT5: REK-0,74), poudariti velja, da je v vodnem telesu SI5VT3
vrednost REK na spodnji meji dobrega ekološkega stanja. Tudi skupna ocena ekološkega
stanja za pomlad in jesen je v obeh vodnih telesih dobra (Spremljanje ekološkega…, 2008;
Preglednica 11).

Preglednica 11: Ocena ekološkega stanja vodnih teles na podlagi bentoških nevretenčarjev
v letu 2007

Vir: Spremljanje ekološkega…, 2008

Vodno telo SI5VT5 je tudi v letu 2008 doseglo dobro ekološko stanje in vrednost REK (0,72)
je bila primerljiva s tisto v prejšnjem letu. Kljub temu, da razlika v vrednosti REK (0,61 v letu
2008) v vodnem telesu SI5VT3 ni velika je prišlo do spremembe pri uvrstitvi v ekološki
razred. Omenjeno vodno telo je tokrat doseglo zmerno ekološko stanje. Vendar je potrebno
poudariti, da je bila vrednost REK (0,63) že v letu 2007 na spodnji meji dobrega razreda.
Padec gre pripisati manjši vrednosti REK na postaji SD_VT3_P2. Vzrok ni povsem jasen,
možna razlaga pa je v gradbenih delih na luškem prvem pomolu. Boljše stanje kot v letu 2007
je bilo doseženo na postaji SD_VT3_P4 (Spremljanje ekološkega…,2009).
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Končna ocena ekološkega stanja
Končna ocena ekološkega stanja posameznega vodnega telesa je določena z najnižjim
REK-om posameznega biološkega elementa kakovosti. Le fitoplankton je bil ocenjen v vseh
štirih vodnih telesih. V vodnem telesu SI5VT5 so bili ocenjeni vsi biološki elementi, medtem
ko je bil v SI5VT2 ocenjen le fitoplankton. Končna ocena zato ni popolna (Spremljanje
ekološkega…, 2008; Preglednica 12).

Preglednica 12: Končna ocena ekološkega stanja vodnih teles v letu 2007

Vri: Spremljanje ekološkega…, 2008

Končna ocena ekološkega stanja vodnih teles SI5VT2 in SI5VT4 v letu 2008 je zelo dobro,
kot v prejšnjem letu. Vodno telo SI5VT5 je prav tako doseglo enako oceno kot prej, to je
dobro ekološko stanje. Zmerno ekološko stanje, ki je nižje kot leta 2007, je doseglo vodno
telo SI5VT3 (Spremljanje ekološkega…,2009; Slika 23).
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Slika 23: Ekološko stanje slovenskega morja v letu 2008

Viri: Spremljanje ekološkega...,2009; GURS (geodetska uprava RS); Eionet (Evropsko
okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje)
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2.8. Biodiverziteta severnega Jadrana

Poenostavljeno lahko biodiverziteto označimo kot biološko raznolikost živih bitij. Slednja
vključuje veliko nivojev od genetike do ekosistema. Glavne komponente biodiverzitete so
genetska, vrstna, ekosistemska in funkcionalna biodiverziteta. Raznovrstnost vrst je na primer
število vseh vrst rib v nekem morju. Genska raznolikost pokaže razlike v genih med
različnimi populacijami iste vrste rib. Ekosistemska raznovrstnost se izraža v številu živalskih
skupnosti, ki živijo v različnih ekosistemih. Funkcionalna raznolikost je eden glavnih
faktorjev, ki določajo dolgoročno stabilnost ekosistema in njegovo zmožnost regeneracije. Na
primer razmerje med filtratorskimi organizmi in »pašnimi« organizmi. Morski organizmi
imajo pomembno vlogo v ekosistemskih procesih in torej posredno tudi na zdravje morja in
ljudi. Primarni producenti skrbijo za zadostno količino hrane, plankotnski in bentični
organizmi pa nato omogočijo kroženje hranil brez katerih je onemogočena primarna
produkcija (MarBEF, 2009).
Morski ekosistem severnega Jadrana se ponaša z veliko vrstno raznolikostjo, saj v njem
najdemo predstavnike najmanj 35 živalskih debel (14 jih je v sladkih vodah in 11 na kopnem),
čeprav je veliko vrst še neznanih. Kljub stoletni tradiciji raziskovanja morja v Tržaškem
zalivu, flora in favna še vedno ni dovolj dobro poznana. Ekološko in naravovarstveno
vrednotenje favne in flore se prične z inventarizacijo. Začetek inventarizacije pri nas sega v
prvo polovico sedemdesetih let 20. stoletja. Matjašič je v svojem katalogu zbral osnovne
podatke za določene skupine rastlin in živali, vendar je projekt kasneje zamrl. Z raziskavami
biodiverzitete se danes ukvarja Morska biološka postaja v Piranu. Bentoško floro slovenskega
obalnega morja sestavljajo štiri vrste morskih cvetnic in več kot dvesto vrst makroalg. Najbolj
razširjena cvetnica je kolenčasta cimodoceja (Cymodocea nodosa), poseben status pa ima
pozejdonka (Posidonia oceanica) (Lipej et al., 2004; Slika 24). Predstavlja enega ključnih
ekosistemov v celotnem Sredozemlju. Edini podmorski travnik pozejdonke, ki je tudi
zavarovan, uspeva le pri Žusterni. Med drugim je tudi najsevernejši travnik pozejdonke v
Sredozemlju. Podmorski travniki proizvajajo kisik, organske snovi, dajejo življenjski prostor
morskim organizmom (hrana, bivališče, skrivališče, razmnoževanje) ter zmanjšujejo erozijo
morskega dna in obrežja (Turk R., Ogorelec B.,2003).

Slika 24: Pozejdonka (Posidonia ocenica) in kolenčasta cimodoceja (Cymodocea nodosa)

Vir: http://dragonja.mbss.org
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Trenutno stanje morske bentoške vegetacije je veliko boljše kot pred tridesetimi leti, ko je
populacijska eksplozija črnega morskega ježka privedla do skorajšnjega uničenja pridnenih
sestojev alg. Obnavljanje vegetacije se je pričelo z upadom populacije črnega morskega ježka
v osemdesetih letih. Kljub temu še danes ni dosežena takšna vrstna sestava, ki je bila prisotna
v 60-tih letih prejšnjega stoletja. Na območjih pod vplivom organskega onesnaženja tvorita
vrsti Dictyopteris membranacea (rjava alga) in Ulva rigida (morska solata) posebni tipični
nitrofilni asociaciji, ki sta odraz prilagoditve danim razmeram (Lipej et al., 2004). Omenjeni
vrsti sta pogosti v Koprskem zalivu, kjer so največji vnosi organskih onesnažil v slovenskem
morju.
Sicer zaenkrat še nepopolni seznam makroepibentoške favne za obdobje 1998 - 2004, razkriva
pestro vrstno sestavo živali. Popisanih je 286 taksonov nevretenčarjev, kar znaša približno
petino do sedaj ugotovljenih nevretenčarjev v slovenskem morju. Največ vrst v tem obdobju
je bilo ugotovljenih med mehkužci in raki (Lipej et al., 2004).
Med posamezni predeli so bile ugotovljene vidne razlike. Po številu ugotovljenih vrst sta
izstopala naravni spomenik Rt Madona ter Naravni rezervat Strunjan. V slednjem je bilo
število vzorčenj dokaj veliko, zato je temu primerno tudi relativno veliko število vrst. Prav
tako veliko število vrst je bilo ugotovljenih pri Rtu Madona, vendar je bilo število vzorčenj
majhno. Iz tega je razviden pomen habitatnih tipov na vrstno raznolikost v posameznem
transektu. Večje ko je število različnih habitatnih tipov in prostorska heterogenost, večje je
število ugotovljenih vrst. Razgibano in raznoliko okolje namreč ponuja večje število
razpoložljivih ekoloških niš (Lipej et al., 2004).
Povečevanje negativnih vplivov in degradacija habitatov sta vzroka povečevanja števila
ogroženih vrst. Na seznamu 60 – tih ogroženih vrst pri nas najdemo med drugim leščurja
(Pinna nobilis), morskega datlja (Lithophaga lithophaga), ribo solinarko (Cyprinodon
fasciatus), morskega konjička (Hippocampus hippocampus) in velike pliskavke (Tursiops
truncatus) (Lipej et al., 2004). Glavni antropogeni vplivi degradacije habitatov so slabo
prečiščeni komunalni izpusti, vnosi nevarnih snovi preko rek, pomorski promet, sidrenje na
območju podvodnih travnikov, umetno preoblikovanje in zazidavanje obale, nabiranje
ogroženih vrst. Gradnja hitre ceste med Koprom in Izolo bo razbremenila obalno območje,
vendar bo ureditev rekreacijskega območja predstavljala nove pritiske. Povečanje kopališča v
Žusterni ter predvidena gradnja nove koprske marine med Semedelo in Žusterno lahko resno
ogrozi najsevernejši travnik pozejdonke. Odraz neprečiščenih odplak v Izoli je dokaj pogosto
cvetenje morja z razrastom morske solate (Slika 25).
Slika 25: Morska solata v Izoli

Foto: Špela Guštin
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3. OBREMENITVE TRŽAŠKEGA ZALIVA

3.1. Litoralizacija Tržaškega zaliva

Obalni predeli Tržaškega zaliva so bili dokaj gosto naseljeni že v srednjem veku, saj so
submediteransko podnebje ter morski viri omogočali ugodne življenjske pogoje. Z
industrializacijo in hitrim gospodarskim razvojem, so se gospodarske dejavnosti in
prebivalstvo v priobalnem pasu močno zgostili. Severna Italija s Padsko nižino in celoten
Tržaški zaliv so močno industrializirana in agrikulturna območja.
Slika 26: Trst

Foto: Ana Hace
V litoralnem pasu Tržaškega zaliva živi preko 400.000 prebivalcev, ki dnevno porabijo preko
300 litrov vode (Plut, 2000). V poletnem času, ko nastopi višek turistične sezone se
obremenitve podvojijo. Vpogled v proces litoralizacije v Koprskem primorju pokaže gibanje
prebivalstva. Ločimo lahko tri večja demografska obdobja. Prvo obdobje med letom 1869 in
1910 zaznamuje hiter porast števila prebivalcev za več kot 42%. Med obema svetovnima
vojnama sledi zniževanje števila prebivalcev. Gospodarska kriza Trsta in povojno
izseljevanje zaradi spremenjene meje sta razloga, da je tu živelo skoraj 14.000 ljudi manj.
Tretje obdobje od leta 1961 ob novem gospodarskem razvoju zopet zaznamuje hitra rast
števila prebivalcev (Jakoš, 1990). Koprsko primorje danes šteje 82.581 prebivalcev
(Statistični urad RS, 2009). Koncentracija prebivalstva prevladuje v pasu pod 100 m
nadmorske višine, kjer so ravnine vsaj tridesetkrat bolj poseljene od hribovja. Zgostitev
delovnih mest in dejavnosti v ožjem obalnem pasu so povzročile probleme depopulacije in
razkroja kulturne pokrajine v hribovitih perifernih območjih. Podeželje v flišnem zaledju je
bilo močno prizadeto in veliko vasi je izgubilo svoj utrip. Kljub temu se v zadnjih nekaj
desetletjih prebivalstvo v dostopnejših vaseh v zaledju povečuje in stabilizira. Poudariti velja,
da se je to prebivalstvo iz agrarnega prestrukturiralo v terciarno (Perko, 1990; Klemenčič,
1990). Prebivalstvo Koprskega primorja predstavlja 4% vsega slovenskega prebivalstva ter s
prebivalstveno gostoto 232 prebivalcev/km2, več kot dvakrat presega državno povprečje. V
zadnjem desetletju je rast prebivalstva (porast 0,1%) stagnirala (Turk, 2001).
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3.2. Pomorski promet v Tržaškem zalivu

Pomorski promet ima že tisočletja pomembno vlogo v izmenjavi dobrin med kontinenti.
Živahne pomorske trgovske poti so bile ključnega pomena za razvoj najpomembnejših
obmorskih mest. Gospodarska vloga pristanišč tudi danes predstavlja močno razvojno os
obmorskih držav.
Prevoz velikih količin surovin in proizvodov po morju predstavlja najcenejšo izmenjavo in
dosega približno dve tretjini mednarodnega blagovnega prometa. Največji delež v prevozu
blaga ima nafta, ki dosega okoli polovico morskega prometa. Največji tankerji so daljši od
430 m in širši od 65 m ter lahko prevažajo preko 500.000 ton nafte. Dobrih 25 % v prevozu
predstavljajo železova ruda, premog in žita. Največjo rast beleži kontejnerski promet, ki je
močno povečal učinkovitost pretovora blaga v pristaniščih. Sodobna pristanišča so
avtomatizirana in usposobljena za hitro raztovarjanje. Pomembno vlogo ima geografska lega,
ki jih povezuje s širokim zaledjem v notranjosti celin. Jadranska pristanišča imajo v tem
pogledu zaradi globoke zajedenosti Jadranske kotanje v kopno določene prednosti. Predvsem
pa je pomembna njihova regionalna gospodarska vloga, saj so vrata v srednjeevropski
gospodarski prostor (Plut, 2000).
Pristanišča severnega Jadrana so v Trstu, Kopru, Reki, Tržiču in Benetkah. Najpomembnejša
med njimi sta pristanišča v Trstu in Kopru. Pristanišče v Trstu ima pomembno gospodarsko
vlogo v razvoju Tržaškega zaliva vse od 18. stoletja, ko je pridobilo status svobodnega
pristanišča. Pristanišče Koper je precej mlajše, saj je bilo ustanovljeno leta 1957. Oba sta
danes dobro modernizirana in beležita nenehno rast. V letu 2008 so v Trstu sprejeli in
pretovorili skoraj 50.000.000 ton tovora, v luki Koper pa dobrih 16.000.000 ton tovora (Luka
Koper, 2009; Pristanišče Trst, 2009).

Slika 27: Tovorna ladja pred Koprom

Foto: Ana Hace
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V zadnjih desetletjih se je mednarodna pomorska menjava močno povečala in danes
predstavlja 90 % celotne menjave. Vzrok gre med drugim iskati v povečani potrebi po nafti in
naftnih derivatov. Več kot 80 % (58 milijonov ton) vsega prevoza nafte in naftnih derivatov v
Jadranu sprejmejo pristanišča severnega Jadrana. V letu 2005 je v koprsko pristanišče priplulo
220 naftnih tankerjev, v tržaško pristanišče pa 405 naftnih tankerjev, kar pomeni pogostost
dveh tankerjev dnevno. Gost ladijski promet in vedno bolj obremenjena plovna pot
Jadranskega morja predstavlja dodatno obremenjevanje morskega okolja. Povečana je
nevarnost pomorskih nesreč, razlitij nafte, več je izpustov zaoljenih in balastnih vod. K večji
varnosti bi lahko pripomogla virtualna pomorska avtocesta. To je infrastruktura za prostorske
podatke in sistem pomorskih informacij, ki vključuje sistem upravljanja in varovanja okolja in
tehnologijo za povečevanje varnosti plovbe ladij (Čirkovič, 2006).
Nevarnost ekoloških nesreč v severnem Jadranu je zaradi naravnih dejavnikov kot sta zaprtost
in plitvost večja kot v drugih morjih. Tem so se v zadnjih desetletjih pridružili še dodatni
povečani vplivi naraščajočega pomorskega prometa ter gospodarskega in urbanega razvoja.
Največja potencialna nevarnost za onesnaženje katastrofalnih razsežnosti preti s tankerjev,
velikih skladišč nafte in naftnih derivatov ter kemikalij na priobalnih lokacijah. Ker si
akvatorij severnega Jadrana delimo tri države je za učinkovito zaščito in varnost potrebno
dobro sodelovanje med njimi. S tem namenom je bila ustanovljena slovenska – hrvaška –
italijanska meddržavna komisija za varstvo Jadranskega morja in obalnih območij pred
onesnaževanjem. Tovrstno sodelovanje je pomembno tudi zaradi zagotavljanja medsebojne
znanstvene in tehnične pomoči za učinkovitejše ukrepanje. V Tržaškem zalivu do sedaj k
sreči ni bilo večjih naftnih ali drugih nevarnih razlitij, ki bi ohromila njegovo ekološko stanje.
Bistveni konvenciji na področju varstva pred onesnaženjem sta Barcelonska (konvencija o
zaščiti Sredozemskega morja pred onesnaževanjem) in MARPOL (mednarodna konvencija o
preprečevanju onesnaženja z ladij). V skladu z Zakonom o vodah je Ministrstvo za okolje in
prostor v Sloveniji ustanovilo Službo za varstvo obalnega morja (SVOM). Naloge SVOM-a
so ukrepanje ob nenadnih onesnaženj na morju, izvajanje rednega dežurstva ter izvajanje
preventivne dejavnosti in nadzor stanja na morju, ko ni nenadnih onesnaženj. Zaradi dotrajane
opreme, lahko učinkovito ukrepanje zagotavljajo le ob onesnaženjih zelo majhnega obsega in
v ugodnih vremenskih razmerah (Sotlar, 2009).

Balastne vode
Mednarodna pomorska organizacija (IMO) je balastno vodo definirala kot vodo in
suspendirane snovi, naložene na ladjo zaradi uravnavanja trima, ugreza, stabilnosti ali
napetosti ladje. Ob koncu 19. stoletja se je namesto kamenja in peska za dodatno obtežitev
ladij začela uporabljati voda. V času ko ladja pluje brez tovora (po oddaji tovora ali pred
natovorjenjem) z vodo napolni balastne tanke. Količina le te in v njej lebdečih organizmov in
neživih delcev je različna. Tankerji in ladje za prevoz razsutih tovorov lahko načrpajo od
10.000 so 100.000 ton balastne vode (Mozetič in David, 2001).
Večja pozornost na razširjanje morskih organizmov je bila usmerjena šele v zadnjih
desetletjih, ko so raziskave pokazale številne negativne vplive. Tujerodne vrste so katerekoli
vrste vnesene v neki ekosistem, v katerem pred tem niso bile prisotne. Vplivajo tako na
biološko bogastvo (raznovrstnost), ekonomski potencial (marikulturna, trgovska, rekreacijska
dejavnost) in nenazadnje na človekovo zdravje. Poznanih je veliko primerov širom po svetu,
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ko so se tujerodne vrste namnožile in izpodrinile avtohtone vrste. Različni organizmi namreč
lahko v balastni vodi in sedimentu preživijo več mesecev. Med škodljive tujerodne vrste
spadajo tudi planktonske alge, ki povzročajo različne zastrupitve pri ljudeh. Škodljive morske
mikroalge (večinoma fitoplanktonske vrste) ob izrednem povečanju števila celic povzročajo
množično cvetenje. V številnih primerih se namnoži ena fitoplanktnoska vrsta, ki je vzrok
pojava rdeče plime. Strupeni organizmi se nato kopičijo predvsem v školjkah in ribah, preko
katerih pride do zastrupitve ljudi. Prvi primer tujerodnih strupenih planktonskih vrst je bil v
80. letih zabeležen v Avstraliji. Od tedaj je bilo veliko poročanj paralitične zastrupitve ljudi s
školjkami. Rdeče plime so prisotne tudi v Tržaškem zalivu in večkrat jih lahko povzročijo
strupene vrste. V slovenskem morju so povzročitelji diaroične in paralitične zastrupitve
oklepni bičkarji različnih rodov. Primera nevarne paralitične zastrupitve v Tržaškem zalivu
zaenkrat še ni bilo. Ker nimamo historičnih popisov fitoplanktona in ker se taksonomija vrst
spreminja je za Tržaški zaliv težko oceniti, katere vrste med potencialno strupenimi so
avtohtone in katere so bile prenesene od drugod. Razmah zastrupitev v Sredozemlju je znak,
da tudi Tržaški zaliv ni izvzet iz procesa širjenja nevarnih in tujerodnih organizmov z
balastnimi vodami (Mozetič in David, 2001).

Onesnaževanje z ladij

Povečevanje pomorskega prometa v severnem Jadranu predstavlja večjo nevarnost nenadnih
onesnaženj z olji in drugimi nevarnimi snovmi. Med leti 1977 in 2006 je Služba za varstvo
obalnega morja (SVOM) ukrepala v 708 primerih, od katerih je bilo 322 onesnaženj z olji.
Povzročitelj je bil znan le v 156 primerih. Začasno poleg SVOM-a od leta 2005 pri
odstranjevanju onesnaženj sodeluje tudi služba VAM pri Luki Koper d.d., zaradi nezadostne
opremljenosti državne gospodarske službe (SVOM) pri VGP Drava Ptuj. Opaženo je
naraščanje števila javljenih onesnaženj v letih 1992 – 2001. Vzrok temu je porast števila
manjših čolnov za rekreacijo ter pogostejša sporočanja ljudi o onesnaženjih. V Tržaškem
zalivu do sedaj k sreči ni bilo izlitij večjih razsežnosti, ki bi se hitro razširila po celotnem
zalivu in povzročila ogromno škodo v ekosistemu. Kemijske sestavine lahko povzročijo
toksično zastrupljenost morja in ima dolgoročne posledice. Čiščenje in odprava posledic
onesnaženja bi bila zelo težavna naloga, saj gre za zaprt, plitev zaliv z geomorfološko
raznovrstnostim obalnim pasom. Po standardih EU so bila dosedanja razlitja pod mejo
zaznavnosti (izlitja manjša od 7 ton). Poleg ladijskega prometa pomemben delež onesnaženja
predstavljajo tudi čolni z manjšimi ilegalnimi izlitji, predvsem poleti. Obsežnost okoljske
nesreče ne pogojuje le velikost razlitja, saj lahko veliko škodo povzročijo tudi manjša razlitja,
posebno ob »nepravem času« (Onesnaževanje z ladij, 2007; Razlitje nafte…,2008).

Onesnaženje iz plovil kot tudi z obale na morju je večkrat opaženo tudi med terenskim delom
društva Morigenos. Podatkov se sicer ne beleži sistematično, saj je namen izhodov na morje
preučevanje velikih pliskavk. Manjše predmete, kot so različni plastični odpadki in podobno
se odstrani, večjih z raziskovalnim plovilom ni možno odstraniti. Med večjimi odpadki so bili
opaženi zavrženi sodi, večji zabojniki in podobno. V letu 2008 je bil 6.8. opažen naftni madež
v hrvaških teritorialnih vodah. Na razdalji 5 km med Porečem in Novigradom so se raztezali 3
ločeni pasovi madežev (Slika 28). O razlitju je bila obveščena luška kapitanija Umag, ki je
tisti dan prijavo o tem že prejela.
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Slika 28: Naftni madež med Porečem in Novigardom v letu 2008

Foto: Ana Hace

Madež je meril 2 navtični milji v dolžino ter pol navtične milje v širino. Ekološko plovilo je
hitro ukrepalo in predvideni SV veter naj bi nafto zadržal stran od obale. Vendar je ob večeru
madež dosegel obalo Poreča. Drugi dan se je veter obrnil in zahodnik je pihal proti obali, a
takrat je bila nafta uspešno odstranjena s površja. Razlitja manjšega obsega, ki se zdijo bolj
nedolžna imajo lahko večji vpliv, kot se zdi. Surova nafta lahko v določenih situacijah hitro
emulgira in ostane pod vodo, kjer se prenaša s tokovi. S slike satelitskega sistema SAR, sprva
madež ni bil opažen (Perkovič et al., 2008).
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3.3. Vnosi v vzhodni del Tržaškega zaliva s kopnega

Onesnaževanje obalnega morja je velik problem svetovnega merila vse od razcveta industrije
in povečanih pritiskov na obalnih območjih. Glavni vir polutantov predstavljajo vnosi s
kopnega, predvsem preko rek ter neposrednih izpustov odpadnih voda v morje.
Slika 29: Vnosi rek s kopnega v Tržaškem zalivu

Vir: GoogleEarth, 2009

Severni Jadran najbolj bremeni reka Pad, ki prinaša okoli tri četrtine hranilnih snovi fosforja
in dušika ter različne potencialno toksične snovi iz močno industrializiranega in agrarnega
zaledja. Skupni dotoki sladke vode znašajo 92.000 x 106 m3 letno. Večina vnosa sladke vode
v Tržaški zaliv pa prihaja iz zahodne obale (Soča, Timav), kjer skupni letni dotok znaša okoli
73.000 x 106 m3 (Potočnik, 1998).
Žarišča onesnaženja so točkovni viri določeni na obali z visoko stopnjo onesnaževanja, ki
pomembno vplivajo na zdravje ljudi, ekosisteme, biodiverziteto ter nosilnost okolja. Na
podlagi obremenitev in občutljivosti območja so bila kot žarišča onesnaženosti na slovenski
obali določena: Rižana s koprsko čistilno napravo, Izola (tedaj še brez čistilne naprave),
Badaševica, piranska čistilna naprava s podmorskim izpustom ter Dragonja. Na občutljivost
poleg polucijske obremenitve vplivajo tudi naravne karakteristike (Turk, 2001).
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Rižana ima dežno-snežni rečni režim s sredozemsko obarvanostjo, Dragonja, Badaševica in
Drnica pa dežni rečni režim. Značilen višek se pojavi v jeseni, nižek pa v poletnem obdobju.
Ravno poleti se povečajo tudi obremenitve, zato onesnažena voda dalj časa zastaja v ustju, po
rekah navzgor pa je zaznan večji vdor morske vode. Višje koncentracije hranilnih snovi ter
drugih parametrov v tem času so zato pričakovane (Plut, 2000; Monitoring kakovosti morja
in…, 2005).
Občina Koper je imela doslej kombinirano čistilno napravo, ki je poleg komunalnih zbirala
tudi meteorne vode. Izpust čistilne naprave je v ustju Rižane. Njena kapaciteta znašala 50.000
PE (populacijskih ekvivalentov), skupni letni pretok pa 4,7 x 106 m3. Urejeno je bilo
mehansko čiščenje, vendar se je dograditev in ureditev čistilne naprave končala v letu 2008,
ko se je pričelo poskusno obratovanje. Mehansko čiščenje zmanjša v večji meri le količino
trdih odpadkov, zato se je v Koprski zaliv izlivala dokaj onesnažena voda. Ravno tako ima
trenutno še mehansko čiščenje občina Piran (dograditev čistilne naprave je predvidena do
konca leta 2009). Čistilna naprava ima kapaciteto 30.000 PE in skupni letni iztok 2,7 x 106
m3. Odpadne vode so nato izpuščene preko podmorskih izpustov z difuzorji 3450 m in 3600
m od obale. Odpadne vode v občini Izola so se neprečiščene izpuščale v morje 300 m od
obale s pretokom 3,5 x 103 m3/dan (Turk, 2001).
V katastru onesnaževalcev obalnih občin je evidentiranih 43 izpustov odpadnih vod, ki pred
iztokom v javno kanalizacijo, reke ali morje večinoma niso mehansko prečiščene. Izven
katastra registriranih onesnaževalcev je evidentiranih še 33 direktnih izpustov meteornih voda
v morje, na katere je vezana tudi kanalizacija posameznih hiš (Potočnik, 1998).
Iz podatkov obratovalnega monitoringa odpadnih voda industrijskih naprav iz leta 2007 lahko
na podlagi tipa iztoka ugotovimo, koliko podjetij odpadne vode ne vzdržuje primerno.
Neprimeren iztok ima 21 od 36 – ih podjetij, ki so bili zavezani posredovati podatke
ministrstvu za okolje in prostor. Kar 11 podjetij ima iztok izpeljan neposredno v okolje, 10
podjetij pa v kanalizacijo ki se ne konča s komunalno čistilno napravo (Industrijske naprave
2007, 2009).

Vnose s kopnega v okviru Barcelonske konvencije (Slika 30) v enem izmed raziskovalnih
programov spremljajo na Morski biološki postaji Piran, v sodelovanju z Inštitutom Jožef
Štefan. Vzorčevanje poteka ob izlivih rek Rižane, Badaševice, Dragonje in Drnice ter na
iztokih komunalnih čistilnih naprav v Piranu in Kopru. Do leta 2002 se je merilo vnose še na
posedalniku maščob Delamarisa ter do leta 2003 na iztoku črpališča v Izoli. Iz pregleda
poročil je razvidno, da so najvišje koncentracije hranilnih soli celokupnega dušika (280 – 884
mg/l) in fosforja (32 – 34,5 mg/l) na iztoku maščobnega posedalnika Delamarisa. Visoke
vrednosti so bile zabeležene tudi na iztoku črpališča v Izoli. Odpadne vode čistilnih naprav
vsebujejo visoke vrednosti suspendiranih delcev, ki vplivajo na znižano poroznost vode. Ob
izpustih so zabeležene tudi povišane vrednosti fekalnih koliformnih bakterij, ki večkrat
krepko presegajo mejne dopustne vrednosti za uporabo morja za rekreativne namene. Pri
Izolskem iztoku se je na primer njihova koncentracija v letu 2001 gibala med 16.200 –
260.000 klic/100 ml (mejna vrednost po pravilniku RS je 500 klic/100 ml)
(Raziskave kakovosti…,2001, 2002, 2003; Kakovost morja in...,2004; Monitoring
kakovosti…, 2005, 2006, 2007).

58

Slika 30: Vzorčevalna mesta vnosov polutantov v slovensko morje

Viri: GURS; Monitoring kakovosti morja in…, 2007

Na osnovi kemičnih analiz ter hitrosti pretokov rek, čistilnih naprav in drugih iztokov se
ocenjuje vnos izbranih polutantov v obalno morje. V preglednici 13 je prikazana ocena vnosa
izračunana iz povprečij za obdobje 1997 – 2000. Za primerjavo je v preglednici 14 prikazana
ocena vnosa polutantov v letu 2006.
Preglednica 13: Ocena vnosa polutantov v slovensko obalno morje v obdobju 1997 – 2000

Pretok
Vzorčevalna mesta
Rižana (RI)
Badaševica (BA)
Drnica (DN)
Dragonja (DR)
ČN Koper (KB)
ČN Piran (PA)
Črpališče Izola (IA)
Delamaris (DE)
Skupaj

m3/leto
8,96 x 107
1,01 x 107
7,15 x 106
3,69 x 107
4,7 x 106
2,7 x 106
3,1 x 106
8,2 x 104

Celokupni
fosfor
ton/leto
3,56
1,04
0,72
2,81
15,61
17,77
24,44
1,98
67,93

Celokupni
dušik
ton/leto
185
65
55
88
144
146
208
22
913

Suspendirani
detergenti
delci
ton/leto
ton/leto
982
2,4
195
0,9
21
0,1
83
0,7
394
14,9
504
5,6
1013
11,2
143
0,1
3335
35,8

Vir: Poročilo o stanju okolja 1997 – 2000, 2002
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Preglednica 14: Ocena vnosa polutantov v obalno morje v letu 2006

Pretok
Vzorčevalna mesta
Rižana
Badaševica
Drnica
Dragonja
ČN Koper
ČN Piran
Skupaj

3

m /leto
1,4 x 108
6,3 x 106
3,5 x 106
2,4 x 106
3,87 x 106
4,09 x 106

Celokupni
fosfor
ton/leto
5,0
0,4
0,8
0,2
25,9
17,5
49,8

Celokupni
dušik
ton/leto
515
46
16
9
134,8
108,7
829,5

Suspendirani
delci
ton/leto
1276
39
30
20
464
492
2321

Detergenti
ton/leto
11,4
0,2
0,1
0,1
/
/

Vir: Monitoring kakovosti morja in…, 2007

Med ocenami vnosov v obdobju 1997 – 2000 in v letu 2006, ni opaziti velikih sprememb,
razen manjšega skupnega vnosa celokupnega fosforja ter suspendiranih delcev v letu 2006.
Zanimivo bo spremljanje vnosov v prihajajočih letih, ko naj bi bili komunalni sistemi in
čistilne naprave bistveno izboljšane. Vse posledice več desetletnega obremenjevanja ne bodo
tako hitro in povsem odpravljene, čeprav so bili neposredni vplivi lokalni.
Najbolj kritične razmere so poleti, v času visokih temperatur ter nizkih pretokov rek.
Vsebnosti kisika so nizke, vrednosti BPK5 in KPK (biološka in kemijska potreba po kisiku)
pa visoke kar pogosto privede do anaerobnih pogojev. Visoke so tudi koncentracije hranilnih
soli dušika in fosforja ter detergentov, kar se lokalno pokaže z večjimi koncentracijami
klorofilne biomase. Vrednosti težkih kovin se večinoma gibljejo pod mejno vrednostjo za
posamezno kovino, občasno je bil opažen presežek za baker, nikelj in živo srebro. Najvišje
izmerjene koncentracije težkih kovin so sicer v Badaševici in Rižani. Slednji sta žarišči
onesnaženja Koprskega zaliva. Nanj lahko močno vplivajo tudi onesnažene vode iz Tržaškega
zaliva, zaradi česar je ocenjen kot občutljivo območje po priporočilih UNEP-a (Okoljski
program Združenih Narodov) in WHO-ja (Svetovna zdravstvena organizacija) (Monitoring
kakovosti morja in…, 2007; Turk, 2001).
Obremenitev predstavljajo tudi trdi odpadki, ki izvirajo tako s kopnega kot tudi z morja
(pomorski promet). Kljub rednemu čiščenju slovenske obale s strani SVOM-a (služba za
varstvo obalnega morja) in javnih komunalnih služb, so bili v raziskavi Onesnaženost
priobalnega zemljišča morja s trdimi odpadki, slednji ugotovljeni kot problem. Skupna
količina odpadkov je bila 76 kg/ 5.824 m2. Največji delež (64%) so predstavljali plastični
odpadki, veliko je bilo tudi stekla, cigaretnih ogorkov in palčk za čiščenje ušes. Le- te morje
naplavlja na obalo iz kanalizacijskih sistemov, ker ljudje palčke mečejo v straniščne školjke.
Drugi vir trdih odpadkov iz kopnega so obiskovalci plaž, ki odpadke puščajo na obali. Indeks
čistoče obale je pokazal, da je slovensko priobalno zemljišče relativno močno onesnaženo
(Palatinus, 2008). K izboljšanju bi veliko pripomoglo že odgovorno odnašanje in odlaganje
odpadkov v smeti.
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3.3. Plinski terminal v Tržaškem zalivu

Po nekaj letnem zatišju je 16. julija 2009 v javnost prišla novica o odobritvi kopenskega
plinskega terminala v Žavljah s strani italijanske vlade. Potiho se širijo tudi govorice o
razmišljanju postavitve drugega terminala v Tržaškem zalivu. Problemi o vplivih na okolje ter
čezmejni vplivi izpostavljeni že v letu 2006 so zopet v središču pozornosti. Ocena vplivov na
okolje je v veliki meri odvisna od hidrografskih značilnosti.

Hidrogeografske značilnosti Tržaškega zaliva
Dinamika vodnih mas Tržaškega zaliva je odvisna predvsem od vnosa rek, vetra ter
segrevanja in ohlajanja vode, ki vpliva na gostotni tok. V poletnem obdobju so bile zaznane 3
ločene vodne mase in sicer: gosta voda pri dnu v sredini zaliva, sveža osladkana voda na
obrobju severne obalne črte ter vodna masa na jugu ob vstopu v zaliv. Pozimi je slika
nekoliko drugačna zaradi oslabljenega pritoka na jugu ter bolj enakomerno porazdeljene
gostote v celotnem vodnem stolpu zaradi izenačevanja temperatur ter stratifikacije. Omeniti
velja tudi globokomorsko formacijo gostejše in hladne vode pozimi pri dnu v severnem
Jadranu. Slednja namreč vpliva na vodne mase v vzhodnem Mediteranu. Zaradi variabilnosti
lokalnih cirkulacij niti dve zimi nimata enake globokomorske formacije. Najbolj izrazita je,
ko je dotok iz juga dovolj slan in zima dovolj mrzla, kar omogoča nastanek dovolj goste vode,
ki se potopi do pridnenega sloja. Površinsko kroženje vodne mase je pod vplivom vnosa
rečnih vod, katerih učinki so najbolj vidni ob povečanem pretoku. Vpliv Soče se razširja do
sredine Tržaškega zaliva kot nekaj metrov globok površinski sloj. Razlivanje sladke rečne
vode v zgornjem sloju stolpa lahko vodno maso poganja v drugi smeri od smeri gibanja v
notranjosti stolpa. Plimski tok ni preprosto periodično gibanje. Za njegov celovit opis v
severnem Jadranu je potreben pregled 7 plimskih komponent in sicer, 4 poldnevnih (perioda
12 h) ter 3 dnevnih (perioda 24 h). Poldnevni plimski valovi imajo osnovno rotacijsko
potovanje v nasprotni smeri urinega kazalca. Dnevni plimski valovi pa potujejo od vzhodne
do zahodne obale. Njihova dinamika je odvisna tudi od topografskih značilnosti. Na splošno
se severni Jadran obnaša kot ozek kanal, ki poudari rotacijske značilnosti plimskih valov.
Vetrni tok je bolj pogost v zimskem obdobju ter vpliva na površinski sloj vodnega stolpa. Z
globino zaradi trenja med plastmi njegov vpliv slabi. Pod njim se razvije povratni tok, ki je
rezultat recirkulacijskih zahtev. Spremembe v smeri vetra so hitre, kar spreminja tudi smer
vetrnega toka. Slednji se na vetrne spremembe ne odziva popolnoma zaradi vztrajnosti vodne
mase in obalne topografije. Gostotni tok je posledica horizontalnih gradientov, ki so rezultat
horizontalne nehomogenosti polja slanosti in temperature. Površinski gostotni tok nastane ob
razlivanju rečnih voda po zalivu in doseže hitrost do 0,5 m/s. V bližini ustja je gibanje bolj
pospešeno in zapleteno. Na robu madeža osladkane vode (konvergenčna fronta) pa površinska
vodna masa doseže t.i. kvazigeostrofno ravnosvesje ter sledi izoliniji slanosti ob smeri obalne
črte. Zaradi tega pojava osladkana voda Soče zapusti Tržaški zaliv ob SZ (italijanski) obali
(Benoit et al., 2001; Malačič et. al, 2000; Malačič, 2002).
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Slika 31: Cirkulacija vodne mase v Tržaškem zalivu

Vir: Malačič, 2002

Gostejša vodna masa vstopi v zaliv ob južni obali, potuje proti notranjosti kjer se pomeša z
osladkano površinsko vodo, se obrne ter zapusti zaliv ob SZ obali. Ukrivljene linije
prikazujejo značilne izolinije gostote, črtkana puščica pa občasno širjenje osladkane vode
proti jugu zaliva (Slika 31). Intenzivnost črpanja vode je odvisna od razlivanja sladke rečne
vode. Ko je izliv večji, je povečano tudi vertikalno mešanje, kar poglobi vpliv sladke vode.
Gradient pritiska se poveča in z njim tudi črpanje vode (Malačič, 2002).

Vplivi plinskih terminalov
Prevoz utekočinjenega plina je možen le s temperaturo – 161°C, ki ga je nato potrebno
upliniti, za prenos do lokacij na kopnem. Za ogrevanje utekočinjenega plina je predlagatelj
predvidel uporabo morske vode. Slednja bi se zajemala pri gladini in se na poti skozi toplotni
izmenjevalnik ohladila ter izpustila na morskem dnu skozi cev. Po izračunih bi ohladitev
neposredno pri izpustu znašala 5°C. Temperatura vode na gladini je višja od tiste pri dnu, v
poletnem obdobju celo za več 10°C. V zimskem obdobju je srednja letna temperatura 8,7°C,
zaradi česar morske vode ne bi mogli uporabljati kot neposredni ogrevalni medij kakšen
mesec dni. Izpuščena ohlajena morska voda ima lahko spomladi in jeseni še vedno višjo
temperaturo kot tista pri dnu (Plinski terminali v…,2007). Tudi slanost izpuščene vode bi bila
manjša. Zaradi tega bi bila njena gostota manjša od okolne vode ter bi se vzgonsko dvignila
do nevtralne plasti (okoli globine 10 metrov), kar potrjujejo tudi izvedene simulacije. Ta
vodna masa bi se nato na tej globini širila okrog z morskimi tokovi. Cirkulacijska slika, bi se
v prisotnosti terminala nekoliko spremenila. V primerjavi s pridnenim slojem pa bi bila
vsebnost kisika v tej vzgonsko nevtralni plasti večja. Izpuščena morska voda bi se pozimi
zadrževala pri dnu, nekaj kilometrov od izpusta. V nestratificiranem (zimskem) obdobju, se
lahko ustvari dodatna termoklina, ki bi ovirala izmenjavo plinov. Na koncentrični razdalji
približno 5. kilometrov od izpusta bi bila temperatura vode približno 0,2 – 0,4 °C. Velikih
vplivov na večje razdalje zaradi ohladitve vodne mase naj ne bi bilo (Malačič et al., 2008). V
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primeru »offshore« terminala bi se lahko pojavile tudi spremembe v cirkulacijski sliki pri dnu.
Podmorski plinovod na dnu, ki bi povezoval terminal s kopnim, bi zaradi pretakanja hladnega
plina v neposredni bližini cevi povzročil gostotni tok. Povezava med ladjo in terminalom bi
bila potrebna tudi v Žavljah, kjer so preliminarni rezultati pokazali ohladitev v večjem delu
Miljskega zaliva za 0,5 – 0,75 °C. Miljski zaliv je relativno zaprt in plitev, zato bi ob
predvidenem izpustu ohlajene morske vode prihajalo do njenega ponovnega zajema. Zaradi
tega je možno pričakovati postopno ohlajanje vode v Miljskem zalivu (Poročilo o
ugotovitvah…, 2006).
Morsko vodo namenjeno segrevanju plina bi bilo potrebno tudi sterilizirati, saj ne sme
vsebovati živih organizmov, ki bi se lahko naselili v tehnoloških poteh. Morska voda bi se
klorirala z 0,2 mg Cl2/l. Potencialne vmesne kemične reakcije niso popolnoma znane. V
okolju kjer je prisotno pomanjkanje kisika in amonijeve spojine, lahko nastanejo nevarne
klorirane organske spojine, tudi strupene (kancerogene spojine). Podobna raziskava,
opravljena za sicer ogreto klorirano morsko vodo je pokazala uničujoč vpliv na združbe.
Predvsem prizadeta bi bila jajčeca in larve, ki se klorirani vodi ne morejo umakniti (Plinski
terminali v…,2007; Poročilo o ugotovitvah…, 2006; Malačič et al., 2008).

Problem bi predstavljala tudi resuspenzija morskega sedimenta pri sami gradnji ter
neposredno ob izpustu morske vode pri dnu. Meritve sedimenta v Tržaškem zalivu so
pokazale prisotnost živega srebra in drugih kovin. Pretežni del zaliva je kontaminiran
predvsem zaradi velikih rečnih vnosov kovin preko Soče. Ob resuspenziji sedimenta bi nastal
motni oblak. Privzdignjen sediment, obremenjen z živim srebrom, lahko morski tokovi
prenašajo več mesecev. Po izračunih bi se skupaj lahko privzdignilo od 30 kg (Plinski
terminali v…2007) do 90 kg (Malačič et al., 2008) živega srebra. Živo srebro, posebej v
metilni obliki je toksično. Simulacije cirkulacije so pokazale, da seže fini sediment tudi 10
km proč od lokacije gradbenih del. Metalizirano srebro preide v prehranjevalno verigo, ki je
do neke mere že obremenjena z njim. Mobilnost in pretvorbe živega srebra zakonsko niso
regulirani, vendar evropska strategija o živem srebru posebej izpostavlja območja
konataminirana z živim srebrom ter potrebo po zmanjševanju emisij in izpostavljenost ljudi
tej strupeni snovi. Med gradbenim posegom bi moral biti ribolov v Italiji in Sloveniji
prepovedan, nadaljnji ukrepi bi bili nato odvisni od analiz bioakumulacije (Plinski terminali
v…,2007; Poročilo o ugotovitvah…, 2006; Malačič et. al, 2008).

Omeniti je vredno tudi oviranje varne plovbe v pomorskem prometu. Velika plovila se bodo
namreč morala izogibati v kilometrskih razdaljah na majhen prostoru obračališča v osrednjem
delu zaliva. Položaj sidrišča za LNG ladje ni bil predstavljen, sidrišč pa občasno v poletnih
mesecih primanjkuje že sedaj. Po ocenah bi se zaradi plinskega terminala v Žavljah promet
povečal za 83 – 100 ladij letno. Operacija izkrcavanja naj bi se sicer končala v 24. urah,
vendar bi zaradi pogostosti prometa in morebitnih okvar hitro prišlo do situacije, ko bi ladja
morala čakati (Plinski terminali v…,2007; Poročilo o ugotovitvah…, 2006; Malačič et al.,
2008).
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Glavna prednost plinskih terminalov je, da gre za ekološko dokaj sprejemljiv energent. Na
pomenu je veliko pridobil v času energetske krize in iskanju povečanja zanesljivosti oskrbe
držav z energenti. Pretočna tehnologija, ki je bila predlagana za postavitev terminalov v
Tržaškem zalivu je zastarela. Kakšna tehnologija je predvidena za nedavno odobreno gradnjo
terminala v Žavljah še ni znano. Tudi če se je predlagatelj končno odločil za uporabo
najboljše razpoložljive tehnologije (kar bi moral storiti že prvič), tveganje eksplozije (sicer naj
bi bilo majhno) ostaja. V zaprtem zalivu kot je Tržaški, bi takšen poseg poleg tega nedvomno
povečal že tako zelo gost promet. To pomeni tudi povečano onesnaževanje iz ladij v majhnem
območju s slabšimi samočistilnimi sposobnostmi, kjer so obremenitve zaradi litoralizacije,
industrijskih dejavnosti ter s tem povezanimi vnosi s kopnega že tako veliki. Nevarnost
invazije tujerodnih vrst v Tržaškem zalivu se bo še hitreje povečala ter ogrozila ekosistemsko
ravnovesje. Daljša prepoved ribolova zaradi prevelike vsebnosti živega srebra v ribah, bo
imela zelo slab vpliv na lokalno prebivalstvo, predvsem ribiče. Ti imajo veliko problemov
zaradi manjšega ulova in se težko preživljajo. Gradnja plinskega terminala v Tržaškem zalivu
zato ni primerna. Potrebno je natančno oceniti vplive glede na zadnje predloge, vendar je
potrebno poudariti, da je takšno ravnanje o sprejemanju odločitve plinskega terminala ob meji
brez ozira na čezmejne vplive in evropsko zakonodajo nesprejemljivo.
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3.4. Ribištvo in marikultura v Sloveniji

Komercialni ribolov je vse od 60-ih let 20. stoletja nezadržno naraščal, zato je v zadnjih
desetletjih ulov močno upadel. Po ocenah organizacije za hrano in kmetijstvo združenih
narodov - FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) je 75% svetovnih
ribolovnih območij polno ali celo preveč izkoriščenih (Somma, 2003). S tem problemom se
sooča tudi ribištvo v celotnem Mediteranu. Evropska okoljska agencija (EEA) je ugotovila, da
je večina ribjih zalog komercialnega pomena v evropskih vodah izven varnih bioloških mej.
Vzrok temu gre iskati v neselektivnosti komercialnega ulova, nenamernem ulovu ter učinku
ribarjenja navzdol po prehranjevalni verigi (fishing down the food chain) (European
trawlers…, 2009).
Slika 32: Ribiška ladja

Foto: Ana Hace
Ulov v slovenskih teritorialnih vodah se je zaradi uvedbe pelagičnih vlečnih mrež povečal v
80-ih letih ter dosegel višek (7.916 ton ulova) v letu 1983. V začetku 90-ih let je sledilo
zmanjševanje ulova, predvsem zaradi izgube trgov nekdanje Jugoslavije ter zmanjšanje
ribolovnega območja. Postopno zmanjševanje se je nadaljevalo in v letu 2004 je bil zabeležen
najnižji ulov doslej (808 ton). V zadnjih letih se je ulov nekoliko povišal, vendar nikoli ni
presegel povišanja 1 tone. Majhen ulov v zadnjih letih oz. pomanjšanje ulova gre iskati v
stanju pelagičnih ribolovnih virov v Jadranu, kar kaže na ugotovljeno zmanjšanje ribolovnih
virov v celotnem Mediteranu. Razpoložljivost ribolovnih organizmov v slovenskih vodah
namreč ni odvisna zgolj od lokalnega ribolovnega pritiska, temveč tudi od selitev in kvalitete
staleža v Jadranu. Večina staležev, ki so cilj naših ribičev, se sezonsko seli. Slovenska ribiška
flota je v letu 2007 štela 174 plovil, od katerih je 16 plovil doseglo več kot 90% iztovora
(Načrt upravljanja…, 2008). Položaj malih ribičev je torej tudi pri nas vse prej kot zavidljiv.
Ribiči se danes s svojim poklicem težko preživljajo.
Z vstopom v EU smo sprejeli skupno ribiško politiko, ki je prinesla bistvene izboljšave pri
zbiranju in upravljanju podatkov. Tako se lahko za posamezen tip mreže določi ocena
največjega trajnostnega ulova ter število plovil, ki z njimi upravlja. Načrt upravljanja ribištva
stremi k ohranitvi ribiškega sektorja in zagotavljanju trajnostne rabe ribolovnih virov. S
prvimi ukrepi, kot je prepoved obalnih potegovalk in potegovalk odprtega morja, se
zastavljenim ciljem približuje (Načrt upravljanja…,2008).
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Prekomerni ribolov nima le očitnih negativnih vplivov na ribje zaloge temveč tudi na morski
ekosistem. V močno izkoriščenih morjih pride do znižanja biodiverzitete, zmanjšanja
produkcije naravnih virov, upada povprečne trofične stopnje, povečanega nenamernega ulova
ter večjega vpliva na antropogeno spreminjanje habitata (Murawski, 2000).

Vir morske hrane, ki ublaži pritiske na populacije morskih organizmov je marikultura. Gre za
biotehniški postopek, s katerim se skuša doseči največja možna rast populacij izbranih vrst
morskih organizmov. Negativna stran je zopet obremenitev okolja, v neposredni bližini
gojišč. Pomembna je določitev primernih lokacij z visoko kakovostjo morske vode, dobrimi
hidrodinamičnimi lastnostmi ter ustrezen nadzor in način gojenja prilagojen specifičnim
območjem. Veliko število gojenih organizmov v kletkah in bazenih proizvede tudi veliko
količino iztrebkov ter neporabljene hrane, ki se useda na dno (Tominc, 2000).
Vplivi marikulture na ekološke spremembe morskega okolja vključujejo (Lipej, 1994, cv:
Tominc, 2000, str. ):
- obogatenje z nutrienti,
- bentonško depozicijo,
- pomanjkanje kisika in
- usedanje bioaktivnih sestavin
Delež marikulture v slovenskem ribištvu dosega 6%. Njen razvoj je posledica občutnega
zmanjšanja površine slovenskega morja po osamosvojitvi. Pred tem je kar 90% ulova
komercialnih morskih organizmov izviralo izven slovenskega ribolovnega območja. Začetki
marikulture segajo v 70. leta z gojenjem užitnih klapavic v Strunjanskem in Piranskem zalivu.
Prvi poskusi gojenja rib, so se pričeli približno deset let kasneje. Registriranih je 5
samostojnih školjkarjev, ki gojijo užitno klapavico (Mytilus galloprovincialis), jadransko
ostrigo (Ostera edulisadriatica) in japonsko ostrigo (Crassostrea gigas) v Strunjanskem
zalivu in v Seči (notranjost Piranskega zaliva). Podjetji Lera d.o.o. in Mariva d.o.o. v
Piranskem zalivu gojita brancina (Dicentrarchus Labrax) in orado (Sparus aurata). Nadzor in
specifično sestavljena hrana je privedla do sedaj stalne rasti pridelka marikulture rib (Tominc,
2000).
Raziskave vpliva marikulture v Tržaškem zalivu so pokazale zmeren vpliv gojenja školjk na
bentoške organizme. Najopaznejši vplivi so se pokazali pod starejšimi gojišči, kjer se je
skupna biomasa najbolj zmanjšala. Večji vpliv je bil ugotovljen v okolici ribjih gojišč.
Zabeležene so bile višje vrednosti celotne suspendirane snovi, suspendiranega organskega
ogljika in celotnega dušika, kar gre pripisati povečanemu vnosu organske snovi. Neposredno
pod kletkami je bilo evidentirano tudi osiromašenje meiofaune in višje koncentracije
vodikovega sulfida v pornih vodah v sedimentu (Brizzi et al., 1995; Kovač et al., 2001).
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4. SAMOČISTILNE SPOSOBNOSTI TRŽAŠKEGA ZALIVA
Samočistilne sposobnosti Tržaškega zaliva bi glede na splošne geografske značilnosti (polzaprt in plitev zaliv s povprečno globino 16,4 m in komaj 11km3 vode, močni vplivi
celinskosti) ter obremenitve (litoralizacija in z njo povezani pritiski) lahko sprva označili kot
slabe. Podrobnejši pogled razkrije, da je takšna ocena kljub dejstvom na podlagi katerih je
podana, nekoliko prenagljena.
Temeljne procese čiščenja v vodah opredeljujejo fizikalni in bio-kemijski procesi. Med
fizikalne procese prištevamo: redčenje, sedimentacijo, filtracijo in prezračevanje. K biokemijskim procesom pa uvrščamo: kemične reakcije, delovanje mikroorganizmov, ravnovesje
med avtotrofnimi in heterotrofnimi organizmi, svetlobo in količino kisika (McKinney,
Schoch, 2005, cv: Plut, 2000, str. 40).
Na intenzivnost samočiščenja v Tržaškem zalivu vplivajo predvsem tokovi, vetrovi,
geomorfološke značilnosti zaliva, temperatura, vnosi hranilnih snovi rek ter antropogeni
vplivi.
Radinja (1990b) je v Tržaškem zalivu izpostavil dva intenzivna procesa: intenzivno
onesnaževanje na eni in intenzivno samočiščenje na drugi strani. Glede na vse obremenitve, bi
bila onesnaženost lahko še večja. Vzroke samočistilnih sposobnosti išče v njegovih celinskih
značilnostih ter predvsem v izmenjavi vode. Kljub sicer neizrazitemu strujanju je vodna
bilanca pozitivna zaradi dotoka rečne vode. Zaradi tega se voda v Tržaškem zalivu teoretično
lahko obnovi v dveh letih, kar je dva do trikrat hitreje kot v celotnem Jadranu, kjer se voda
obnovi v petih do osmih letih. Vendar izmenjava vode ne koleba le med letom, temveč tudi od
leta do leta. S tem pa se spreminja tudi samočistilna sposobnost in občutljivost (Radinja,
1990b).
Gibanje morske vode je torej eden izmed ključnih dejavnikov samočistilne sposobnosti,
predvsem v zalivih zaprtega značaja. Jadranski površinski tok je stranska veja glavnega
Sredozemskega toka. Proti severu teče ob vzhodni Jadranski obali ter se pred koncem Istre
obrne čez morje proti Italijanski (zahodni) obali. Šibkejši del toka se ob zahodni Istrski obali
usmeri v Tržaški zaliv ter teče nazaj proti jugu ob beneški obali. Povprečna hitrost toka je 0,8
vozla. Močnejši tokovi se pojavljajo ob krajevnih reliefnih izoblikovanostih (razčlenjena
obala), sicer je strujanje slabo razvito. Morski tokovi v Tržaškem zalivu so močno odvisni od
vetra in plime, ki sta vzrok pogostega menjavanja smeri manjših površinskih tokov. Običajno
na vsakih 24 ur in 50 minut dvakrat nastopita plima in oseka. Največja razlika med plimo in
oseko (88 cm) je v Trstu, sicer pa v povprečju amplituda plimovanja dosega 66 cm (Orožen
Adamič, 1999; Kolbezen, 1998).
Razčlenjenost obale ima pozitivno in negativno lastnost. Ob izpostavljenih delih, kjer je tok
nekoliko močnejši je samočistilna sposobnost nekoliko večja. Zelo občutljivi pa so majhni
zaprti zalivi, ki so bolj izolirani in kjer so tokovi šibkejši kot sicer. Kot zaprti zaliv
obravnavamo celoten Tržaški zaliv, vendar so manjši zalivi tudi tu bolj občutljivi. V
slovenskem obalnem prostoru lahko izpostavimo Piranski ter Koprski zaliv, kjer je slednji pod
večjim pritiskom zaradi povečanih industrijskih dejavnosti. Na Italijanski strani gre izpostaviti
Miljski zaliv, pod pritiskom Trsta z zaledjem ter zaliv pri Tržiču, kamor velike vnose
hranilnih snovi vnašata Soča in Timav.
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Zadovoljivo okoljsko stanje in dobre samočistilne sposobnosti so bile ugotovljene s strani
mednarodne takrat še Jugoslovanko – Italijanske komisije. Že v tistem času je bila
izpostavljena skrb za lokalna organska onesnaženja iz vnosa rek ter komunalnih izpustov.
Odplake napeljane v morje s podmorski izpustom, ki omogoča večjo difuzijo, so le v Piranu
in Trstu. Kljub temu je bilo ocenjeno možno izboljšanje po organski onesnaženosti le v nekaj
dneh (Olivotti et al., 1986). Vendar so večinoma neprečiščeni izpusti neposredno ob obalnem
morju ali dlje od njega resna grožnja, saj je le vprašanje časa, kdaj bo ob stalnem povečevanju
obremenjevanja presežena kritična mejna točka. Poleg tega so v sedimentu povečane količine
težkih kovin, kot na primer živo srebro v izlivnem območju Soče, ki lahko ob ponovnem
dvigu hitro poslabšajo stanje v celotnem vodnem stolpu.
Tržaški zaliv je zaradi zaprtosti in plitvosti res podvržen večji občutljivosti. Kljub temu je
zaradi omenjene teoretične obnovitve vode v dveh letih ter nekoliko močnejših tokov na
izpostavljenih predelih razčlenjene obale samočistilna sposobnost dokaj dobra (posebno če
temu prištejemo obremenitve). Pojavi cvetenja morja in onesnaženja, ki odražajo nezadostno
samočistilno sposobnost tudi niso tuji. Vendar je potrebno poudariti, da se pojavljajo
predvsem lokalno. Stalno povečevanje obremenitev bo nedvomno prineslo zelo negativne
ekološke učinke na celoten Tržaški zaliv, katerega samočistilne sposobnosti so zaradi več
stoletnega obremenjevanja že načete.
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5. POSLEDICE OBREMENITEV NA STANJE SEVERENGA JADRANA
IN POPULACIJO DELFINOV

5.1. Evtrofikacija

Pojav evtrofikacije povzročijo povečane koncentracije raztopljenih anorganskih soli, ki
povečajo produkcijo in biomaso fitoplanktona. Morja z večjimi vnosi rek so že po naravi bolj
podvržena k evtrofikaciji. K takim se prišteva tudi severni Jadran. Glavni vzrok povečanih
nutrientov so antropogene obremenitve.
Do neke mere je proces evtrofikacije pozitiven, saj se s povečano biomaso fitoplanktona
poveča tudi biomasa višjih členov prehrambene verige. Ko se fitoplanktonska biomasa poveča
toliko, da večji del ostaja neporabljen prihaja do bakterijske razgradnje, ki lahko privede do
anoksije. Ugodni hranilni pogoji za odpornejše vrste in nizka kompeticija povzroči masovni
razvoj nekaterih vrst. Takšne razmere v daljšem obdobju privedejo do zmanjšane pestrosti
vrst ter povečajo ekosistemsko občutljivost (Potočnik, 1998).
K evtrofikaciji prištevamo različna cvetenja alg (rdeče, rjave, zelene plime), ki so posledica
prekomerne rasti fitoplanktona ter pretiran razvoj pridnenih alg (morska solata).
Pojav sluzi v Jadranskem morju je poznan že vsaj dve stoletji, zato se ga po sodobnejših
raziskavah prišteva k naravnim pojavom. Omejen je na pozno pomladansko in poletno
obdobje. Sluz se prične tvoriti z izločanjem snovi, ki zlepi lebdeče organizme in nežive delce
ter jih povezuje v velike splete. Prizadeti so predvsem plankton ter vrste rib, ki se
razmnožujejo v topli polovici leta, saj jajčeca in mlade ribe težko preživijo v ujeti sluzi.
Posedanje sluzi pa onemogoča normalne fiziološke procese na dnu. Vpliv onesnaževanja na
obseg in pogostost sluzi še ni podrobneje raziskan. (Poročilo o stanju okolja 1997-2000,
2002).
Slika 33: Sluzenje (levo) in rdeča plima (desno)

Foto: Valentina Turk (MBP) in Martina Orlando Bonaca (MBP)
Sluzenje ni istoveten pojav s cvetenjem morja, vzrok katerega je velika gostota enoceličnih
organizmov ki spremenijo barvo morja. Cvetenje morske iskrnice je vzrok rdeče plime, ki je
pri nas običajen pojav vse od aprila naprej. Pojavlja se predvsem v plitvem obrežnem pasu. V
letošnjem letu je bila rdeča plima opažena v sredini meseca maja (Mozetič, 2009).
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5.2. Delfini v slovenskem morju in okoliških vodah

Velika pliskavka (Tursiops truncatus) je edina vrsta kitov (delfini namreč spadajo v red
kitov), ki živi v severnem Jadranu, pogosta je tudi v Mediteranskem morju. Po kriterijih
IUCN (svetovna zveza za varstvo narave) je mediteranska subpopulacija velike pliskavke
predlagana za »občutljivo« vrsto (Genov et al., 2008). V petdesetih letih 20. stoletja so Jadran
naseljevali tudi navadni delfini (Delphinus delphis). Danes omenjena vrsta v Jadranu velja za
izumrlo. V Sredozemskem morju, kjer je bila včasih najpogostejša vrsta, pa je uvrščena na
rdeči seznam ogroženih vrst (Bearzi et al., 2004). Vrste, ki se občasno pojavljajo v severnem
Jadranu, vendar niso del stalne severnojadranske favne so progasti delfin (Stenella
coeruleoalba), okrogloglavi delfin (Grampus griseus) ter brazdasti kit (Balaenoptera
physalus) (Francese et. al, 2007). Znani so tudi, sicer redkejši, primeri pojavljanja kita glavača
(Physeter macrocephalus) in dolgo-plavute mrke pliskavke (Globicephala melas). Vse
omenjene vrste so prisotne v Mediteranu (Bearzi et al., 2004). Zelo nenavaden je bil primer
kita grbavca (Megaptera novaeangliae), ki se je v februarju, marcu in aprilu 2008 gibal v
Piranskem zalivu in okolici. Ta vrsta namreč ni stalna v Mediteranu, temveč je najbližja
populacija prisotna v severnem Atlantiku. V Mediteranu je bilo do sedaj zabeleženih 14
opažanj grbavcev, 2 (vključno s tem zadnjim) v Jadranu, v severnem Jadranu pa je to prvi
dokumentiran primer (Genov et. al, 2009).

Slika 34: Delfina pred Piranom

Foto: Tilen Genov

Do leta 2002 ni bilo veliko znanega o delfinih severnega Jadrana. Edina dolgoročna raziskava
delfinov v Jadranu pred tem, se je in se še izvaja na Kvarnerju na Hrvaškem (Genov et al.,
2008). Prevladovalo je mnenje, da delfini le občasno obiščejo Tržaški zaliv. Dolgoročna
raziskava društva Morigenos je pokazala, da delfini v severnem Jadranu niso le naključni
obiskovalci, temveč gre stalno populacijo. Z metodo foto-identifikacije je bil v katalog
uvrščen 101 delfin. Foto-identifikacija je neinvazivna, mednarodno priznana metoda
prepoznavanja posameznih delfinov. Po naravnih oznakah na telesu, predvsem hrbtnih
plavutih, se lahko prepozna in loči posamezne živali. Zareze, praske in brazgotine nastanejo
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med igro ali pretepi, lahko jih povzročijo druge živali ali bolezni. Plavuti imajo drugačen
vzorec oznak, poleg tega se med seboj razlikujejo tudi po sami obliki plavuti ter barvi (na
nekaterih mestih lahko pride do izgube pigmenta). Hrbtna plavut je vidna vsakič, ko delfin
vdihne zrak, kar precej olajša delo na terenu. Foto-identifikacija je dokaj enostavna ter zelo
uporabna metoda z minimalnim vznemirjanjem živali. Uporablja se za ocenitev velikosti
populacije, ocenitev stopnje preživetja, ocenitev trendov populacije (dinamika, vzorci gibanja,
priljubljenost določenega območja, območje bivanja, družbena organizacija, obnašanje,
razmnoževanje). Oznake so si lahko med seboj podobne ter se v času življenja tudi
spreminjajo, zato je potrebno metodo izvajati dosledno ter upoštevati določene standarde in
protokole. V katalog se tako uvrstijo le dobro označene živali, za analizo podatkov pa se
uporablja le kvalitetne fotografije (Würsing, B., Jefferson, T.A. 1990).
Celotna populacija raziskovalnega območja (Tržaški zaliv ter SZ Istra) in njena razširjenost še
nista dokončno ocenjeni, saj se vsako leto identificira nekaj novih delfinov. Število živali
uvrščenih v katalog se še vedno širi. Od vseh identificiranih delfinov, se v slovenskih in
okoliških vodah redno zadržuje približno 70 delfinov. Poudariti velja, da se delfini ne
zadržujejo v stalnih jatah. Živali se pogosto mešajo, manjše skupine se lahko združijo v večje
in obratno. Vendar primerjava katalogov z lokalno populacijo na Kvarnerju, ki je od
omenjene oddaljena manj kot 200 km, ni privedla do nobenega ujemanja. Delfini, ki živijo v
območju Tržaškega zaliva se ne mešajo z delfini, ki so del stalne populacije na Kvarnerju
(Genov et al., 2008).
Skoraj vsako leto je med terenskim delom evidentiran tudi kakšen mladič, kar je znak zdrave
populacije. Skupaj je bilo do sedaj opaženih več kot 50 različnih parov mater z mladičem, kar
predstavlja 53,3% prisotnost mladičev v skupinah od vseh 105 opaženih skupin. Potrjena sta
dva primera smrtnosti mladičev. To število je po vsej verjetnosti nekoliko večje, saj je
smrtnost do starosti dveh let velika. Severno jadransko morje torej predstavlja območje
razmnoževanja velike pliskavke (Genov et al., 2008).
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5.2.1. Interakacije* z ribiči

Delfini se hranijo z različnimi vrstami rib ter glavonožci. Na dan potrebujejo več kot 5 kg rib.
Glede hranjenja veljajo za oportuniste kar pomeni, da znajo prilagoditi prehranjevalne navade
glede na razpoložljivost plena.
Vzroki tega so variabilnost priobalnih habitatov ter neenakomerna razporeditev plena. Letne
in sezonske spremembe obnašanja, ki se skladajo z oportunističnim gibanjem in
prehranjevalnim vzorcem, so bile opažene tudi na Kvarnerju. Aktivnosti povezane s
hranjenjem so se vrstile od prehranjevanja ob sledenju koč, površinskega prehranjevanja do
prehranjevanja med potopi. Na območju severnega Jadrana je potrebno v ozir vzeti še
nekatere okoljske probleme, kot so pojavi evtrofikacije, sluzenje, poslabšanje kvalitete vode,
spremembe biotskih skupnosti. Delfini so svojo sposobnost vedenjskega prilagajanja kot kaže
izkoristili tudi za soočanje z okoljsko degradacijo. Kljub temu je ugotovitev, da delfini na
Kvarnerju 80% časa namenijo iskanju hrane in prehranjevanju, zaskrbljujoča (Bearzi et al.,
1999). Analiza vedenjskih vzorcev populacije delfinov v Tržaškem zalivu je pokazala, da je
67% aktivnosti povezanih s prehranjevanjem. Opozoriti je potrebno, da so to preliminarni
rezultati, vsaj vzorec še ni dovolj velik za končne sklepe in primerjave. Kljub temu so
opažanja terenskega dela te raziskave dovolj zgovorna. Velik delež opažanj delfinov je
vključeval interakcije z ribištvom, posebej s kočami. Z ribarjenjem se ukvarjajo tako delfini
kot ribiči. Oboji lovijo na območjih z večjo gostoto plena, kar privede do prekrivanja in
interakcij. Lahko pa je to prekrivanje tudi rezultat prilagoditve delfinov na alternativen vir
hrane. Kočarjenje delfine lahko privablja, saj lažje izkoristijo zgoščen vir hrane. Kosilo si
lahko enostavno postrežejo kar iz ribiški mrež. Neposredne interakcije res kažejo na to, da
delfini pri nas izkoriščajo ribolovne aktivnosti ribičev. Vendar se zdijo nekateri delfini manj
zainteresirani v ta alternativni vir hrane. Možno je, da različne skupine delfinov iste
populacije uporabljajo različne strategije prehranjevanja. Do takšnih sklepanj so prišli tudi
znanstveniki na drugih območjih (Genov et al., 2008).
Do konflikta med ribiškimi aktivnostmi in delfini prihaja na mnogih območjih po svetu. Eden
izmed glavnih razlogov je po mnenju znanstvenikov, zmanjšanje virov hrane zaradi
prekomernega ribolova. Slednji je zelo pereč svetovni problem, saj se veliki upadi ribjih
populacij vrstijo vsepovsod, tudi v Mediteranu in Jadranu. Raziskava v vzhodnem Jonskem
morju je pokazala hitre spremembe v tamkajšnjem ekosistemu prav zaradi prekomernega
ribolova. Zmanjšanje epipelagičnih rib kot so sardine in sardele so privedle do očitnega upada
tunov, mečaric in navadnih delfinov, višje v prehranjevalni verigi (Bearzi et al., 2006).

______________________
* Interakcije: Medsebojno vplivanje
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Interakcije so večinoma negativne tako za ribiče, kot tudi za delfine. Današnje stanje je še
posebej zaskrbljujoče. Število delfinov je zaradi zapletanja v mreže močno upadlo in mnoge
populacije so ogrožene. Spremenil se je tudi položaj ribiških skupnosti zaradi pomanjkanja rib
ter sprememb na trgu, ribištva majhnega obsega pa so ekonomsko slabotna. Kljub temu, da se
je število delfinov zmanjšalo, je poročanja o negativnih vplivih le teh na ribištvo vedno več,
kar zopet nakazuje na pomanjkanje virov hrane. Ponekod so bili delfini prikazani kot »grešni
kozli« za upad ribjih populacij, zato so jih preganjali ali celo pobijali. Nasilje nad delfini je
danes prepovedano in etnično nesprejemljivo. Med našimi ribiči prevladuje dokaj pozitiven
odnos do delfinov, kljub težavam ki jih povzročajo interakcije. Zavedajo se namreč, da
izginotje delfinov ne bi rešilo problemov, saj so pomemben del morskega ekosistema. Za
ustrezne ukrepe je potrebno razumeti dinamiko celotnega ekosistema. Možne rešitve je
potrebno poiskati v sodelovanju z ribiči. Delfini in ribiči ponekod živijo skupaj brez
medsebojne škode ali celo v sožitju in sodelovanju. Ribolov je vir preživljanja ribičev, vendar
imajo delfini ravno tako pravico loviti v svojem naravnem okolju, kjer prebivajo že tisočletja.
Rešitve je potrebno poiskati tako za delfine, kot tudi za ribiče (Genov, 2005).

Problemi s katerimi se lahko soočajo ribiči ob interakcijah z delfini so (Genov, 2005):
- fizične poškodbe ribiške mreže
- zmanjšanje ulova, ker delfini poberejo ujete ribe
- zmanjšanje ulova, ker delfini prepodijo ribe
- izguba časa in denarja, če se delfini zapletejo v mreže
Glavni problem slovenskih ribičev, so neposredne materialne škode. Delfini po vsej
verjetnosti trgajo mreže, vendar to ni edini razlog trganja mrež in je dejansko krivdo praktično
nemogoče dokazati. Poškodbe lahko nastanejo tudi zaradi zapletanja mreže ob dno, kakšno
drugo mrežo, lahko so enostavno dotrajane. Nekateri ribiči naj bi prepoznali »delfinje luknje«,
medtem ko so drugi mnenja, da tega ni mogoče zagotovo vedeti. Ker so delfini zaščitene
živali, mora po zakonu nastalo škodo kriti država. Na žalost pa je škodo težko objektivno
oceniti in kot rečeno dejanski vzrok poškodbe težko določiti. Pogosto delfini v mrežah pustijo
le delčke rib, medtem ko večino ribe odtrga. Takšen ulov je zelo osiromašen. Objektivno
ocenitev škode in primerno rešitev je potrebno poiskati tudi za takšne primere. Malo verjetno
pa je, da bi delfini ribe iz mrež podili, saj jih pri lovu dodatno naženejo skupaj. V primeru, da
se delfin zaplete v mrežo je potrebno precej časa in denarja, da se ga odstrani. Delfin se pri
tem poškoduje oziroma ponavadi pogine (Genov, 2005).

Problemi, ki jih imajo ob interakcijah delfini so (Genov, 2005):
- slučajni ulov
- nadlegovanje/vznemirjanje s strani ribičev (namerno/nenamerno)
- pomanjkanje rib zaradi prekomernega ribolova
- degradacija bivališča
- sprememba naravnega obnašanja (kratkoročno/dolgoročno)

Zapletanje delfinov v mreže je zelo velik problem v nekaterih delih sveta. V najboljšem
primeru delfin utrpi lažje ali težje poškodbe. V najslabšem primeru, delfin zaradi utopitve
pogine. V povprečju delfini pod vodo ostajajo 2-3 minute, lahko pa zdržijo tudi do 8 minut.
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Če delfin ne pride do zraka, ker se ne more osvoboditi iz mreže je to zanj usodno. V Sloveniji
se to poredko dogaja. Do sedaj sta dokumentirana dva primera smrti. V obeh primerih je šlo
za stoječo mrežo, položeno na dno. Obstaja možnost, da kakšen primer ni bil prijavljen,
vendar je to glede na dobro ozaveščenost ribičev malo verjetno. Delfini na tem območju so
mrež vajeni, zaplete se lahko mlad neizkušen ali pa nepreviden delfin. Delfini so lahko iz
ribolovnega območja preganjani namerno s strani ribičev. Nenamerno prihaja do vznemirjanja
lahko že s samim izvajanjem določenih ribiških operacij. V primeru kočarjenja po dnu, pride
do neposredne degradacije okolja, saj se uničuje morsko dno. Prav zaradi tega je kočarjenje
po dnu tudi nezakonito. Interakcije lahko povzročijo spremembo naravnega vedenja, saj nov
vir hrane lahko privede do novih strategij iskanja hrane. Slednje lahko vodi v izgubo nekaterih
naravnih vedenj. Potencialne rešitve so lahko v nameščanju akustičnih naprav za odganjanje
delfinov, razvijanju nove ribolovne opreme ter uvedbi dodatnih pravil in regulacij ribolova
(Genov, 2005).

5. 2. 2. Vplivi plovil na delfine

Povečan pomorski promet ima dva glavna vpliva na kite: trčenja in povečan podvodni hrup.
Morski sesalci so dokaj pogosto žrtve trčenj s plovili, ki lahko privedejo do lažjih ali težjih
poškodb, večkrat je izid smrten. Najbolj ogroženi so vosati kiti, ki merijo več deset metrov v
dolžino ter se gibajo počasneje. Vanderlaanova in Taggart (2007) sta ocenila, da so trki ob
hitrosti nad 15 vozli zanje usodni. Nekatere večje vrste kitov se v Jadranu nahajajo le
občasno, zato večje nevarnosti trkov z njimi ni. Manjše vrste kitov kot so velike pliskavke
ogrožajo predvsem hitra plovila. Možnost negativnih vplivov nanje se v severnem Jadranu
poveča predvsem v poletnih mescih. Med viškom turistične sezone v Tržaškem zalivu je v
enem dnevu moč našteti tudi preko 250 plovil. Nevestni vodniki čolnov se včasih z veliko
hitrostjo zapodijo za skupino delfinov, kar se lahko konča usodno. Takšno vedenje na morju
je povsem neprimerno (Morigenos, 2008).
Slika 35: Delfini pred motornim čolnom pred Izolo

Foto: Tilen Genov
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V zadnjih desetletjih je postalo okolje v oceanih precej bolj hrupno. To dejstvo je med
znanstveniki povzročilo precejšnjo zaskrbljenost. Kiti so namreč zelo akustične živali. Ker se
na vidljivost v morju ne morejo zanašati je njihov primarni čut sluh.
Zvok uporabljajo za eholokacijo, navigacijo ter komunikacijo. S pomočjo eholokacije lahko
delfini zaznajo oddaljene predmete, hrano, plenilce in si ustvarijo zvočno sliko okolice. Preko
identifikacijskih žvižgov lahko prepoznajo posamezne člane v skupini, z zvokom se
usklajujejo med lovom, iščejo partnerje, locirajo delfine v drugih skupinah (Oceans of noise,
2004).
Motorni čolni pri kitih in delfinih povzročijo izogibanje plovilom, med vedenjske odzive
sodijo povečana hitrost plavanja, daljši potopi, spremembe v smeri premikanja, zmanjšanje
medsebojne razdalje med osebki v skupini ter povečana sinhronija dihanja (Buckstaff, 2004).
Prisotnost plovil ne povzroči vedno vedenjskih sprememb, vendar to ne pomeni, da zaradi
izpostavljenosti glasnih zvokov ni prišlo do nobenih posledic (Oceans of noise, 2004).
Vire podvodnega hrupa lahko delimo na naravne in umetne. Med naravne vire sodijo zvoki, ki
nastajajo ob seizmičnih aktivnostih v Zemeljski skorji (potresi, vulkansko delovanje), vetrovi,
valovi ter vokalizacija morskih sesalcev in rib. Umeten hrup je antropogenega izvora in
vključuje hrup plovil, hrup ki ga povzročajo vojaške dejavnosti (sonar, detonacije) ter hrup
povezan z industrijsko dejavnostjo ter gradnjo na morju (seizmične raziskave iskanja olja in
nafte, vrtanje, hrup mehanizacije) (Oceans of noise, 2004).
Močan neposreden negativen vpliv ima aktivni vojaški sonar, ki dokazano vpliva na
nasedanje in smrt kitov. Po vojaških vajah je večkrat prišlo do nasedanj kitov. Eden takšnih je
bil leta 2002 na Kanarskih otokih. Obdukcija je pokazala krvavitve ob maščevju v čeljustih,
ušesih, možganih in ledvicah, v žilah pa so bili opaženi mehurčki s plinom. Zunanjih poškodb
na telesih ni bilo in v notranjih organih ni bilo parazitov (Fernandez, et al., 2005).
Vojaške vaje v severnem Jadranu ne predstavljajo neposredne grožnje. Dogodek, ki je
povzročil zaskrbljenost v slovenskem morju je bila dirka hitrih čolnov class 1 v Piranskem
zalivu med 1. in 3. septembrom leta 2006. Hitri dirkalni čolni dosegajo hitrosti med 200-250
km/h in proizvajajo zvok glasnejši od 125dB re 1 µPa pri 300 m oz. 180 dB re 1µPa pri 1m.
V času dirke se je izvajal monitoring morebitnih sprememb v vedenju delfinov ter merjenje
podvodnega hrupa. Pred dirko je bil posnet »običajni« hrup morskega okolja, ki je bil zaradi
prisotnosti številnih plovil že v osnovi večji in je znašal 135,3 ± 0,9 dB re 1 µPa. Povprečna
jakost hrupa med dirko pa je znašala 153,8 ± 2,2 dB re 1 µPa. En tekmovalni čoln je na
razdalji 291 m proizvajal hrup z jakostjo 126 dB re 1 µPa. V frekvenčnem območju 400 –
2000 Hz je dirka jakost zvoka povečala za 20 dB, v drugih frekvenčnih območjih pa za
približno 10 dB. Ugotovljeno je bilo, da se hrup dirke izenači s hrupom izmerjenim pred
dirko, na razdalji 4 km od vira. Delfini so bili v času prireditve opaženi dvakrat, 1.9. in 3.9.
Pri prvem opažanju so bili od tekmovalne proge oddaljeni 6,5 km, ob začetku treninga pa 15
km. Ob koncu opažanja so se pomikali stran od območja dirke. Med drugim opažanjem so se
sprva nahajali neposredno na tekmovalni progi, ob začetku dirkanja motornih čolnov so bili
od nje oddaljeni 2,5 km. Tudi tokrat so se delfini pomikali stran od območja dirke. V
nobenem od opažanj ni bilo zaznati sprememb v vedenjskem odzivu živali, čeprav se dne 3.9.
hrup dirke na oddaljenosti 2,5 km (kjer so se nahajali delfini) še ni izenačil s hrupom okolice
v »normalnih« pogojih. Hrup dirke ni imel neposrednega negativnega vpliva na velike
pliskavke, saj je porast jakosti zvoka prevladoval pri frekvencah, ki so nižje od optimalnega
slušnega območja velike pliskavke (Genov, 2006).
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Kljub temu je potrebno upoštevati, da delfini slišijo tudi nižje frekvence (npr. 0,05 kHz), o
vplivu katerih je malo znanega. Večina raziskav na to temo je bila namreč opravljena na
delfinih v ujetništvu, ki ne razložijo kako divji delfini zaznavajo hrup. Nekateri avtorji
menijo, da lahko receptorji na koži delfinov zaznajo nizkofrekvenčne zvoke (Oceans of noise,
2004).
Delfini Tržaškega zaliva so kontinuirano izpostavljeni hrupu, zato obstaja verjetnost, da so na
okoliški hrup razvili določeno mero tolerance (Genov, 2006). Kljub temu pa ne gre zanemariti
možnih dolgoročnih negativnih vplivov zaradi kumulativnih učinkov ter prekrivanja
pomembnih zvokov za življenje delfinov, ki jih lahko povzroča podvodni hrup (Oceans of
noise, 2004).

5.2.3. Delfini kot bioindikatorji stanja morskega okolja

Monitoring obalnih voda in ekološkega stanja morja se je dolgo osredotočal predvsem na
kemično stanje. Ob koncu 20. stoletja so na pomenu pri ocenjevanju stanja okolja pridobili
tudi drugi parametri. Morsko okolje velja za kompleksen ekosistem, ki ga je potrebno
proučevati v vseh komponentah. Zato so državne in mednarodne zakonodaje pristopile k
integriranemu pristopu na področju ocenjevanja okoljskega stanja. Za celovito ocenitev
ekološkega stanja je potrebno v ozir vzeti tudi biološko komponento. Živi organizmi so zelo
dobri pokazatelji stanja nekega naravnega okolja. Preko njih lahko neposredno spremljamo
biotske in abiotske komponente v okolju (Casazza, et al., 2002). Sinergijsko delovanje v
naravi je izpostavil že Schmithuesen, ki pravi da 1+1 ni vedno enako 2. Zaradi součinkovanja
posameznih sestavin je rezultat nepredvidljiv. Z meritvami posameznih sestavin okolja ne
moremo povsem oceniti dejanskega stanja. V veliko pomoč pri tem so ravno biološki
indikatorji, torej živi organizmi, ki so nekakšni naravni detektorji in že prikazujejo del
rezultata sinergijskega delovanja živih in neživih komponent v okolju.
Najbolj uporabljene biološke indikatorje pri raziskavah morskih makro-bentoških skupinah
lahko razdelimo v tri glavne kategorije (Casazza, et al., 2002):
- indikatorji na stopnji vrst
- indikatorji na stopnji sestave skupnosti
- integrirani indeks
Indikatorje osnovane na prisotnosti neke vrste lahko razdelimo na karakteristične, indikativne
in »stražne«. Karakteristične vrste so povezne z določeno biocenoško strukturo in s svojo
prisotnostjo definirajo določeno skupnost. Indikativna vrsta označi obstoj določenega
abiotskega ali biotskega faktorja v okolju in poda vpogled v delovanje skupnosti. »Stražna«
vrsta predstavlja zgodnje opozorilo. S pojavljanjem v večjem številu ponazarja neravnovesje
v okolju in pojavijo se znaki deformacij v delovanju ekosistema (Casazza, et al., 2002).
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Fitoplankton (posebej toksični fitoplankton) lahko opredelimo kot stražno vrsto severnega
Jadrana, saj ob povečani produkciji povzroči nastanek evtrofikacije. Spremembam v
delovanju ekosistema so lahko vzrok tudi tujerodne vrste.
Raziskave skupnosti in habitatov, ki upoštevajo variacije v številu vrst, številčnost in biomaso
ter spremembe v strukturi skupnosti služijo kot osnova indikatorjem na stopnji sestave
skupnosti. Prva indeksa tega tipa sta indeks diverzitete, ki sta ga razvila Shannon in Weaver
ter Simpsonov indeks dominance. Integrirani indeksi skušajo združiti različne tipe analiz s
podatki o favni. Pristop teh indeksov temelji na integrirani oceni dveh ali treh komponent
(kemična, toksikološka, favnistična). Z njimi naj bi ugotovili različne vrste onesnaženja, ki so
povzročili degradacijo okolja v različnih geografskih regijah. Primer takšnega indeksa je
bentonški indeks, ki ga je Engle s sodelavci razvil v letu 1994. Vključuje sintezo kemičnih
analiz, toksikoloških testov in podatkov o favni (Casazza, et al., 2002).
Delfini so zelo dobri naravni pokazatelji stanja morja. Živijo relativno dolgo, v povprečju od
30-40 let, ter so na vrhu prehranjevalne verige. V toku življenja se v njih nabirajo težke
kovine in druge nevarne snovi, katerih koncentracija proti vrhu prehranjevalne verige narašča.
Analiza koncentracije težkih kovin iz tkiv mrtvih živali se pri nas še ne opravlja. Poleg tega je
vzorec precej majhen, v slovenskih in okoliških vodah je bilo od leta 1996 do 2008 najdenih 8
mrtvih delfinov. Trupla so bila večinoma v precej slabem stanju in močno razpadla. Kot
najpogostejši vzrok smrti je bila ugotovljena pljučnica, pogosto so bili pri obdukcijah najdeni
tudi različni paraziti (Morigenos, 2008).
Nedavno je bila objavljena raziskava opravljena na območju SZ populacije delfinov
severnega Jadrana. Na podlagi analize težkih kovin v hrani velikih pliskavk je bila podana
ocena izpostavljenosti težkim kovinam te populacije. Glede na delež določene vrste hrane v
prehrani velike pliskavke ter velikosti želodca je bila ocenjena srednja koncentracija, najslabši
ter najboljši scenarij. Najvišje koncentracije v vseh vrstah hrane je dosegel arzenik, sicer so
bile vse koncentracije težkih kovin v plenu pod kritično mejo. Glavni vir kadmija so
predstavljali mehkužci. Čeprav srednje vrednosti arzena niso presegale mejne vrednosti,
njegova anorganska komponenta v tkivih plena predstavlja potencialen toksičen vpliv. Ker ni
bilo mogoče definirati deleža anorganske komponente arzenika, tudi ni bilo možno oceniti
dejanske nevarnosti toksičnosti arzenika (Scaravelli et. al, 2009).
Pri morskih sesalcih je bila ugotovljena izjemna toleranca težkih kovin. Kljub velikim
koncentracijam živega srebra v njihovi hrani (ribe in školjke), niso kazali nobenih očitnih
znakov zastrupljenja. Visoka toleranca je rezultat detoksifikacijskih procesov, ki omogočajo
shranitev kontaminentov v netoksični obliki. Procesi medceličnega shranjevanja sicer
povečajo koncentracijo kovin v določenih organih, a hkrati zmanjšajo nevarnost zastrupitve.
Eden od detoksifikacijskih procesov je po vsej verjetnosti vezanje kovin na proteine
metalotionine. Njihova vloga pri izločitvi, bioakumulaciji in detoksifikaciji težkih kovin (Hg,
Cd) je bila dokazana na mnogih organizmih, uravnavali naj bi tudi koncentracije pomembnih
kovin v organizmih (Zn in Cu). Na južni obali Italije, v Sredozemskem morju, je bila na
primeru 13-ih mrtvo nasedlih delfinih (vrste velika pliskavka in navadni progasti delfin)
opravljena raziskava vsebnosti težkih kovin. Iz vzorcev jeter in ledvic, ki sta akumulacijska
organa, so bile opravljene analize vsebnosti živega srebra (Hg), kadmija (Cd), cinka (Zn) ter
selenija (Se). Koncentracije Hg v jetrih so znašale med 0,8 - 463,4 µg x g-1 w.w. (wet
weight.). Koncentracija Hg v času življenja delfinov narašča, saj se poveča tudi velikost in
količina zaužite hrane z rastjo delfinov. Trofične zaloge težkih kovin so močno povečane pri
odraslih delfinih. Med primerki v omenjeni raziskavi so bili tudi mladiči in mladi delfini, zato
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je razpon v koncentraciji Hg tako velik. Živo srebro je bilo najdeno v netopljivi obliki v jetrih
in ledvicah, kar nakazuje na to, da pri delfinih proteini metalotioninov nimajo pomembne
vloge pri detoksifikaciji Hg. Povečana koncentracija Hg v jetrih je bila povezana s povečano
koncentracijo Se. Avtorji menijo, da visoke koncentracije MeHg v jetrih akumulirajo Se, ki je
vključen v enega izmed procesov detoksifikacije. Analize so pokazale večji delež MeHg pri
mladih delfinih, kar kaže na to, da dementilizacija pri njih še ni aktivirana. Na podlagi te
ugotovitve so postavili hipotezo, da je HgSe zadnji produkt dementalizacije (MeHgHgSe)
in da je detoksifikacija Hg v jetrih rezultat nastanka tiemannite-a (HgSe), ki ima nizko
topljivost. Selenij je poleg tega pomemben faktor delovanja encimov, a je v prekomernih
količinah toksičen. Koncentracije kadmija (Cd) so bile višje v ledvicah (med 0,01 – 12,6 µg x
g-1 w.w.). Vsebnost Cd je močno odvisna od prehranjevalnih navad, saj so njegov glavni vir
lignji. Delfini, ki pojejo več lignjev imajo torej tudi višjo vsebnost kadmija. Kadmij v
ledvicah in jetrih zmanjšujejo proteini metalotioninov, ki omogočajo njegovo akumulacijo in
tako zmanjšujejo toksičnost. Absorbirani Cd se sicer izloča tudi z urinom, vendar je izločanje
zelo počasno. Cink je fiziološko pomembna kovina, saj omogoča pravilno delovanje več kot
300 encimov. Prisotnost Zn ni presenetljiva, celo potrebna, vendar je v primeru prekoračenih
vrednosti toksičen. Pri uravnavanju koncentracije Zn, naj bi pomagali tudi proteini
metalotioninov. Kljub zanimivim ugotovitvam raziskave, bo potrebno nadaljnje raziskovanje
v tej smeri, saj zagotovih zaključkov ni mogoče potegniti (Decataldo et al., 2004).
Vplive nevarnih snovi na delfine so znanstveniki ugotavljali tudi s pomočjo biopsije in preko
kožnih bolezni. Iskali so povezavo med sledmi nevarnih kemikalij in zdravjem delfinov.
Neposrednih dokazov negativnih vplivov, ki so vzrok antropogenega delovanja ni bilo moč
pridobiti, vendar se je med posameznimi kemikalijami (PCB, DDT) in uporabljenim
indikatorjem (BPMO) pokazala visoka korelacijska zveza. Med potencialne negativne vplive
prištevamo: oslabljen imunski sistem, rakavost, poškodbe kože ter zmanjšano
reproduktivnost. V plenilcih v Sredozemskem morju je bila ugotovljena 1-2 krat večja
koncentracija nevarnih snovi kot v Atlantskem in Tihem oceanu. Vzroke gre iskati predvsem
v omejeni izmenjavi vode ter močni industrializaciji (Fossi et al., 2003). Med primerjavo
stopnje razvitosti kožnih bolezni v 10 priobalnih populacijah velike pliskavke na različnih
geografskih območjih je bila opažena zanimiva povezava. Delfini v populacijah na območjih
z nižjimi temperaturami in nizko slanostjo, naj bi imeli več kožnih ran. V raziskavah je torej
potrebno upoštevati tudi naravne faktorje v okolju (Wilson et al., 1999).
Kljub problemom pridobivanja neposrednih dokazov vzroka in učinka, lahko na podlagi
slabšanja stanja med populacijami kitov, povežemo negativne vplive nanje z antropogenimi
dejavnostmi.

Ker je vrsta velika pliskavka pretežno obalna vrsta, prihaja do pogostih stikov z različnimi
človeškimi aktivnostmi. Vendar je dejstvo, da je naš ekosistem sposoben vzdrževati vrhunske
morske plenilce kot so velike pliskavke zelo dober znak. Sicer majhne razkropljene populacije
v Mediteranskem in Jadranskem morju nakazujejo na možne negativne učinke bodisi zaradi
pomanjkanja hrane, bodisi zaradi vsesplošno povečane onesnaženosti. Zdrava populacija
delfinov pri nas je nedvomno dober znak, da je ekosistem zaenkrat v zadovoljivem stanju,
zato poskušajmo vsaj takšnega tudi ohraniti.
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5.3. Tujerodne vrste severnega Jadrana

Tujerodne vrste v Jadranskem morju so tiste vrste, ki so prispele v Sredozemsko morje iz
drugih morij. V Jadransko morje, ki je del Sredozemskega morja namreč večkrat zaidejo tudi
južnosredozemske vrste, ki jih ne štejemo kot tujerodne. Širitev vrst proti severu je lahko
vzrok tropikacije oziroma globalnih klimatskih in oceanografskih sprememb zadnjih
desetletij. Razširjanje tujerodnih vrst je lahko naravno ali antropogeno. Naravno razširjanje
vrst se pojavi ob širjenju areala, ki je lahko začasno ali stalno. V Sredozemsko morje so
tujerodne vrste po naravni poti širijo preko Giblartarske ožine. Antropogeno širjenje je lahko
namerno ali nenamerno. Namerno so nove vrste prinesene z marikulturo (npr. japonska
ostriga pri nas). Bolj pogosto, nenamerno širjenje je vzrok pomorskega prometa in fizičnih
sprememb v morskem okolju. Primer slednje je izgradnja Sueškega kanala, preko katerega so
se razširile vrste iz Rdečega morja. Največji vnos tujerodnih organizmov prispeva pomorski
promet, s prevažanjem organizmov pritrjenih na plovilih in predvsem z balastnimi vodami.
Slednje so najmanj selektiven način prenosa organizmov tako z ekološkega kot iz
taksonomskega vidika (Lipej et al., 2004; Orlando Bonaca, 2001).

Tujerodne vrste bi potencialno lahko prispevale k večji vrstni pestrosti, vendar temu ni tako.
Ekološko agresivne vrste, ki se v novem okolju ustalijo, lahko iztrebijo marsikatero avtohtono
vrsto. Poleg vpliva na lokalni ekosistem, lahko alohtoni organizmi povzročijo tudi ekonomsko
škodo. V severnem Jadranu je bilo opaženih 35 alohtonih vrst, od tega 26 živali in 9 alg. V
slovenskem obalnem morju je potrjena navzočnost 12 tujerodnih vrst, 8 živali in 4 alge. Ker je
število v severnem Jadranu večje (vsaj 35) gre v prihodnost pričakovati povišanje tujerodnih
organizmov v slovenskem obalnem morju (Lipej et al., 2004; Orlando Bonaca, 2001).

Naraščanje pomorskega prometa širjenje tujerodnih vrst hitro pospešuje. Zelo verjetno je, da
je že sedaj prisotnih več tujerodnih vrst, kot je evidentiranih. Potreben je skrben monitoring
ter vzpostavitev učinkovitega sistema za nadzor balastih voda. Ena sama agresivna alohtona
vrsta lahko v ekološko občutljivem ekosistemu, kot je Tržaški zaliv, povzroči nepopravljivo
škodo.
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6. ODZIVI NA OKOLJSKO STANJE SEVERNEGA JADRANA
Stanje obalnega in morskega okolja je odvisno od celovitega upravljanja, ki mora upoštevati
in omejiti vse obremenitve do te mere, da je omogočeno nemoteno delovanje ekosistema in
tako vzpostavljeno naravno ravnovesje z dobrimi regeneracijskimi sposobnostmi. Orodja za
dosego tega so pravna sredstva na nacionalni in mednarodni ravni, kot tudi različni projekti in
prizadevanja s strani okoljevarstvenih organizacij in posameznikov.

6 .1. Zakonodaja
-

Zakon o varstvu okolja je Slovenija sprejela v letu 1993. Vgrajena načela Agende 21
(načelo celovitosti okolja, sodelovanja, preventive, »povzročitelj plača«, obveznega
zavarovanja, obveznega subsidiarnega ukrepanja, spodbujanja javnosti in varstva pravic)
mu dajejo temelje za celovito upravljanje z okoljem (Ul. RS 32/93).
Zakon predstavlja tudi podlago za delo slovenske delegacije v Stalni slovensko-hrvaškoitalijanski komisiji za varstvo Jadranskega morja in obalnih območij pred onesnaženjem
(Bricelj, 2004).

-

Vodna direktiva (2000/60/EC), ki smo jo sprejeli z vstopom v EU daje okvir skupnega
delovanja na področju voda. Glavni cilj direktive je: varovanje in izboljšanje površinskih
vodnih teles za dosego dobrega ekološkega in kemičnega stanja do leta 2015 (Vodna
direktiva, 2000).

-

Barcelonska konvencija oz. konvencija o varstvu Sredozemskega morja je bila podpisana
leta 1976. Slovenija je postala članica konvencije v letu 1993. Podpisnice so zavezane k
zagotavljanju trajnostnega gospodarjenja z naravnimi morskimi in kopenskimi viri in
varovanju morskega in obalnega okolja s preprečevanjem in zmanjševanjem onesnaženja.
Konvencijo sestavlja 6 protokolov:
1) Protokol o preprečevanju in odpravi onesnaževanja Sredozemskega morja z
odmetavanjem z ladij in letal
2) Protokol o sodelovanju pri preprečevanju onesnaževanja z ladji in ob izrednih
dogodkih v boju proti onesnaževanju Sredozemskega morja
3) Protokol o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem s kopnega
4) Protokol o posebej zavarovanih območjih in biološki raznovrstnosti v Sredozemlju
5) Protokol o zaščiti Sredozemskega morja pred onesnaževanjem med raziskovanjem in
izkoriščanjem epikontinentalnega pasu, morskega dna in njegovega podzemlja
6) Protokol o preprečevanju onesnaževanja Sredozemskega morja zaradi prehoda
nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja (MOP Konvencije, 2009)
Barcelonska konvencija predstavlja tudi pravni okvir za izvajanje Sredozemskega akcijskega
načrta (MAP/UNEP) (Bricelj, 2004).
-

Morska strategija (2008/56/ES) sprejeta junija 2008, se osredotoča izrecno morskemu
okolju. Njen glavni cilj je doseči dober okoljski status evropskih morskih voda do leta
2021 ter zavarovati morske vire pred prekomernim izkoriščanjem in onesnaževanjem.
Ustanovljene so bile evropske morske regije, v okviru katerih morajo članice razviti
strategije svojih morskih voda. Slednje morajo vsebovati detajlno poročilo o oceni stanja
okolja, definicijo dobrega okoljskega stanja na regionalni ravni ter določitev jasnih
okoljskih ciljev (Direktiva o morski strategiji, 2008).
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6.2. Okoljevarstveni projekti
Pri projektih varovanja Jadranskega morja je bistvenega pomena usklajeno in dobro
meddržavno sodelovanje. Pomemben člen pri ohranjanju morskega in obalnega okolja imajo
tudi lokalni in regionalni projekti, ki prispevajo svoj delež k celotnemu mozaiku.

Severno jadranski observatorij
Projekt severno jadranski observatorij temelji na usklajevanju programov spremljanja razmer
v severnem Jadranu in posredovanje podatkov javnosti. Sestavljajo ga predstavniki
severnojadranskih raziskovalnih institucij iz Slovenije, Italije in Hrvaške. Program je bil
aktiven v letih 1985 – 1990, sodelovanje pa je nato na pobudo italijanskih regij FurlanijaJulijska krajina in Veneto leta 2000 ponovno oživelo (Regionalno sodelovanje na
področju…,2009).

Informacijski Sistem o stanju Morskega Okolja v Traškem zalivu (ISMO)
V okviru evropskega programa o čezmejnem sodelovanju Interreg IIIA je v obdobju 2000 –
2006 potekal projekt ISMO. Glavni namen projekta je bil povezati obstoječo tehnologijo na
morju ter jo dopolniti za celovito opazovanje in posredovanje informacij. Podatki meritev iz
oceanografskih boj in križarjenj so bili sistematično urejeni, nadgrajeni z modelskimi
analizami ter umeščeni v sistem GIS. Čezmejni informacijski sistem omogoča hitro
povezovanje raziskovalnih institucij v Italiji in Sloveniji. Na spletnih straneh Morske biološke
postaje Piran je sedaj možna uporaba simulacije v Koprskem zalivu, ocenografska boja je
dopolnjena s podvodnimi kamerami in preko mobilnega telefona je omogočeno pridobivanje
nekaterih podatkov iz oceanografske boje v realnem času (ISMO, 2009).

CAMP – program upravljanja z obalnim območjem
Program CAMP je del Sredozemskega akcijskega načrta (MAP), katerega glavni projekt v
Sloveniji je bil Zasnova prostorskega razvoja za južno Primorsko. Eden izmed podprojektov
je bila izdelava kart občutljivosti slovenske obale, ki prikazujejo območja z vidika ekonomske
rabe, naravne in kulturne dediščine (CAMP, 2009).

Zbiranje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v obalnem porečju
Projekt zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda je ključni projekt za bistveno
izboljšanje stanja obalnih voda. Odpadne vode namreč predstavljajo največjo obremenitev s
kopnega.
Centralna čistilna naprava (CČN) Koper je imela do konca avgusta 2008, ko se je pričelo
poskusno obratovanje nove CČN le mehansko čiščenje. Projekt se je zaključil avgusta 2009.
CČN Koper ima sedaj terciarno stopnjo čiščenja, ki vključuje biološko in kemijsko čiščenje.
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Na dograjeno CČN je priključena tudi občina Izola, ki je doslej odpadne vode izpuščala
direktno v morje. Odstotek očiščene komunalne vode obeh občin znaša nekaj več kot 90%,
kapaciteta nove CČN pa znaša 84.500 PE (Marjetica, 2009; Večer, 2008).

Preglednica 15: Primerjava iztoka stare in nove čistilne v Kopru

Vir: Marjetica, 2009
Dograditev čistilne naprave v okviru tega projekta poteka tudi v občini Piran, kjer se je
gradnja zavlekla zaradi neizpolnjevanja razpisnih pogojev med ponudniki izvajalca del.
Rekonstruirana čistilna naprava bo imela biološko čiščenje. Obnovljeno bo tudi kanalizacijsko
omrežje, ki bo preprečevalo vdiranje slane vode, ki onemogoča biološko čiščenje. Za
kakovostno odzračevanje bodo dodani biofiltri, ki bodo preprečevali zaudarjanje (Centralna
čistilna naprava, 2009).

Program varstva okolja za Slovensko Istro 2006 - 2010
Program varstva okolja za Slovensko Istro določa strateške usmeritve in načine reševanja
problemov občin na področju varstva okolja. Glavni cilji programa so: učinkovitejše varstvo
in raba naravnih virov, zmanjšanje obremenjevanja okolja, trajnostna dostopnost ter
sodelovanje in povezovanje za varstvo okolja. Prioritetni projekti za doseganje ciljev so:
- spodbujanje varčevanja s pitno vodo in izrabe alternativnih virov
- vzpostavitev upravljanja in povezovanja zavarovanih območij
- izdelava energetskega koncepta občin
- priprava izhodišč za ureditev čistilnih naprav na podeželju
- povezovanje gospodarskih javnih služb
- ureditev ravnanja z odpadki v komunalnih privezih
- zmanjšanje vplivov odlaganja odpadkov
- vzpostavitev sistema trajnostnih oblik mobilnosti v Slovenski Istri
- ureditev in upravljanje zelenih in rekreacijskih površin v obalnem pasu
- vključevanje okoljskih vidikov v delo občinskih uprav
- okoljsko izobraževanje
- vzpostavitev dela z državo
(Program varstva okolja za Slovensko Istro, 2009)
Naloge prioritetnih projektov vključujejo analize stanja, možnosti izvedbe in finančno
konstrukcijo. V kolikšni meri bodo cilji doseženi je odvisno od uspešnosti implementacije
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programa v posamezne plane občin, zagotovljenih finančnih sredstev ter uspešnosti iskanja
ustreznih nosilcev konkretnih projektov. Program varstva okolja za slovensko Istro je široko
zastavljen, zato so tudi cilji širši in v štirih letih težko dosegljivi. Časovni okvir nekaterih
nalog je bil še krajši. Kako uspešno so bile naloge izvedene in kakšni so rezultati na lokalni
ravni bo znano v končnem poročilu.

6.3. Zavarovana območja severnega Jadrana
Varovana območja niso območja omejevanja in oviranja razvoja. Nasprotno so priložnost in
spodbujevalec trajnega razvoja z okoljskimi, kulturnimi, socialnimi in nenazadnje
gospodarskimi potenciali. So vzvod za doseganje varovalno-razvojnih ciljev na prednostnih
naravnih območjih, ki hkrati niso negospodarska in neekonomska območja (Plut et al., 2008).
Na območju severnega Jadrana je 12 zaščitenih morskih območij, z različnimi kategorijami
zaščitenosti (Preglednica 16). Med seboj se razlikujejo po velikosti, predpisih in ciljih
varovanja. Skupno vsem območjem je njihova velika naravna vrednost, saj vsebujejo tipične
habitate in ekosisteme severnega Jadrana ter gostijo ogrožene vrste. V varovanju
biodiverzitete celotnega severnega Jadrana pa so po številu in reprezentativnosti šibka.
Vključno s Cresko-Lošinjskim arhipelagom zavarovano območje severnega Jadrana zavzema
4% površja, brez njega pa le 0,4%. Večinoma so zavarovana obalna območja z ozkim pasom
obalnega morja, medtem ko so odprte vode in zahodna kotanja zelo slabo zavarovana (Turk in
Odorico, 2009).
Preglednica 16: Zaščitena morska območja v severnem Jadranu

MPA

Država

Brijuni

Kategorija

Velikost (ha)

Hrvaška

Narodni park

3,395

Italija

Naravni park

6,011

Cresko –
Lošinjski
arhipelag

Hrvaška

Območje v
procesu
zavarovanja

52,576

Debeli rtič

Slovenija

Naravni
spomenik

25

Spodnji
Kamenjak in
Medulinski
arhipelag

Hrvaška

Tipična
pokrajina

375

Costa del Monte
Conero

Značilnosti
14 večjih in manjših otokov z
mediteransko in
submediteransko vegetacijo.
Tipična morska flora in favna
severnega Jadrana
Specifična geologija in tipična
mediteranska makija. Območje
gosti več redkih in ogroženih
vrst ptic
Na vzhodni strani Cresa in
Lošinja, vključuje manjše otoke:
Ćutin, Trstenik, Oruña in Orjule.
Namenjen za zavarovanje
delfinov
Polotok s flišnimi klifi, zanimivi
geomorfološki pojavi, podvodni
travniki in tipičen kamnit
habitatni tip
Najjužnejši del Istrskega
polotoka, zelo raznolika obala z
mediteransko makijo in tipičnimi
obalnimi habitatnimi tipi z
ogroženimi morskimi vrstami
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Limski zaliv

Miramare

Hrvaška

Italija

Zavarovano
območje

600

Naravni
rezervat

120

Otok Prvić

Hrvaška

Ornitološki
rezervat

7,000

Rovinjski otoki

Hrvaška

Tipična
pokrajina

1,200

Rt Madona

Slovenija

Naravni
spomenik

13

Strunjan

Slovenija

Pokrajinski
park

430

Tegnue

Italija

Naravni greben

1,000

Slikovit, zelo ozek in strm
globokomorski zaliv. Pomembno
drstitveno območje
Tržaški zaliv med pristaniščem
Grignano in plažo Barcola.
Visoka stopnja morske
biodiverzitete
Pretežno kopensko zavarovano
območje, namenjeno predvsem
zavarovanju vrst ptic
Skupina otokov pred mestom
Rovinj. Zavarovano območje
namenjeno zavarovanju tipične
pokrajine
Zavarovano morsko območje
pred mestom Piran s specifičnimi
habitatnimi tipi in sestavo vrst
ter velikimi kolonijami kamenih
koral
Polotok z obalno laguno in
solinami in morski rezervat s
prvotnimi naravnimi razmerami
Kamnito dno biogenskih
konkrecij upravljano z lokalnim
zakonom za potapljaški turizem

Vir: Turk in Odorico, 2009
Severni Jadran ima malo zavarovanega območja. Države so zavarovale tisto, kar se je
zavarovati dalo po hitri in ne-trajnostni rabi v gospodarski rasti. Ker gre za majhno in
ekološko občutljivo območje je potrebno zavarovana območja med seboj povezati in aktivno
upravljati ter omejiti negativne vplive s kopnega in morja.

6.4. Predlogi za izboljšanje okoljskega stanja S Jadrana
Uspešni ukrepi za trajnostni razvoj, ki omogočajo zdravo naravno okolje in gospodarsko
uspešen razvoj regije temeljijo na kakovostnih ocenah stanja okolja in dobro organiziranih
akcijskih načrtih. Metodološka izhodišča za ocene ranljivosti okolja so že bila izdelana v
Študiji ranljivosti okolja. Kot samostojen pokrajinsko ekološki tip je bil izločen tudi Tržaški
zaliv. Razredi za ocenjevanje vodnoekološke občutljivosti zanj sicer niso bili posebej
določeni, vendar je bil po okvirni razvrstitvi na osnovi drugih kazalcev (plitvost, oslabljeno
kroženje vodnih mas) uvrščen med tipe z majhnimi samočistilnimi sposobnostmi. Širše doline
in obalne ravnice ter morje v Tržaškem zalivu je bilo uvrščeno tudi v skupino z odpadnimi
vodami prekomerno do kritično obremenjenih pokrajinsko ekoloških tipov (Špes et al., 2002).
V sodelovanju z Morsko biološko postajo v Piranu, ki že vrsto let izvaja meritve v
slovenskem delu Tržaškega zaliva bi lahko razvili razrede tudi za vodnoekološko občutljivost
morja. Na podlagi strokovnih podlag z biološko in geografsko komponento bi lahko podali
celovitejšo oceno ekološkega stanja. Posamezna vodna telesa, določena za ocenjevanje
ekološkega stanja z biološkimi elementi, bi tako ocenili tudi s fizično in družbeno
geografskimi elementi kot so geomorfološke in hidrološke značilnosti, gostota poselitve,
stopnja pozidanosti v obalnem pasu, prometna obremenjenost na kopnem in morju. Temu
84

primerno se mora izpopolniti tudi mreža merilnih mest. Dodatna standardna merilna mesta bi
bila potrebna v notranjosti Piranskega zaliva, pri Fiesi v Strunjanskem zalivu, pri Izoli ter v
teritorialnih vodah. Poleg merilnih mest za onesnaženost v ustjih rek bi potrebovali dodatna
merilna mesta merjenja kemičnega onesnaženja sedimenta v vseh marinah ter pristaniščih in
ob cesti Koper – Izola.
Poizkus vrednotenja okoljskega stanja slovenskega morja v priobalnem pasu, ki sega do
izobate 20 metrov je bil izdelan z dostopnimi podatki, ocenami obremenitev ter samočistilnih
sposobnosti. Vodna telesa so razdeljena na: Piranski zaliv, Strunjanski zaliv, območje Izole,
Koprski zaliv ter območje Debelega rtiča. Največ podatkov o stanju morja je v Piranskem in
Koprskem zalivu, kjer je tudi največ merilnih postaj, medtem ko se v Strunjanskem zalivu in
pri Debelem rtiču spremlja kakovost morja za morske školjke in polže, v Izoli pa vnos
polutantov iz izpusta. Ocena okoljskega stanja zato ni povsem celovita. Podatki vnosov
izpustov s kopnega so pridobljeni pred postavitvijo novih čistilnih naprav, zato gre v
prihodnjih ocenah za ta parameter pričakovati boljše rezultate.
Slika 36: Ocena okoljskega stanja slovenskega morja v priobalnem pasu v letu 2009

Viri: GURS (geodetska uprava RS); Eionet (Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno
omrežje)
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Piranski zaliv je manjši, zelo zaprt zaliv s šibkimi tokovi in slabimi samočistilnimi
sposobnostmi. Velika gostota pozidanosti in z njo povezane antropogene dejavnosti vplivajo
na negativne pritiske, ki se s sedanjo hitro rastočo gradnjo na hrvaški strani zaliva še
povečujejo. V marini Portorož so bile zaradi navtičnega prometa izmerjene nekoliko
povečane vrednosti ogljikovodikov. Vnos hranilnih snovi in suspendiranih delcev preko
Drnice in Dragonje vpliva na nekoliko slabše trofično stanje ob ustjih rek ter občasna
poslabšanja v zalivu. V primerjavi z vnosi v Koprski zaliv so tudi več kot deset krat manjši.
Komunalni izpusti z difuzorjem izpeljani do odprtega morja neposredno ne vplivajo na stanje
v notranjosti zaliva. Obratovanje školjčišča in ribogojnice kaže na še zadovoljivo kakovost
morja, višjo vrednost pri oceni dajeta tudi zavarovana območja Rt Madona in Sečoveljske
soline z visoko biotsko raznovrstnostjo. Okoljsko stanje v Piranskem zalivu je ocenjeno kot
dobro, vendar lahko povečevanje obremenitev v notranjosti zaliva stanje hitro poslabša.
Krajinski park Strunjan obsega velik del vodnega telesa Strunjanski zaliv, kjer je ohranjen
najdaljši del naravnega morskega obrežja, ima bogato biotsko pestrost ter najbolje ohranjeno
kulturno krajino. Zaliv je dokaj odprt, kar omogoča hitrejšo izmenjavo vode ter boljše
samočistilne sposobnosti kot v Piranskem zalivu. K temu pripomorejo tudi nekoliko močnejši
tokovi ob rtih. Gostota pozidanosti ni velika, povečani antropogeni pritiski so v Fiesi ter pred
rtičem Strunjan kjer ima terme Krka zdravilišče. Okoljsko stanje Strunjanskega zaliva je zato
ocenjeno kot zelo dobro.
Izola ima bolj strnjeno pozidavo, velik vpliv na obalni pas ima tudi industrijska dejavnost
(Delamaris, ladjedelnica) ter marina in povečan pomorski promet. Neprečiščeni komunalni
izpusti neposredno v morje imajo sicer lokalni, a velik vpliv na morsko okolje. Velike
koncentracije hranil so vzrok prekomernega cvetenja fitoplanktona in slabega trofičnega
stanja na tem odseku. V sicer neurejenih kopališčih blizu industrijske cone, Dva topola in
Svetilnik Izola in tudi v kopališču AC Jadranka kopalna voda večkrat ne ustreza vsem
pogojem v direktivi o kopalnih vodah. Odprtost vodnega telesa preprečuje daljše zastajanje
vode in je vzrok dokaj dobri samočistilni sposobnosti, zato se kakovost z oddaljevanjem od
obalnega pasu vidno izboljša. Okoljsko stanje celotnega vodnega telesa je zato ocenjeno kot
dobro (na spodnji meji), kljub močnim obremenitvam. Trajnostna raba bi lahko dokaj hitro
doprinesla k izboljšanju kakovosti morja.
Koprski zaliv je edino območje uvrščeno v slabo okoljsko stanje. Vnosi rek Rižana in
Badaševica so vir velike količine hranil, slabega trofičnega stanja ob ustjih in povečane
organske onesnaženosti. Favna je sicer biomasno dokaj bogata, a vrstno močno osiromašena.
Mehansko čiščenje komunalnih izpustov ni zadovoljivo, gostota pozidave je velika, široko
industrijsko zaledje s slabo prečiščenimi vnosi negative vplive še povečujejo. Luka Koper in
gost pomorski promet sta vzrok povišanim koncentracijam ogljikovodikov izmerjenih v
sedimentu. Kljub temu, da zaliv ni tako zaprt kot piranski so samočistilne sposobnosti slabe.
Debeli rtič ni tako gosto pozidan kot Koper, Izola in Piran, a se nahaja med močnima
industrijskima območjema (Koper, Trst). Ker pa je rt izpostavljen ima boljše samočistilne
sposobnosti in močnejše lokalne tokove. Poleg tega je zavarovano kot naravni spomenik,
obratovanje školjčišča tudi kaže na dobro kakovost morja. Končna ocena okoljskega stanja je
zelo dobra.
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Celovite analize okoljskega stanja bi bilo potrebno izvajati vsaj na vsakih pet let, saj se
razmere v morju in obalnem pasu lahko hitro spreminjajo. Zaradi majhnosti severnojadranskega bazena je smiselno povezati vsa merilna območja, jih standardizirati, medsebojno
povezati in vzpostaviti mrežo podatkov na podlagi katerih bo možen nadzor nad celotnim
severnim Jadranom. Projekt ISMO, ki se je zaključil v letu 2006, bi morali razširiti in
nadaljevati. Podatkov, ki naj bi bili umeščeni v sistem GIS za celotni Tržaški zaliv v tem
projektu, v spletu na žalost še ni bilo moč najti. Cilji trajnostnega razvoja celotnega severnega
Jadrana, bi bili s takšno podatkovno bazo, okoljskimi analizami in ob skrbno načrtovanih
posegih, lažje uresničljivi. Logistično in finančno so tako veliki projekti, ki vključujejo
različne institucije in podjetja, sicer zelo zahtevni, a ne nemogoči.

Dograditev čistilnih naprav v Kopru in Piranu s terciarnim čiščenjem je bil nujen in dokončno
izpolnjen ukrep v letu 2009. Z njim so izpolnili tudi prve cilje evropske direktive o vodah.
Delo z upravljanjem vnosov v morje pa se tu ne konča, temveč šele dobro začne. Za
učinkovito čiščenje je potrebno odpadne vode prečistiti že na samem viru in zmanjšati njihov
vnos. Vsa podjetja v katastru onesnaževalcev bi morala pred izpustom v javno kanalizacijo,
reke ali morje poskrbeti vsaj za sekundarno očiščenje odpadnih voda. Urediti je potrebno tudi
vse direktne izpuste meteornih voda in jih povezati s komunalnim omrežjem. Gospodinjstva
večjih mest so priključena na javno komunalno omrežje (sedaj z ustreznim čiščenjem),
izboljšanje komunalne infrastrukture pa je potrebno urediti tudi v zaledju. Do leta 2012 se bo
po regionalnem razvojnem programu predvidoma dokončala izgradnja kanalizacije v Kortah
(občina Izola), sekundarno kanalizacijsko omrežje v Dekanih in Škofijah (občina Koper),
uredilo kanalizacijo in zgradilo manjšo čistilno napravo v Sečovljah in kanalizacijsko omrežje
Nožed – Vinjole (občina Piran). Učinkovitejše čiščenje komunalnih odplak v zaledju bi
omogočile rastlinske čistilne naprave.
Količina odpadnih voda se zmanjša, če se zmanjša poraba vode. Oskrba z vodo v obalnem
območju, posebej v poletnem obdobju je lahko težavna. Rižanski vodovod, ki oskrbuje vse tri
obalne občine, del vode kupuje tudi v Hrvaški Istri. Prvi ukrep za zmanjšanje izgube vode je
saniranje vseh cevi v vodovodnem omrežju, kjer se izgubi veliko vode že na poti do
uporabnikov. Naslednji korak je zmanjšanje porabe vode v gospodinjstvih. Poraba vode se je
sprva povečala z industrializacijo, a zaradi visokih cen vode domačini z njo ravnajo skrbnejše
kot večina prebivalcev v Sloveniji. Dodatna vzpodbuda smotrne porabe vode bi bila uvedba
sistema nagrad v katerem bi gospodinjstva z manjšo porabo vode dobila točke, s katerimi bi
kasneje dodatno znižala strošek na položnici. Turisti, ki prihajajo počitnikovat se ne želijo
ozirati na porabo vode na oddihu. Ugodno počutje in manjšo porabo vode, bi lahko kljub temu
dosegli v hotelih in apartmajih z uporabo tehnologije za varčevanje vode kot so pipe s curkom
vode in zraka,varčevalni sistemi v straniščnih kotličkih, ki porabijo manj vode za splakovanje
in naprave za kontroliranje odtoka. Ekološke naložbe v dostopne produkte za varčevanje vode
se večjim ustanovam dokaj hitro obrestujejo.

Severni Jadran ima 4% zavarovanih območij (Turk in Odorico, 2009), slovenska obala pa
dobro petino. Zavarovana območja imajo nedvomno zelo pomembno vlogo pri varovanju
habitatov, ogroženih vrst, kulturne krajine, ohranjanju biodiverzitete in pri ozaveščanju
javnosti. Vendar zgolj postavitev informativnih tabel in označba zavarovanih območij, kot se
prepogosto dogaja v praksi ni dovolj. Potrebno je aktivno upravljanje in nadzor območja. Zanj
mora sredstva priskrbeti država iz lastnega žepa. Na tej točki, ko status zavarovanja na papirju
in začetna sredstva niso več dovolj, interes upade in opevana okoljska komponenta razvojnih
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načrtov zopet pristane na zadnjem mestu. Zgledi dobrih praks, trdne volje in dela vodijo do
uspeha. Škocjanski zatok in Sečoveljske soline sta zgledna zavarovana območja v Sloveniji.
Upravljavec naravnega rezervata Škocjanski zatok, ki je tudi poskrbelo za status naravnega
rezervata, je nevladna organizacija DOPPS (društvo za opazovanje in proučevanje ptic
Slovenije). Denar za delovanje se je pridobivalo iz projekta LIFE, sedaj pa je ključen finančni
vir državni proračun in donatorska sredstva. Skrbijo za izvajanje manjših vzdrževalnih del in
čiščenje okolice, upravljajo z dotoki sladke vode, skrbijo za promocijo in izobraževanje.
Zaposleni so trije ljudje, a pri vzdrževalnih delih pomagajo tudi prostovoljci. Krajinski park
Sečoveljske soline je uspešen primer zavarovanega območja, kjer poteka trženje in pridelava
soli in drugih pridelkov, trajnostni turizem in varovanje in upravljanje naravnega okolja
hkrati. Upravljavec območja je podjetje Soline Pridelava soli d.o.o. (last Mobitela), ki
zaposluje preko 40 ljudi. Ker je upravljavec podjetje, zagotavljanje finančnih sredstev
načeloma ne predstavlja večjega problema. Primerne upravljavce, ki bodo skrbeli za
ohranjanje zavarovanih območij je potrebno poiskati tudi za Debeli rtič in Rt Madona.
Najbolje bi bilo območja povezati in tako uskladiti njihovo upravljanje. Pridobili bi nova
delovna mesta za administrativna dela, vzdrževalna in nadzorna dela, raziskovalne in
izobraževalne programe. Javni zavod Strunjan, ki je z upravljanjem krajinskega parka
Strunjan pričel v lanskem letu, bi lahko ob pomoči države razširil svoje delovanje.
Vzpodbuden je pričetek sodelovanja z naravnim rezervatom Miramare, ki zelo uspešno in
strokovno deluje že dolgo vrsto let. Mogoče to sodelovanje predstavlja začetek povezovanja
zavarovanih območij, ki bo omogočilo učinkovitejšo zaščito naravnih vrednot celotnega
severnega Jadrana.
Izobraževanje o varovanju okolja je pridobilo na pomenu, kar se kaže v številnih eko šolah in
vrtcih. Aktivno udejstvovanje je ključ do posredovanja in razumevanja o vlogi ekosistemov
pri otrocih in mladih. Naravoslovni dnevi, na katerih se pobira odpadke niso ravno
priljubljeni. Tudi tistih, na katerih morajo zgolj poslušati se hitro naveličajo. V okviru
izobraževalnih programov v zavarovanih območjih bi bilo dobro razviti ekološke tabore, na
katerih bi otroci za nekaj dni postali »rangerji«. Spoznali bi raziskovalno delo na terenu in v
laboratoriju, pomagali pri lažjih vzdrževalnih delih in drugih vsakdanjih opravilih. Preko
lastnih izkušenj bi se naučili odgovornega ravnanja in spoznali pomen ohranjanja zdravega
okolja.
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7. ZAKLJUČEK

V močno izkoriščenih in obremenjenih morjih pride do znižanja biodiverzitete, zmanjšanja
produkcije naravnih virov, upada povprečne trofične stopnje ter večjega vpliva na
antropogeno spreminjanje habitata. V zakone je zato potrebno uvesti ekosistemsko
komponento, ki bi omogočala smotrno rabo naravnih virov brez večjih degradacijskih
učinkov. Dovolj objektivne in izmerljive parametre za ekosistemsko upravljanje je zelo težko
določiti, posebno zaradi specifičnosti posameznih ekosistemov. Dobro je potrebno poznati
nosilnost okolja, značilnosti fizičnih in družbeno geografskih dejavnikov, značilnosti vrst ter
interakcije med njimi in nato učinkovito omejiti obremenilne dejavnike.
Prvo delovno hipotezo, ki za vzrok zaskrbljujočega okoljskega stanja severnega Jadrana
navaja naraščajoče pritiske, lahko v celotni potrdimo. Spremljanje stanja kakovosti morja na
podlagi bioloških in splošnih fizikalno – kemijskih parametrih v vzhodnem delu Tržaškega
zaliva je pokazalo dobro splošno stanje. Razlike so se sicer pokazale na lokalni ravni, kot bolj
občutljivo območje je bil opredeljen Koprski zaliv. Pomanjkanja kisika na vseh vzorčnih
mestih so znašala manj kot 3% vseh izmerjenih vrednosti, vendar so lokalna pomanjkanja
kisika na posameznih postajah v poletnem obdobju pri dnu običajna. Spremljanje kakovosti
kopalnih voda in meritve indeksa TRIX je pokazalo izboljšanje stanja. Večji problem
predstavlja onesnaženost s sedimenti. Koncentracije ogljikovodikov v sedimentu kažejo na
zmerno onesnaženost, vendar povišane vrednosti v Koprskem zalivu, ustju Rižane ter v
Marini Portorož kažejo na povečane vplive antropogenih vnosov. Pretežni del sedimenta v
Tržaškem zalivu je kontaminiran (vsebnosti višje od 0,2 µg/g Hg) z živim srebrom, razen
obalnega pasu ob slovenski obali. Ekološko stanje voda vzhodnega dela Tržaškega zaliva,
ocenjeno na podlagi bioloških elementov je pokazalo dobro stanje. Izjema je vodno telo v
Koprskem zalivu, ki je v letu 2008 doseglo zmerno ekološko stanje, kar je po mnenju
strokovnjakov njegova najvišja možna ocena. Nadaljnja merjenja bodo v prihodnje pokazala
natančnejše trende. Močna litoralizacija, izjemno gosto pozidan obalni pas, stalno
povečevanje pomorskega prometa, povečevanje vnosov s kopnega in nepremišljeni posegi,
kot je plinski terminal v Tržaškem zalivu, lahko tehtnico v tako občutljivem območju hitro
povsem prevagajo.

Evtrofikacija je znak slabih samočistilnih sposobnosti. Severni Jadran, kjer dokaj pogosto
prihaja do tega pojava uvrščamo v občutljiva območja. Zaprtost, plitvost in dokaj šibki tokovi
v severnem Jadranu nedvomno vplivajo na slabše samočistilne sposobnosti. Veliki dotoki
rečne vode v Tržaškem zalivu na drugi strani, pa omogočajo teoretično obnovo vode v dobrih
dveh letih. Razčlenjenost obale na izpostavljenih območjih, kjer je tok nekoliko močnejši
omogoča nekoliko večjo samočistilno sposobnost. Nasprotno ta značilnost v manjših zalivih
predstavlja še večjo občutljivost. Ob upoštevanju močnih obremenitev ter fizično geografskih
značilnosti bi lahko pričakovali še večjo onesnaženost. Samočistilne sposobnosti niso tako
slabe, kot se zdi na prvi pogled. Razlike so opazne tudi med posameznimi manjšimi območji.
Drugo hipotezo, lahko zato delno potrdimo. Kljub temu, posebno v primerjavi z odprtim
morjem samočistilne sposobnosti severnega Jadrana niso zadovoljive.
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Delfini veljajo za bioindikatorje ali naravne pokazatelje stanja morskega okolja, saj živijo
relativno dolgo in so na vrhu prehranjevalne verige. Spremljanje populacije delfinov v
slovenskih in okoliških vodah je pokazalo, da to območje uporabljajo za prehranjevanje in
razmnoževanje, kar je dober znak. Raziskave v severnem Jadranu so pokazale tudi, da veliko
časa namenijo iskanju hrane. Poleg tega ni znano, kako velika je bila populacija delfinov v
preteklosti, saj so se dolgoročne raziskave pričele šele v letu 2002. Kljub temu vemo, da so
navadni delfini iz tega območja povsem izginili. Dejstvo, da je prisotna stalna populacija
delfinov kaže, da je ekosistem še zmožen vzdrževati vrhunske plenilce. Tretjo hipotezo, ki
predvideva relativno dobro okoljsko stanje lahko zato potrdimo.

Ocenitev okoljskega stanja temelji na doslednem zbiranju podatkov, ki omogočajo
ugotavljanje dolgoročnejših trendov. Pri tem se je pokazala pomanjkljivost, saj so se vzorčna
mesta in samo merjenje preko let nekoliko spreminjala. Celovitejše spremljanje okoljskega
stanja bi dosegli z izboljšanjem mreže merilnih postaj. Poenotena severno jadranska
podatkovna baza, med Slovenijo, Italijo in Hrvaško bi bila prava rešitev. Na podlagi merjenj,
lahko znanstveniki nato ocenijo stanje celotnega območja.
Dograditev čistilnih naprav v Piranu in Kopru ter priključitev Izole na koprsko čistilno
napravo bo veliko pripomogla k izboljšanju stanja morja v obalnem pasu. Za večjo
učinkovitost pa bo potrebna ureditev komunalnega sistema tudi v zaledju. Vsa podjetja v
katastru onesnaževalcev, bi morala imeti vsaj sekundarno čiščenje voda. Zmanjšanje vnosov v
morje se prične pri uporabnikih. Uporaba razpoložljive sodobne tehnologije in varčnejše
ravnanje z vodo, omeji količino odpadnih voda že na samem viru.
Pomembno vlogo pri ohranjanju dobrega okoljskega stanja imajo zavarovana območja. Za
njihovo učinkovitost pa je potrebno ustrezno upravljanje. Zaposliti je potrebno usposobljeno
osebje, ki vsakodnevno pregleduje teren, opravlja vzdrževalna dela, opravlja meritve okolja in
vodi dober izobraževalni program.
Vse poti vodijo v Rim, vsaka kapljica vode pa v morje. Na videz neskončna količina vode je
nekdaj predstavljala neomejene možnosti koriščenja. Danes vemo, da naše ravnanje vpliva na
kakovost morskega, kot tudi drugih ekosistemov. Temu primerno moramo zato usmeriti tudi
naša dejanja.
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8. SUMMARY
Highly exploited seas suffer biodiversity loss, reduction of natural resources, decline of
trophic state and are therefore more sensible to anthropogenic changes of natural habitat. An
ecosystem component, that will enable sustainable use of natural resources without big
degradation effects, needs to be implemented into the law. Because of the ecosystem
variability it is difficult to determine parameters objective and measurable enough for their
management. To effectively limit degradation factors, we need to have a good understanding
of the carrying capacity of the environment, characteristics of physical and social geographic
factors and characteristics and interactions between the species.
First hypothesis suggests that the reason for the care concerning environmental state of
Northern Adriatic lies in the growing pressures. This can be completely confirmed.
Monitoring the quality state of the sea on the basis of biological and physically – chemical
parameters in the eastern part of the Gulf of Trieste has shown a good state. Differences have
been observed on the local scale and the gulf of Koper has been declared as a more sensitive
area. Shortage of oxygen was found in less than 3% of all sampled places, although local
oxygen shortages at the bottom layer are otherwise quite common during the summer season.
Improvement was noted in the quality of bathing water and in the TRIX index. Sediment
pollution represents a more relevant problem. Concentrations of carbohydrates in the
sediment show moderate pollution, but increased values in the gulf of Koper, mouth of the
Rižana river and marina of Portorož, point to enhancement of the anthropogenic inputs. Most
of the sediment in the gulf of Trieste, except for the costal strip by the Slovenian shore, is
contaminated with mercury (values higher than 0,2 µg/g Hg). Ecological state of the waters of
the eastern Gulf of Trieste, that was assessed from biological elements, showed good state.
Exception was again the gulf of Koper that reached moderate ecological state in the year
2008. Scientists believe that this is its highest possible mark. Further research in this field will
show more accurate trends. Intense litoralization, densely build up coastal area, constant
increase of maritime traffic, increase of the land inputs and thoughtless interventions (like
building gas terminal in the gulf of Trieste) can quickly disrupt the balance in such sensitive
area.
Eutrophication is a sign of weak self-cleaning capabilities. Northern Adriatic is known to
often experience this phenomenon and is therefore considered to be a sensitive area.
Furthermore, enclosure, shallowness and fairly weak currents of the Northern Adriatic basin
also influence on the weak self-cleaning capabilities. On the other hand, massive river inflows
in the gulf of Trieste enable a possible water renewal in about two years. Exposed parts of the
shore, where the current is stronger have a higher self-cleaning capability. On the contrary
this means that smaller bays are even more sensible. Taking into account strong pressures
from the land and physically geographical characteristics one would expect a higher level of
pollution. Self-cleaning capabilities are not that bad as it might seem at first. However, there
are differences between individual smaller areas. Second hypothesis can be therefore partially
confirmed. Nevertheless, especially in the comparison with the open sea, self-cleaning
capabilities of the Northern Adriatic are not sufficient.

Dolphins are known as the bioindicators or natural indicators of the environmental state. They
live fairly long and are on the top of the food chain. Monitoring dolphin population in
Slovenian and adjacent waters showed, that this area represents their feeding and breeding
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ground. This is a very good sign. Research in the northern Adriatic also showed that they
spend a lot of time in the search for food. Besides that, it is not known, how big the
population was before the first long term research began in 2002. However, common
dolphins, which once inhibited these waters, are gone. All in all, the fact that there is a
resident population of dolphins proves that the ecosystem is still capable of supporting the top
predator. Third hypothesis, which suggests a relatively good environmental state, can be
confirmed.
Estimate of the environmental state is based on the consistent data gathering, which enables
long term trends assessment. Because of the change of location of the sample areas and
changes in measurement techniques over the years it was impossible to fully assess the long
term trends. For a better and consistent monitoring of the environmental state, improvements
need to be made in the network of data gathering. Unified northern Adriatic database for
Slovenia, Italy and Croatia would be the right solution. With it, scientists could estimate the
state of the whole area.
Enhanced pollution treatment devices in Piran and Koper and attachment of Izola to the
Koper treatment device will significantly improve the sea state in the coastal area. Better
efficiency will be reached if the waste treatment system in the hinterland is improved. Also all
the companies should have at least secondary cleaning treatment of waste waters. Diminishing
of the inputs starts with the consumers. Usage of the available modern technology and more
prudent water consumption restricts the amount of waste water already on its source.
Protected areas have an important role for maintaining a good environmental state. To reach
their purpose, they also have to be managed properly. Therefore, qualified staff that checks
and regularly surveys the area, does the necessary maintenance work, monitors the
environmental state and leads a good educational program needs to be hired.

All roads lead to Rome, every drop of water to the sea. Seemingly endless amount of water
once represented unlimited possibilities of benefits. Today, we know that our actions affect
the quality of marine and also other ecosystems. Hence we need to address our actions
accordingly.
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11. PRILOGE
Priloga 1
Higienske zahteve za kopalne vode
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Vir: Pravilnik o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za kopalne vode. 2003. Uradni list
RS, 73, str. 80 – 91.
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