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GEOGRAFIJA NARAVNEGA REZERVATA ŠKOCJANSKI ZATOK
Izvleček:
Škocjanski zatok je največje brakično mokrišče v Sloveniji. Leži v močno urbanizirani pokrajini
med mestom Koper, Luko Koper, obalno hitro cesto in železnico. V 90. letih je bil zaradi
degradacijskih procesov na robu uničenja, danes pa je območje uspešno sanirano in zavarovano
kot naravni rezervat. Namen diplomskega dela je analizirati postopek zaščite in ureditve
Škocjanskega zatoka kot naravnega rezervata, analizirati dejavnike v okolici, ki nanj vplivajo,
opredeliti pomen naravnega rezervata in s pomočjo ankete med obiskovalci analizirati njihovo
strukturo, njihov odnos do rezervata in njihove želje za prihodnjo ureditev. Ugotovljeno je bilo,
da je projekt zaščite, sanacije in renaturacije Škocjanskega zatoka uspešno zaključen in zato
lahko služi kot model za podobne projekte v prihodnosti. Analiza dejavnosti v okolici je pokazala,
da le-te stanja v rezervatu bistveno ne ogrožajo. V prihodnosti je potrebno pri umeščanju
dejavnosti ob meji rezervata upoštevati omejitve in potrebe rezervata, nujno pa je, da vsi
posegi v okolici potekajo pod naravovarstvenim nadzorom. Analiza anket kaže na velik lokalni
pomen naravnega rezervata, obiskovalci v veliki večini prihajajo iz okoliških krajev, do ureditve
naravnega rezervata pa se opredeljujejo zelo pozitivno. V prihodnje je potrebno dokončati
izgradnjo parkovne infrastrukture in izboljšati dostopnost rezervata iz Kopra.

Ključne besede: Škocjanski zatok, naravni rezervat, varstvo okolja, mokrišče, ptice, slanoljubna
vegetacija

GEOGRAPHY OF NATURAL RESERVE ŠKOCJAN INLET
Abstract:
Škocjan Inlet is the largest brackish wetland in Slovenia. It is located in strongly urbanised region
between the city of Koper, the Port of Koper, coastal main road and railway. Despite of its near
destruction in the nineties due to many degradation processes, it is today successfully restored
and protected as natural reserve. The aim of this work is to analyse the procedure of protection
and management of the Škocjan Inlet as a natural reserve, to analyse the activities in the
surrounding areas that affect the Inlet, to define its significance and to analyse the structure of
the visitors, their attitude towards the reserve and their wishes for further arrangements by a
survey among the visitors. It was found that the project of restoration of the Inlet was
successfully brought to an end and it can serve as a model for similar projects in the future. The
analysis of the activities in the surrounding areas showed that they don’t threaten the nature in
the reserve. All future activities in the surroundings should take into consideration the
conservation of the reserve and should be supervised. The analysis of the survey shows great
local importance of the reserve, most of the visitors come from nearby and they have a highly
positive opinion on the arrangement of the reserve. In the future the visitor facilities should be
built and the accessibility on foot should be improved from Koper.

Keywords: Škocjan Inlet, natural reserve, environmental protection, wetland, birds, halophyte
plants
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Geografija naravnega rezervata Škocjanski zatok

1. Uvod
Škocjanski zatok je največje brakično mokrišče v Sloveniji, ki leži na pragu mesta Koper. Naravni
rezervat poleg brakične lagune obsega še sladkovodno močvirje na Bertoški bonifiki. Rezervat je
izjemnega pomena zaradi bogate flore in favne ter velike pestrosti habitatov, poleg tega
predstavlja gnezdišče velikemu številu ptic in služi kot preletna postaja pri selitvah ptic čez
Evropo. V preteklosti je bil Škocjanski zatok izpostavljen močnim degradacijskim procesom in
skoraj uničen, danes pa je območje sanirano in zavarovano kot naravni rezervat.
Zelena oaza sredi močno urbanizirane pokrajine takoj pritegne zanimanje geografa. Tesen
preplet narave in družbe postavlja to območje v osrčje geografskega proučevanja. Pogled na
košček narave med mestom Koper, Luko Koper, obalno hitro cesto in železnico je najprej
prijeten, takoj zatem pa se postavi vprašanje, kako je mogoče, da se je ta del narave sploh
ohranil, saj so verjetno človekovi pritiski nanj iz vseh strani veliki. Prav to vprašanje nas je
vodilo pri izdelavi diplomskega dela. Bitka za prostor označuje celotno slovensko obalno območje,
ohranjanje narave pa je navadno pri človekovi delitvi prostora na zadnjem mestu, saj ne prinaša
takojšnjih ekonomskih koristi. Kljub izjemni biotski pestrosti so mokrišča navadno razumljena kot
nepotreben element v naravi.
Diplomsko delo predstavi celoten postopek, ki je pripeljal do ohranitve Škocjanskega zatoka kot
primer dobre prakse. Delo se osredotoča na naravni rezervat Škocjanski zatok kot celoto in
njegovo vpetost v prostor ter ob tem predstavi njegove značilnosti. Naloga obravnava razvoj tega
območja, od degradacije do sanacije in renaturacije, ki lahko služi kot zgled za podobne
projekte v prihodnosti in kot primer prednostnega vrednotenja interesov ohranitve narave.
Poznavanje uspešne prakse ohranitve okolja je za geografijo nujno, saj le-ta pogosto nastopa v
vlogi zagovornice varstva okolja.
Pričujoče delo najprej opredeli pojem mokrišče in umesti Škocjanski zatok v geografski prostor,
opiše njegov nastanek in glavne značilnosti. Sledi opis degradacijskih procesov, ki so skoraj
pripeljali do uničenja Škocjanskega zatoka in postopkov, ki so bili sproženi za njegovo zaščito.
Na tem mestu naloga analizira še zakonske in druge formalne podlage za zavarovanje tega
območja. Nadalje se naloga osredotoča na ureditev naravnega rezervata, na sanacijo in
renaturacijo brakičnega in sladkovodnega dela ter na parkovno ureditev rezervata. Naloga na
tem mestu predstavi tudi ureditveni načrt kot pravno podlago za izvajanje del ter vire
financiranja vseh projektov. Sledi analiza stanja naravnih vrednot v rezervatu in analiza vplivov
iz okolice, ki vplivajo na razmere v rezervatu. Naloga analizira okoliške urbane cone, promet in
industrijo, vodotoke ter dejavnosti na morju, s posebnim poudarkom na dejavnosti Luke Koper.
Sledi opredelitev pomena naravnega rezervata Škocjanski zatok na lokalni, nacionalni in
mednarodni ravni. V ta del naloge je vključena tudi analiza pojavljanja pojma Škocjanski zatok v
medijih, natančneje v časopisu Delo. Zadnji del naloge predstavlja analiza ankete med
obiskovalci naravnega rezervata, ki ugotavlja strukturo obiskovalcev, njihove interese in motive
za obisk ter pred dokončno izgradnjo parkovne infrastrukture pridobi od obiskovalcev povratne
informacije o njihovem zadovoljstvu s trenutnim stanjem in željami za prihodnost.
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1.1. Namen in cilji preučevanja
Namen diplomskega dela je analizirati postopek ureditve in zaščite Škocjanskega zatoka kot
naravnega rezervata, identificirati značilnosti, zaradi katerih je Škocjanski zatok pomemben za
slovenski prostor, analizirati dejavnike v okolici, ki na Škocjanski zatok vplivajo, opredeliti
pomen naravnega rezervata, analizirati poročanje o Škocjanskem zatoku v medijih in s pomočjo
ankete med obiskovalci preveriti kdo so, kakšen je njihov odnos do naravnega rezervata in
kakšne so njihove želje za prihodnost ter na ta način zbrati povratne informacije pred dokončno
ureditvijo parkovne infrastrukture.
Cilj diplomskega dela je na eni strani predstaviti projekt renaturacije Škocjanskega zatoka kot
dokaz, da lahko v izjemno urbanizirani pokrajini v bitki za prostor prevladajo naravovarstveni
pred drugimi interesi (gospodarskimi, poselitvenimi in prometnimi), na drugi strani pa pred
dokončno ureditvijo naravnega rezervata pridobiti povratne informacije od obiskovalcev o
njihovih pogledih nanj in njihovih željah za prihodnost.

1.2. Metodologija
Diplomsko delo obsega rezultate kabinetnega in terenskega raziskovalnega dela. Kabinetno
raziskovalno delo je zajemalo pregled in analizo razpoložljive literature o Škocjanskem zatoku in
njegovi vplivni okolici, analizo in kritični pretres še neobjavljenih virov in pogovorov s
predstavniki upravljavca naravnega rezervata, z gospo Bojano Lipej in z gospodom Borutom
Mozetičem, ter preučitev zakonskih podlag, ki zadevajo naravni rezervat Škocjanski zatok. Na
podlagi pridobljenih podatkov in kartografskih podlag smo izdelali karte za prikaz elementov v
pokrajini, ki smo jih obdelali v digitalni tehniki. Za analizo poročanja medijev o Škocjanskem
zatoku smo uporabili internetni arhiv časopisa Delo, kjer smo analizirali vse članke, ki vsebujejo
pojem "Škocjanski zatok" od januarja 2001 do marca 2009. Za potrebe anketiranja smo izdelali
anketni vprašalnik z 21 vprašanji in informacijsko zloženko, ki smo jo razdelili vsem
anketirancem na vhodu v rezervat.
Škocjanski zatok smo obiskali večkrat in tako tudi na terenu preverili podatke, pridobljene iz
literature ter fotografsko zabeležili aktualno stanje. Na terenu smo izvedli anketo med 196
obiskovalci rezervata. Po opravljenem anketiranju je sledila še obdelava anketnih vprašalnikov in
interpretacija pridobljenih rezultatov.
Diplomsko delo skuša prikazati rezultate, pridobljene z zgoraj obrazloženo metodologijo, v
sintezni obliki in tako zagotoviti njegovo skladnost s splošnimi cilji proučevanja v geografiji.
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2. Mokrišča
Mokrišče je skupno ime za prehodna zemljišča med vodnimi in kopnimi ekosistemi. To so
območja, ki niso ne vodni ne kopni ekosistemi, ampak imajo značilnosti obeh. Vsako mokrišče
sestavljajo številni habitati, ki prehajajo eden v drugega in imajo značilno združbo rastlin in
živali.1
Ramsarska konvencija o varstvu mokrišč pravi, da so mokrišča "območja močvirij, nizkih barij,
šotišč ali vode, naravnega ali umetnega nastanka, stalna ali občasna, s stoječo ali tekočo vodo.
Voda je sladka, brakična ali slana. K mokriščem spadajo tudi območja plitvega obalnega morja
(globina vode med oseko ne preseže šestih metrov)."2
Osnovni življenjski utrip daje mokriščem voda. Zaradi prehodnega značaja najdemo na teh
območjih elemente kopenskih in vodnih ekosistemov. To jim daje izredno pestrost, dinamičnost
in bogastvo življenjskih oblik. Vodni režim, kemijske, biološke in fizikalne lastnosti vplivajo na
njihov razvoj in značilnosti. Rastline in živali sestavljajo značilno biocenozo, prilagojeno značaju
mokrišča, predvsem vodnim in talnim razmeram. Po primarni produkciji so med najbolj
produktivnimi ekosistemi na svetu.3
Mokrišča so pomembna tako z ekološkega kot tudi z družbenega in gospodarskega vidika.
Pomembno vlogo imajo pri predelavi in zadrževanju hranilnih snovi in sedimentov, primarni
produkciji, zadrževanju visokih voda in zmanjšanju vpliva poplavnega vala, poleg tega so
pomembni življenjski prostori oziroma habitati številnih rastlinskih in živalskih vrst, predvsem
selitvenih in ogroženih. So naravni vodni zbiralniki in vir pitne vode ter bogatijo podtalnico.
Mokrišča so pomembna pri prečiščevanju odpadnih voda, saj delujejo kot naravne čistilne
naprave. Poleg tega so privlačna območja za sprostitev in rekreacijo.4
V preteklosti so mokrišča vrednotili le prek neposredne uporabne vrednosti, zato so jih
obravnavali kot ničvredna, blatna območja, leglo mrčesa in bolezni, nevarna za človekovo
zdravje in neuporabna za gospodarski razvoj. Zaradi slabega poznavanja njihovih pokrajinsko
ekoloških funkcij so bila pogosto izpostavljena izsuševanju in krčenju. Glavni vzroki krčenja
mokrišč so intenzifikacija kmetijstva ter širjenje naselij in infrastrukturnih objektov. Izsuševanje
je spremenilo vodni režim mokrišč, urbani in turistični razvoj pa je pospešil zlasti krčenje
obalnih mokrišč.5
Zaradi negativnega odnosa in nepoznavanja mokrišč in njihovih funkcij so to ena tistih okolij,
katerih površina se je v zadnjih 100 letih najbolj drastično zmanjšala. V Evropi je ostalo zelo
malo naravnih mokrišč, strokovnjaki ocenjujejo, da jih je bilo v zadnjih 100 letih v Evropi
uničenih vsaj 50 %. Predvsem v sredozemskem prostoru so mokrišča resno ogrožena, saj so se
negativni vplivi nanje še povečali zaradi izsuševanja v agrarne namene, masovnega turizma z
vsemi spremljajočimi učinki ter industrijskega razvoja obalnih delov.6
Tudi v Sloveniji mokrišča izginjajo, po nekaterih ocenah jih je izginilo okoli 40 %. Med leti 1973
in 1991 je bilo melioriranih oziroma izsušenih več kot 70.000 ha mokrišč, kar pomeni skoraj 3,5 %
slovenskega ozemlja. Največ mokrišč smo v Sloveniji izgubili v Prekmurju in v obalnem pasu.

1

Beltram, 1999
Ramsarska konvencija o zaščiti mokrišč, 2009
Beltram, 1999
4
Beltram, 1999
5
Plut, 2000
6
DOPPS, 1998
2
3
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Slovenska mokrišča so izredno številna in raznovrstna, vendar po naravi majhna in zato toliko
bolj občutljiva za spremembe. Največ mokrišč v Sloveniji je izginilo zaradi intenzifikacije
kmetijstva.7
Mokrišča so območja z visoko biotsko raznovrstnostjo in kot taka med bolj produktivnimi
ekosistemi na svetu. Po Zakonu o ohranjanju narave pomeni biotska raznovrstnost "raznovrstnost
živih organizmov […], kar vključuje raznovrstnost znotraj vrst in med različnimi vrstami, gensko
raznovrstnost ter raznovrstnost ekosistemov […], v naravi pa se ohranja z ohranjanjem naravnega
ravnovesja." 8 Biotski viri planeta obsegajo genetsko, vrstno in ekosistemsko raznovrstnost.
Pokrajinska pestrost oziroma raznolikost ekosistemov omogoča oskrbo ekosistemov za človeško
vrsto pri kroženju vode, plinov, hranil in drugih snovi. Evropo kot celoto označuje zmerna
raznolikost vrst, kar še povečuje potrebo po ohranjanju različnih ekosistemov. Izumiranje vrst je
sicer naraven pojav, a človeško pogojeno izumiranje se od tega razlikuje po izjemni hitrosti (več
kot 1000 krat večja hitrost izumiranja), poleg tega se vrste ne nadomeščajo z novimi. Danes je
glavni vzrok izumiranja vrst sprememba življenjskih prostorov, kar je posledica kmetijske
obdelave, industrijske proizvodnje in urbanizacije. Zmanjševanje števila vrst, genetska erozija in
uničevanje biotopov resno zmanjšuje možnost ohranjanja ravnovesja in produktivnosti
ekosistemov. Spremembe habitatov, čezmeren lov in ribolov, povečevanje pritiskov na
geografsko okolje ter njegova degradacija povečujejo ranljivost živalskih in rastlinskih vrst.9
Danes sicer spoznavamo večstransko vrednost mokrišč, a mokrišča kljub temu še vedno izginjajo.
Razumeti mokrišča in njihovo delovanje je osnovnega pomena za rabo in ohranitev mokrišč.
Dolgoročno ohranjanje mokrišč je namreč odvisno prav od človekovega odnosa do teh
ekosistemov.10
Z Zakonom o ohranjanju narave iz leta 1999 smo v Sloveniji dobili podlago za celovito ohranjanje
biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot kot naše dediščine. Zavarovanje naravnih
vrednot je namreč ena od možnosti za doseganje trajnostnega razvoja. Zakon opredeljuje
zavarovana območja na dveh nivojih, in sicer širša zavarovana območja (narodni park, regijski
parki in krajinski parki) ter ožja zavarovana območja (strogi naravni rezervati, naravni rezervati
in naravni spomeniki). Poleg širših in ožjih zavarovanih območij Zakon o ohranjanju narave
opredeljuje še posebna varstvena območja, ki predstavljajo ekološko pomembna območja za
ohranitev ali doseganje ugodnega stanja vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov, poznana pod
imenom Natura 2000. V ta sklop sodijo območja, ki so ekološko pomembna na nivoju Evropske
unije in so definirana po evropskih kriterijih, Slovenija pa jih je sprejela z vstopom v Evropsko
unijo. Direktiva o habitatih določa na območju Slovenije 260 takih območij, Direktiva o pticah pa
26.11

7

Beltram, 1999
Zakon o ohranjanju narave, 1999, str. 7146
Plut, 1998
10
Beltram, 1999
11
Zakon o ohranjanju narave, 1999
8
9
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3. Škocjanski zatok
Škocjanski zatok je največje polslano oziroma brakično mokrišče v Sloveniji, ki leži v neposredni
bližini mesta Koper. Naravni rezervat obsega polslano laguno, obdano z rastišči slanuš in
trstičjem ter opuščena kmetijska zemljišča na Bertoški bonifiki, ki so danes preurejena v
sladkovodno močvirje.12
Čeprav antropogenega nastanka, je rezervat izjemnega pomena zaradi bogate favne in flore z
mnogimi, v slovenskem prostoru redkimi in ogroženimi vrstami. Med leti 1979 in 2000 je bilo na
območju Škocjanskega zatoka opaženih 200 različnih vrst ptic. Na območju naravnega rezervata
je bilo najdenih 75 % vseh slanoljubnih in slanotolerantnih rastlinskih vrst, ki uspevajo v Sloveniji.
Na tem območju je prisotnih še 41 % vseh slovenskih vrst dvoživk, 41 % vseh vrst plazilcev, 55 %
vseh v Sloveniji opaženih vrst ptic in 36 % v Sloveniji živečih vrst sesalcev.13
Škocjanski zatok z okolico je posebnost med slovenskimi ekosistemi. To pogojujejo predvsem
neposredna bližina morja, submediteransko podnebje, različne globine brakične lagune in velika
pestrost habitatov: zamočvirjeni travniki, plitvine in poloji, bibavični pas, obrežja, polslane
mlake, trstičje, reke, sladkovodno močvirje itd., ki omogočajo veliko pestrost rastlinskih in
živalskih vrst.14
Škocjanski zatok predstavlja gnezdišče mnogim pticam, poleg tega služi tudi kot preletna postaja
pri spomladanskih in jesenskih selitvah ptic čez Evropo, saj večji del vodne lagune pozimi (razen
v zelo hudih zimah) ne zmrzne. Zato je to območje izjemno pomembno tudi v mednarodnem
prostoru.15

3.1. Umeščenost v prostor
Škocjanski zatok leži v neposredni bližini mesta Koper, širše torej spada v regijo Koprskega
primorja, z morskega vidika pa je to del Koprskega zaliva in širše Tržaškega zaliva. Ob Tržaškem
zalivu se stikajo tri dominantne evropske ekoregije (Sredozemlje, Dinaridi in Alpe) zaradi česar
je biotska raznovrstnost območja izjemna, izrazita je prehodnost, tako v vodnem kot kopnem
ekosistemu. Akumulacijski tip obale, ki se razteza od izliva Soče do Tržiča, preide v dalmatinsko
kraški tip obale, ki sega do flišnega Miljskega polotoka. Večji del slovenske obale zavzemajo
flišni klifi, kjer je prehod s kopnega v morje relativno oster. Menjavanje laporja in peščenjaka
dominantno zaznamuje podobo slovenske obale. Rumeno-sive plasti odpornejšega peščenjaka se
izmenjujejo s sivim in neodpornim laporjem. Flišna pokrajina sega vse do kraškega roba in do
izliva Dragonje ob apnenčastem hrbtu Strunjanskega polotoka. Le ob izlivih rek so nastali
položnejši predeli obale, kjer je meja med kopnim in morjem široka in obala plitva, svet je
uravnan in na debelo nasut z aluvialnimi in holocenskimi sedimenti. V Koprskem zalivu sta tako
obalo ustvarili reki Rižana in Badaševica.16
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Mozetič, Šalaja, 2002
Mozetič, Šalaja, 2005
DOPPS, 1998
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Program varstva in razvoja…, 2007
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Bricelj, 2002
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Karta 1: Območje naravnega rezervata Škocjanski zatok17

Z ozirom na litološko osnovo imamo v slovenskem delu Tržaškega zaliva tri poglavitne tipe obal,
in sicer apneniške obale (11 % območja), flišne obale (60 % območja) in obale z aluvialnimi in
holocenskimi sedimenti (29 % območja).18
Za Koprsko primorje je značilno submediteransko podnebje, povprečna letna temperatura
Kopra je 13,8°C, najhladnejši mesec je januar s 4,5°C, najtoplejši pa julij s 23,3°C. Povprečna
količina padavin se giblje okoli 1000 mm letno in proti notranjosti narašča. Višek padavin je
jeseni, najmanj pa večinoma pozimi, poletni nižek je na drugem mestu. Značilna je tudi
precejšnja vetrovnost, značilna vetrova sta burja in jugo.19

17
Kartografska podlaga: Državna topografska karta RS 1:25.000, list 178 (Koper/Capodistria) in 179 (Dekani) | Označbe in legenda: Tjaša
Učakar
18
Orožen Adamič, 1990
19
Ogrin, 1990
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Prsti v Koprskem primorju ločujemo glede na kamninsko podlago na tri skupine:20


prsti na flišu (menjavanje lapornega fliša s peščenjakovim flišem): surove prsti,
karbonatna rendzina, evtrična rjava prst in izprana, mestoma psevdooglejena prst;



prsti na apnencu: rendzina, rjava pokarbonatna prst;



prsti na nanosih potokov in rek: obrečne prsti in gleji.

Najpomembnejši vodotok Koprskega primorja je reka Rižana. Njeno porečje meri 198 km², s
kraškim zaledjem v Brkinih pa 240 km². Badaševica, ki izvira v flišnem gričevju jugovzhodno od
Kopra, ima nekaj nad 33 km² veliko porečje. Obe reki se izlivata v Koprski zaliv ter z nanašanjem
peska in blata močno zasipavata živoskalno zalivsko dno.21
Del vodnih virov v Škocjanskem zatoku predstavlja Rižana, ki je najpomembnejša reka v
Slovenski Istri, saj predstavlja glavni in edini vir za vodooskrbo obalne regije. Njen kraški izvir se
nahaja v Hrastoveljski dolini, izliva se v Koprski zaliv zahodno od Srmina, del pa v Škocjanski
zatok. Dolžina reke je nekaj nad 14 km, njen povprečni letni pretok pa znaša 4,6 m3/sek. Rižana
ima dežni pretočni režim s kraško sredozemsko obarvanostjo, za katerega je značilna visoka voda
jeseni in nizka voda poleti.22 Močno je izpostavljena letnemu nihanju v količini in kakovosti vode.
V času, ko je struga reke polna vode, visok vodostaj očisti celotno strugo od izvira do izliva v
morje. V poletnih mesecih pa se zaradi majhnega vodostaja po strugi nabirajo alge in različne
rastline. V primeru zmanjšanega pretoka v strugi je potrebno zagotoviti dovolj vode za ohranitev
življenja v reki, t.i. biološki minimum, ki znaša 0,1 m³/sek. Rižanski vodovod se sooča s težavami
pri oskrbi v poletnih mesecih, ko je poraba vode največja, izdatnost vodnega vira Rižane pa
minimalna in nezadostna za zagotavljanje nemotene oskrbe z vodo.23
Drugi vodni vir, ki napaja Škocjanski zatok in skrbi za njegov brakični značaj je morska voda
Koprskega zaliva. Po velikosti je z 18 km² površine največji zaliv, ki je v celoti slovenski,
zavzema pa 10 % celotne površine slovenskega morja. Na severu ga omejuje Miljski polotok z
Debelim rtičem, z južne strani pa ga zapira Piranski polotok. Koprski zaliv je del Tržaškega zaliva.
Le-ta ima zaradi svojih dimenzij in strukture bolj kontinentalen kot maritimen značaj. Zaradi
severne lege, globoke zajedenosti v kopno in plitvosti je podvržen izdatnemu temperaturnemu in
drugemu kolebanju, kar za morja ni značilno. Ker se poleti močno segreje (do 23°C), pozimi pa
močno ohladi (do 9°C) je ekstrem Jadrana. Tržaški zaliv se zaradi dotoka rečne vode lahko
teoretično obnovi v dveh letih, kar je dvakrat do trikrat hitreje kot Jadran v celoti. Značilnost
Tržaškega zaliva je njegova plitvost, saj je globina morske vode povprečno manj kot 19 metrov.
Zalivsko dno sestavlja dobro ohranjena fluvialna akumulacija, ki jo je morje zalilo šele v
holocenu. Plitvost ne vpliva le na krepke kontinentalne poteze, ampak tudi na ekološko
občutljivost.24
Slovenski morski ekosistem ima le 3,7 km³ vode, obsega 180 km² in je del Tržaškega zaliva.
Povprečna letna temperatura morja je 15,8°C, amplituda med temperaturnima ekstremoma pa
znaša 25,7°C. Slanost morja v Tržaškem zalivu je navadno okoli 37 ‰ in se poleti, ob povečanem
dotoku rek, zniža na 35 ‰ ali celo manj. Morski tokovi so šibki, glavni teče vzdolž obale v smeri
jugozahod-severovzhod. V plitvem Tržaškem zalivu sta moč in smer morskih tokov odvisna tudi
od plimovanja. Morska cirkulacija je v splošnem zelo oslabljena in pod vplivom plimovanja
podvržena sezonskemu nihanju, amplituda plimovanja je 66 cm, velike plime pa nastopijo
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Rižanski vodovod Koper, 2009
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Radinja, 1990
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običajno med oktobrom in novembrom, in sicer v povezavi z vremensko situacijo, ko ob močnem
in dolgotrajnejšem jugu prihaja do narivanja morske vode v zaliv, kar vodi do izredno visokih
plim, tudi do 2 metra in več nad normalno. Ob takih situacijah pogosto prihaja do poplav v
obalnem svetu. Zaledje slovenskega morja je flišno, zato reke ob izlivu odlagajo na morsko dno
večje količine flišnih preperelin, s tem pa tudi hranljive snovi, zato je obalno morje že po naravi
podvrženo evtrofikaciji. Naravna evtrofnost in večje količine alg, bakterij in mineralnih delcev
rečnega in preperelinskega izvora povzročajo značilno kalnost in slabo osvetljenost vode ter
zamuljenost morskega dna. Slovenski morski ekosistem odlikuje velika biološka produkcija,
vendar z osiromašeno vrstno pestrostjo in s tem znižano ekosistemsko stabilnostjo.25
Z družbenogeografskega vidika je Koprsko primorje s Koprom kot največjim gospodarskim in
gravitacijskim centrom, za Slovenijo velikega pomena kot stičišče ekonomskih, finančnih,
prometnih in turističnih tokov. Opravka imamo z ekološko močno obremenjenim območjem,
problematika pa prerašča politične in nacionalne meje. Na borih 43 kilometrih slovenske obale
iščejo svoj prostor različne, pogosto nasprotujoče si dejavnosti, ki ena drugo izključujejo.
Marikultura in industrija, turizem in luške dejavnosti, promet, poljedelstvo in sadjarstvo,
urbanizacija itn., zahtevajo specifične pogoje za uspešno funkcioniranje.26
Občina Koper sodi med 11 mestnih občin v Sloveniji, obsega 311 km² in ima okrog 47.000
prebivalcev. Mesto Koper ima okrog 24.000 prebivalcev. Zaposlitev prebivalstva je povezana z
ribištvom in kmetijstvom (2 %), industrijo in gradbeništvom (27 %), trgovino in turizmom (21 %) in
drugimi storitvami, kot so uprava, bančništvo, mediji, zdravstvo, šolstvo (33 %). Glede na dejstvo,
da je v terciarnem sektorju gospodarskih dejavnosti zaposlenih kar 54 % vsega prebivalstva, lahko
Koper uvrstimo v tipična mesta postindustrijske družbe. Število aktivnega prebivalstva se je
med leti 1991 in 2002 zmanjšalo za 6 % in znaša trenutno le 42,4 %. Obenem se je prebivalstvo
tudi postaralo: 22 % prebivalcev je starejših od 60 let in le 12 % prebivalstva je mlajših od 15
let.27
Tako kot slovenska obala je tudi celotno območje Tržaškega zaliva območje čedalje močnejše
koncentracije prebivalstva, ob njem živi več kot 400.000 prebivalcev, kar je prek 3000 na km²
in prek 1000 na km obale. S temi visokimi vrednostmi je povezana poraba pitne vode in temu
ustrezna količina odplak.28
Na območju Mestne občine Koper se na zelo omejenem območju srečujemo z razvojnimi
potrebami in interesi, ki izhajajo iz:29


funkcije bivanja, na katero pritiska vse večja težnja po litoralizaciji slovenske družbe;



prometne funkcije v povezavi s potrebami Luke Koper ter mednarodnega potniškega in
blagovnega tranzita;



kmetijske funkcije, ki izhaja iz prerojene in vse bolj donosne vinogradniške in oljkarske
dejavnosti;



turistične funkcije, ki po eni strani obremenjuje okolje s pritiski na prometno in bivalno
strukturo, po drugi pa potrebuje ustrezno kvaliteto naravnega okolja in specifično
kulturno ponudbo.
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Kot rezultat spremenjenih gospodarskih in zaposlitvenih razmer, izrazito ostarele starostne
strukture, boljše izobrazbe in spremenjenega vrednostnega sistema rezidenčnega prebivalstva
prihaja do vedno pogostejših intervencij javnosti pri načrtovanju in upravljanju s prostorom. V
ospredje stopajo težnje po izboljšavi kvalitete življenja in okoljska ozaveščenost.30

3.2. Nastanek Škocjanskega zatoka
Nastanek Škocjanskega zatoka je ozko povezan z urbanističnim razvojem mesta Koper in njegove
okolice. Do konca 19. stoletja je imel Koprski zaliv namreč v marsičem drugačno podobo kot
danes. V notranjem delu se je dvigal flišni otok, na katerem se je razvil Koper, morje pa se je v
kopno zajedalo v treh manjših zalivih: Semedelskem in Škocjanskem zalivu ter zalivu Polje.31
Na flišnem otočku v Koprskem zalivu je že v rimskih časih obstajalo mesto Aegido. V času
preseljevanja narodov do pozne antike se je mesto, ki je bilo trgovsko središče, imenovalo
Caprea ali Capraria - Kozji otok, od tu izvira tudi slovensko ime Koper. Od 8. do 13. stoletja se je
oblast nad mestom spreminjala, leta 1208 so oblast prevzeli Oglejski patriarhi, ime Capat
Histriae (Glava Istre) pa je bilo osnova današnjemu italijanskemu imenu Capodistria. Sledila je
petstoletna vladavina Benečanov, ki so z nasipom povezali mesto z obalo. Splošni omejevalni
faktor je bila pitna voda, ki jo je mesto dobivalo po lesenih žlebovih, na stojalih speljanih preko
lagune. Pomen mesta se je s proglasitvijo Trsta za prosto pristanišče leta 1719 zelo zmanjšal.
Koper je dokončno izgubil dominantno vlogo z izgradnjo železnice Dunaj - Trst leta 1857. Z
odhodom Benečanov in prihodom Avstrijcev leta 1870 se je mesto začelo širiti tudi na obalo,
izvedena so bila izsuševalna dela za pridobivanje novih površin med otokom in kopnim.
Solinarstvo je bilo ena prevladujočih dejavnosti na območju od rimskih časov. Soline so v 19.
stoletju obsegale dva ločena predela. Manjši predel je z južne strani v polkrogu oklepal otok
Koper, ki je bil takrat povezan s kopnim že z dvema obrobnima nasipoma. Soline je razdvajala
reka Badaševica, ki je vanje odlagala svoje nanose. Večji predel pa je bil na severovzhodni strani
Kopra in sicer ob obeh straneh reke Rižane.32
Slika 1: Koper okrog leta 1900, ko je bil še otok in obdan s solinami33
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V začetku 20. stoletja je zaradi znižanja odkupne cene soli prišlo do opuščanja njenega
pridelovanja. Naslednja tri desetletja so bile Koprske soline prepuščene vremenskim vplivom,
večkrat jih je zalilo morje, zato se je italijanska oblast odločila za izsušitev solin in regulacijo
vodotokov. V obdobju 1932-1939 je bila izvedena večina vodnoureditvenih del. Najprej so začeli
urejati prostor pod Semedelo. Zgradili so obmorske varovalne nasipe, obrobne kanale, vodne
zbiralnike, izsuševalne jarke, postavili so vodne črpalke ter regulirali izlivni del korita Badaševice.
Vzporedno s temi deli so zasipavali semedelsko Bonifiko. Ko je bila ta zasuta, se je Koper
dokončno povezal s kopnim. Vzhodno od te povezave, pod Škocjanskim hribom, pa je nastal
plitev obrobni zaliv. Ta se je z leti stabiliziral in postal pomembno prebivališče rastlin in živali,
ki so vezane na morje in njegovo neposredno bližino. V začetku šestdesetih let 20. stoletja so ob
mestu Koper začeli graditi pristanišče Luko Koper, ki se je širila proti Ankaranu. Otoško mesto je
izgubljalo svojo prvobitnost, Škocjanski zaliv pa je postajal čedalje bolj zaprt. O zatoku
govorimo od leta 1957, ko so zgradili 877 m dolg nasip med Koprom in izlivom Rižane. Zatok je v
tem času obsegal 230 hektarov. Do danes se je njegova površina zmanjšala, ostaja pa edini
element v prostoru, ki spominja na nekdanjo otoško lego Kopra.34
Slika 2: Shema nastanka Škocjanskega zatoka35

Mesto na koprskem otoku in soline
(Semedelske, Srminske in Bertoške)

Izsušitev solin in ureditev kmetijskih
zemljišč (bonifik) – vzpostavljena
povezava koprskega otoka s kopnim

Gradnja Luke Koper proti Ankaranu –
Škocjanski zaliv je postal zatok

3.3. Značilnosti Škocjanskega zatoka
Naravni rezervat Škocjanski zatok obsega brakični in sladkovodni del, skupna površina pa znaša
120,7 ha. Brakični del obsega vodno površino oziroma laguno s plitvinami in poloji (80,8 ha) ter
polslano mlako z imenom Jezerce (7,3 ha). Ponoven dotok Rižane in poglobljen osrednji del
lagune sta ponovno omogočila mešanje sladke in slane vode v laguni. V zimskih mesecih
predstavlja obsežna nezamrznjena vodna površina zaradi obilice hrane, ki jo ponuja, eno
najpomembnejših prezimovališč za vodne ptice v Sloveniji. Različne globine lagune, plitvine in
poloji so še posebej pomembni za pobrežnike, ki se na selitvi ustavljajo v zatoku. Številni
martinci, prodniki in škurhi po plitvinah iščejo hrano in si tako opomorejo za nadaljnjo pot. V
laguni je oblikovan niz majhnih gnezditvenih otočkov, namenjenih pticam, ki gnezdijo v
kolonijah. Zanimivost Škocjanskega zatoka so poloji in polsuha muljasta tla, kjer imajo svoje
rastišče rastline morskih obrežij, slanuše oziroma halofiti, prilagojene na rast na slanih prsteh.
Na območju naravnega rezervata so najbolj razširjene združbe slanuš enoletnic, kot je navadni
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osočnik, in slanuš trajnic, kot sta na primer sinjezeleni členkar in ozkolistna mrežica, ter morska
močvirja s trstičjem in obmorskim ločjem.36
Od brakičnega dela je popolnoma ločen sladkovodni del rezervata (32,6 ha), torej sladkovodno
močvirje, ki je urejeno na Bertoški bonifiki, kot nadomestilo za uničena močvirja, ki so se do
leta 1990 razprostirala ob izlivu reke Badaševice v laguno Škocjanskega zatoka. S tem je
omogočeno bivanje in razmnoževanje velikemu številu rastlinskih in živalskih vrst. Občasno
poplavljeni močvirni travniki južnega dela bonifike v času selitve nudijo obilico hrane in
primerno počivališče različnim vrstam ptic. Travnati otočki v pomladnih mesecih služijo kot
primerna gnezdišča za polojnike in druge močvirske ptice. Močvirni travniki proti severni strani
bonifike prehajajo v predele z globljo vodo. Obrobne dele porašča trstičje, v katerem lahko
varno zavetje najdejo različne vrste tukalic in ponirkov. V obrežnem rastlinju lahko svoje
domovanje najde tudi čapljica, ki je že pred leti postala simbol ogroženosti Škocjanskega zatoka.
Znotraj območij z globoko vodo so oblikovani gozdnati otočki, ki služijo kot počivališča in
potencialna gnezdišča za različne vrste čapelj. Hkrati pa na takšnih gozdnatih otočkih rade
posedajo tudi številne ujede, ki so za obiskovalce rezervata še posebej zanimive.37

Karta 2: Deli naravnega rezervata Škocjanski zatok38

V nadaljevanju je predstavljeno rastlinstvo in živalstvo naravnega rezervata ter habitati, ki so v
njem vzpostavljeni. Analiza značilnosti rastlinstva in živalstva se opira na Rdeči seznam
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, ki je bil objavljen kot priloga Pravilnika o uvrstitvi
rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, 82/2002).
Pravilnik v 3. členu določa različne kategorije ogroženosti na območju Republike Slovenije:39
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izumrla vrsta: vrste, ki so bile dokazano navzoče v naravnih populacijah in so v
preteklosti gotovo izumrle oziroma so bile iztrebljene;



domnevno izumrla vrsta: pogrešane vrste, katerih navzočnost je bila znana, že daljši čas
pa jih kljub iskanju ni več najti in obstaja sum, da so izumrle;



prizadeta vrsta: vrste, katerih obstanek ni verjeten, če bodo dejavniki ogrožanja delovali
še naprej; številčnost teh vrst se je zmanjšala na kritično stopnjo oziroma njihova
številčnost zelo hitro upada v večjem delu areala;



ranljiva vrsta: vrste, za katere je verjetno, da bodo v bližnji prihodnosti prešle v
kategorijo prizadete vrste, če bodo dejavniki ogrožanja delovali še naprej; številčnost
vrste se je v velikem delu areala zmanjšala oziroma se zmanjšuje; vrste so zelo
občutljive na spremembe oziroma poseljujejo habitate, ki so na človekove vplive zelo
občutljivi;



redka vrsta: vrste, ki so potencialno ogrožene zaradi svoje redkosti in lahko v primeru
ogrožanja hitro preidejo v kategorijo prizadete vrste;



vrsta zunaj nevarnosti: vrste, ki niso več ogrožene, vendar pa so pred prenehanjem
ogroženosti sodile v eno od kategorij ogroženosti, pri čemer obstaja potencialna možnost
ponovne ogroženosti;



neopredeljena vrsta: vrste, za katere se domneva, da so ogrožene, vendar je na
razpolago premalo podatkov, da bi jih lahko uvrstili v eno od zgornjih kategorij;



premalo znana vrsta: vrste, za katere je na razpolago premalo podatkov za opredelitev
ogroženosti.

3.3.1. Rastlinstvo
Za vzhodnojadransko obalo so značilna apnenčasta skalovita obrežja, kjer je meja med morjem
in kopnim bolj ali manj ostra in odsekana, mestoma pa se pojavlja bolj uravnan svet proda in
peska. V tem pogledu je že slovenska obala, ki jo gradi flišna kamnina nekaj posebnega. Toda
visoki flišni klifi predstavljajo relativno skromno rastišče za rastline morskega obrežja. Za te
slanoljubne rastline, slanuše ali halofite so najugodnejše razmere tam, kjer je meja med kopnim
in morjem široka in obala plitva, takšna naravna rastišča pa so na vzhodni jadranski obali le izlivi
rek in potokov. V slovenskem primorju sta tako obalo ob Koprskem zalivu ustvarili reki Rižana in
Badaševica. Mešanje sladke in slane vode je tu omogočilo nastanek največjega brakičnega
močvirja v Sloveniji. Laguna Škocjanskega zatoka je polzaprt sistem brakične vode, ki iz nekoliko
globljega centralnega dela postopoma prehaja v območja muljastih tal, imenovana poloji. To so
slana tla, na katerih lahko uspevajo le slanuše oziroma halofiti, ki se združujejo v posebne
rastlinske združbe.40
V Škocjanskem zatoku najdemo naslednje halofite in njihove združbe:41


40
41

najbolj je razširjena združba osočnika (Salicornietum herbaceae) kjer navadni osočnik
(Salicornia herbacea) zaradi ekstremnih ekoloških razmer ne le prevladuje, pač pa je
ponekod celo edina vrsta v sestojih. Navadni osočnik je halofit nenavadne oblike in
zgradbe, ki raste na zelo slanih tleh. Poganjki so mesnati, členasti in sinje zeleni, v
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poznem poletju in jeseni pa se obarvajo rdeče. V Sloveniji raste v Škocjanskem zatoku,
Strunjanskih in Sečoveljskih solinah. Na Rdečem seznamu je uvrščen v kategorijo
ranljivih vrst. Včasih se mu pridruži trava močvirska slanovka (Puccinellia palustris) ali
pa obrežna lobodka (Suaeda maritima), ki dobro prenaša slanost in zalitost z vodo in je
na Rdečem seznamu prav tako uvrščena v kategorijo ranljivih vrst. Osočnik in obrežna
lobodka sta glavna gradnika združb slanuš enoletnic;


na stabilnejših tleh plitvin in polojev uspeva vrstno bogatejša združba navadne mrežice
(Limonietum venetum), ki se imenuje po ozkolistni mrežici (Limonium serotinum). Ta
za rast potrebuje vlažno, ilovnato in slano prst. Iz usnjate rozete požene več stebel z
majhnimi, vijoličastimi cvetovi. Na Rdečem seznamu je uvrščen v kategorijo ranljivih
vrst. Skupaj z njo se pojavlja lobodovec (Halimione portulacoides), dokaj redka vrsta v
Škocjanskem zatoku zaradi izginjanja oziroma spreminjanja njegovega rastišča, to so
blatne močvirne plitvine. Lobodovec je prav tako na Rdečem seznamu uvrščen v
kategorijo ranljivih vrst. Poleg ozkolistne mrežica in lobodovca se lahko pojavi še
obmorski pelin (Artemisia caerulescens), skupaj pa tvorijo združbe slanuš trajnic;



zelo pogosta vrsta v Škocjanskem zatoku je grmičasti členkar (Arthrocnemum
fruticosum), ki je razrasla trajnica z olesenelim spodnjim delom stebla, cvetovi pa so
ugreznjeni v mesnate poganjke. Porašča stabilnejše plitvine in poloje. Na Rdečem
seznamu je opredeljen kot ranljiva vrsta. Grmičasti členkar je tako kot ozkolistna
mrežica in lobodovec slanuša trajnica;
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Slika 3: Slanuše enoletnice se razraščajo na območju bibavice, slanuše trajnice pa na višje ležečih polojih42

42



posebnost Škocjanskega zatoka je trstičevje, ki se razteza na južnem delu lagune, ki pa
ni enako trstičevju sladkih voda. V njem poleg navadnega trsta (Phragmites australis) ne
uspevajo še druge močvirske vrste, pač pa te nadomeščajo halofitne. V tem trstičju ima
edino nahajališče v Sloveniji obmorska triroglja (Triglochin maritimus), sicer redka vrsta
mediteranskih mokrišč, na Rdečem seznamu uvrščena v kategorijo prizadetih vrst.
Spremljajoče vrste so še obmorski loček (Juncus maritimus), ki na Rdečem seznamu
spada v kategorijo redkih vrst, Cornutijev trpotec (Plantago cornuti) in obmorska nebina
(Aster tripolium), ki sta na Rdečem seznamu opredeljena kot ranljivi vrsti, ter obmorska
škrbinka (Sonchus maritimus);



v mlakah najdemo na visoko slanost prilagojene rastline, kakršna je obmorska rupija
(Ruppia maritima), ki lahko uspeva v koncentrirani raztopini morske soli. Na Rdečem
seznamu je opredeljen kot prizadeta vrsta;



na območju Jezerca na južnem delu zatoka je bila odkrita močvirska vodopivka
(Zannichellia palustris), redka podvodna cvetnica, ki je na Rdečem seznamu opredeljena
kot ranljiva vrsta;



na zahodni strani je zatok pred degradacijo obdajal majhen ostanek zamočvirjenega
travnika s tamariševim grmovjem, ki pa je danes že popolnoma zasut.

Mozetič, 2007
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3.3.2. Habitati
Z renaturacijo Škocjanskega zatoka so bili vzpostavljeni naslednji habitati:43

43



združba sladkovodnega ali rahlo brakičnega trstičevja (Phragmitetum australis);



brakično trstičevje s halofiti - v slani vodi potopljeni trst s spremljajočimi vrstami
obrežna lobodka (Suaeda maritima) in obmorska nebina (Aster tripolium); to je tudi
potencialno rastišče obmorske triroglje (Triglochin maritimum);



trstičevje na suhem s podaljšano pirnico: nižje rastoči trst z vrsto Elymus pungens in
drugimi halofiti suhih tal, npr. lobodo;



zmerno vlažna, rahlo zaslajena ekstenzivna travišča Bonifike;



pionirska vegetacija halofitnih enoletnic na poplavljenih muljastih polojih (mineralno
revnih), ki so velik del leta pod vodo, praktično edina vrsta je navadni osočnik (Salicornia
herbacea), pojavlja pa se tudi obrežna lobodka (Suaeda maritima);



polsuha slana muljasto-peščena tla, porasla s halofitnimi trajnicami: le občasno zalit
slani mulj, kjer glede na vlažnostne in slanostne razmere uspevajo tri združbe; značilne
vrste so halofitne trajnice – polgrmički: členkarji, mrežnica, solinka, lobodovec, loboda;



trajna morska močvirja (območja s trajno stoječo, vendar plitko polslano vodo) z
značilnimi vrstami: obmorsko ločje (Juncus maritimus), cornutijev trpotec (Plantago
cornuti), obmorska škrbinka (Sonchus maritimus);



luže z obmorsko rupijo (Ruppia maritima);



slana ali polslana voda brez vegetacije, območje potencialne kolonizacije halofitov;



toploljubna grmišča s prevladujočima vrstama črni trn (Prunus spinosa) in rdeči dren
(Cornus sanguinea) ter adventivkami amorfa (Amorpha fruticosa), cibora (Prunus insititia)
in robinija (Robinia pseudoacacia). Pod vplivom slanosti se pojavi še tamariša (Tamarix cf.
africana);



sladkovodno močvirje s prevladujočimi ločkovjem (Juncus effusus, J. conglomeratus, J.
gerardii) ter bičkom (Schoenoplectus tabernaemontani) in manjšimi sladkovodnimi
habitati z značilnimi vodnimi makrofiti, npr. iz rodu Potamogeton;



sestoj bele vrbe (Salix alba).

Naravni rezervat Škocjanski zatok, 2009
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Karta 3: Habitatni tipi v naravnem rezervatu Škocjanski zatok44

3.3.3. Živalstvo
Škocjanski zatok z bližnjo okolico je zoološko izredno bogata lokaliteta. Bogastvo ekoloških niš v
zatoku nudi primerno domovanje številnim predstavnikom nevretenčarjev, pestro pa so
zastopane tudi vretenčarske skupine.
Na območju Škocjanskega zatoka in bližnje okolice živi 41 % vseh slovenskih vrst dvoživk, 41 %
vseh slovenskih vrst plazilcev, 55 % vseh v Sloveniji opaženih vrst ptic in 36 % v Sloveniji živečih
vrst sesalcev.45

Preglednica 1: Število vrst kopenskih vretenčarjev Škocjanskega zatoka, Slovenije in Evrope46

Takson

Škocjanski zatok

Slovenija

Evropa

[število vrst in % vseh slovenskih vrst]

dvoživke (Amphibia)

9 (41 %)

22

58

plazilci (Reptilia)

7 (41 %)

17

107

ptice (Aves)

199 (55 %)

361

433

sesalci (Mammalia)

25 (36 %)

69

184

44

Kartografska podlaga: DOPPS, 2005; cv: Mozetič, 2007 | Legenda in merilo: Tjaša Učakar
DOPPS, 1998
46
DOPPS, 1998
45
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Združba vodnih nevretenčarjev je na območju naravnega rezervata po številu taksonov in številu
osebkov revna. V Jezercu so pogosti predstavniki glist (Nematoda), predstavniki mnogoščetincev
(Polychaeta), vrtinčarjev (Turbellaria) in dvoklopnikov (Ostracoda) pa zelo redki. Na območju
prehoda iz razbremenilnika v osrednji brakični del Škocjanskega zatoka pa se večinoma
pojavljajo predstavniki skupine dvoklopnikov (Ostracoda), manj je predstavnikov ceponožcev (iz
skupine Harpacticoida), enakonožcev (Isopoda), postranic (Amphipoda) in najmanj predstavnikov
glist (Nematoda) in vrtinčarjev (Turbellaria).47
V Škocjanskem zatoku je bilo najdenih 58 vrst stenic, od tega je bilo kar 7 vrst prvič ugotovljenih
v favni Slovenije, 5 vrst pa je na Rdečem seznamu uvrščenih med ranljive vrste. Na polojih živita
Saldula palustris in Saldula pilosella, na halofitih pa so pogoste predvsem Agramma atricapillum,
Europiella decolor, Orthotylus moncreaffi, O. palustris in O. rubidus.48
Z ožjega območja naravnega rezervata Škocjanski zatok je znanih 23 vrst kačjih pastirjev. Na
celotnem območju poplavne ravnice Rižane pa je bilo opaženih še dodatnih 7 vrst. Na območju
Škocjanskega zatoka se pojavljajo modri bleščavec (Calopteryx virgo), pasasti bleščavec
(Calopteryx splendens), obvodna zverca (Lestes sponsa), prisojni zimnik (Sympecma fusca), mali
rdečeokec (Erythromma viridulum), povodni škratec (Coenagrion scitulum), modri kresničar
(Ischnura elegans), višnjeva deva (Aeshna affinis), deviški pastir (Anaciaeschna isosceles), veliki
spremljevalec (Anax imperator), modroriti spremljevalec (Anax parthenope), bledi peščenec
(Onychogomphus forcipatus), modri ploščec (Libellula depressa), opoldanski škrlatec
(Crocothemis erythraea) in progasti kamenjak (Sympetrum striolatum). Tri vrste so na Rdečem
seznamu uvrščene med ranljive vrste, in sicer povodni škratec, višnjeva deva in deviški pastir.49
V letih 1996 do 2002 je bilo v Škocjanskem zatoku popisanih 18 vrst rib iz 9 družin. Množično se
pojavljata riba solinarka (Aphanius fasciatus), ki je v Sloveniji znana le še iz Strunjanskih in
Sečoveljskih solin in je na Rdečem seznamu uvrščena med prizadete vrste, ter v sladkovodnih
mlakah živeča živorodna ribica gambuzija (Gambusia affinis).50
Na območju Škocjanskega zatoka sta bili opaženi dve vrsti dvoživk, in sicer redka in ogrožena
zelena krastača (Bufo viridis), ki je bila v naravnem rezervatu najdena le v kanalih na vzhodnem
delu Bertoške bonifike, ter debeloglavka (Rana ridibunda), ki jo najdemo v vseh sladkovodnih
habitatih naravnega rezervata (Jezerce, Ara ter vsi kanali s sladko do brakično vodo), gre pa za
eno redkih prebivališč te vrste v Sloveniji. Obe vrsti sta zavarovani z Uredbo o zavarovanju
ogroženih živalskih vrst, v Rdečem seznamu ogroženih vrst dvoživk v Sloveniji pa imata status
ranljive vrste.51
Plazilci, ki jih najdemo v Škocjanskem zatoku so:52


pozidna kuščarica (Podarcis muralis), razmeroma redka vrsta, ki na območju
Škocjanskega zatoka živi le ob železniški progi; vrsta je zavarovana z Uredbo o
zavarovanju ogroženih živalskih vrst in ni več ogrožena, obstaja pa potencialna možnost
ponovne ogroženosti;



primorska kuščarica (Podarcis sicula), zelo pogosta vrsta, ki v največjem številu živi v
odprtih habitatih ob nasipu med Bertoško bonifiko in laguno ter ob poteh; vrsta je

47
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zavarovana z Uredbo o zavarovanju ogroženih živalskih vrst in ni več ogrožena, obstaja
pa potencialna možnost ponovne ogroženosti;


kobranka (Natrix tessellata), ki živi na celotnem območju Škocjanskega zatoka,
prehranjuje se z ribami, ki jih v zatoku in njegovih pritokih najde obilo; na Rdečem
seznamu ima status ranljive vrste;



belouška (Natrix natrix), ki se zadržuje predvsem v okolici sladkovodnega Jezerca ob
železniški progi in le občasno zaide v brakično območje, prehranjuje pa se večinoma z
žabami in njihovimi razvojnimi stadiji; zavarovana je z Uredbo o zavarovanju ogroženih
živalskih vrst in ni več ogrožena, obstaja pa potencialna možnost ponovne ogroženosti;



črnica (Coluber viridiflavus), ki se zadržuje predvsem v gosto zaraslem delu med Aro in
železniško progo; na Rdečem seznamu ima status ranljive vrste;



močvirska sklednica (Emys orbicularis), redka in ogrožena vrsta želve, ki je zaradi
skritega načina življenja tudi težko opazna; na Rdečem seznamu ima status prizadete
vrste.

Pomen Škocjanskega zatoka kot naravnega rezervata je z vidika plazilcev predvsem v ohranjanju
vrst, ki so v brakičnem, za plazilce sicer ekstremnem okolju, konkurenčno sposobne. To sta
kobranka in močvirska sklednica. Obe vrsti sta razširjeni po vsej Sloveniji, vendar le mestoma,
saj sta glede ekoloških zahtev razmeroma ozko omejeni.53
Od večjih sesalcev v Škocjanskem zatoku živijo poljski zajec (Lepus europaeus), beloprsi jež
(Erinaceus concolor), nutrija (Myocastor coypus), ki je neavtohtona vrsta, in lisica (Vulpes
vulpes). Od malih sesalcev pa so prisotni navadna belonoga miš (Apodemus sylvaticus), dimasta
miš (Apodemus agrarius), pritlikava miš (Micromys minutus), črna podgana (Rattus rattus), siva
podgana (Rattus norvegicus), vrtna rovka (Crocidura suaveolens), poljska rovka (Crocidura
leucodon) in etruščanska rovka (Suncus etruscus), najmanjši evropski sesalec.54
Na območje sladkovodnega dela naravnega rezervata so upravljavci naselili dve kamarški kobili,
v prihodnje se jima bo pridružilo še podolsko govedo.

3.3.3.1. Ptice
V Sloveniji so ornitologi registrirali 388 vrst ptic, od tega se jih 291 pri nas pojavlja bolj ali manj
redno, torej pri nas gnezdijo, prezimujejo ali pa se zgolj ustavijo na selitvi. Med temi je 21 %
stalnic, vrst, ki se ne selijo in ki skozi vse leto ostanejo v bližini gnezdišč ali pa se pozimi klatijo
po bližnji okolici. Druge so selivke. Med pticami na Slovenskem je selivk na kratke razdalje 40 %,
selivk na dolge razdalje pa 39 %. Svojih selitvenih poti si ptice ne izbirajo naključno, marveč gre
za ustaljene smeri. Selitve v ekologiji opisujemo kot množične, usmerjene in usklajene premike
organizmov. Množičnost pomeni, da se mora na pot odpraviti cela populacija ali vsaj velik del.
Usklajenost pomeni, da se morajo vsi osebki podati na pot ob istem času in potovati v isto smer,
ne vsak po svoje.

53
54
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Slika 4: Selitvene poti ptic55

Slovenija zaradi posebnega geografskega položaja leži na križišču
kar treh selitvenih poti, kar se kaže v številu in pestrosti ptičjih vrst.
Slovenija ima, glede na majhnost izjemno, če ne največjo pestrost
ptičjih vrst v Evropi. Edina selitvena pot, ki se Slovenije ne dotakne,
je pravzaprav smer pretežno morskih ptic, ki se selijo ob vzhodnih
obalah Atlantika. Zahodna ali italijansko-španska selitvena pot
poteka iz srednje Evrope proti Pirenejskemu polotoku, kjer je za
ptice ključna zožitev na Gibraltarskih vratih. Druga pomembnejša
pot je vzhodna ali bosporska-sueška-azijsko-afriška selitvena pot, ki
poteka čez ožino Bosporja in čez Malo Azijo. Tretja smer je po
količini selečih se ptic nekoliko manjša, a za naše kraje zelo
pomembna. Jadransko-tunizijska selitvena pot namreč preseka
Sredozemlje in gre čez Apeninski polotok, Sicilijo in Malto v severno
Afriko. Ptice na svojih poteh čim bolj izkoriščajo strnjena območja
kopnine, saj je let čez odprto morje precej bolj utrujajoč in nevaren. Veliko selivk se v Sloveniji
za kratek čas ustavi, saj je pred njimi velika prepreka, ki jo morajo premagati na svoji poti,
pogorje Alp. Selitveno popotovanje ptic se v enem letu odvije dvakrat. Spomladi, ko se ptice iz
južnih krajev vračajo v severna gnezdišča, in jeseni, ko zopet letijo proti jugu na prezimovališča.
V grobem se spomladanska selitev začne že februarja, ko se ptice odpravijo iz prezimovališč,
vračati pa se začnejo nekatere vrste že v juliju. Slovenijo selitveni val zajame v nekakšnem
zamiku. Spomladanska selitev se pri nas odvije med koncem marca in začetkom junija z vrhom
selitve v začetku aprila, torej vse skupaj v treh mesecih. Jesenska selitev je nekoliko bolj
razvlečena in traja približno štiri mesece med koncem avgusta do začetka novembra.
Prezimovanje se začne, ko selivske vrste naposled prispejo na območja, kjer bodo prebile večino
negnezditvenega obdobja. Na teh območjih, t.i. prezimovališčih, so ptice največkrat
skoncentrirane in zato tudi bolj opazne. Za selivske vrste imajo prezimovališča izredno
pomembno vlogo, od katere je lahko odvisna usoda celotne populacije.56
Iz avifavnističnega pogleda je območje Škocjanskega zatoka izjemna lokaliteta, kjer se na svoji
selitvi in prezimovanju ustavljajo svetovno in evropsko pomembne in ogrožene vrste ptic. V
obdobju sedemnajstih let 1979-1995 so ornitologi v Škocjanskem zatoku in bližnji okolici
opazovali in evidentirali kar 195 vrst ptic, od tega 120 vrst na preletu ali prezimovanju, 75 vrst
ptic pa je tu tudi stalno ali občasno gnezdilo.57
Na prezimovanju ali preletu se danes najbolj množično pojavljajo:58


rečni (Larus ridibundus) in rumenonogi galeb (Larus cachinnans) – prvi ima na Rdečem
seznamu status ranljive vrste, drugi pa redke vrste;



mala bela (Egretta garzetta) in siva čaplja (Ardea cinerea) – slednja je zavarovana z
Uredbo o zavarovanju ogroženih živalskih vrst in ni več ogrožena, obstaja pa potencialna
možnost ponovne ogroženosti;



škorec (Sturnus vulgaris);



mali ponirek (Tachybaptus ruficollis) – zavarovan je z Uredbo o zavarovanju ogroženih
živalskih vrst in ni več ogrožen, obstaja pa potencialna možnost ponovne ogroženosti;
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mlakarica (Anas platyrhynchos);



lišček (Carduelis carduelis);



kreheljc (Anas crecca) - na Rdečem seznamu ima status prizadete oziroma natančneje
močno ogrožene vrste;



žvižgalka (Anas penelope);



domači vrabec (Passer domesticus);



mestna (Delichon urbica) in kmečka lastovka (Hirundo rustica);



raca žličarica (Anas clypeata) - na Rdečem seznamu ima status prizadete oziroma
natančneje močno ogrožene vrste;



trstni strnad (Emberiza shoeniclus) - na Rdečem seznamu ima status ranljive vrste;



črna liska (Fulica atra) - zavarovana je z Uredbo o zavarovanju ogroženih živalskih vrst in
ni več ogrožena, obstaja pa potencialna možnost ponovne ogroženosti;



veliki škurh (Numenius arquata) - na Rdečem seznamu ima status prizadete oziroma
natančneje kritično ogrožene vrste;



črnorepi kljunač (Limosa limosa) – je uvrščen na Rdeči seznam, kjer ima status premalo
znane vrste;



togotnik (Philomachus pugnax);



več vrst martincev (Tringa) in prodnikov (Calidris) - med njimi so bile tudi v Sloveniji
redko opažene vrste ptic kot so plevica (Plegadis falcinellus), labod pevec (Olor cygnus),
in sabljarka (Recurvirostra avosetta), ki ima na Rdečem seznamu status redke vrste.

Gnezdilke naravnega rezervata Škocjanski zatok, ki so uvrščene na Rdeči seznam ptičev
gnezdilcev (Aves) so:59

59



čapljica (Ixobrychus minutus): na območju naravnega rezervata in okolice je redka
gnezdilka in maloštevilen preletnik. V letih 2002 in 2003 sta tu gnezdila 1 do 2 para
čapljice, in sicer v gostem sestoju trstičja zahodnega dela Jezerca ali v obrežnem
trstičju Are pri zaporničnem sistemu. Po Rdečem seznamu je čapljica uvrščena med
močno ogrožene vrste. Ocenjena populacija gnezdečih parov v Sloveniji je 40-60 parov.
Zaradi izsuševanja in pozidave Škocjanskega zatoka v preteklosti je čapljica izgubila
veliko primernih življenjskih prostorov. Čapljica za gnezdenje potrebuje manjše vodne
površine s stoječo vodo in preplete vodnih kanalov, obraščene z gostim obrežnim
rastlinjem (sestoji trstičja, rogoza…), ki ji nudijo primerno zavetje in kritje. Gnezdo
zgradi na poležanih ostankih trsja nad vodo ali v neposredni bližini vode. Naseljuje
predvsem vodne površine, ki so bogate z vodnimi žuželkami, dvoživkami in ribami, ki so
njena glavna hrana.



mokož (Rallus aquaticus): na obravnavanem območju je prisoten vse leto, v rezervatu je
v letu 2002 in 2003 gnezdilo 5 parov, in sicer na območju Bertoške bonifike, na območju
Jezerca in na severnem delu rezervata ob meteornih kanalih pod carinsko ograjo Luke
Koper. Po Rdečem seznamu je uvrščen med močno ogrožene vrste. Mokož je vrsta
zaraščenih vodnih bregov, dobro prilagojena na spremembe v okolju. Za preživetje
zahteva dovolj obrežne vegetacije, ki mu nudi nujno potrebno kritje tako v času
gnezdenja kot tudi v obdobju preleta in prezimovanja.

Naravni rezervat Škocjanski zatok, 2009
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zelenonoga tukalica (Gallinula chloropus): je stalnica, ki na območju naravnega
rezervata gnezdi v obrežni vegetaciji rek, kanalov in vodnih površin s stoječo vodo. V
letih 2002 in 2003 je na območju rezervata gnezdilo 7 parov, in sicer na območju Jezerca,
v obrežnem trstičju na Ari in obrežni vegetaciji vodnih kanalov na Bertoški bonifiki. Po
Rdečem seznamu je uvrščena v kategorijo ranljivih vrst. Stopnja ogroženosti je ocenjena
za zmerno, predvsem zaradi pomanjkanja primernih gnezditvenih habitatov. Zelenonoga
tukalica potrebuje podobne ekološke razmere kot mokož, torej kritje in relativno čisto, z
rastlinami bogato vodno okolje.



beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus): v obdobju spomladanskega in jesenskega
preleta se v Sloveniji redno pojavlja le na obali. Število gnezdečih parov v Evropi je
ocenjeno na 20.000. Večina jih gnezdi na obalah Španije, Portugalske, Francije in Rusije.
V Sloveniji so znana le tri gnezdišča te vrste: izliv Rižane pri Ankaranu, Škocjanski zatok
in Sečoveljske soline. Za območje Škocjanskega zatoka je ocena števila gnezdečih parov
v obdobju od leta 1983 – 1993 med 3 in 5 v letu 1984 do največ 9 do 11 v letu 1992. V
letu 2002 je bil na območju rezervata popisan le 1 par, ki je gnezdil na poloju
severovzhodnega dela lagune. V letu 2003 so na polojih severnega dela lagune gnezdili 3
pari. Rdeči seznam ga uvršča v kategorijo prizadetih vrst in podkategorijo močno
ogroženih vrst. Beločeli deževnik je bil na območju naravnega rezervata zaradi
pomanjkanja primernih gnezdilnih habitatov zelo ogrožena vrsta, z oblikovanjem novih
polojev s halofitno vegetacijo in gnezditvenih otočkov brez vegetacije pa je
upravljavcem uspelo ohraniti beločelega deževnika kot gnezdilko. Beločeli deževnik
naseljuje bibavični pas peščenih morskih nabrežij, osušena blatna rečna ustja, nasipe in
štradone solinskih polj, obrobja slanih luž, poloje slanih jezer in peščene slane pašnike.
Gnezdi na slanih muljastih tleh, bolj ali manj poraščenih s halofitno vegetacijo.



divja grlica (Streptopelia turtur): je redka gnezdilka naravnega rezervata. Gnezdi le na
območju sladkovodnega dela, kjer je bil v letu 2002 popisan 1 par, v letu 2003 pa 2. Je
selivka, ki se pri nas pojavlja od pozne pomladi do zgodnje jeseni. Po Rdečem seznamu
je uvrščena v kategorijo ranljivih vrst. Je semenojeda ptica, ki se prehranjuje na
opuščenih travnatih površinah, redko poraščenih s pleveli. Gnezdi v gostem grmovju in
mejicah.



čopasti škrjanec (Galerida cristata): na območju rezervata in bližnje okolice je prisoten
celo leto. V letu 2002 je bilo popisanih 5 zasedenih teritorijev, v letu 2003 pa 4. Gnezdi
na obrobju severnega in severovzhodnega dela rezervata na nasipih cest in odlagališčih
odpadnega gradbenega materiala. Po Rdečem seznamu je uvrščen med ranljive vrste.



slavec (Luscinia megarhynchos): je tipična selivka, v naravnem rezervatu Škocjanski
zatok se začne pojavljati v času spomladanske selitve. Znotraj območja rezervata je bilo
v letu 2002 popisanih 9 zasedenih teritorijev, v letu 2003 pa 10. V rezervatu gnezdi v
obrežni vegetaciji in gostem grmovju ob Jezercu, vzdolž Are ter posamično, na mejicah
med vodnimi kanali severnega dela Bertoške bonifike in obrežnem grmovju
jugozahodnega dela lagune. Na obravnavanem območju se zadržuje do sredine
septembra. Po Rdečem seznamu je uvrščen v kategorijo ranljivih vrst.



brškinka (Cisticola juncidis): na območju naravnega rezervata je prisotna celo leto. Je
pogosta gnezdilka ekstenzivnih travnikov Bertoške bonifike (9 zasedenih teritorijev v letu
2002 in 10 zasedenih teritorijev v letu 2003), posamično pa gnezdi tudi na severnem delu
rezervata na ruderalnih površinah pod ankaransko vpadnico (3 do 4 zasedeni teritoriji).
Po Rdečem seznamu spada v kategorijo prizadetih vrst in podkategorijo močno ogroženih
vrst.



svilnica (Cettia cetti): na obravnavanem območju je prisotna vse leto. Prebiva v težko
dostopnem gostem grmovju, preraščenem z robido, ki se razrašča na nekaterih delih
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vodnih kanalov obdanih s trsjem. Podobne ekološke niše najdemo tudi vzdolž izlivnega
dela Are in na širšem območju južnega dela rezervata ob železniški progi in Jezercu.
Posamično gnezdi še na severnem delu lagune. Leta 2002 je bilo popisanih 16 zasedenih
teritorijev, leta 2003 pa 15. Po Rdečem seznamu je uvrščena v kategorijo ranljivih vrst.


rakar (Acrocephalus arundinaceus): na območju naravnega rezervata se pojavlja od
začetka maja do konca septembra. Gnezdi v gostih sestojih trsja, ki se razraščajo v vodi
ali tik ob njej. Gnezdo obesi na steblo trsa nad vodo. V letu 2002 je bilo popisanih 13
zasedenih teritorijev, v letu 2003 pa 15. Znotraj rezervata gnezdi predvsem na obrobju
Jezerca, ob strugi Are ter na severozahodnem delu Bertoške bonifike v razširjenem
vodnem kanalu. Na Rdečem seznamu je uvrščen med prizadete vrste, natančneje v
podskupino močno ogroženih vrst. Ohranjanje trstičja ob Jezercu in na izlivnem delu Are
ter povečanje trstičja na območju Bertoške bonifike in izlivu Badaševice rakarju
zagotavlja uspešno gnezditev.



srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus): v rezervatu se pojavlja od začetka maja do
konca septembra. V letu 2002 je bilo popisanih 12 zasedenih teritorijev, v letu 2003 pa
11. Največ srpičnih trstnic gnezdi v trstičju ob Jezercu, posamično gnezdi še v manjših
sestojih trstičja pod ankaransko vpadnico in v obrežnem trstičju Are ter vodnega kanala
na severu Bertoške bonfike. Gnezdi podobno kot rakar. Na Rdečem seznamu je srpična
trstnica uvrščena med prizadete vrste, natančneje v podskupino močno ogroženih vrst.
Ohranjanje trstičja na območju Škocjanskega zatoka je tudi za srpično trstnico
izjemnega pomena za ohranitev te gnezdilke v prihodnje.



rjava penica (Sylvia communis): je tipična selivka, pri nas se pojavi v sredini aprila, po
končani gnezditvi pa se v septembru odseli na svoja prezimovališča v Afriki. V rezervatu
gnezdi na vzhodnem delu Bertoške bonifike pod bertoško cesto in na nasipu, ki ločuje
bonifiko od lagune rezervata. V letu 2002 je na območju rezervata gnezdil 1 par, v letu
2003 pa 2 para. Na Rdečem seznamu je uvrščena med ranljive vrste. Prebiva na vlažnih
travnikih in nekošenih površinah, ki jih delno porašča grmovje in visoke zelnate
enoletnice.



rjavi srakoper (Lanius collurio): znotraj naravnega rezervata se v manjšem številu
pojavlja od začetka maja do konca septembra. V letu 2002 sta bila popisana 2 gnezdeča
para na koncu trase ankaranske vpadnice in na severovzhodnem obrobju Bertoške
bonifike. V letu 2003 je gnezdil le 1 par v mejicah severnega dela Bertoške bonifike.
Rjavi srakoper za gnezditev potrebuje grmovje, kjer splete gnezdo in opreza za večjimi
žuželkami, ki so njegova glavna hrana. Na Rdečem seznamu je uvrščen v kategorijo
ranljivih vrst. Mozaična podoba Bertoške bonifike tej vrsti nudi primeren gnezditveni
habitat.



veliki strnad (Miliaria calandra): v naravnem rezervatu se pojavlja preko celega leta,
ponavadi posamič ali v manjših skupinah do 15 ptic, tudi v zimskem času. Večina osebkov
je bila opazovana na Bertoški bonifiki. V gnezdilnem obdobju 2002 sta bila evidentirana 2
gnezdeča para, v letu 2003 pa je na območju bonifike gnezdil 1 par. Na Rdečem seznamu
je veliki strnad uvrščen med ranljive vrste. Kot talnemu gnezdilcu mu ustrezajo
poznokošene travnate površine s posamičnimi grmi.
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4. Degradacija Škocjanskega zatoka
Ob koncu 70. in v začetku 80. let, ko so se začele prve intenzivnejše naravoslovne raziskave, je
območje med Koprom, Luko, spodnjo Bonifiko in železniško progo zajemalo 230 ha izjemno
pestrih naravnih življenjskih prostorov. Plitva morska laguna s poloji, trstišča, brakična in
sladkovodna močvirja, vlažni travniki, vodotoki in grmišča so za ptice predstavljali največjo
koncentracijo vrstnega bogastva na slovenski obali. Zasipavanje, izsuševanja in gradbeni posegi
so od takrat popolnoma uničili skoraj polovico površin, preostali del pa močno degradirali.60
Kronologija umiranja Škocjanskega zatoka se začne s preusmeritvijo reke Badaševice v Koprski
zaliv v 80. letih in z zaprtjem levega razbremenilnika reke Rižane. Zaradi teh posegov je zatok
ostal brez dotoka sladke vode, ki ga je oskrbovala tudi s kisikom. Območje Škocjanskega zatoka
je bilo razglašeno za odlagališče gradbenega materiala, kamor so se nato odlagali odpadki vseh
vrst, od organskih odpadkov do avtomobilov. Poleg tega so bile v zatok speljane komunalne
odplake.61
Posledica prekinitve dotoka sladke vode v zatok je bil nastanek anoksije (pomanjkanje kisika),
kar je sprožilo procese gnitja. To je bil glavni vzrok za smrad, ki se je iz zatoka širil pozno
spomladi in v začetku poletja ob dvigu zunanje temperature. K smradu so v veliki meri prispevali
tudi organski odpadki iz Luke Koper, ki so v tako nastalih pogojih začeli gniti skupaj z odmrlimi
organizmi v zatoku. To je v letu 1985 pripeljalo do zasipavanja, ekološko najbolj nesmiselnega
reševanja problema smradu, ki se je pojavil z anoksijo. Takrat je Luka Koper v Škocjanski zatok
nasula 286.000 m³ blata, ki ga je pridobila pri poglabljanju drugega luškega bazena.62
Z družbenim planom Občine Koper 1986 - 1990 je bilo predvideno popolno zasutje Škocjanskega
zatoka predvsem za potrebe širitve industrijske cone, čez območje zasutega Škocjanskega zatoka
pa naj bi potekali tudi trasi vzhodne in ankaranske vpadnice. Imenovana je bila projektna
skupina, na osnovi predloga katere je Vodnogospodarski inštitut pod vodstvom dipl. ing. Vanje
Tonin leta 1987 izdelal projekt: "Urejanje Škocjanskega zaliva. Predhodna dela. Projekt za
izvedbo.". Projekt je obsegal tudi naravovarstveno študijo z naslovom: "Ohranitev dela
Škocjanskega zatoka pri Kopru v trenutnem stanju kot gnezditveno območje, selitveno postajo in
prezimovališče ptic", v kateri je avtor, dipl. ing. Andrej Sovinc, dal pobudo, da se jugovzhodni
del zatoka ohrani v naravnem stanju kot biološki rezervat. Občina Koper je tako za rezervat
namenila borih 35 ha od takrat le še 110 ha velike površine zatoka.63
V projektu Vodnogospodarskega inštituta je bilo zahtevano, da se pred pričetkom refuliranja
materiala, pridobljenega z izkopavanjem luških bazenov, območje, ki je bilo predvideno za
biološki rezervat, obda z zaščitnim nasipom, ki bi preprečil nekontrolirano prelivanje materiala v
območje, rezervirano za odtok vod in v območje rezervata. Vendar se je refuliranje začelo
preden je bil zgrajen zaščitni nasip. Blato se je tako razlilo po celotni površini lagune, prekrilo
prvotno dno bogato s hranilnimi snovmi, zadušilo tamkajšnje organizme, povzročilo znižanje
gladine vode in omejilo kroženje ter dotok vode v Zatok, zmanjšala sta se površina in volumen
vodne površine, teža razlitega materiala pa je izpodrivala prvotni material iz dna lagune.64
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Z začetki refuliranja se je začelo zmanjševati število določenih vrst ptic, vrste vezane na vodne
površine pa se skoraj niso več pojavljale. Po prenehanju refuliranja se je število vrst in njihova
številčnost ponovno ustalila. Zasipavanje je v veliki meri ogrozilo tudi ostalo floro in favno, ki je
vezana na brakične habitate.65
Grafikon 1 prikazuje upad vrstne številčnosti znotraj različnih ptičjih redov. Primerjamo lahko
vrstno zastopanost indikatorskih redov pred letom 1987 in od leta 1987 do leta 1993, ko je bil
sprejet Odlok o interventni zaščiti Škocjanskega zatoka. Med leti 1987 in 1993 se v Škocjanskem
zatoku niso več pojavljale predvsem tipično vodne ptice kot npr. rdečegrli in severni slapnik iz
redu slapnikov (Gaviiformes) in pritlikavi kormoran, veliki kormoran in vranjek iz redu
veslonožcev (Pelecaniformes). Iz redu ponirkov (Podicipediformes) se nista pojavila zlatouhi in
rjavovrati ponirek, iz redu plovcev (Anseriformes) pa ni bilo devet vrst rac potapljavk. Vzrok je
zmanjšanje globine vodne lagune, saj se naštete vrste prehranjujejo s potapljanjem. Prav tako
se je zmanjšala vrstna številčnost znotraj redov pobrežnikov (Charadriiformes), močvirnikov
(Ciconiiformes) in žerjavovcev (Gruiformes), predvsem zaradi degradacije njihovega tipičnega
življenjskega prostora, plitvin in polojev ter sladkovodnega močvirja na zahodnem delu
Škocjanskega zatoka. V letu 1994 in 1995 je število vrst vodnih ptic, pobrežnikov, čapelj in
tukalic ponovno začelo naraščati.66

Grafikon 1: Vpliv degradacije Škocjanskega zatoka na število vrst močvirskih ptic67
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5. Zaščita Škocjanskega zatoka
Vsak ekosistem prenese samo določeno stopnjo degradacije, po kateri je ponovna vzpostavitev
ekološkega ravnotežja še možna. Uničenje Škocjanskega zatoka bi za Slovenijo predstavljalo
resno izgubo naravnega bogastva in s tem povezan propad velikega števila rastlinskih in živalskih
vrst. Kot posledica posegov v preteklosti so življenje v Škocjanskem zatoku ogrožali nezadosten
dotok in mešanje sladke in morske vode v polslani laguni, organsko onesnaženje lagunskega
sedimenta ter izguba gnezditvenih habitatov.
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) je februarja leta 1993 začelo s širšo
naravovarstveno akcijo za zaščito in zavarovanje Škocjanskega zatoka. Nastal je projekt
Ohranitev in renaturacija Škocjanskega zatoka, pod vodstvom Tihomirja Makovca in Boruta
Mozetiča. Glavna cilja projekta sta bila zavarovanje preostanka Škocjanskega zatoka ter sanacija
in renaturacija. Poglavitna naloga projekta je bila predstavitev javnosti in vključitev bodočega
naravnega rezervata v mestno podobo na način, ki bi ljudem omogočil spoznati ekološko,
estetsko in vzgojno izobraževalno vrednost tega ogroženega prostora.68
Člani DOPPS so v gradivu projekta zapisali: "V skladu s pomembno ornitofavnisično in botanično
naravno dediščino Škocjanskega zatoka, veljavno zakonodajo Republike Slovenije ter sprejetimi
konvencijami in deklaracijami […] menimo, da je ohranitev celotnega območja Škocjanskega
zatoka […], edina ekološko sprejemljiva rešitev. Škocjanski zatok je največje brakično močvirje v
Sloveniji […] s specifičnimi življenjskimi pogoji in kombinacijami dejavnikov, ki omogočajo
preživetje in razmnoževanje tipičnim rastlinskim in živalskim vrstam. Kot tak lahko deluje le kot
celota, v vsej svoji pestrosti in primerni zaznavni velikosti (topografska točka za migratorne
vrste), nikakor pa ne kot neka miniaturna oblika s katero bi izgubil značaj mediteranskega
mokrišča in s tem značilne živalske in rastlinske predstavnike."69
DOPPS je izdelal predlog načrta rešitve Škocjanskega zatoka z naslednjimi cilji:70


takojšnja zaustavitev nadaljnjega zasipavanja obstoječih vodnih površin v Škocjanskem
zatoku;



zakonsko zavarovanje celotnega območja Škocjanskega zatoka
naravovarstvenim režimom, to je naravni rezervat odprt za javnost;



odkup in najem površin predlaganih za naravni rezervat;



sanacija in renaturacija: vzpostavitev ponovnega dotoka sladke vode in poglobitev kanala,
ki zatok povezuje z morjem, da se ponovno vzpostavi mešanje sladke in slane vode in se
tako spet omogoči bioprodukcija v zatoku;



ureditev, ki bo poudarila ekološko, estetsko in vzgojnoizobraževalno vrednost - priprava
splošnih informacij o rabi, ciljih in vsebini naravnega rezervata za obiskovalce rezervata,
postavitev opazovalnic za ptice in informacijskega centra ter ureditev krožne učne poti v
rezervatu.

pod

ustreznim

Med prve in osnovne korake za dosego teh ciljev je sodila široko zastavljena akcija pridobivanja
javnega mnenja in ozaveščanja prebivalstva. Hkrati je DOPPS na Vlado RS podal vse potrebne
strokovne argumentacije za potrditev naravnih kvalitet območja Škocjanskega zatoka, ki so
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temeljile na večletnih favnističnih raziskavah članov DOPPS in botaničnih raziskavah dr. Mitje
Kaligariča. Vzpostavili so stalne stike s podobnim že obstoječim naravnim rezervatom Isola della
Cona na izlivu reke Soče v sosednji Italiji. Junija 1993 so pripravili razstavo "Škocjanski zatok –
Oaza na pragu Kopra" in izdali priložnostno zgibanko z informacijami o problematiki, kratko
predstavitvijo naravnega bogastva in zgodovine obravnavanega območja ter opisom projekta.
Vzporedno so začeli z akcijo zbiranja podpisov peticije za takojšnje prenehanje zasipavanja
Škocjanskega zatoka in oblikovali skupino za izdelavo idejnega načrta bodoče ureditve naravnega
rezervata Škocjanski zatok.71
Usklajeno sodelovanje vseh zainteresiranih, velika strokovna in moralna pomoč domačih in tujih
nevladnih organizacij ter številnih posameznikov, podpora medijev javnega obveščanja ter
končno 7000 podpisov podpore lokalne in širše javnosti so že novembra 1993 pripeljali do
sprejetja Odredbe o interventnem zavarovanju celotnega 120 ha velikega območja Škocjanskega
zatoka, ki jo je izdalo Ministrstvo za kulturo, in jo nato vsako leto podaljševalo, do sprejetja
zakona v letu 1998. Zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Uradni list RS, 20/98), ki je
stopil v veljavo 14. marca 1998, zagotavlja trajno pravno zaščito rezervata in postavlja pogoje za
varstvo in upravljanje rezervata. Zakon je prvič jasno zastavil vprašanje strokovno
usposobljenega in kompetentnega upravljavca naravnega rezervata. Vlada je tako 30. septembra
1999 z Odločbo o izbiri koncesionarja, desetletno koncesijo za upravljanje naravnega rezervata
Škocjanski zatok podelila nevladni organizaciji DOPPS – BirdLife Slovenia.72
Za pridobitev koncesije je DOPPS izdelal Program varstva in razvoja naravnega rezervata
Škocjanski zatok za obdobje od leta 1999 do 2003, ki ga je leta 1999 potrdil slovenski parlament.
Ta dokument je postavil vsebinski okvir za renaturacijo in upravljanje rezervata ter določil cilje
naravnega rezervata, ki so:73


ohranjanje ogroženih rastlinskih in živalskih vrst,



ohranjanje in večanje biotske pestrosti,



aktivni oddih in izobraževanje prebivalstva,



izobraževanje in osveščanje šolskih otrok in dijakov ter



znanstveno-raziskovalno delo.

DOPPS je določil tudi glavne ciljne skupine, katerim je naravni rezervat namenjen. To so:74


lokalno prebivalstvo,



šolske in druge izobraževalne skupine,



skupine in individualni obiskovalci s posebnim interesom: poklicni in ljubiteljski
naravoslovci, predvsem specializirane skupine, kot so ornitologi,



turisti,



skupine s posebnimi potrebami (slepi in slabovidni, gluhi in gluhonemi ter invalidi).

Z namenom promocije in ozaveščanja javnosti je DOPPS med leti 2001 in 2006 organiziral 40
predavanj, 17 vodenih izletov v rezervat in preko 40 vodenih izletov za lokalne šole. Tako je
pred in med obnovo naravni rezervat obiskalo preko 3.000 ljudi, večinoma šolske skupine. Izšlo
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je 7 številk biltena naravnega rezervata, postavljena je bila spletna stran in posnet izobraževalni
film.75

5.1. Učinki v prvih letih po zavarovanju Škocjanskega zatoka
Z odredbo je bilo ustavljeno načrtno uničevanje in degradacija edinstvenega slovenskega biotopa
in s tem omogočen obstoj velikega števila rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov.
Favnistični popisi DOPPS-a kažejo, da je že zelo kratko obdobje prekinitve uničevanja tega
območja omogočilo ponovno vzpostavitev naravnega ravnotežja in začetek normalnega delovanja
ekosistema.
S prenehanjem zasipavanja so bili v času jesenskega in spomladanskega preleta zagotovljeni
ustrezni življenjski pogoji vrstam, ki se med preletom naših krajev prehranjujejo in počivajo na
tem območju. Med pomembnejšimi vrstami so pobrežniki (Charadriiformes), zlasti prodniki
(Calidris sp.), martinci (Tringa sp.), deževniki (Charadrius sp.) in kljunači (Limosa sp.), ki se od
pomladi 1994 ponovno pojavljajo v večjem številu. Na preletu se ustavljata tudi veliki škurh
(Numenius arquata) in veliki prodnik (Calidris canutus), vrsti, ki sta bili na območju naravnega
rezervata zadnjič opaženi leta 1991. Poloje pa je v letu 1995 ponovno prerasla združba osočnika
(Salicornietum Herbaceae).76
Pri vrstah iz redu pobrežnikov (Charadriiformes) je viden predvsem upad populacije v letih 19851988, ko je refulirano blato prekrilo plitvine in poloje na severni strani lagune Škocjanskega
zatoka. Po letu 1988 se je številčnost preletnih gostov povečala, leta 1990 pa ponovno upadla
zaradi divjega odlaganja odpadnega materiala na severnem delu lagune, kar je ponovno vplivalo
na degradacijo njihovega tipičnega življenjskega prostora. S prenehanjem odlaganja smeti v letu
1994 število preletnih gostov ponovno narašča.77
Na območju lagune se je povečal volumen in globina vode, kar je posledica prenehanja
dovažanja odpadnega gradbenega materiala. Ta je pod svojo težo izpodrival mehko muljasto dno,
ki se je neomejeno prelivalo in vse bolj onemogočalo dotok morske in sladke vode v laguno.
Ponovno se je delno vzpostavila izmenjava in mešanje sladke in slane vode, kar je omogočilo
ponovno bioprodukcijo v laguni. Dovolj velika nezamrznjena vodna površina je pozimi 1995/96
omogočila številčnejše prezimovanje ptic. Število prezimovajočih primerkov črne liske (Fulica
atra) se je povečalo kar za desetkrat (zima 1992/93 - 30 primerkov, zima 1993/94 - 90, zima
1994/95 - 200 primerkov, v decembru 1995 in začetku januarja 1996, pa je v Zatoku prezimovalo
že 350 primerkov te vrste).78
Podobno velja tudi za ostale vodne ptice, ki se ustavijo na preletu ali tu prezimujejo. Mali
ponirek (Tachybaptus ruficollis) je zaradi vplivov degradacije od leta 1990 naprej prezimoval le
še na območju Jezerca, zabeleženih je bilo do 10 primerkov. V zimi 1994/95 pa je bil ponovno
opažen tudi na vodni laguni. V zimi 1994/95 in 1995/96 je naraslo tudi število prezimujočih
osebkov kreheljca (Anas crecca), race žlicarice (Anas clypeata), mlakarice (Anas platyrhynchos),
navadne žvižgalke (Anas penelope), dolgorepke (Anas acuta) in laboda grbca (Cygnus olor). 15.
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januarja 1996 je bilo na vodni površini Škocjanskega zatoka opaziti kar 1750 osebkov različnih
vrst samo iz redu plovcev (Anseriformes).79
V zavarovano območje je bilo vključeno tudi obsežno trstičje na južni strani Zatoka, kjer je bila
predvidena trasa vzhodne vpadnice. S trstičjem obraščeni predeli ponujajo idealne pogoje za
prehranjevanje in gnezdenje številnim vrstam ptic pevk (Passeriformes), ohranjeno pa je tudi
edino slovensko rastišče redke obmorske triroglje (Triglochin maritimum).80
Poleg ohranitve pomembnih habitatov je zavarovanje Škocjanskega zatoka omogočilo ohranitev
zadnjega ostanka morskega sveta, ki je nekoč obdajal mesto in je tako zadnji dokaz o otoški
preteklosti mesta Koper.81

5.2. Zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok (1998)
Zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok iz leta 1998 (Uradni list RS, 20/98) zagotavlja
trajno pravno zaščito rezervata in postavlja pogoje za varstvo in upravljanje rezervata. Naravni
rezervat Škocjanski zatok po Zakonu o naravnem rezervatu Škocjanski zatok šteje za naravni
rezervat iz 66. člena Zakona o ohranjanju narave (v nadaljnjem besedilu: ZON), ki določa, da je
naravni rezervat "območje geotopov, življenjskih prostorov ogroženih, redkih ali značilnih
rastlinskih ali živalskih vrst ali območje, pomembno za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki se z
uravnoteženim delovanjem človeka v naravi tudi vzdržuje. Na zavarovanem območju je
prepovedano opravljati dejavnosti s sredstvi in na način, ki bi lahko povzročil bistvene
spremembe biotske raznovrstnosti, strukture in funkcije ekosistemov, in opravljati dejavnosti v
času, ko je lahko ogrožen obstoj rastlin ali živali."82
Največ omejitev prinaša zavarovanje območja v skladu z nacionalno zakonodajo, torej Zakonom
o naravnem rezervatu Škocjanski zatok (v nadaljnjem besedilu: ZNRŠZ), ki določa omejitve na
podlagi ZON. Prepovedi in omejitve na območju naravnega rezervata Škocjanski zatok in njegove
okolice so določene v drugem delu ZNRŠZ – II. Varstveni režim. Številne prepovedi in omejitve so
v primeru posegov, namenjenih upravljanju rezervata in doseganju njegovih naravovarstvenih
ciljev, izvzete.83
V 4. členu ZNRŠZ je določeno, da je v rezervatu na območju Bertoške bonifike prepovedano:84


izpuščati ali odvajati tehnološke, komunalne odpadne vode, tekoče odpadke in druge
tekoče snovi;



poslabševati kakovost vode in tal;



spreminjati vodni režim;



graditi ali postavljati objekte in naprave;



odlagati ali odmetavati odpadke;



onesnaževati zrak z emisijami snovi, ki imajo vir v rezervatu;



uporabljati agrokemična sredstva za gnojenje in varstvo rastlin;
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izkopavati, nabirati, poškodovati ali lomiti prostorastoče rastline ali uničevati
vegetacijske formacije;



posegati v obrežno vegetacijo;



loviti, nabirati, preganjati, ubijati živali ali uničevati njihove razvojne oblike;



uničevati ali poškodovati gnezdišča ter prostore, kjer se živali zadržujejo, hranijo ali
razmnožujejo;



spreminjati oblikovanost in sestavo površja;



povzročati hrup, eksplozije ali vibracije ter umetno osvetljevati živali, njihova gnezdišča
ali bivališča, kolikor ni to v zvezi z uporabo obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov;



uporabljati kakršnokoli vozilo ali plovilo;



zadrževati se v nasprotju s pogoji obiskovanja in zadrževanja (Odredba o pogojih
obiskovanja in zadrževanja v naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Uradni list RS, št.
58/01)).

V rezervatu je na območju lagune, Jezerca in habitatov ob laguni "prepovedano tudi zadrževati
se in spreminjati namembnost zemljišč, razen za potrebe rezervata oziroma za urejanje ustrezne
infrastrukture."85
5. člen zakona določa, da morajo biti "vsi posegi izven rezervata, ki lahko spremenijo vodni
režim ali kakovost voda, ki se izlivajo v rezervat, izvedeni tako, da se ne poslabša obstoječa
kakovost vode v rezervatu."86
9. člen zakona določa, da se "zaradi varstva in delovanja rezervata v funkciji ohranitve oziroma
ponovne vzpostavitve življenjskih prostorov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst […] lahko
lastninska pravica na nepremičninah na območju rezervata odvzame po postopku in na način, ki
ga določa zakon, ki ureja razlastitev nepremičnin."87
Zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok v 11. členu določa, da vlada po predhodnem
mnenju Mestne občine Koper sprejme program varstva in razvoja rezervata za obdobje petih let
oziroma načrt upravljanja, ki vsebuje zlasti:88


celovito oceno stanja v rezervatu;



načine uresničevanja ciljev varstva in razvoja, določenih z zakonom;



oceno stanja v okolici rezervata ter predlog ukrepov za izboljšanje in preprečevanje
škodljivih vplivov;



potrebna sredstva in vire za doseganje ciljev rezervata, vključno s sredstvi za odškodnine
ali nadomestila v primeru odvzema lastninske pravice, in za izvajanje predlaganih
ukrepov za izboljšanje življenjskih pogojev in preprečevanje škodljivih vplivov v
rezervatu;



prostorske opredelitve načrtovanih varstvenih in razvojnih dejavnosti v rezervatu;



določitev dejavnosti, ki se lahko opravljajo v rezervatu in smernice za njihov razvoj.

V ta namen je DOPPS kot upravljavec rezervata pripravil Program varstva in razvoja NRŠZ za
posamezna obdobja, na podlagi katerih so bili sprejeti letni programi dela, ki so potrjeni s strani
ministra in v so skladni s sredstvi, zagotovljenimi v proračunu Republike Slovenije.89
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5.3. Ostale formalne osnove za zaščito Škocjanskega zatoka
K ohranitvi Škocjanskega zatoka in podobnih območij se je Slovenija pred svetovno javnostjo
zavezala s podpisom mednarodnih dogovorov in aktov.
S podpisom akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij UNESCO je Republika Slovenija
prevzela obveznosti izhajajoče iz Konvencije o močvirjih, ki so mednarodnega pomena kot
prebivališča močvirskih ptic, t.i. Ramsarska konvencija (Ramsar, 1971), ki jo je ratificirala
nekdanja SFRJ. Ramsarska konvencija o mokriščih poudarja zlasti ekosistemsko potrebo po
njihovem ohranjanju. Potrebno je tako ustanavljanje zavarovanih mokrišč kot nadzor posegov v
njihovem širšem zaledju. Države pogodbenice so se obvezale uresničevati takšno politiko razvoja,
ki ne bo ogrozila obstoja mokrišč, ampak bo zagotovila njihovo smotrno rabo in varstvo ter tako
trajnostno ohranila raznovrstnost vseh mokrišč.90
Bonska konvencija ali Konvencija o varstvu selitvenih prosto živečih živali (Bonn, 1972) si
prizadeva ohraniti selitvene vrste, ne glede na to, ali se selijo po zraku, vodi ali kopnem, na
vsem območju, kjer se pojavljajo.91
Konvencija o biološki raznovrstnosti (Rio, 1992) je prvi globalni predpis, ki celovito obravnava
ohranjanje biotske raznovrstnosti na svetovni ravni in trajnostno rabo naravnih virov.
Opredeljeni cilji so ohranjanje biotske raznovrstnosti, trajnostna raba vseh sestavin biotske
raznovrstnosti ter pravična in enakomerna porazdelitev rabe genetskih virov. Konvencija zajema
biotsko raznovrstnost na treh ravneh, in sicer genski, vrstni in ekosistemski. Konvencija državam
pogodbenicam nalaga obvezo vključevanja načel varstva narave v programe in politike drugih
sektorjev. Slovenija je podpisala Konvencijo v Riu leta 1992 in jo ratificirala leta 1996.92
Leta 1995 je bilo v Barceloni zasedanje pogodbenic Barcelonske konvencije oziroma Konvencije
za varstvo morskega okolja in obalnega območja Sredozemskega morja iz leta 1976. Na
zasedanju so bili dodani ali spremenjeni nekateri protokoli, med njimi Protokol o posebej
zavarovanih območjih in biotski raznovrstnosti v Sredozemlju (SPA and Biodiversity Protocol).
Ta vključuje načela trajnostnega razvoja in varovanja biotske in krajinske raznovrstnosti, ki jih
je Slovenija sprejela že z Agendo 21 v Riu de Janeiru, ter natančneje določa rastlinske in živalske
vrste, ki jih je treba v Sredozemlju varovati. Uresničevanje protokola pomeni celovito
gospodarjenje z obrežnim pasom ter vključevanje biotske raznovrstnosti v razvojne načrte.
Protokol med drugim tudi določa, da morajo pogodbenice poleg splošnih varstvenih obveznosti
ustanavljati zavarovana območja, oblikovati nacionalne strategije varstva vrst, izdelati
inventarje elementov biotske raznovrstnosti itd.93
Na mednarodni konferenci Gospodarjenje z mediteranskimi mokrišči in njihovimi ptiči so
udeleženci 9. februarja 1991 soglasno sprejeli Gradeško deklaracijo o mediteranskih mokriščih
(Gradež, 1991), ki poziva vse vlade, nevladne in vladne organizacije ter prizadete posameznike,
da se zavzemajo za to, da se zaustavi krčenje in degradacija mediteranskih mokrišč. Ta
konferenca je spodbudila nastanek foruma za sredozemska mokrišča, ki se je razvil v program
MedWet (Mediterranean Wetlands). Projekt je podprla Evropska skupnost, izvajale pa so ga
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sredozemske države članice (Francija, Grčija, Italija, Španija in Portugalska), Ramsarska
konvencija, organizaciji Wetlands International in WWF ter biološka postaja Tour de Valat.
Osrednji cilj je ustaviti uničevanje in degradacijo sredozemskih mokrišč, glavni poudarki pa so:
izdelava inventarjev mokrišč in spremljanje stanja, celovito upravljanje mokrišč, usposabljanje
upravljavcev mokrišč, uporaba rezultatov znanstvenih raziskav ter osveščanje javnosti. Leta 1996
je bil ustanovljen Odbor za sredozemska mokrišča, katerega članica je tudi Slovenija.94
Udeleženci sredozemskega simpozija o gospodarjenju z otoškimi in obalnimi ekosistemi 19.
septembra 1992 so ugotovili, da so Sredozemsko morje in obalni ekosistemi neposredno ogroženi
zaradi različnih oblik razvoja in onesnaževanja ter da je sredozemska favna in flora na robu
preživetja. Predstavniki držav so sprejeli Hioško deklaracijo o zaščiti sredozemskih
ekosistemov (Hios, 1992).95

V Evropski skupnosti so posebej varovana območja vključena v mrežo Natura 2000, ki jo
določata Direktiva za varstvo ptic (79/09/EEC) ter Direktiva za varstvo habitatov in vrst
(92/43/EEC).

5.3.1. Natura 2000
Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah članicah
Evropske unije z osnovnim ciljem ohraniti biotsko raznovrstnost za bodoče rodove. Posebna
varstvena območja so torej namenjena ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov, ki so
redki ali na evropski ravni ogroženi zaradi dejavnosti človeka. Območja Natura 2000 so določena
na podlagi Direktive o pticah (Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju
prosto živečih ptic) - SPA območja, in Direktive o habitatih (Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21.
maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst) - pSCI
območja.96
Uredba o posebnih varstvenih območjih oziroma območjih Natura 2000 v 2. členu opredeljuje
posebno varstveno območje kot "ekološko pomembno območje, ki je na ozemlju EU pomembno
za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja vrst ptic (posebno območje varstva) in drugih
živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov (posebno ohranitveno območje),
katerih ohranjanje je v interesu EU. […] Kot tako se obravnava območje, ki:


v biogeografski regiji ali regijah pomembno prispeva k ohranitvi ali obnovitvi ugodnega
stanja vrst ptic in drugih živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter habitatnih
tipov;



pomembno prispeva k usklajenosti evropskega ekološkega omrežja Natura 2000;



pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti v biogeografski regiji ali
regijah."97
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Potencialno posebno ohranitveno območje je območje, ki "izpolnjuje strokovne kriterije,
določene s predpisi EU za določitev Natura območij, in jih Vlada Republike Slovenije predlaga
pristojnim organom EU v potrditev."98
Habitatni tipi v interesu EU so tisti, ki "so v nevarnosti, da na svojem naravnem območju
razširjenosti izginejo, ali imajo majhno naravno območje razširjenosti zaradi zmanjševanja ali
omejenosti območja samega ali predstavljajo izjemne primere tipičnih značilnosti ene ali več
biogeografskih regij."99
"Habitatni tip je biotopsko ali biotsko značilna in prostorsko zaključena enota ekosistema.
Ohranjanje habitatnih tipov v ugodnem stanju prispeva k ohranjanju ekosistemov."100
Prednostni habitatni tipi ter prednostne rastlinske in živalske vrste so tiste, "ki so na območju
EU v nevarnosti, da izginejo, za njihovo ohranitev pa je EU še posebej odgovorna glede na delež
njihovega naravnega območja razširjenosti na ozemlju EU."101
Rastlinske in živalske vrste v interesu EU so "tiste vrste, za katere na ozemlju držav članic EU
velja, da so:


prizadete, kar pomeni, da njihov obstanek ni verjeten, če bodo dejavniki ogrožanja
delovali še naprej, razen vrst, katerih naravno območje razširjenosti je na tem ozemlju
nepomembno in v zahodni palearktični regiji niso prizadete ali ranljive;



ranljive, kar pomeni, da bodo verjetno v bližnji prihodnosti prešle v kategorijo prizadetih
vrst, če bodo dejavniki ogrožanja še naprej delovali;



redke, kar pomeni, da so njihove populacije majhne in še niso prizadete ali ranljive,
lahko pa zaradi ogrožanja preidejo v kategorijo prizadetih vrst (te vrste živijo na
omejenih geografskih območjih ali so redko raztresene na širšem geografskem območju);



endemične in zahtevajo posebno pozornost, zaradi posebnosti njihovih habitatov oziroma
možnih vplivov njihovega izkoriščanja na habitat oziroma na stanje ohranjenosti
vrste."102

V prilogi 2 te uredbe so za Škocjanski zatok (SI5000008) navedene vrste ptic, za katere je
opredeljeno posebno varstveno območje (SPA):103


beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus),



čapljica (Ixobrychus minutus),



rakar (Acrocephalus arundinaceus),



srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus).

Prav tako so opredeljeni varstveni cilji:104


ohranitev obstoječega obsega vodnih habitatov,



izboljšanje ekoloških značilnosti vodnih habitatov,



zagotovitev miru okoli gnezdišč, zlasti na vznemirjanje občutljivih vrst,



zagotovitev miru na najpomembnejših počivališčih in prezimovališčih vodnih ptic.
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Območje Škocjanskega zatoka je opredeljeno tudi kot potencialno območje Natura 2000 – pSCI
(SI3000252), zaradi naslednjih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov:105

105



solinarka (Aphanius fasciatus),



ozki vretenec (Vertigo angustior),



sredozemska slanoljubna grmičevja (Sarcocornetea fruticosi),



sredozemska slana travišča (Juncetalia maritimi),



pionirski sestoji vrst rodu Salicornia in drugih enoletnic na mulju in pesku,



obalne lagune,



muljasti in peščeni poloji, kopni ob oseki.

Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), 2004
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6. Ureditev naravnega rezervata Škocjanski zatok
Projekt "Ohranitev in renaturacija Škocjanskega zatoka" je bil izdelan na podlagi šestnajstletnih
favnističnih raziskovanj območja, ob upoštevanju priporočil Ministrstva za okolje in prostor naj
se vodna površina nameni ohranitvi biotopa in uporabi kot zeleni obroč mesta ter po zgledu
dobre prakse naravnega rezervata Isola della Cona v sosednji Italiji. Njegovi cilji so bili poleg
zaustavitve nadaljnjega zasipavanja, zakonskega zavarovanja ter odkupa in najema površin tudi
ohranitev, sanacija in renaturacija vseh habitatov, ki temu delu slovenske obale dajejo izjemno
biotsko pestrost, v okviru projekta pa je bil pripravljen še idejni načrt ureditve naravnega
rezervata Škocjanski zatok.106
Za ohranitev te izjemne lokalitete sta bili najprej potrebni učinkovita sanacija in nato
renaturacija območja, za ohranjanje dolgoročnega ugodnega stanja naravnega rezervata pa je še
naprej potrebno upravljanje, saj je Škocjanski zatok zaradi obsežnih degradacijskih procesov v
preteklosti obnovljen kot polnaraven sistem, ki za svoj nadaljnji obstoj potrebuje človekove
posege v obliki upravljanja. Upravljanje je nujno z vidika ohranjanja ogroženih živalskih in
rastlinskih vrst in biotske pestrosti, saj je območje omejeno na relativno majhno površino, leži
pa v neposredni bližini urbanega središča, brez vplivnega pasu s prilagojenim varstvenim
režimom. Upravljanje je potrebno tudi za doseganje razvojnih ciljev rezervata v prihodnosti, ki
se nanašajo na oddih in izobraževanje prebivalstva ter šolskih otrok.107

6.1. Sanacija in renaturacija
Kot upravljavci naravnega rezervata so v društvu DOPPS pripravili Program sanacije in
renaturacije Škocjanskega zatoka, ki je bil zaključen leta 2007. Financiran je bil večinoma s
strani Ministrstva za okolje, prostor in energijo oziroma Agencije Republike Slovenije za okolje
ter s strani Evropske skupnosti iz programa LIFE III Narava (projekt Renaturacija in ohranjanje
habitatov in ptic v naravnem rezervatu Škocjanski zatok), delež pa so prispevali tudi sofinancerji
(Mobitel, Luka Koper in DOPPS – BirdLife Slovenia). Projekt sanacije in renaturacije naravnega
rezervata Škocjanski zatok je bil v slovenskem prostoru pilotni projekt z veliko modelno
vrednostjo.108
Območje naravnega rezervata je bilo za potrebe ureditve razdeljeno na tri povezana območja:
vodno laguno, Jezerce in sladkovodno močvirje na Bertoški bonifiki. Zaradi velikosti območja,
predvidenega za naravni rezervat in s tem povezanih izvedbenih del ter investicijskih stroškov, je
bila ureditev rezervata zasnovana v treh fazah:109


1. faza: izvedba prioritetnih nalog za izboljšanje osnovnih ekoloških razmer v rezervatu
(odstranitev razlitega refula, ureditev prelivnega objekta na vtoku morske vode v Zatok,
ureditev trstičja na vtoku stare struge Badaševice v Zatok, ki bo služilo kot rastlinska
čistilna naprava, izkop jarka za odvod meteornih vod ob Ankaranski vpadnici, čiščenje
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propusta pod železniško progo Koper – Srmin, ki povezuje vodno laguno in Jezerce,
vzpostavitev zaporničnega sistema na Ari, izvedba vrtine za dovod sladke vode v laguno);


2. faza: ureditvena dela v zahodnem delu Zatoka in zamočvirjanje sladkovodnega
močvirja na bertoški bonifiki;



3. faza: končna ureditev naravnega rezervata po smernicah idejne zasnove ureditve
naravnega rezervata.

V letu 2000 je bil ponovno usposobljen levi razbremenilnik Rižane Ara in tako povečan dotok
sladke vode v rezervat. Očiščen je bil preliv med Jezercem in laguno, ki v deževnih obdobjih
prav tako predstavlja dotok sveže vode v laguno. Kljub tem izboljšavam količina vode v sušnih
obdobjih ni bila zadostna, pozno poleti pa je še vedno obstajala velika nevarnost izbruha
botulizma, saj je takrat prihajalo do velike porabe kisika zaradi razgradnje alg v laguni. Zato je
bil v letu 2002 obnovljen zapornični sistem ob stari bertoški cesti, ki danes služi za večjo
akumulacijo vode v deževnih obdobjih. V sušnih obdobjih ta akumulacija zagotavlja majhen,
vendar zelo pomemben dotok vode, ki je v zadnjih letih pripomogel k temu, da do botulizma v
laguni ne prihaja več. Poleti 2003 je bilo okviru projekta LIFE izvedeno še čiščenje izlivnega dela
Are, kar je še dodatno pripomoglo k boljšemu pretoku vode, ki ga je močno oviral sediment, ki
se je na ustju nabral v letih brez vzdrževanja. Dotok vode v razbremenilnik Rižane ni pomemben
le zaradi vodne lagune Škocjanskega zatoka, temveč tudi zaradi zagotavljanja biološkega
minimuma v strugi razbremenilnika. Količina stalne vode za razbremenilnik je seveda omejena
zaradi zagotavljanja biološkega minimuma v osnovni strugi reke Rižane, znaša pa 20 l/sek. Poleg
tega se skozi razbremenilnik odvajajo visokovodne konice.110
Ukrepi za povečanje dotoka sladke vode v rezervat so bistveno pripomogli k izboljšanju stanja
Škocjanskega zatoka. Bistveno večji dotok vode je po naravi poti prispeval k izboljšanju pretoka
vode v laguni, predvsem na delu, kjer se v laguno izliva Ara in ob morskem kanalu. Posledica je
izboljšanje ekoloških razmer v laguni, manjša nevarnost evtrofikacije in anoksije ter izbruha
botulizma v pozno poletnih mesecih. Čiščenje ustja Are v rezervatu je pripomoglo k povečanemu
razrastu trstičja na tem območju, s čimer se je izboljšalo stanje habitatov.111
Za celotno vodnogospodarsko ureditev Škocjanskega zatoka je Inštitut RS za vode izdelal
projektno dokumentacijo z naslovom "Krajinske in vodnogospodarske ureditve naravnega
rezervata Škocjanski zatok". Izbrana družba SCT d.d. je v začetku leta 2006 začela z izvedbo del
na Bertoški bonifiki ter s pripravljalnimi deli na deponiji. Do konca leta je bila končana večina
zemeljskih del za oblikovanje sladkovodnega močvirja na bonifiki. Izveden je bil izkop kotanje na
območju odprte vodne površine in oblikovanje položnih členjenih brežin, vodnih oken in več
zalivčkov različnih oblik na območjih, namenjenih za razrast trstičja. Na delih s plitvo in globoko
vodo so oblikovali niz gnezditvenih otočkov ter po celotnem območju bonifike vgradili jaške,
zapornice in sifone, ki danes služijo za upravljanje ustreznega vodnega režima na območju
sladkovodnega močvirja skozi vse leto. Območje bonifike ima funkcijo dodatne retencijske
površine, višino vode pa upravljavec regulira s spreminjanjem dotoka vode (jesensko
preplavljenje, predgnezditveno nižanje gladin). Globina vode razen v depresijah in centralnem
delu ne presega dveh metrov. V tem času so bili zgrajeni tudi zastiralni nasipi vzdolž trase
krožne učne poti, ki zmanjšujejo motnje na živi svet s strani obiskovalcev rezervata.112
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Slika 5: Oblikovanje sladkovodnega močvirja na Bertoški bonifiki113

Pred sanacijo lagune je bila najprej urejena deponija na Ankaranski bonifiki in postavljen
cevovod od lagune do nje. Najzahtevnejši sanacijski poseg je predstavljal izkop in prečrpavanje
200.000 m³ blata iz lagune na deponijo ter oblikovanje robnih habitatov za razrast slanuš,
sekundarnih kanalov, gnezditvenih otočkov in drugih lagunskih elementov. Ta poseg je bil
izveden v letu 2007. Koridor, iz katerega je bil odstranjen reful, je bil izbran skladno s smermi
kroženja vode v laguni. Širina koridorja je med 30 in 50 metri, globina pa do 2 metra.114
Iz rezervata so bili odstranjeni vsi kosovni odpadki, upravljavec pa redno skrbi za odstranitev
vseh manjših odpadkov, ki se v rezervatu in njegovi okolici še vedno pojavljajo. Z odstranitvijo
odpadkov v rezervatu in njegovemu vplivnemu območju se je bistveno zmanjšala nevarnost izlitij
nevarnih snovi v rezervat, povečala pa se je tudi krajinska in estetska vrednost območja.115
Površine v naravnem rezervatu, ki mejijo na ankaransko in bertoško vpadnico, predstavljajo
stično območje med rezervatom in urbano strukturo mesta Koper, kjer se v čim večji meri
nevtralizirajo negativni vplivi prometa in prisotnosti ljudi na razmere v rezervatu. Na teh
površinah so zasajena drevesa in grmovnice, ki predstavljajo fizično bariero in hkrati prostorsko
označujejo rezervat na robu mestnega jedra.116
Izvedena renaturacijska dela so omogočila povečanje in obnovo habitatov ter ustvarila ugodne
ekološke pogoje za ponovno naselitev in povečanje populacij ogroženih rastlinskih in živalskih
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vrst. S sanacijo in renaturacijo je upravljavcu uspelo obdržati, ponovno ali na novo pridobiti
mnoge habitatne tipe (glej poglavje 3.3.2 Habitati).

6.1.1. Brakični del naravnega rezervata
Brakični del naravnega rezervata obsega vodno površino oziroma laguno, plitvine in poloje ter
Jezerce. Spodnja slika prikazuje brakični del rezervata. Največji del zavzema polslana laguna s
poglobljenim osrednjim delom, ki prehaja v plitvine, poloje in gnezditvene otočke, med
železniško progo in obalno hitro cesto pa leži Jezerce.
Slika 6: Brakični del naravnega rezervata117

Sanacija in renaturacija polslane lagune je bil najzahtevnejši del oživljanja območja naravnega
rezervata, saj je laguna zaradi dolgoletnega zasipavanja v veliki meri izgubila svoj prvotni značaj.
S sanacijskimi ukrepi je bil omogočen ponoven dotok sladke vode iz Rižane preko njenega levega
razbremenilnika Are in očiščen kanal, ki predstavlja povezavo z morjem. Tako je bila ponovno
vzpostavljena izmenjava sladke in slane vode ter omogočena bioprodukcija v zatoku. S čiščenjem
in prečrpavanjem nasutega blata je bila dosežena poglobitev osrednjega dela lagune, ki
postopoma prehaja v bolj plitvo vodo, vse do območja bibavičnega pasu, kjer vodna laguna
počasi preide v poloje oziroma obrobna muljasta tla, ob plimi zalita z vodo. Na robu vodne
površine je v dno postavljenih nekaj večjih suhih krošenj dreves za počivališče čapelj. Za
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optimalno delovanje ekotopa globina vode znaša od 0 do 100 cm, le na posameznih mestih lahko
doseže globino do 200 cm. Nakloni brežin so blagi (1:10, 1:20), voda je brakična, najvišja slanost
ne sme presegati 16 ‰, le pozimi je lahko slanost višja zaradi možnosti zamrznitve.118
Slika 7: Poglobljen osrednji del lagune in oblikovani poloji in gnezditveni otočki119

Ustje reke Badaševice je urejeno kot sanitarno močvirje. Izliv je razširjen v manjšo delto in
zasajen s trsjem. Zelo drobna struktura prepleta korenin deluje kot naravna čistilna naprava za
organske odplake in težke kovine. Prek preliva z morjem oziroma morskega kanala bo speljana
ankaranska vpadnica, ob stiku preliva in zatoka pa stojijo zapornice, ki omogočajo stalen nadzor
nad nivojem vodne gladine v zatoku.120
Slika 8: Zapornice na stiku lagune s prelivom v morje121
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Zaradi obilice hrane, ki jo ponuja, pomeni obsežna nezamrznjena vodna površina v zimskih
mesecih eno najpomembnejših prezimovališč za vodne ptice v Sloveniji. Različne globine lagune,
plitvine in poloji so še posebej pomembni za pobrežnike, ki se na selitvi ustavljajo v zatoku.
Številne ptice po plitvinah iščejo hrano in si tako opomorejo za nadaljnjo pot. V laguni so
oblikovani nizi gnezditvenih otočkov, namenjenih pticam, ki gnezdijo v kolonijah. Habitat je
ciljno namenjen vrstam, ki tu množično prezimujejo. To so rdečegrli in severni slapnik, veliki
kormoran, mali ponirek, mala bela čaplja, kreheljc, raca žlicarica, mlakarica…122
Zanimivost Škocjanskega zatoka so poloji in polsuha muljasta tla, katerih površina je bila med
sanacijo povečana z materialom, pridobljenim ob čiščenju lagune, saj so taka rastišča v Sloveniji
izjemna redkost. Na ta način je bilo urejenih okoli 20 ha polojev, otočkov in višjih muljastopeščenih tal. Prej degradirani poloji so bili povečani, v osrednjem delu lagune so bili urejeni
otočki brez vegetacije, kot gnezdišča za čigre in galebe, razširjena in členovito oblikovana so
bila tudi obrežja na južnem in vzhodnem delu lagune. Globina vode niha med 0 in 10 cm, obala
je maksimalno členjena in zelo nizka, naklon brežin je izredno blag (1:10), voda je brakična, pri
čemer najvišja slanost ne sme presegati 16 ‰.123
Na polojih imajo svoje rastišče rastline morskih obrežij, prilagojene na rast na slanih tleh.
Habitat je ciljno namenjen predvsem vrstam, ki med preletom naših krajev tu redno počivajo ali
gnezdijo. To so prodniki, martinci, kljunači, deževniki… Na novo oblikovanih površinah so že med
izvedbo del gnezdili trije pari beločelega deževnika (Charadrius alexandrinus) in dva para
polojnika (Himantopus himantopus).124
K brakičnemu delu naravnega rezervata štejemo tudi t. i. Jezerce, polslano mlako, ki ohranja
vitalno povezavo z laguno. Območje Jezerca je precej nedostopno, napaja ga predvsem močan
podzemni izvir, na enem mestu najdemo vegetacijo muljastih tal, sicer pa je na robu obraščeno
z ozkim pasom trstičevja in njegovimi halofitnimi spremljevalci. Bregove Jezerca je treba pustiti,
da jih znova preraste trstičevje.125

6.1.2. Sladkovodni del naravnega rezervata
Na Bertoški bonifiki je urejeno sladkovodno močvirje kot nadomestilo za uničena močvirja, ki so
se pred degradacijo razprostirala ob izlivu reke Badaševice v laguno Škocjanskega zatoka. S tem
je omogočeno bivanje in razmnoževanje velikemu številu rastlinskih in živalskih vrst.
Na območju bonifike je bilo popolnoma opuščeno pridelovanje poljščin in trajnih kultur. Od leta
2001 je bila bonifika v okviru upravljavskih ukrepov redno košena. Na ta način je bila
odstranjena odvečna biomasa za kasnejše oblikovanje sladkovodnega močvirja. Leta 2002 je bil
odstranjen tudi 3 ha velik sadovnjak, ki se je razprostiral na območju bodočega močvirja s stalno
vodo. Ti ukrepi so vplivali na zmanjšanje organskega obremenjevanja in izlitja nevarnih snovi
(npr. škropiv) v vodni sistem ter na zmanjšanje motenj živega sveta rezervata.126
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DOPPS, 1998
DOPPS, 1998
Obnova in ohranjanje habitatov in ptic v naravnem rezervatu Škocjanski zatok, 2007
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Slika 9: Bertoška bonifika med urejanjem127

Slika 10: Urejeno močvirje na Bertoški bonifiki128

Ureditev sladkovodnega močvirja na Bertoški bonifiki je potekala od začetka leta 2006 do marca
leta 2007. Material, izkopan pri oblikovanju habitatov je vgrajen v zastiralne nasipe ob krožni
učni poti. Na celotnem območju bonifike so vgrajeni jaški, zapornice in sifoni, ki so namenjeni
upravljanju vodnega režima. Vgrajene so tudi zapornice za dotok vode iz Are in prag na Ari, ki
preprečuje vdor plime v sladkovodni del rezervata.129

Slika 11: Gradnja zastiralnih nasipov130

Slika 12: Vzpostavitev dotoka Are na bonifiko131
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DOPPS, 2006; cv: Mozetič, 2007
DOPPS, 2007; cv: Mozetič, 2007
Obnova in ohranjanje habitatov in ptic v naravnem rezervatu Škocjanski zatok, 2007
130
Mozetič, 2007
131
Mozetič, 2007
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Slika 13: Jaški na bonifiki za nadzor višine vode132

Slika 14: Prag na Ari133

Občasno poplavljeni močvirni travniki južnega dela bonifike v času selitve nudijo obilico hrane in
primerno počivališče različnim vrstam ptic. Travnati otočki v pomladnih mesecih služijo kot
primerna gnezdišča za polojnike in druge močvirske ptice. Območje travnikov upravljavec
vzdržuje s košnjo po koncu gnezditvene sezone, v prihodnosti pa tudi z nadzorovano pašo, ki jo
bodo opravljali podolsko govedo (boškarini) in kamarški konji. Novembra 2008 sta v zatok prispeli
dve kamarški kobili, čez čas bodo pripeljali še konja. Živali bodo privabile še kravje čaplje in
druge ptice ter prispevale k naravnemu življenjskemu ciklu zaščitenega močvirnega območja.134

Slika 15: Podolsko govedo135

Slika 16: Kamarška konja136

Območje bonifike ima funkcijo dodatne retencijske površine, vodni režim pa upravljavec regulira
s spreminjanjem dotoka vode. Spomladi zadržujejo na bonifiki malo več vode, ob gnezditvi voda
tudi zaradi izhlapevanja upade, poleti je vode najmanj, kakšno leto pa lahko bonifiko tudi
popolnoma izsušijo. Jeseni, ko se ptice spet ustavljajo na preletu, začnejo upravljavci ponovno
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Mozetič, 2007
Mozetič, 2007
Mozetič, Šalaja, 2002
135
Mozetič, 2005; cv: Mozetič, 2007
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Mozetič, 2005; cv: Mozetič, 2007
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dvigati vodostaj in pozimi bonifiko popolnoma preplavijo. To je naraven cikel nihanja vode v
močvirjih, na območju bonifike pa je vzdrževan s pomočjo zapornic.137
Slika 17: Vodni režimi na bonifiki, glede na letni čas138

137
138

Mozetič, 2007
Mozetič, 2005; cv: Mozetič, 2007
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Močvirni travniki proti severni strani bonifike prehajajo v predele z globljo vodo. Obrobne dele
prerašča trstičje, kjer varno zavetje najdejo različne vrste tukalic in ponirkov. Znotraj območij z
globoko vodo so oblikovani gozdnati otočki, ki služijo kot počivališča in potencialna gnezdišča za
različne vrste čapelj. Hkrati na takšnih gozdnatih otočkih rade posedajo tudi številne ujede.
Habitat je ciljno namenjen zimskim in preletnim gostom ter gnezdilkam npr. ponirki, čaplje,
tukalice, ptice pevke…139
Že prva gnezdilna sezona po ureditvi je v rezervat privabila veliko število ptic. Opaženih je bilo 5
gnezdečih parov čapljic (Ixobrychus minutus), vsaj 15 parov rakarjev (Acrocephalus
arundinaceus), 20 parov srpičnih trstnic (Acrocephalus scirpaceus) in okoli 15 parov malih
ponirkov (Tachybaptus ruficollis).140

6.2. Parkovna ureditev
V skladu z določbami zakona in namembnostjo rezervata (predvsem rezervatna in biotopska, pa
tudi rekreacijska in vzgojno-izobraževalna) se v rezervatu lahko odvijajo naslednje dejavnosti:141


usmerjen obisk, vodenje obiskovalcev;



ekoturizem;



usmerjena rekreacijska dejavnost na robu rezervata;



okoljska vzgoja in izobraževanje;



ekstenzivna paša (kamarški konji, voli boškarini, istrski osli), košnja;



ustrezna raziskovalna dejavnost.

Ureditev parkovne infrastrukture je glavni predpogoj za dosego razvojnih ciljev Škocjanskega
zatoka, torej rezervata odprtega za javnost z izobraževalno, osveščevalno in znanstvenoraziskovalno funkcijo. V sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije je bil avgusta
2005 objavljen javni natečaj za oblikovanje objektov in dopolnitev krajinske ureditve
rezervata.142
Zaradi razmeroma majhne površine in možnosti motenj s strani obiskovalcev je nujno, da je
rezervat opremljen z ustrezno parkovno infrastrukturo, ki preprečuje negativen vpliv na živi svet
rezervata (krožna učna pot z opazovališči, zastiralni nasipi, opazovalnice, informacijski center,
hlev in obora za govedo…). Hkrati mora parkovna infrastruktura služiti za podajanje pomembnih
naravovarstvenih, ekoloških, zgodovinskih, kulturnih, krajinskih in drugih vsebin. Po končani
ureditvi bo rezervat obiskovalcem nudil možnosti za izobraževanje, opazovanje ptic in drugih
živalskih in rastlinskih vrst ter polno doživljanje ohranjene narave v vseh letnih časih. Parkovna
infrastruktura in program rezervata bosta nudila nemoten obisk tudi osebam s posebnimi
potrebami (invalidi, slepi in slabovidni, gluhi in gluhonemi), s čimer bo Škocjanski zatok postal
prvo zavarovano območje v Sloveniji, popolnoma osredotočeno na enake možnosti.143
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Mozetič, Šalaja, 2002
Obnova in ohranjanje habitatov in ptic v naravnem rezervatu Škocjanski zatok, 2007
Odlok o varstvu in razvoju naravnega rezervata Škocjanski zatok, 1999
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Mozetič, Šalaja, 2005
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Slika 18: Opazovališče144

Slika 19: Krožna učna pot z zastiralnim nasipom145

Slika 20: Informacijska tabla146

144

Učakar, 2008
Učakar, 2008
146
Učakar, 2008
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Karta 4: Parkovna ureditev naravnega rezervata Škocjanski zatok147

Vstopna točka v rezervat je s ceste Bertoki – Srmin, kjer se začne krožna učna pot, ki je speljana
po obrobju sladkovodnega dela rezervata. Pot poteka od vhoda v rezervat med trstičjem

147

STYLE HOUSE/Alfio Scarpa, Monfalcone, Italija, 2008; cv: Mozetič, 2008
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severnega dela bonifike, se na zahodnem delu ob nasipu med bonifiko in laguno približa
brakičnemu delu rezervata in nadaljuje mimo opazovalnice preko močvirnih travnikov ob Ari do
skrajne vzhodne točke bonifike, kjer zavije nazaj proti vhodu. Pot je speljana po delih rezervata,
kjer širši varovalni pas ne zmanjša optimalnega delovanja habitata. Če bi namreč pot prečkala
habitata obkanalnega trsja in polojev, bi moral biti varovalni pas zaradi ozkosti in odprtosti tako
širok, da bi habitata izgubila svojo funkcijo. Krožna pot se na ključnih mestih razširi v urejena
opazovališča z izobraževalno vsebino.148
Odlok o ureditvenem načrtu za območje naravnega rezervata Škocjanski zatok v 8. členu določa,
da bo vstop v rezervat omejen na pet vstopnih točk. Končna ureditev bo tako sledeča:149


glavni vhod bo ostal na Bertoški bonifiki, po dostopni cesti, ki se odcepi z obstoječe
asfaltne ceste. Ob dostopni cesti bodo postavljene pojasnjevalne table, z zasaditvami
drevnine in drugimi ureditvami pa bo glavni vhod v rezervat vizualno poudarjen oziroma
ustrezno označen. Dostopna cesta bo vodila do parkirnih prostorov in do informacijskega
centra ter ploščadi ob njem, kjer se bo navezala na krožno učno pot;



druga vstopna točka bo urejena z mestne strani zatoka, in sicer z Ankaranske ceste v
bližini izlivnega dela Badaševice, ob tem vstopu pa bo postavljen manjši objekt;



tretja vstopna točka v rezervat bo urejena s severne strani rezervata in se bo na
območju med opazovalnico na polojih in morskim kanalom navezala na pešpot v
rezervatu. Vstopni točki na severni strani rezervata se bosta medsebojno povezali s
pešpotjo, ki bo vodila po obrobju ekstenzivnih travnikov zahodno od varovalnega jarka,
in s katere bodo možni razgledi po laguni. 100 m pred vzhodno vstopno točko na severni
strani rezervata se bo od te poti odcepila pešpot, ki bo vodila do manjše opazovalnice na
zemeljskem nasipu ob laguni;



četrta in peta vstopna točka bosta urejeni na južnem robu rezervata v okviru kolesarske
steze. Obe točki bosta opremljeni z označevalnimi in pojasnjevalnimi tablami.

Ob glavnem vhodu v rezervat bo zgrajen informacijski center, kjer bodo obiskovalci dobili
informacije o Škocjanskem zatoku. Njegov namen bo poleg informativnega tudi izobraževalen,
študijski, in naravovarstven. Osrednja opazovalnica bo zgrajena ob krožni učni poti na nasipu
med laguno in Bertoško bonifiko. Objekt bo zasnovan tako, da se bodo iz njega odpirali
panoramski pogledi na brakični in sladkovodni del rezervata, kletni in deloma pritlični del pa bo
vgrajen v nasip, tako da bo omogočeno tudi opazovanje podvodnega življa. Gradnja centra za
obiskovalce naj bi se začela v začetku leta 2010.150
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Program varstva in razvoja…, 2007
Odlok o ureditvenem načrtu za območje naravnega rezervata Škocjanski zatok, 2002, str. 16737
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Slika 21: Bodoči informacijski center151

Slika 22: Bodoča osrednja opazovalnica152

Do izgradnje vse parkovne infrastrukture vodi DOPPS začasni informacijski center za potrebe
upravljanja rezervata, izvajanje delavnic ter predstavitev in osveščanje širše javnosti. Začasni
informacijski center se nahaja v Kopru (Staničev trg 16). Med najpomembnejšimi cilji začasnega
informacijskega centra so informiranje javnosti in obiskovalcev o rezervatu, njegovih naravnih
vrednotah ter bodočih funkcijah in o urejanju rezervata, osveščanje javnosti in uresničevanje
razvojnega cilja rezervata v smislu izvajanja vzgoje in izobraževanja ter znanstveno raziskovalne
dejavnosti. Začasni informacijski center predstavlja tudi informacijsko točko za partnerje
neformalne mreže upravljavcev severno-jadranskih mokrišč, kjer slovenska javnost lahko dobi
informacije o drugih mokriščih v skupnem severno-jadranskem prostoru.153
Vzgojno-izobraževalne ter promocijske aktivnosti upravljavca z uporabo zgrajene parkovne
infrastrukture so v začetnem obdobju odigrale izjemno vlogo pri vzdrževanju pozitivne podobe
rezervata pri glavnih ciljnih skupinah, predvsem lokalnemu prebivalstvu. To je vplivalo tudi na
porast okoljske in naravovarstvene osveščenosti lokalnega prebivalstva in poudarilo prispevek
rezervata k izboljšanju bivalne ravni mesta Koper. Urejanje rezervata je kot modelni projekt v
podporo podobnim projektom v Sloveniji in tujini.154

6.2.1. Coniranje naravnega rezervata
Osnova za coniranje rezervata je Zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok, ki z vidika
prevladujočih habitatov in varstvenega režima rezervat deli v dve območji:155


1. območje: sladkovodni del – Bertoška bonifika,



2. območje: brakični del – laguna z Jezercem in obrobnimi območji (varstveni režim je na
tem območju strožji, prepovedano je zadrževanje in spreminjanje namembnost zemljišč).
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Ravnikar Potokar Ahitekturni biro d.o.o., 2006; cv: Mozetič, 2007
Program varstva in razvoja…, 2007
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Coniranje območja rezervata je smiselno glede na ekološke in funkcionalne kriterije. Pri
coniranju glede na ekološke kriterije je kot izhodišče upoštevana razdelitev v dve območji na
podlagi Zakona o naravnem rezervatu Škocjanski zatok. Ekološke cone so opredeljene na podlagi
predvidenih habitatnih tipov, ki so bili s sanacijo in renaturacijo oblikovani na območju rezervata.

Preglednica 2: Ekološke cone naravnega rezervata156

EKOCONA

LOKACIJA

NAČRTOVANI HABITATI

CILJE VRSTE

1. območje: sladkovodni del rezervata – Bertoška bonifika
Ekocona 1:
Sladkovodno
močvirje s sestoji
trstičja

severni del bonifike,
vključno z območjem
izven rezervata
("trikotnik", brez
slanišča)

Ekocona 2:
Vlažni in močvirni

južni del bonifike

travniki

sladkovodno močvirje,

čapljica in vrste s

sladkovodno ali somorno trstičje,

podobnimi ekološkimi

trstičje na suhih tleh,

zahtevami, npr. liska,

gnezditveni otočki v plitvinah

tukalice, polojnik

zmerno vlažna rahlo zaslanjena

polojnik;

ekstenzivna travišča Bonifike,

na prezimovanju:

delno poplavljena v
gnezditvenem obdobju

žvižgavka, raca
žličarica

območje izven
Ekocona 3:
Slanišče v trikotniku

rezervata na

slanišče (ostanki polsuhih slanih

severnem delu

muljasto-peščenih tal, poraslih s

Bertoške bonifike

slanušami trajnicami)

-

(t.i. "trikotnik")
Ekocona 4:
Ara s pritokom v

južni del bonifike

rezervat

sladkovodno in somorno trstičje,
gozdič bele vrbe ob izlivu Are

čapljica, liska,
zelenonoga tukalica,
mokož, rakar, svilnica

toploljubna grmišča, bogata z
Ekocona 5:

obrobje bonifike,

lesnimi vrstami, na slanih tleh

Obrobni predeli,

območja namenjena

tudi s tamarisko, mlake za

nehabitatnemu

dvoživke in nevretenčarje,

urejanju – parkovni

sladkovodno močvirje s

infrastrukturi

prevladujočim ločkovjem in

namenjeni
obiskovalcem

-

manjšimi sladkovodnimi mlakami
2. območje: brakični del rezervata – laguna z Jezercem in obrobjem

156
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slana ali polslana voda različnih
globin s plitvinami; muljasti in

Ekocona 6:

osrednji del

peščeni poloji, kopni ob oseki,

Laguna

naravnega rezervata

potencialno se lahko po obnovi
razvije tudi habitatni tip obalne
lagune

različne vrste rac,
liske, ponirki na
prezimovanju;
različne vrste
pobrežnikov in čapelj
na preletu, druge
vodne ptice

sredozemska slanoljubna
grmičevja (Sarcocornetea
fruticosi), sredozemska slana
travišča (Juncetalia maritimi),
Ekocona 7:

vsi obrobni predeli

Robni habitati

lagune

pionirski sestoji vrst rodu
Salicornia in drugih enoletnic na

beločeli deževnik

mulju in pesku, slane luže z
redko vrsto obmorsko rupijo,
zaslajeno trstičje s slanušami,
trajna morska močvirja –
obmorsko ločkovje

Ekocona 8:
Gnezditveni otočki

v bližini SZ obale
lagune

-

beločeli deževnik,
mala čigra

brez vegetacije
vodna površina v J
delu rezervata, med
Ekocona 9:

hitro cesto in

Jezerce

neposredni bližini

železniško progo v

sladkovodno in somorno trstičje

čapljica, rakar,
svilnica

avtobusne/železniške
postaje v Kopru
toploljubna grmišča na nasipih,
bogata z lesnimi vrstami, na

Ekocona 10:
Obrobni predeli,
namenjeni
obiskovalcem

vsi obrobni predeli
lagune in Jezerca

slanih tleh tudi s tamarisko,
sladkovodno močvirje s

-

prevladujočim ločkovjem in
manjšimi sladkovodnimi
mlakami, trstičje na suhih tleh
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Karta 5: Ekološke cone v naravnem rezervatu Škocjanski zatok157

Pri coniranju na funkcionalne enote je bila upoštevana predvsem dostopnost za obiskovalce:158


cona je v funkciji varstvenih ciljev rezervata, kjer neposredni dostop obiskovalcem ni
dovoljen in je glavni cilj ohranjanje redkih in ogroženih habitatov, ptic in biotske
pestrosti;



cona je v funkciji razvojnih ciljev rezervata, torej namenjena izvajanju izobraževalne,
raziskovalne in rekreativne funkcije rezervata.

V rezervatu prevladujejo cone, namenjene ohranjanju narave.

Preglednica 3: Funkcionalne cone naravnega rezervata159

FUNKCIONALNA CONA
Funkcionalna cona 1:
Sladkovodni del
rezervata na Bertoški
bonifiki, namenjen
izključno varstvenim
ciljem

LOKACIJA

celotno območje
Bertoške bonifike znotraj
rezervata, vključno z
območjem urejanja izven
rezervata (t.i. "trikotnik")

NAČRTOVANA RABA
ureditev območja, namenjenega ohranjanju ogroženih
živalskih in rastlinski vrst ter večanju biotske pestrosti
območja, natančneje oblikovanju sladkovodnega
močvirja z različnimi sladkovodnimi habitati,
ohranjanju vlažnih in močvirnih travnikov in slanišča
na severnem delu

157
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osrednji del naravnega

ureditev območja, strogo namenjenega ohranjanju

Funkcionalna cona 2:

rezervata med avtobusno

ogroženih živalskih in rastlinski vrst ter večanju

Laguna z Jezercem in

postajo J od območja do

biotske pestrosti območja, s poglobitvijo centralnega

strogo varovanimi

površin v lasti MO Koper,

dela lagune in izkopom 200.000 kubičnih metrov

robnimi habitati in

ki jih trenutno Luka

blata, oblikovanjem in povečanjem ogroženih

gnezditvenimi otočki

Koper uporablja kot

habitatov slanuš enoletnic in trajnic ter gnezditvenih

parkirišče

otočkov

obrobni deli naravnega

ureditev območja za obiskovalce, izgradnja parkovne

rezervata na Bertoški

infrastrukture (center za obiskovalce, centralna

Funkcionalna cona 3:

bonifiki in pod

opazovalnica in krožna učna pot z opremljenimi

Območje, namenjeno

ankaransko vpadnico,

opazovališči na bonifiki, pot z opazovališči in

obiskovalcem

kjer se predvideva

opazovalni stolp pod ankaransko vpadnico), oprema in

ureditev parkovne

izvajanje izobraževalne, raziskovalne in rekreacijske

infrastrukture

funkcije rezervata

Karta 6: Funkcionalne cone v naravnem rezervatu Škocjanski zatok160

Po Jeršiču lahko "rekreacija ogrozi rekreacijsko zmožnost pokrajine, tako z neustrezno
razporeditvijo, oblikovanjem ali dimenzioniranjem rekreacijske in turistične infrastrukture kot
tudi s samo rekreacijsko dejavnostjo."161 V naravnem rezervatu Škocjanski zatok je za rekreacijo
namenjena le ena funkcionalna cona, pri čemer so dovoljene le ekstenzivne oblike rekreacije
(torej tiste, ki jih izvajamo z lastno telesno energijo), ki se večinoma vežejo na spoznavanje in

160
161

Program varstva in razvoja…, 2007 | Legenda in merilo: Tjaša Učakar
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opazovanje narave. Objekti, namenjeni obiskovalcem, bodo skladni z okoljem in kot taki ne bodo
predstavljali večjega posega v naravni rezervat.

6.3. Upravljalni načrt 2007 – 2011
Zakon o ohranjanju narave (ZON) določa načrt upravljanja zavarovanega območja, na podlagi
katerega se izvaja upravljanje zavarovanega območja. "Načrt upravljanja je programski akt, s
katerim se določijo razvojne usmeritve, način izvajanja varstva in upravljanja rezervata,
podrobnejše usmeritve za varstvo naravnih vrednot ter za vzpostavitev in ohranjanje ugodnega
varstvenega statusa prednostnih habitatov in vrst v naravnem rezervatu Škocjanski zatok ob
upoštevanju potreb lokalnega prebivalstva in drugih razvojnih ciljev rezervata."162
DOPPS je na podlagi ZON-a in priporočil za izdelavo načrtov upravljanja organizacij Eurosite in
RSPB (Royal Society for Protection of Birds, BirdLife v Veliki Britaniji) pripravil načrt upravljanja
za naravni rezervat. Pri pripravi vsebine načrta so upoštevali rezultate izvedenega monitoringa,
predhodnih raziskav, ekspertnih mnenj, strokovnih podlag, izvedbene dokumentacije ter
izmenjave izkušenj v okviru neformalne mreže upravljavcev severnojadranskih mokrišč Adriawet.
Zaradi sukcesije in nepredvidljivih naravnih procesov je upravljanje s habitati zastavljeno precej
fleksibilno, tako da omogoča prilagajanje spremenljivim naravnim pogojem po ureditvi
rezervata.163
Načrt upravljanja z naslovom "Program varstva in razvoja naravnega rezervata Škocjanski zatok
za obdobje 2007 – 2011" predstavlja vsebinsko nadaljevanje Programa varstva in razvoja 1999 –
2003.
Cilji upravljanja območja so v tem obdobju osredotočeni predvsem na ohranjanje ugodnega
stanja naravnih vrednot in ugodnega varstvenega statusa ogroženih rastlinskih in živalskih vrst
ter habitatnih tipov na celotnem območju rezervata. Dolgoročni cilji so sledeči:164


doseganje varstvenih ciljev naravnega rezervata Škocjanski zatok, ki izhajajo iz
razglasitev območja kot pomembnega območja naravnih vrednot, ekološko pomembnega
območja, kot državnega naravnega rezervata, kot območja Nature 2000 in kot območja v
mreži severno-jadranskih mokrišč s pomembnimi populacijami ciljnih vrst in habitatnih
tipov, varovanih na nacionalni in mednarodni ravni;



zagotovitev izvajanja razvojnih funkcij rezervata, odprtega za javnost, ki bo ob
upoštevanju varstvenih ciljev omogočal sprostitev in oddih ter kakovostno doživljanje
narave za obiskovalce in lokalne prebivalce;



zagotovitev izvajanja izobraževalne funkcije za izobraževalne ustanove in posameznike
ter izvajanja znanstveno-raziskovalne dejavnosti;



uporabitev območja kot modelnega primera dobre naravovarstvene prakse in tako
pozitivno vplivati na nacionalno okoljsko politiko in iniciative.

Za dosego ciljev naravnega rezervata je upravljavec določil 13 operativnih ciljev, pri vsakem
cilju pa še upravljavske strategije s predvidenimi ukrepi in terminski načrt dela. Načrt
upravljanja predvideva tudi strategije in ukrepe, namenjene doseganju in vzdrževanju ugodnega
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varstvenega statusa vrst in habitatnih tipov Natura 2000. Temu so neposredno namenjeni cilji 1-7,
cilji 8-13 pa cilje Nature 2000 posredno podpirajo.165
Prioritetne dejavnosti za dosego ciljev rezervata so:166


dokončanje gradbenih del za oblikovanje 12 ha območij s stalno vodo in sestoji trstičja
na Bertoški bonifiki, za oblikovanje 13 ha vlažnih in močvirnih travnikov in vgradnje
vodnogospodarskih objektov;



upravljanje celotnega območja Bertoške bonifike;



izvedba očiščevalnih del v laguni ter vzpostavitev delovanja sistema plimne črpalke in
nadzor delovanja;



oblikovanje robnih habitatov v laguni, usklajeno s predvidenimi deli za odstranjevanje
sedimenta ter repopulacija vegetacije, skupaj z oblikovanjem in vzdrževanjem ugodnih
gnezditvenih pogojev za beločelega deževnika in malo čigro;



dolgoročni integralni monitoring biotskih in abiotskih parametrov ter raziskave;



promocija rezervata prek odmevnih dogodkov in medijev, predstavitve rezervata in
sodelovanje z vsemi sektorji lokalne skupnosti in drugimi območji in stanovskimi
organizacijami, navezava rezervata na zaledje;



izgradnja, oprema in vzdrževanje parkovne infrastrukture (krožna učna pot z opazovališči
in mlakami za dvoživke in nevretenčarje, centra za obiskovalce s spremljajočimi
manipulativnimi površinami in centralne opazovalnice na Bertoški bonifiki ter objektov,
poti in druge parkovne infrastrukture na območju pod ankaransko vpadnico);



izdelava in izvedba izobraževalnega programa rezervata in drugih programov in
prireditev za obiskovalce;



priprava in izvedba tržne strategije ter učinkovito upravljanje rezervata;



naravovarstveni nadzor nad celotnim območjem;



izvedba vseh ukrepov za izboljšanje kakovosti vode v rezervatu, vključno z rehabilitacijo
ptic v primeru onesnaženj;



podaljšanje koncesijske pogodbe kot predpogoj za uspešno izvedbo načrta upravljanja;



pridobitev pristojnosti za upravljanja za območja, ki so znotraj meja ureditvenega
načrta, vendar izven meja rezervata.

6.4. Viri financiranja
Zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok v 14. členu določa, da se sredstva za upravljanje
rezervata pridobivajo iz državnega proračuna, sredstev lastne dejavnosti upravljavca v zvezi z
rezervatom, vključno z vstopninami, dotacij in donacij ter drugih virov.167
V obdobju 1999 - 2006 je upravljavec za upravljanje rezervata, vključno z investicijami v imenu
države, ki jih izvaja v skladu s koncesijsko pogodbo, pridobival sredstva neposredno iz
proračunske postavke naravni rezervat Škocjanski zatok in iz ostalih virov, kot so nacionalna in
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evropska sredstva na javnih razpisih, dotacije organizacij, kot sta BirdLife International in
Wetlands International, sponzorstva ter drugi manjši viri.168
Tudi v obdobju 2007 - 2011 upravljavec pridobiva sredstva iz vseh v zakonu navedenih virov z
izjemo vstopnin. V skladu z Odredbo o pogojih obiskovanja in zadrževanja v naravnem rezervatu
Škocjanski zatok (Uradni list RS, 58/01) je namreč vstop v rezervat brezplačen, upravljavec pa
lahko obiskovalcem zaračunava storitve, ki jim jih nudi, vključno z vodenjem ter ogledom
razstav in druge interpretacije v informacijskem centru.169

6.4.1. Evropska nepovratna sredstva
Upravljavci naravnega rezervata so za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev pripravili več
uspešnih projektov.170
V okviru Programa LIFE III Narava so pripravili projekt z naslovom Renaturacija in ohranjanje
habitatov in ptic v NR Škocjanski zatok. Cilji projekta so bili "obnoviti, povečati in ohranjati
življenjska okolja oziroma habitate ogroženih živalskih in rastlinskih vrst v naravnem rezervatu
Škocjanski zatok po industrijski degradaciji v 80. letih preteklega stoletja, […] ustvariti primerne
pogoje za varstvo ptic […], odpraviti posledice starih okoljskih bremen […], okoljsko osveščanje
lokalnega prebivalstva […] ter trajnostni razvoj Kopra in okolice."171 Nosilec projekta je bil DOPPS,
partner pa Ministrstvo RS za okolje in prostor. Vodnogospodarska in krajinska ureditev
Škocjanskega zatoka je bil v Sloveniji pilotni projekt, zaradi spreminjajoče zakonodaje se je
podaljšal iz predvidenih treh na šest let. Projekt je bil sofinanciran s strani EU preko programa
Life III, ki je eno bistvenih orodij, s katerim je EU omogočila izvajanje določb Direktive o
habitatih in Direktive o pticah. Projekt je poleg EU financirala še Luka Koper, potekal pa je med
01. julijem 2001 in 30. junijem 2007.172
V okviru Programa pobude Skupnosti INTERREG Slovenija – Italija 2000-2006 so pripravili projekt z
naslovom Škocjanski zatok – učilnica v naravi za vsakogar (Zatok). Cilj projekta je bil
prispevati k dolgoročnemu varstvu severnojadranskih mokrišč z razvojem obiskovalcu namenjenih
funkcij teh območij. Namen projekta je bil vzpostaviti pogoje za izvajanje obiskovalcem
namenjenih funkcij v naravnem rezervatu Škocjanski zatok z delno izvedbo kakovostne in
nediskriminatorne opreme krožne učne poti na Bertoški bonifiki, izvedbo javnega natečaja in
pripravo projektne dokumentacije za informacijski center in druge načrtovane objekte. Izvajanje
projekta je potekalo med 01. februarjem 2005 in 30. septembrom 2008, partnerji v projektu pa
so bili poleg DOPPS-a še Park Škocjanske jame v Sloveniji in upravljavca naravnega rezervata na
izlivu Soče (občina Staranzano in Konzorcij Socialnih kooperativ Il Mosaico) ter Zadruga Dob v
Italiji.173
V okviru Programa pobude Skupnosti INTERREG Slovenija – Italija 2000-2006 so upravljavci
pripravili tudi projekt z naslovom Natura 2000 za boljšo kakovost življenja (Natura Primorske).
Izvajanje projekta je potekalo med 01. januarjem 2006 in 30. septembrom 2008. Cilj projekta je
bil prispevati k uspešnemu dolgoročnemu varstvu območij Natura 2000 in drugih območij
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naravnih vrednot in s tem k celovitemu trajnostnemu razvoju čezmejnega območja. Projekt je
bil namenjen oblikovanju primerov dobre prakse pri povezovanju ohranjanja narave z
usmerjanjem trajnostnega razvoja podeželja in iskanjem novih razvojnih možnosti z razvojem
tržnih strategij. K varstvu Nature 2000 so po strokovni plati pripomogli z izdelavo upravljavskih
smernic za varovane vrste ptic, podprte z nekaterimi raziskavami vrst in habitatov ter
vzpostavitvijo mreže skrbnikov območij. S promocijskimi in izobraževalnimi aktivnostmi so
naravne vrednote in biotsko raznovrstnost območij Natura 2000 približali ciljnim skupinam,
prispevali k dvigu zavesti in odgovornejšemu odnosu do narave. Partnerji v projektu so bili poleg
DOPPS-a še Zavod RS za varstvo narave, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (Kmetijsko
gozdarski zavod Nova Gorica), Razvojno društvo Pliska in Park Škocjanske jame v Sloveniji ter
Konzorcij Socialnih kooperativ Il Mosaico (upravljavec naravnega rezervata na izlivu Soče) in
Občini Zgonik in Repentabor v Italiji.174
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7. Stanje naravnih vrednot in vplivi iz okolice
7.1. Stanje v rezervatu
Sanacija in renaturacija sta bistveno pripomogli k izboljšanju stanja okolja na območju
Škocjanskega zatoka. S povečanjem pritoka vode in zmanjšanjem organskega onesnaževanja so
se bistveno izboljšale ekološke razmere v sladkovodnem in brakičnem delu rezervata.
Minimizirana je nevarnost evtrofikacije, anoksije in botulizma. Bistveno se je izboljšalo stanje
hidroloških in botaničnih naravnih vrednot. Zmanjšale so se motnje na živi svet rezervata,
izboljšalo se je tudi stanje avifavne in zooloških naravnih vrednot nasploh.175
Od leta 1999 dalje so se v Škocjanskem zatoku izvajale številne raziskave, namenjene predvsem
evidentiranju izhodiščnega stanja naravnih vrednot pred začetkom obnove rezervata.
Upravljavec in odgovorno ministrstvo sta zagotovila stalen monitoring avifavne, kakovosti vode in
hidroloških parametrov.176
Monitoring kakovosti vode je namenjen sprotnemu ugotavljanju stanja na podlagi rednih
mesečnih meritev fizikalno-kemijskih parametrov in občasnih kemijskih in mikrobioloških
preiskav. Redne meritve niso pokazale večjih odstopanj v osnovnih fizikalnih in kemijskih
parametrih vode. Monitoring je namenjen tudi ugotavljanju kršitev 5. člena Zakona o NRŠZ, ki
prepoveduje tiste dejavnosti v okolici rezervata, ki poslabšujejo kakovost vode v rezervatu.
Monitoring hidroloških parametrov je priskrbel podatke o nivojih vodne gladine za načrtovanje
obnove lagune, predvsem robnih habitatov in kasnejše upravljanje le-te.177
Monitoring avifavne je namenjen spremljanju vrstne sestave in velikosti populacij ptic, ki živijo v
rezervatu, s posebnim poudarkom na vrstah iz Dodatka 1 Direktive o pticah. Podatki so bili tudi
podlaga za uvrstitev Škocjanskega zatoka med območja Natura 2000. Podatki zaradi različnih
metodologij spremljanja ptic od leta 1979 do danes niso v celoti primerljivi, kažejo pa ključne
procese v rezervatu in njihovo smer.178
V obdobju izdelave tega dela so bili podatki monitoringa še v obdelavi in nam zato niso bili
dostopni.
Ptice so s strani biologov priznane kot najboljši indikator ohranjenosti okolja. Ptičje oglašanje
omogoča kvalitetno izvajanje monitoringa. Laže bi bilo sicer prešteti rastline, vendar se ne
nahajajo dovolj visoko na prehranjevalni lestvici. Ptice zaradi svojega visokega položaja na
prehranjevalni verigi pokažejo na vse nižje nivoje naravnih procesov. Druga zelo pomembna
značilnost je njihova mobilnost, ki jim omogoča hitro reakcijo na spremembe v krajini. Če se
razmere zanje poslabšajo, bodo zelo hitro izginile, če se izboljšajo, se lahko celo vrnejo.
Mobilnost jim omogoča, da se razporejajo glede na obstoječe parametre, ki trenutno vladajo v
okolju.179
Pred degradacijo je bilo na območju Škocjanskega zatoka in njegove okolice opaženih 200
različnih vrst ptic, med njimi 75 vrst gnezdilk in 125 vrst med pomladansko ali jesensko selitvijo.
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Zaradi degradacije se je število vrst drastično znižalo, kar še zlasti velja za gnezdilke, po
zavarovanju in renaturacijskih ukrepih pa se je spet začelo povečevati.

Grafikon 2: Število evidentiranih ptic po letih180
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Število evidentiranih vrst po letih je naslednje:181


v letih 2001-02 je bilo v rezervatu evidentiranih 132 vrst ptic, od tega jih je v rezervatu
in neposredni okolici gnezdilo 50 vrst (37 znotraj meja rezervata);



v letih 2003-04 je število opazovanih vrst ptic zraslo na 145, od tega jih je v rezervatu in
neposredni okolici gnezdilo 51 vrst (38 znotraj meja rezervata);



v letu 2005 je bilo v rezervatu evidentiranih 188 vrst ptic, od tega jih je v rezervatu in
neposredni okolici gnezdilo 55 vrst (42 znotraj meja rezervata),



v letu 2006 je število opazovanih vrst ptic zraslo na 199, število gnezdilk pa je ostalo
nespremenjeno, torej 55 vrst, od tega 42 vrst znotraj meja rezervata;



v letu 2007 se je število opaženih vrst ptic povečalo na 204.

Povečale so se tudi populacije ptic na selitvi in prezimovanju, ki so v zatoku ponovno našle
primerna počivališča in dovolj hrane. Posebno zgovoren podatek je populacija prezimujočih lisk
(Fulica atra), katerih število se je iz štiri do pet tisoč osebkov pred degradacijo v zimi 1991-92
zmanjšalo le na 30 osebkov, po prekinitvi degradacijskih procesov pa je začelo spet počasi
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naraščati, in sicer do 350 osebkov v sredini 90. let prejšnjega stoletja, po letu 2000 pa so
prezimujoče populacije štele že do 500 osebkov.182

7.2. Stanje v okolici
Stanje naravnih vrednot Škocjanskega zatoka ni odvisno le od upravljanja in dejavnosti v
rezervatu, ampak v veliki meri tudi od vplivov iz okolice. Naravni rezervat Škocjanski zatok
predstavlja zeleno oazo v sicer urbaniziranem okolju. Obdajajo ga mesto Koper, Luka Koper,
obalna hitra cesta in železnica. Degradacija Škocjanskega zatoka je bila tako tudi posledica
dejavnosti na morju, na obali in v zaledju. Poleg železniškega in cestnega prometa so bila ob
Škocjanskem zatoku v preteklosti prisotna številna odlagališča odpadkov, poleg tega se je v zatok
izlivala kanalizacija iz vasi v zaledju, svoje pa je k onesnaževanju prispevalo tudi kmetijstvo
oziroma vrtičkarstvo v rezervatu samem in njegovi neposredni bližini. Danes je stanje v okolici
rezervata bistveno boljše kot v preteklosti, pritisk dejavnosti iz okolice se je občutno
zmanjšal.183

7.2.1. Vpliv okoliških urbanih con
Ena ključnih dejavnosti v zaledju rezervata v prvih letih upravljanja je bila gradnja
kanalizacijskega omrežja v zaledju rezervata. Že prej predvidena izgradnja kanalizacijskega
omrežja se je za potrebe naravnega rezervata še pospešila in od leta 2001 so vse okoliške vasi z
izjemo Škocjanskega hriba priključene na fekalni kolektor na centralno čistilno napravo. Tako se
je bistveno zmanjšalo organsko obremenjevanje voda v rezervatu. Še vedno pa so problematični
trije izlivi fekalij s Škocjanskega hriba neposredno v Jezerce in vzdolž jugovzhodne obale lagune.
Za dokončno ureditev rezervata je potrebno urediti kanalizacijsko omrežje, torej nanj priključiti
tudi območje Škocjanskega hriba in tako ustaviti spuščanje kanalizacijskih odplak neposredno v
Jezerce. Ob jugozahodni meji rezervata je tudi na zemljiščih izven rezervata potrebno prenehati
z vrtičkarstvom in odstraniti vrtičkarsko infrastrukturo.184
V Mestni občini Koper je 9 čistilnih naprav, največja je Centralna čistilna naprava Koper.
Zaenkrat ima urejeno le mehansko oziroma primarno čiščenje, ki samo zmanjša količino trdnih
odpadkov, odpadnih vod pa dejansko ne prečisti. Posledica tega so organsko obogateni izpusti, ki
se iz čistilne naprave izlivajo v Rižano in preko nje bogatijo Koprski zaliv, s plimovanjem pa del
te obremenitve pride tudi v laguno Škocjanskega zatoka. Obstoječo čistilno napravo bodo
dogradili s sekundarno in terciarno fazo čiščenja, tako bo naprava zmožna biološkega čiščenja in
odstranjevanja fosfatov ter nitratov, njeno obratovanje pa naj bi steklo v letu 2010.185
Drug vpliv na rezervat predstavljajo dejavnosti v okoliških urbanih conah, vključno z Luko Koper,
carinsko cono in poslovnimi objekti v Kopru, neposredno ob meji rezervata. Problematičen je
predvsem izpust meteornih vod, saj so te s parkirišč in drugih urbanih površin poslovnih
objektov ob ankaranski cesti speljane neposredno v laguno, pri čemer izpusti niso vzdrževani v
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skladu z zahtevami rezervata, ki so opredeljene v 5. členu Zakona o naravnem rezervatu
Škocjanski zatok, ki določa, da morajo biti posegi izven rezervata izvedeni tako, da se ne
poslabša obstoječa kakovost vode v rezervatu. Potrebna je izdelava katastra meteornih izpustov,
njihovo redno vzdrževanje in monitoring s strani pristojnih služb, pa tudi zagotovitev vseh
potrebnih preventivnih ukrepov (npr. ustrezni lovilci olj in maščob, filtri…) v primeru vseh
izpustov meteornih vod in spiranja s cestnih, železniških in drugih urbanih površin ob
rezervatu.186
Problematično je tudi svetlobno onesnaževanje, ki je najhujše z območja Luke Koper in
carinske cone, pa tudi iz poslovnih objektov ob ankaranski vpadnici. Svetlobno onesnaževanje
negativno deluje na ptice med selitvami in je ob rezervatu neprimerno. Poskrbeti bi bilo
potrebno za izbor primernih svetil in njihovo ustreznejše pozicioniranje.187
Okoliške urbane in industrijske cone, Luka Koper in prometnice predstavljajo tudi izvor hrupa.
Po končani ureditvi naravnega rezervata bo zasajena vegetacija na vseh obrobnih delih vsaj
delno zmanjšala te vplive.

7.2.2. Vpliv prometa in industrije
Naslednja vplivna dejavnost v okolici naravnega rezervata je gradnja in vzdrževanje prometne
infrastrukture in objektov v neposredni bližini rezervata. V teku je gradnja ceste za navezavo
Luke Koper na avtocestno omrežje, ki poteka neposredno ob naravnem rezervatu, v fazi
načrtovanja pa je tudi hitra cesta Koper – Dragonja. Gradnja v neposredni bližini rezervata je
problematična z več vidikov. Predvsem so problematični odpadki na gradbišču, ki jih izvajalci ne
odstranjujejo sproti, veter pa jih nato raznese po okolici. Pri gradnji bertoške vpadnice so bili
vplivi na rezervat minimalni, saj so hkrati potekala tudi obsežna dela v rezervatu, pri gradnji
ankaranske vpadnice pa je pričakovati večje vplive. S tem namenom območja pod ankaransko
vpadnico upravljavec ne bo dokončno uredil, saj bi bile posajene grmovnice in drevje ob gradnji
vsaj delno uničene. A tudi gradnja bertoške vpadnice ni potekala popolnoma brez zapletov.
Prišlo je namreč do odprtja saniranega nekdanjega odlagališča organskih odpadkov Luke Koper,
zaradi česar so se iz odlagališča začele izlivati izcedne vode. Po intervenciji upravljavca je
izvajalec oboje saniral in večjega vpliva na rezervat ni bilo, primer pa kaže na veliko
izpostavljenost rezervata v primeru posegov tik ob meji oz. kjerkoli v povodju in nujnost
stalnega naravovarstvenega nadzora v primeru takih del. Pri gradnji ankaranske vpadnice je
ponovno prišlo do odprtja saniranega odlagališča.188
Protihrupna zaščita rezervata zaradi hrupa prometa v skladu z obstoječo zakonodajo ni potrebna,
kar je sporno na delu bertoške vpadnice, ki poteka v neposredni bližini informacijskega centra in
območja za obiskovalce. V prihodnje bo verjetno potrebno zgraditi neko vrsto protihrupne
zaščite vsaj na najbolj izpostavljenih delih rezervata.189
Glede onesnaženosti zraka se Mestna občina Koper uvršča med občine z najmanj onesnaženim
zrakom v Sloveniji, saj dobra prevetrenost vpliva na razmeroma dobro stanje zraka. V okviru
meritev so bile mejne emisijske koncentracije za ozon in prašne delce nekajkrat presežene.
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Meritve ostalih onesnažil niso problematične. Glavni vir onesnaževanja je promet, ki je najbolj
gost na glavnih prometnicah, kjer beležijo tudi največje emisije ogljikovodikov, CO2, NOx in CO.
Prometne emisije se nekajkrat povečajo julija in avgusta, ko se zaradi visokih temperatur tvori
tudi ozon. Poleg ozona je težava še onesnaženost z benzenom, ki se sprošča z izpušnimi plini
počasi vozečih vozil v zastojih, ko pride do pogostega pospeševanja. Poleg prometa na kakovost
zraka najbolj vplivata še industrija v Dekanih in občasno, zaradi razsutega tovora, Luka Koper.190
Industrija je vir emisij dušikovih oksidov, ki nastajajo pri pridobivanju toplote iz fosilnih goriv in
pri sežiganju tekočih odpadkov. Prav tako je pomemben vir prašnih delcev, hrupa in emisij
lahkohlapnih organskih snovi (benzen, toluen, ksilen, vinilacetat, ortoksilen, formaldehid), ki se
pojavijo pri skladiščenju naftnih derivatov in drugih lahkohlapnih snovi.191
Zaradi prevladujoče zahodne zračne cirkulacije je slovenska obala verjetno izpostavljena tudi
čezmejnemu onesnaževanju zraka iz industrijskih območij severovzhodne Italije, a tega vpliva ni
mogoče natančno izmeriti.
Glede tal so doslej opravljene raziskave pokazale, da lahko v določenih delih kmetijskega zaledja
opazimo ostanke bakra in niklja, ki so ostanki fitofarmacevtskih sredstev iz vinogradov.
Pregnojenost tal se ne pojavlja, ob cestah pa je zaznaven vpliv emisij prometa.192

7.2.3. Stanje vodotokov
Poleg zgoraj navedenih vplivnih dejavnosti na obali na Škocjanski zatok vplivajo tudi dejavnosti v
povodju Rižane in Badaševice. Za Škocjanski zatok sta pomembni tako količina kot kakovost vode,
ki vanj priteka. Program sanacije zatoka je predvidel ponovno preusmeritev strug obeh rek v
zatok. Z usposobitvijo levega razbremenilnika Rižane z imenom Ara v letu 2000 je bil povečan
dotok sladke vode v rezervat, obnovljen je bil tudi zapornični sistem ob stari bertoški cesti.
Količina vode, ki se pretaka po Ari se je povečala tudi zaradi gradnje cest gorvodno po toku
Rižane. Ara naj bi razbremenjevala visokovodne konice s pretoki vode do 30 m³/s.193
Medtem, ko je danes Rižana ponovno speljana v zatok, je Badaševica zaenkrat še preveč
onesnažena, da bi predstavljala vir za vodno oskrbo rezervata. Raziskave Zavoda za zdravstveno
varstvo Koper so pokazale, da zaradi industrijske dejavnosti ob reki nevarne snovi bistveno
presegajo mejne vrednosti, pred preusmeritvijo je torej potrebno izvesti ukrepe za izboljšanje
kakovosti vode v reki. Prvotno se je Badaševica v morje izlivala prek Škocjanskega zatoka, danes
pa se v morje izliva pri Semedeli. Ob izlivu mrtvega rokava nekdanje struge Badaševice je danes
urejeno z nasipom ograjeno trstičje, ki deluje kot rastlinska čistilna naprava. Voda iz stare
struge Badaševice se prek odvodnega jarka ob ankaranski vpadnici odvaja v morje. Jarek je ločen
od vodne lagune, vanj pa je speljana tudi padavinska voda s cestišča ankaranske vpadnice.194
V rečni mreži Rižane in Badaševice se visoke vode pojavljajo predvsem v zimskem delu leta,
poleti, ko so potrebe po oskrbi z vodo predvsem zaradi velikega turističnega obiska največje, pa
domala usahnejo. Usihanje vod je deloma posledica premajhne količine padavin (okoli 1000
mm/leto, pretežno v zimskem obdobju), deloma pa posledica velikega odvzema za namakanje in
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oskrbo s pitno vodo, predvsem na izviru reke Rižane. S ponovnim dotokom dela vode Rižane v
Škocjanski zatok je ta postal še eden od mnogih porabnikov že tako obremenjenega vodnega vira.
Sploh pred sanacijo lagune Škocjanskega zatoka, ko je bil pretok vode v njej zelo omejen, je bilo
v poletnih mesecih problematično zagotoviti zadosten dotok sladke vode. Danes, ko je laguna
poglobljena in urejena, je ta grožnja bistveno manjša, saj se laguna v poletnih mesecih napaja
predvsem iz morja, potrebe sladkovodnega dela rezervata po vodi pa so v sušnem delu leta
najmanjše, saj se takrat lahko tudi v celoti izsuši. Zaradi izjemno nizkih pretokov reke v sušnem
obdobju pa je potrebno preprečiti divje odvzemanje vode iz Rižane in doseči sporazum o
protokolu odvzemanja vode.195
Zaradi izjemno nizkih pretokov reka v sušnem obdobju ne zmore sprejemati odplak. Med
poletjem Rižana pred izlivom sodi v 4. kakovostni razred.196 Po podatkih ARSO je njen spodnji tok
v letu 2003 sodil v 2.-3. kakovostni razred, v letu 2006 pa je pri Dekanih izpričevala dobro
kemijsko stanje.197
Rižano potencialno najbolj ogrožajo prometne dejavnosti, zlasti cestna povezava med Kozino in
Rupo, ter železniška povezava med Koprom in Divačo, ki obe prečkata ožje zaledje črpališča.198
Rižana in Badaševica sta pomemben vir fekalnega onesnaženja, saj so povišane vrednosti fekalnih
bakterij v bližini izlivov, kjer je višja tudi koncentracija amonijevega iona, običajno v poletnih
mesecih pri dnu, kar je posledica anaerobnega mikrobnega razgrajevanja organskih snovi. To se
odraža tudi v nižjih koncentracijah raztopljenega kisika, predvsem v poletnem obdobju, ko je
dotok vode manjši in so temperature višje.199
Glavni onesnaževalci reke Rižane so Lama Dekani, Kemiplas Koper, Celanese Polisinteza, Luka
Koper in drugi, a industrijske odplake na ogrožajo Škocjanskega zatoka, saj se Ara od Rižane
odcepi pred industrijsko cono Dekani, kjer se nahajajo največji onesnaževalci reke.

7.2.4. Vpliv dejavnosti na morju
Glede na neposredno povezanost lagune Škocjanskega zatoka z morjem prek morskega kanala
imajo tudi morje in dejavnosti ob njem pomemben vpliv na stanje naravnih vrednot v rezervatu.
Zaradi zaprte lege in majhne globine je Tržaški zaliv izjemno občutljiv ekosistem, še posebej v
poletnih obdobjih, ob povišani temperaturi vode in v času stabilnega vremena s slabo zračno
cirkulacijo. Na kakovost vode v obalnem morju vpliva predvsem dotok površinskih vodnih tokov.
Agrarne emisije obremenjujejo vodo s hranilnimi spojinami in pesticidi. Onesnaženje povzročajo
tudi lokalni izpusti obalnih mest, ki nimajo ustreznih čistilnih naprav. Velik antropogeni pritisk na
morski ekosistem predstavlja še turizem, odpadne vode iz turističnih objektov in emisije iz plovil.
Nekatere luške dejavnosti, npr. pretovor razsutega tovora, povzročajo znatne emisije, ki po
zraku prihajajo tudi v morje, morski promet pa pomeni predvsem potencialno nevarnost.200
Splošna onesnaženost Škocjanskega zatoka je enaka onesnaženosti Koprskega zaliva in ne
presega mejnih vrednosti za vodo in sediment. Meritve, ki jih skladno z zakonodajo vsak mesec
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izvajajo v prelivnem kanalu med morjem in Škocjanskim zatokom, doslej niso pokazale vsebnosti
nevarnih snovi.201
Morebitne nesreče ali razlitja nevarnih snovi v Koprskem zalivu ali v Luki Koper bi v veliki meri
vplivali na kakovost vode v rezervatu. Delno je rezervat pred vdori onesnažene vode zavarovan z
vgrajenimi zapornicami na morskem kanalu, z Luko Koper in Centrom za obveščanje pa je v
prihodnje bistveno vzpostaviti protokol obveščanja v primeru kakršnihkoli nesreč v luki ali na
morju, od koder bi se nevarne snovi lahko po morskem kanalu širile v rezervat. V okviru Hidra
Koper d.o.o. že deluje Služba za varstvo obalnega morja, ki sodeluje tudi z drugimi centri
obveščanja in inšpekcijskimi službami, pa tudi meddržavna, slovensko-italijansko-hrvaška
komisija za varstvo Jadranskega morja in obalnih območij pred onesnaževanjem.202

7.2.4.1. Luka Koper
Luka Koper na okolje vpliva prek porabe naravnih virov, kot sta voda, pogonsko gorivo ter poraba
prostora, nastajanja odpadne vode in odpadkov, emisij plinov in prahu v ozračje ter emisij hrupa.
S pristaniškimi dejavnostmi je povezan ladijski promet, ki zaradi škodljivih snovi (nafta,
kemikalije) predstavlja potencialno grožnjo ob morebitni nesreči. Na Luko Koper se veže tudi
obsežen cestni in železniški promet, ki prav tako predstavlja veliko obremenitev okolja, hkrati
pa zaradi pretovarjanja obstaja možnost velikih okoljskih nesreč.203
Luka Koper daje regiji sicer pozitiven in dinamičen gospodarski utrip, na drugi strani pa se
srečujemo z negativnimi vplivi, ki jih ima pristaniška dejavnost na lokalno okolje in prebivalstvo.
Med pomembnejšimi problemi so onesnaževanja zraka (prašni delci, plinske emisije, tudi smrad),
hrupno onesnaževanje (pretovor kontejnerjev, promet), svetlobno onesnaževanje (razsvetljava
ponoči), onesnaževanje morja in ostalega vodnega okolja ter pretovarjanje nevarnih snovi
(radioaktivno staro železo, nevarni tovori). Med problemi je močno izpostavljena velika
prostorska potratnost, ki se kaže v širjenju pristaniškega kompleksa ter negativen vizualno
doživljajski vpliv bližine Luke Koper oziroma nezadostna zelena pregrada pred pristaniščem.204
S stalnim monitoringom se redno spremljajo emisije iz kurilnih naprav, izpusti odpadnih voda,
emisije prahu, spremlja in evidentira se tudi ravnanje z odpadki, ločeno za kopenski in ladijski
del. Glavna vira emisij v zrak sta terminala razsutih in tekočih tovorov. Ob pretovarjanju se v
okolico širijo prašni delci, ki prispevajo k splošnemu onesnaženju bližnje okolice. Za zmanjšanje
emisij prahu je sicer urejeno vlaženje sipkih materialov v suhem obdobju, vendar bi bilo
potrebno pretovarjanje razsutih tovorov opravljati v pokritem prostoru. V Luki imajo ločeni
kanalizacijski omrežji za meteorno in fekalno vodo. Fekalne vode se odvajajo v Centralno čistilno
napravo Koper, meteorne pa deloma v Rižano, deloma pa neposredno v morje.205
Luka Koper Škocjanskega zatoka neposredno ne ogroža, saj so na stičnem območju z rezervatom
organizirali parkirišča avtomobilov, terminali za razsuti tovor pa so od Zatoka bolj odmaknjeni.
Tudi sicer onesnaževanje, ki ga povzroča Luka, praviloma ostaja v mejah zakonsko dopustnega
obremenjevanja. Ocene kažejo, da okoli ¾ vsega onesnaževanja prispevajo avtomobilski promet,
kmetijstvo (poraba vode in pesticidi), urbanizacija (neočiščene mestne odplake, komunalni
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odpadki) in industrijske ter storitvene dejavnosti (servisi, trgovina…). V začetku tega stoletja je
Luka Koper prejela celo certifikate kakovosti in okoljske ustreznosti.206

7.2.5. Potencialna nevarnost naravnih nesreč
Poleg človeških dejavnosti v okolici rezervata, ki vplivajo na stanje v rezervatu, lahko Škocjanski
zatok prizadenejo tudi naravne nesreče. V suhih obdobjih brez padavin je možnost požarov, ki pa
zaradi mokriščnega značaja območja ni tako visoka. Do požara lahko pride zaradi neupoštevanja
kodeksa vedenja obiskovalcev rezervata (odmetavanje cigaretnih ogorkov, samovžig zaradi
odmetavanja embalaže) ali zaradi neustreznega upravljanja robnih delov ob prometni
infrastrukturi, kot se je zgodilo leta 2006, ko je zaradi sežiganje vegetacije ob železniški progi
zgorel tudi pas trstičja v rezervatu.207
Škocjanski zatok lahko prizadenejo tudi poplave, predvsem Bertoško bonifiko, ki leži v depresiji.
Zapornice v lagunskem delu na morskem kanalu omogočajo vzdrževanje vodnih nivojev, ki so
primerni za ptice. Območje naravnega rezervata je urejeno tako, da omogoča poplavno varnost
okoliških nižje ležečih urbanih območij tudi ob hudih deževjih (npr. razbremenjevanje
visokovodnih konic iz Rižane preko Are in Škocjanskega zatoka) in ob izjemno visokih plimah. Pri
tem so seveda upoštevane sedanje razmere, ki pa se lahko zaradi globalnega segrevanja ozračja
v prihodnje spremenijo. Dvigovanje gladine morja bi na Škocjanski zatok neposredno vplivalo, v
tem primeru je predvideno sprotno prilagajanje infrastrukture nastalim razmeram.208

Ustrezne razmere za življenje rastlin in živali na območju rezervata je možno zagotoviti le s
preprečevanjem škodljivih dejavnosti v okolici. Tako tudi 5. člen ZNRŠZ določa, da je potrebno
vsak poseg izven rezervata, ki lahko spremeni vodni režim ali kakovost voda, ki se izlivajo v zatok,
izvesti tako, da se ne poslabša obstoječa kakovost vode v rezervatu. Nobena načrtovana gradnja
ali drugi posegi v prostor v okolici rezervata ne smejo biti načrtovani in izvedeni tako, da bi
negativno vplivali na rezervat, njegove naravne vrednote, biotsko raznovrstnost, živalske in
rastlinske vrste ter habitatne tipe. Pri načrtovanju in umeščanju dejavnosti ob meji rezervata je
potrebno upoštevati omejitve in potrebe rezervata (npr. preprečevanje hrupa, svetlobnega
onesnaženja, urejena kanalizacija in izpust meteornih vod…). Pri vseh gradbenih delih ob
rezervatu je potrebno izvesti potrebne ukrepe za preprečevanje škodljivih vplivov na rezervat
(npr. dviganje dna, spreminjanje globine, kakršnikoli izpusti v rezervat ali njegovo prispevno
območje), vsa dela pa se morajo izvajati ob stalnem naravovarstvenem nadzoru.209
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8. Pomen naravnega rezervata Škocjanski zatok
Obalna mokrišča so na naši kratki in večinoma strmi obali prava redkost, zato je toliko večji
njihov nacionalni pomen in potreba po dolgoročnemu ohranjanju in upravljanju. Izvedba sanacije
in renaturacije Škocjanskega zatoka je bistveno prispevala k vzpostavitvi ugodnega
ohranitvenega stanja habitatov in vrst, saj so se obnovili in povečali habitati, ki so redki in
ogroženi v slovenskem in evropskem merilu. S tem so bili dani ustrezni pogoji za povečanje
števila vrst in populacij ptic v rezervatu, pri katerih gre prav tako za nacionalno in evropsko
pomembne vrste.210
Poglobitev lagune in povečanje habitatov ob njej je pripomoglo k ponovnem vzpostavljanju
Škocjanskega zatoka kot območja gnezditve in prezimovanja velikega števila ptic.
Najpomembnejša gnezdilka lagunskega dela rezervata je beločeli deževnik (Charadrius
alexandrinus), ki je bil v preteklosti zaradi pomanjkanja primernih gnezditvenih habitatov zelo
ogrožena vrsta. Večina habitatov z obrobja lagune, ki so bili obnovljeni in povečani, se nahaja v
Dodatku I Direktive o habitatih, ki Sloveniji nalaga trajno ohranjanje teh redkih in dragocenih
življenjskih okolij. Oblikovanje sladkovodnega močvirja kot nadomestnega gnezditvenega
habitata za močvirja zahodno od lagune, ki so bila popolnoma uničena v obdobju 1983 - 1990, pa
prinaša izboljšanje ohranitvenega stanja vrst iz Dodatka I Direktive o pticah, predvsem čapljici
(Ixobrychus minutus) in polojniku (Himantopus himantopus) ter drugim vrstam s podobnimi
ekološkimi zahtevami.211

8.1. Lokalni pomen rezervata
Zaradi oblikovanosti površja, flore in favne so zavarovana območja izjemna obogatitev Slovenske
Istre tako na kopnem kot tudi obalnem delu in podmorju. Na stiku morja in kopnega obsegajo
zavarovana območja skoraj petino obale. Zaradi izjemne naravne raznovrstnosti ustvarjajo ta
območja izjemno ravnotežje gospodarsko sicer zelo aktivni pokrajini. Zavarovana območja so kot
zeleni vegetacijski otoki, ki blažijo vplive prometa, hrupa in različnih emisij. Poleg tega
vzdržujejo padavine in vlago, poleti znižujejo temperaturo in tako ustvarjajo prijaznejšo
mikroklimo. Takšen vpliv je poleti še posebej pomemben, saj se s tem povečuje privlačnost
turističnih in urbanih kompleksov, ki se nahajajo v neposredni bližini.212
Pritisk človekovih dejavnosti na vodne ekosisteme nenehno narašča, predvsem zaradi
pospešenega gospodarskega razvoja v regiji. Emisijske pritiske povzročajo kmetijstvo, promet in
industrija. Količinske pritiske povzroča predvsem poraba za pitno vodo in za potrebe namakanja
v kmetijstvu. Fizične pritiske povzroča človek, ko zaradi različnih gospodarskih aktivnosti
spreminja naravno vlogo voda na kopnem, obali, morju in podmorju. Zaradi tega prihaja do
onesnaženja in pomanjkanja voda, obrežja in bregovi pa izgubljajo nekdanji videz in s tem
privlačnost, kar je, še posebej v turistični regiji, enako izgubi pomembnega ekonomskega
potenciala. Zaradi teh procesov so ukrepi, kot je zavarovanje Škocjanskega zatoka lahko odlična
razvojna priložnost. Gre namreč za razširitev sektorsko naravnanih razvojnih pogledov z
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integralnim. Zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok iz leta 1998 je namreč temeljito
spremenil pogled na vodo in vodni ekosistem, ohranitev in revitalizacija vodnega prostora in
ekosistema pa je korenit premik v razvojni praksi. Ob razvojni zasnovi mesta, ki vključuje vodo
in vodni prostor kot pomemben dejavnik, Škocjanski zatok bistveno povečuje kakovost življenja v
mestu in njegovem okolju.213
Lega naravnega rezervata v urbanem okolju pogojuje močno povezanost med rezervatom in
okoliškim prebivalstvom. Kot naravni rezervat v urbanem okolju je eden ključnih elementov
trajnostnega razvoja Kopra. Lokalnemu prebivalstvu Kopra in širše obalne regije prinaša
naslednje prednosti in priložnosti:


dviguje bivalno raven mesta Koper in prispeva k boljši kakovosti življenja;



lokalnemu prebivalstvu nudi možnost aktivnega oddiha, kakovostnega doživljanja narave
ter izobraževanja in raziskovanja;



kot rezervat v urbanem okolju povečuje dodano vrednost mesta Koper s prostorskega
vidika;



prispeva k poplavni varnosti okoliških nižje ležečih naselij;



ima funkcijo sanitarnega močvirja, kar pomeni, da zadržuje in presnavlja onesnaženo
vodo, ki bi sicer neposredno odtekala v Koprski zaliv;



po končani ureditvi bo postal nova turistična destinacija s svežo ponudbo naravoslovnega
turizma – za ornitološke rezervate na splošno velja, da prispevajo k podaljšanju
turistične sezone v regijah;



predstavlja edini element v naravi, ki spominja na nekdanjo otoško lego Kopra;



koncept ureditve rezervata je osredotočen na enake možnosti in omogoča obisk tudi
skupinam s posebnimi potrebami oz. različnimi funkcionalnimi ovirami (invalidi, slepi in
slabovidni ter gluhi in gluhonemi);



predstavlja eno od vstopnih točk na slovensko Obalo in ponuja možnost promocije drugih
znamenitosti.

8.2. Nacionalni pomen rezervata
Na nacionalnem nivoju je Škocjanski zatok zaradi redkosti in pestrosti habitatov z vidika
ohranjanja biodiverzitete edinstvenega pomena.
Na nacionalni ravni je Škocjanski zatok opredeljen kot ožje zavarovano območje – naravni
rezervat po Zakonu o naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Uradni list RS, 20/98). Naravni
rezervat je po 66. členu Zakona o ohranjanju narave (ZON) "območje geotopov, življenjskih
prostorov ogroženih, redkih ali značilnih rastlinskih ali živalskih vrst ali območje, pomembno za
ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki se z uravnoteženim delovanjem človeka v naravi tudi
vzdržuje. Na zavarovanem območju je prepovedano opravljati dejavnosti s sredstvi in na način,
ki bi lahko povzročil bistvene spremembe biotske raznovrstnosti, strukture in funkcije
ekosistemov, in opravljati dejavnosti v času, ko je lahko ogrožen obstoj rastlin ali živali."214

213
214

Bricelj, 2002
Zakon o ohranjanju narave, 1999, str. 7164
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Škocjanski zatok je tudi ekološko pomembno območje (identifikacijska številka 77600) po
Uredbi o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, 48/04). Ekološko pomembno območje je
v 2. in 3. členu Uredbe opredeljeno kot "območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali
večje ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti. […]
Ekološko pomembna območja so oblikovana tako, da vključujejo zlasti habitate prosto živečih
rastlinskih in živalskih vrst ter habitatne tipe, katerih ohranjanje se izvaja na podlagi
ratificiranih mednarodnih pogodb oziroma je njihovo ohranjanje v interesu Evropske unije ter
habitatne tipe, ki so na ozemlju države redki, ranljivi, imajo majhno naravno območje
razširjenosti ali predstavljajo za določeno biogeografsko regijo značilen habitatni tip, pa tudi
habitate rastlinskih in živalskih vrst, ki so na ozemlju Republike Slovenije ogrožene zaradi izgube
ali slabšanja kvalitet habitata."215
Poleg tega je Škocjanski zatok še naravna vrednota državnega pomena (identifikacijska številka
1265 V) po Pravilniku o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04). Zakon o
ohranjanju narave (ZON) v 4. členu določa, da je naravna vrednota "poleg redkega, dragocenega
ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive
narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava.
Naravne vrednote […] so zlasti geološki pojavi, minerali in fosili ter njihova nahajališča,
površinski in podzemski kraški pojavi, podzemske jame, soteske in tesni ter drugi geomorfološki
pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in
reke z obrežji, morska obala, rastlinske in živalske vrste, njihovi izjemni osebki ter njihovi
življenjski prostori, ekosistemi, krajina in oblikovana narava."216 V Prilogi 1 Pravilnika o določitvi
in varstvu naravnih vrednot so opredeljene zvrsti naravnih vrednot Škocjanskega zatoka, ki so
površinska geomorfološka, hidrološka, botanična, zoološka in ekosistemska:217


površinska geomorfološka naravna vrednota: poligenetska reliefna oblika in obalna
reliefna oblika;



hidrološka naravna vrednota: obalno mokrišče;



botanična naravna vrednota: ekosistemsko, znanstvenoraziskovalno in pričevalno
pomembno območje z vidika življenjskega prostora rastlin prostoživečih vrst in rastišča
ogroženih in redkih vrst;



zoološka naravna vrednota: ekosistemsko, znanstvenoraziskovalno in pričevalno
pomembno območje z vidika življenjskega prostora živali prostoživečih vrst in habitata
ogroženih in redkih vrst živali;



ekosistemska naravna vrednota: ekosistemsko, znanstvenoraziskovalno in pričevalno
pomembno območje z vidika ekosistemov, ohranjen, redek in vrstno izjemno raznolik
habitatni tip.

V Škocjanskem zatoku najdemo živalske vrste, ki so zavarovane z Uredbo o prosto živečih
živalskih vrstah, in živali, katerih habitat se varuje. To so: zelena krastača (Bufo viridis),
debeloglavka (Rana ridibunda), močvirska sklednica (Emys orbicularis), etruščanska rovka
(Suncus etruscus), mala bela čaplja (Egretta garzetta), kreheljc (Anas crecca), raca žličarica
(Anas clypeata), veliki škurh (Numenius arquata), togotnik (Philomachus pugnax), plevica
(Plegadis falcinellus), labod pevec (Olor cygnus), sabljarka (Recurvirostra avosetta), čapljica
(Ixobrychus minutus), mokož (Rallus aquaticus), beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus),

215

Uredba o ekološko pomembnih območjih, 2004, str. 6356
Zakon o ohranjanju narave, 1999, str. 7146
217
Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, 2004
216

72

Geografija naravnega rezervata Škocjanski zatok

brškinka (Cisticola juncidis), rakar (Acrocephalus arundinaceus), srpična trstnica (Acrocephalus
scirpaceus), rjavi srakoper (Lanius collurio).218

8.3. Mednarodni pomen rezervata
Na mednarodni ravni je območje Škocjanskega zatoka opredeljeno kot območje Nature 2000
(Uredba o posebnih varstvenih območjih - območjih Natura 2000, Uradni list RS, 49/04, 110/04
in 59/07), in sicer kot:219


posebno območje varstva na podlagi Direktive o pticah (SPA): identifikacijska števila za
območje Škocjanski zatok je SI5000008;



potencialno posebno ohranitveno območje na podlagi Direktive o habitatih (pSCI):
identifikacijska številka za Škocjanski zatok je SI3000252.

Posebno varstveno območje je opredeljeno za beločelega deževnika (Charadrius alexandrinus),
čapljico (Ixobrychus minutus), rakarja (Acrocephalus arundinaceus) in srpično trstnico
(Acrocephalus scirpaceus). Potencialno posebno ohranitveno območje je opredeljeno za solinarko
(Aphanius fasciatus) in ozkega vretenca (Vertigo angustior) ter naslednje habitatne tipe:
sredozemska slanoljubna grmičevja (Sarcocornetea fruticosi), sredozemska slana travišča
(Juncetalia maritimi), pionirske sestoje vrst rodu Salicornia in drugih enoletnic na mulju in pesku,
obalne lagune ter muljaste in peščene poloje, kopne ob oseki.220
Po izvedbi ukrepov načrta upravljanja 2007 - 2011 bodo ponovno vzpostavljeni, povečani ali
izboljšani redki in ogroženi habitatni tipi, ki jih je potrebno varovati tudi na ravni EU in s tem
potencialno izpolnjeni tudi pogoji za potrditev naravnega rezervata Škocjanski zatok tudi kot
posebnega ohranitvenega območja.221

Območje Škocjanskega zatoka je poleg Nature 2000 mednarodno pomembno še kot območje v
mreži rezervatov Severnega Jadrana. Mokrišča v severnem Jadranu so izjemnega pomena za
ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst ter biotske pestrosti na nacionalnem in mednarodnem
nivoju, saj območje premore zelo veliko vrstno pestrost ptic. Do sedaj je bilo tu opazovanih
preko 400 vrst ptic, medtem ko v celi Evropi živi nekaj več kot 550 vrst. Naravoslovni in
ekoturistični pomen območja dopolnjuje še geografska lega na najbolj severni točki Jadrana, v
zavetju Alp in v neposredni bližini apnenčastega kraškega platoja na vzhodu.222
Leta 2002 je bila ustanovljena neformalna mreža upravljavcev severnojadranskih mokrišč
Adriawet, katere namen je združevanje upravljavcev mokrišč iz Italije in Slovenije, izmenjava
izkušenj in skupna promocija območij. Mrežo sestavljajo upravljavci obalnih mokrišč, ki obsegajo
območje od delte reke Pad in Beneške lagune do izliva Soče v Italiji ter Škocjanskega zatoka in
Sečoveljskih solin v Sloveniji. Mokrišča, ki so vključena v mrežo Adriawet so poleg naravnega
rezervata Škocjanski zatok v Sloveniji še Krajinski park Sečoveljske soline, v Italiji pa Morski
naravni rezervat Miramar, Deželni naravni rezervat Devinske stene, Deželni naravni rezervat
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Doberdobsko in Prelosno jezero, Deželni naravni rezervat Izliv Soče, Deželni naravni rezervat
Valle Cavanata, Deželni naravni rezervat Valle Canal Novo in Deželni naravni rezervat Izliv reke
Stelle.223

Karta 7: Zaščitena območja mokrišč v severnem Jadranu224

8.4. Škocjanski zatok v medijih
V nadaljevanju so povzeti članki časopisa Delo in njegovih prilog od januarja 2001 do marca 2009.
Gre za članke iz arhiva tiskanih izdaj časopisa, in sicer vse zadetke na iskalni niz "Škocjanski
zatok".
V preučevanem obdobju je bilo o Škocjanskem zatoku v časopisu Delo in njegovih prilogah
objavljenih 95 člankov. Največ se o Škocjanskem zatoku piše v zvezi s sanacijo in renaturacijo,
kar vključuje članke o postopkih sanacije, novem sesalnem bagru, ureditvenem načrtu, delih
družbe SCT, parkovni ureditvi, programu varstva in razvoja ter odkritju deponij na bertoški in
ankaranski vpadnici. Velik del člankov o Škocjanskem zatoku je povezan z ureditvenimi deli v
Kopru in celotni občini, prometno ureditvijo, ureditvijo Parenzane in Luke Koper. Velik delež
člankov se nanaša še na dogodke, ki so jih na območju naravnega rezervata organizirali v društvu

223
224

Obnova in ohranjanje habitatov in ptic v naravnem rezervatu Škocjanski zatok, 2007
Perco, 2007

74

Geografija naravnega rezervata Škocjanski zatok

DOPPS. Gre za vodene oglede ob dnevih ptic, mokrišč in biotske raznovrstnosti ter tabore mladih
ornitologov Slovenije. Ponavadi se ob teh, za ohranjanje narave pomembnih dnevih, v časopisu
pojavijo tudi daljši članki ali intervjuji z ornitologi o pticah, naravi, varovanju narave in biotske
raznovrstnosti. Škocjanski zatok se pojavlja še v člankih o željah veslačev po ureditvi veslaške
proge na območju Zatoka, o pritožbah drugih interesnih skupin, da njim ni namenjenega toliko
denarja kot Škocjanskemu zatoku, o črnih gradnjah in odlagališčih odpadkov v Mestni občini
Koper, o čiščenju reke Rižane, o študentski šoli v naravi, ki se je ukvarjala s problematiko
Škocjanskega zatoka. Pojavljajo se še članki o ptičji gripi in dvomih o varnosti Škocjanskega
zatoka pred to boleznijo, o pojavu nutrij v dolini Rižane in Škocjanskem zatoku, o poginu rib v
letu 1999, o obisku laboda v Kopru, o sprejetju uredb o Naturi 2000, o vodnem skladu, ki je
sodeloval pri revitalizaciji lagune Škocjanskega zatoka ter o uspešnem črpanju evropskih
nepovratnih sredstev na področju okolja.225
Največ člankov o Škocjanskem zatoku je bilo objavljenih v letu 2006, skupno 18, ko se je pisalo o
ptičji gripi, o natečajnih rešitvah za parkovno ureditev rezervata, o začetku del podjetja SCT in
o starem odlagališču odpadkov, ki je bilo odkrito ob gradnji bertoške vpadnice. Najmanj člankov
je bilo objavljenih v letu 2003, le 4, saj se takrat v povezavi z rezervatom ni dogajalo nič
pretresljivega, ureditveni načrti so bili že sprejeti, večja sanacijska dela pa so se začela v letu
2004. Navadno je na leto o Škocjanskem zatoku objavljenih od 10 do 12 člankov. Od leta 2004,
ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo, se vsako leto pojavijo članki o Škocjanskem zatoku v
povezavi z mednarodnimi dnevi ptic in mokrišč. V letošnjem letu je bilo do marca objavljenih že
8 člankov, povezanih s Škocjanskim zatokom, saj so februarja pri gradnji ankaranske vpadnice
ponovno odkrili staro deponijo.226
Škocjanski zatok torej v časopisu Delo in njegovih prilogah je zastopan, navadno lahko vsaj
njegovo omembo zasledimo približno enkrat na mesec. Če se v rezervatu ali v povezavi z njim
dogajajo kakšne spremembe, so poročila o njem bolj pogosta, v letih brez večjih sprememb pa
redkejša. Članke o Škocjanskem zatoku lahko razdelimo na dva tipa. Prvi tip so članki, ki
poročajo o dogajanju in problemih v okolici, v katerih je Škocjanski zatok zgolj omenjen. Drugi
tip predstavljajo manj številni članki, katerih osnovni namen je predstaviti dogajanje v samem
naravnem rezervatu. Poročanje o Škocjanskem zatoku se ponavadi pojavlja kot pozitivna novica.
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9. Odnos obiskovalcev do naravnega rezervata
Odnos obiskovalcev do naravnega rezervata Škocjanski zatok smo preverili z metodo anketiranja.
Anketirali smo obiskovalce rezervata, in sicer na vstopni točki v rezervat. Namen ankete je bil
pridobiti od obiskovalcev naravnega rezervata povratne informacije o ureditvi območja ter
njihove pripombe in predloge pred dokončno parkovno ureditvijo. Anketa ni zajela vsega
lokalnega prebivalstva, le tisti segment, ki obiskuje naravni rezervat. Splošno strinjanje z
obstojem naravnega rezervata so lokalni prebivalci izrazili že s podpisi podpore za ohranitev tega
območja.
Anketo smo izvajali v soboto 4. oktobra, v nedeljo 5. oktobra in v nedeljo 12. oktobra 2008, vsak
dan med 9.00 in 19.30 uro brez prekinitev. 4. oktobra 2008 je bil svetovni dan opazovanja ptic,
ob tej priložnosti je bil v Škocjanskem zatoku organiziran voden ogled rezervata. Vreme je bilo
zelo hladno in vetrovno, pozno popoldne pa se je zjasnilo. Ogleda se je udeležilo 21 ljudi, v
celem dnevu pa je rezervat obiskalo skupno 69 ljudi, večinoma po 16. uri. V rezervatu so se
povprečno zadržali pol ure, največ eno uro. Naslednji dan (5. oktober) je bil sončen in topel,
čeprav je bila vremenska napoved slabša. Ta dan je bilo obiskovalcev več, skupno 100, v rezervat
so prihajali preko celega dneva, v rezervatu pa so ostajali dalj časa (povprečno eno do dve uri).
12. oktober je bil tudi topel in sončen dan, za razliko od 5. oktobra je tudi vremenska napoved
že cel teden napovedovala lep vikend. Ta dan je rezervat obiskalo 83 obiskovalcev. Manjše
število obiskovalcev kot 5. oktobra lahko verjetno pojasnimo z vremensko napovedjo, saj je bila
napoved za 5. oktober slaba, zato ljudje niso načrtovali daljših izletov, ker pa je bilo vreme lepo,
so prišli na izlet v Škocjanski zatok, ki je blizu. Nasprotno pa je bila vremenska napoved za 12.
oktober zelo lepa in so zato ljudje načrtovali daljše izlete.
Naravni rezervat Škocjanski zatok je v teh treh dneh obiskalo skupno 252 obiskovalcev, anketo pa
jih je izpolnilo 196, kar predstavlja 77,8 % obiskovalcev. Ostali obiskovalci, ki v anketi niso zajeti,
niso želeli odgovarjati na anketo, so bili otroci ali pa so rezervat ponovno obiskali isti
posamezniki, ki so anketo že izpolnili.
Ker redno štetje obiskovalcev rezervata zaenkrat še ni vzpostavljeno, ne vemo kolikšen delež
predstavlja število anketirancev glede na populacijo vseh obiskovalcev. Do konca tretjega dneva
anketiranja se je ponovilo 50 % tistih anketirancev, ki naravni rezervat obiskujejo približno
enkrat na teden, oziroma 10 % vseh anketirancev.
Anketa je vsebovala 21 vprašanj, od tega je bilo prvih 5 vprašanj demografskih, ostalih 16
vprašanj pa se je nanašalo na naravni rezervat Škocjanski zatok. Vprašanja so bila večinoma
polzaprtega tipa, torej z navedenimi odgovori, med katerimi so vprašani izbirali, in z možnostjo
odgovora "Drugo". Dve vprašanji sta bili popolnoma odprti, in sicer vprašanje "Kaj vas v rezervatu
moti?" in zadnje vprašanje, kjer smo dali vprašanim možnost, da izrazijo svoja mnenja in
predloge za ureditev naravnega rezervata. Anketo smo obiskovalcem razdelili na vhodu v
rezervat, na izhodu pa so nam izpolnjeno vrnili. S tem smo jim omogočili, da si rezervat najprej
ogledajo in si o njem ustvarijo mnenje, poleg tega so anketo lahko izpolnili na enem izmed
postankov v rezervatu. Slednje se je izkazalo za uspešno, saj mnogi niso želeli izgubljati časa z
odgovarjanjem, ko pa smo jim pojasnili, da lahko anketo vzamejo s seboj in jo izpolnijo enkrat
tekom obiska, so bili pripravljeni sodelovati. Z anketo smo jim razdelili tudi informacijsko
zloženko o Škocjanskem zatoku in svinčnik s simbolom zatoka, oboje so obiskovalci lahko obdržali.
Pozornost je bila mišljena kot vzpodbuda za izpolnjevanje ankete in se je tudi izkazala kot
močan motivacijski dejavnik.
Anketni vprašalnik za obiskovalce in informacijska zloženka se nahajata v prilogah.
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9.1. Analiza rezultatov ankete
Spolna struktura vprašanih gre rahlo v prid ženskam (57 % vprašanih je bilo žensk, 43 % pa
moških).
Glede na starost smo vprašane razdelili v 7 starostnih skupin, ki smo jih priredili po metodologiji
iz Popisa 2002.227

Grafikon 3: Starostna struktura vprašanih
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Največ vprašanih spada v starostno skupino 35-44 let (24 %), sledi skupina 25-34 let (22 %) ter
skupina 55-64 let (19 %). Najmanj vprašanih je bilo starejših od 65 let (6 %) in mlajših od 14 let
(0,9 %). Največ vprašanih je torej iz skupine delovno aktivnega prebivalstva, manj je starejših
prebivalcev, najmanj pa najmlajših. Mlajših obiskovalcev je bilo sicer več (skupno 36), vendar so
prišli z družino, tako da so anketo navadno rešili le starši.

Po stopnji izobrazbe je največ vprašanih končalo fakulteto, visoko ali višjo šolo (41 %), sledi
skupina s končano srednjo ali poklicno šolo (36 %), gimnazijo (14 %), končano ali nedokončano
osnovno šolo (6 %), najmanj (3 %) pa je vprašanih s končanim magistrskim ali doktorskim
študijem.

227

Statistični urad Republike Slovenije, 2008
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Grafikon 4: Vprašani po sektorju zaposlitve
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Glede zaposlitve je največ vprašanih (32 %) nezaposlenih. To vključuje brezposelne, učence,
dijake, študente, gospodinje in upokojence. Sledijo zaposleni v kvartarnem sektorju (29 %), kjer
prevladujejo vzgojitelji, učitelji in profesorji, nato v terciarnem sektorju (27 %), 10 % vprašanih
je zaposlenih v sekundarnem sektorju, le 2 % vprašanih pa je zaposlenih v primarnem sektorju.
Največji delež vprašanih predstavljajo nezaposleni, iz česar lahko sklepamo, da je pomemben
dejavnik za obisk zatoka razpoložljivost časa pri posamezniku. Zaposleni v primarnem in
sekundarnem sektorju predstavljajo manjši delež obiskovalcev, zaposleni v terciarnem in
kvartarnem sektorju pa predstavljajo vsak po dobro četrtino celotnega obiska. Z vprašanjem o
zaposlitvi smo poleg strukture vprašanih želeli ugotoviti tudi, če je vprašani zaposlen v
organizacijah, povezanih z naravnim rezervatom Škocjanski zatok. Med vsemi vprašanimi je bila
taka ena oseba, zaposlena v Krajinskem parku Sečoveljske soline.

78

Geografija naravnega rezervata Škocjanski zatok

Grafikon 5: Kraj bivanja
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Z vprašanjem o kraju bivanja smo želeli preveriti do kam seže vplivno območje Škocjanskega
zatoka oziroma odkod so obiskovalci obravnavanega naravnega rezervata. Slaba polovica vseh
vprašanih živi v Kopru (44 %), po deležu naslednja skupina vprašanih pa v ostalih krajih Mestne
občine Koper (39 %). V Mestni občini Koper skupno torej živi 83 % vseh vprašanih. Ostali vprašani
bivajo v drugih dveh slovenskih obalnih občinah, torej Izoli in Piranu (7 %), enak delež vprašanih
biva v Osrednjeslovenski statistični regiji. Po 1 % vprašanih prihaja iz Divače (Obalno-kraška
statistična regija brez obalnih občin) in Postojne (Notranjsko-kraška statistična regija), 1 % pa iz
Trsta (Italija).
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Karta 8: Prostorska razporeditev vprašanih228

Kot je razvidno iz karte 8 ima Škocjanski zatok največji pomen za lokalno prebivalstvo,
obiskovalcev iz ostale Slovenije je bistveno manj. Obiskovalci iz Osrednjeslovenske statistične
regije obiščejo Škocjanski zatok v primeru napovedanih vodenih ogledov (npr. ob Dnevu
opazovanja ptic) ali pa s sorodniki in prijatelji, ki živijo bliže Škocjanskemu zatoku, in tako
združijo obisk s sprehodom v naravi.

Z vprašanjem "Kolikokrat ste že obiskali rezervat Škocjanski zatok?" smo želeli ugotoviti ali se
obiskovalci v rezervat vračajo ali prevladujejo obiskovalci, ki so v rezervatu prvič. Več kot
polovica vprašanih (56 %) je naravni rezervat Škocjanski zatok obiskala več kot trikrat. Sledi
skupina vprašanih, ki je Škocjanski zatok obiskala prvič (29 %). Najmanj vprašanih je zatok
obiskalo dvakrat ali trikrat. Na podlagi tega lahko sklepamo, da večina obiskovalcev rezervat
obišče večkrat. Obiskovalci, ki so rezervat obiskali prvič, so večinoma prišli na izlet s prijatelji,
ki so rezervat že obiskali. Rezervat je torej med obiskovalci dobro sprejet, saj se večina
obiskovalcev vanj vrača, ogled in obisk pa priporočajo tudi svojim prijateljem.

228

Kartografska podlaga: Geodetski inštitut Slovenije, 2008 | Označbe: Tjaša Učakar
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Grafikon 6: Kolikokrat so vprašani obiskali Škocjanski zatok
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Preveriti smo želeli tudi pogostost obiskov Škocjanskega zatoka. Zanimalo nas je, ali obiskovalci
v rezervat prihajajo tedensko, mesečno, enkrat ali večkrat na leto. V analizo nismo vključili
obiskovalcev, ki so rezervat obiskali prvič, saj njihov delež ostaja enak kot pri prejšnjem
vprašanju. Izmed vprašanih, ki so rezervat obiskali večkrat, jih največji delež (29 %) rezervat
obišče nekajkrat na leto. Sledijo tisti, ki rezervat obiskujejo približno enkrat tedensko (19 %). 14
% vprašanih rezervat obišče približno enkrat letno, najmanjši delež vprašanih pa predstavljajo
obiskovalci, ki rezervat obiščejo približno enkrat mesečno (9 %).

Grafikon 7: Pogostost obiskov
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Zanimalo nas je, kdo so tisti, ki Škocjanski zatok obiskujejo pogosto, to pomeni enkrat na mesec
ali pogosteje, in kdo so tisti, ki rezervat obiskujejo redkeje kot enkrat na mesec. Iz analiz
pogostosti obiska so izpuščeni tisti vprašani, ki so rezervat obiskali prvič. Spodnji grafikon kaže
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pogostost obiskov glede na spol. Vidimo, da je moških v obeh skupinah približno enako, medtem
ko večji delež žensk rezervat obiskuje redkeje kot 1x na mesec. Kot kaže, si ženske redkeje
vzamejo čas za rekreacijo in svoje hobije (npr. opazovanje in fotografiranje ptic).

Grafikon 8: Pogostost obiskov glede na spol
45

moški
ženske

40
35
30
% 25
20
15
10
5
0
1× na mesec ali pogosteje

redkeje od 1× na mesec

Glede na zaposlitev je edina skupina obiskovalcev, ki naravni rezervat v večini obiskuje enkrat na
mesec ali pogosteje, skupina nezaposlenih, kar je povezano z večjo količino in bolj prilagodljivim
prostim časom. Zaposleni v sekundarnem, terciarnem in kvartarnem sektorju rezervat večinoma
obiskujejo redkeje od enkrat na mesec. Iz grafikona je razvidno, da zaposleni v primarnem
sektorju naravni rezervat obiskujejo enkrat mesečno ali pogosteje, a delež vprašanih iz
primarnega sektorja je verjetno premajhen, da bi lahko sklepali na trdneje veljavno zakonitost.

Grafikon 9: Pogostost obiskov glede na zaposlitev
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Grafikon 10 kaže pogostost obiskov glede na starostne skupine. Enkrat na mesec ali pogosteje
rezervat v največji meri obiskujejo starejši ob 55 let (starostni skupini 55-64 let in 65 let in več),
torej večinoma upokojenci, velik delež je tudi obiskovalcev starostne skupine 35-44 let, ki pa se
v podobnem deležu pojavijo tudi pri skupini, ki rezervat obiskuje manj pogosto kot enkrat na
mesec. Starost torej pri tej skupini ni odločujoč dejavnik za obisk rezervata. Pri skupini
obiskovalcev, ki rezervat obiskujejo manj pogosto kot enkrat na mesec, zelo izstopa starostna
skupina 25-34 let. To je starostna skupina, ki v večini še študira ali končuje študij, išče prvo
zaposlitev ali si ustvarja družino, zato verjetno manj časa nameni izletom v naravo.

Grafikon 10: Pogostost obiskov glede na starostne skupine

25

0-14
15-24
25-34

20

35-44
45-54
55-64

15

65+

%

let
10

5

0
1× na mesec ali pogosteje

redkeje od 1× na mesec

Glede na kraj bivanja je največ obiskovalcev iz Kopra, a večina rezervat obiskuje redkeje od
enkrat na mesec. Obiskovalci, ki rezervat obiskujejo enkrat na mesec ali pogosteje prihajajo
poleg manjšega deleža tistih iz Kopra še iz Bertokov, Prad in Ankarana. Iz analize so izpuščeni
vprašani, ki so rezervat obiskali prvič.
Pri pogostosti obiskov pomembno vlogo igra dostopnost peš, saj se na pogoste krajše izlete radi
odpravimo peš in ne z avtomobilom. Zanimivo je, da med obiskovalci iz Kopra prevladujejo tisti,
ki rezervat obiskujejo redkeje, saj mesto leži tik ob naravnem rezervatu. Odgovor na to
vprašanje verjetno leži v lokaciji vstopne točke v rezervat, ki se nahaja na vzhodni strani pri
Srminu, torej na nasprotni strani od mesta Koper. Obiskovalci iz Kopra se morajo torej do
rezervata pripeljati z avtomobilom. Peš ali s kolesom lahko sicer do vstopne točke v rezervat
pridejo tudi po poti zdravja in prijateljstva (Parenzana), ki poteka od Kopra do Bertokov ob
Škocjanskem zatoku med železnico in hitro cesto, a je pot manj privlačna zaradi lege tik ob hitri
cesti. Na drugi strani je zato več pogostih obiskovalcev iz naselij Bertoki, Prade in Pobegi, ki
ležijo v bližini vstopne točke v naravni rezervat. Nasploh ležijo kraji, od koder prihajajo bolj
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pogosti obiskovalci, vzhodno (Bertoki, Prade, Pobegi, Škofije) in severno (Ankaran, Hrvatini) od
zatoka. Ankaran in Hrvatine z zatokom povezuje viadukt bodoče ankaranske vpadnice, Škofije pa
Parenzana, ki se na odseku Bertoki – Škofije oddalji od hitre ceste. Razmeroma slabo dostopnost
rezervata za prebivalce Kopra se bo izboljšala z vstopno točko v rezervat na koprski strani, kjer
sta predvideni dve vstopni točki in ena opazovalnica.

Grafikon 11: Pogostost obiskov glede na kraj bivanja
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Nadalje nas je zanimalo, kje so obiskovalci izvedeli za Škocjanski zatok. Največ vprašanih (23 %)
je zanj izvedelo od prijateljev. Naslednji pomembni viri za promocijo Škocjanskega zatoka so
časopis (12 %), televizija (11 %) in promocijsko gradivo naravnega rezervata (11 %). 10 %
vprašanih je za naravni rezervat izvedelo zato, ker živijo v njegovi bližini, enak odstotek
vprašanih pa je zanj izvedelo mimogrede, ko so se peljali mimo in prišli pogledat. Rahlo manjši
odstotek vprašanih (8 %) je za naravni rezervat izvedelo v šoli, le 5 % pa prek interneta. 1 %
vprašanih se ne spomni, kje so se seznanili z naravnim rezervatom, ostali pa so zanj izvedeli iz
drugih virov. Pri tem navajajo svoje partnerje ali starše, eden izmed vprašanih se spomni
peticije za ohranitev Škocjanskega zatoka, drugi je bil v žiriji za projektiranje, nekaj vprašanih
pozna Škocjanski zatok, saj je del njihovega življenja že celo življenje, eden izmed vprašanih pa
je sodeloval pri vodnogospodarski ureditvi rezervata in takrat izvedel zanj. Najpomembnejši vir
informacij tako predstavljajo osebne izkušnje in izkušnje prijateljev oziroma promocija "od ust
do ust". Iz tega lahko sklepamo, da so obiskovalci s rezervatom zadovoljni, zato o tem govorijo s
prijatelji in jih navdušijo za obisk. Med mediji imata najpomembnejšo funkcijo časopis in
televizija, medtem ko internet daleč zaostaja.
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Grafikon 12: Viri informacij o naravnem rezervatu
25

20

15
%
10

5

drugo

se ne spomnim

peljal sem se
mimo in prišel
pogledat

živim v bližini

promocijsko
gradivo NRŠZ

internet

časopis

televizija

šola

prijatelji

0

Z vprašanjem zakaj so se obiskovalci odločili za obisk naravnega rezervata smo želeli ugotoviti
njihove motive za obisk. Glavna motiva sta opazovanje ptic in drugih živali ter rekreacija, vsak
za 20 % vprašanih. Naslednji motivi so še lepa narava (18 %) in mir (17 %). Nekaj nad 10 %
vprašanih je kot motiv za obisk navedlo radovednost, 8 % vprašanih pa je naravni rezervat
obiskalo zaradi lepo urejene poti. Drugi razlogi za obisk so bili naslednji: voden ogled rezervata,
ki je potekal v soboto, 4.10., ob dnevu opazovanja ptic, druženje s prijatelji in lepo vreme. Eden
izmed vprašanih, ljubiteljski opazovalec ptic, se je za obisk naravnega rezervata na tisti dan
odločil zaradi snežnih padavin v hribih dan pred tem, kar je botrovalo selitvi ptic proti jugu.
Vidimo, da je, poleg lepe narave, rekreacija pomemben motiv za obisk, najverjetneje zaradi
bližine mesta in splošnega pomanjkanja zelenih površin v urbanih okoljih.

Grafikon 13: Motivi za obisk naravnega rezervata
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Zanimalo nas je, ali se motivi za obisk razlikujejo med obiskovalci, ki so rezervat obiskali prvič,
in tistimi, ki so rezervat obiskali večkrat. Vprašani, ki so naravni rezervat obiskali prvič, so kot
glavni razlog za obisk navedli radovednost, sledi opazovanje ptic in drugih živali, tretji razlog je
rekreacija, sledita lepa narava in mir, najmanj vprašanih pa se je za prvi obisk odločilo zaradi
lepo urejene poti. Vprašani, ki so naravni rezervat obiskali večkrat, za glavni razlog obiska
navajajo rekreacijo, pomembni razlogi obiska so še opazovanje ptic in drugih živali, lepa narava
in mir. Manjši delež vprašanih se za ponovne obiske odloči zaradi lepo urejene poti, še manj pa
iz radovednosti. Lepo urejena pot torej pri nobeni skupini obiskovalcev ne predstavlja
odločujočega dejavnika za obisk naravnega rezervata. Radovednost je glavni razlog za prvi obisk
rezervata, rekreacija pa glavni motiv tistih, ki rezervat obiščejo večkrat. Pri obeh skupinah
vprašanih pa pomemben razlog za obisk predstavlja tudi možnost opazovanja ptic in drugih živali.

Grafikon 14: Motivi za obisk naravnega rezervata glede na število obiskov
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Zanimalo nas je še, ali se motivi za obisk pri tistih, ki so rezervat obiskali večkrat, razlikujejo
glede na pogostost obiskov. V analizi so torej izpuščeni vprašani, ki so rezervat obiskali prvič, saj
so njihovi motivi prikazani že v grafikonu 14. Iz grafikona 15 je razvidno, da je rekreacija glavni
motiv vprašanih, ki prihajajo enkrat na mesec ali pogosteje, medtem ko je pri tistih, ki prihajajo
redkeje, ta motiv šele na tretjem mestu. Pri slednjih je najpomembnejši motiv za obisk
opazovanje ptic in drugih živali, sledi motiv uživanja v miru in poleg rekreacije še lepa narava.
Za vprašane, ki prihajajo enkrat na mesec ali pogosteje, je poleg rekreacije pomemben razlog za
obisk še lepa narava ter opazovanje ptic in drugih živali. Pri obeh skupinah vprašanih je najmanj
pomemben motiv za obisk naravnega rezervata radovednost, kar je razumljivo, glede na to, da
so rezervat obiskali že večkrat. Kljub temu radovednost še vedno navajajo med motivi za obisk,
kar priča o privlačnosti naravnega rezervata, ki lahko zaradi spreminjajoče se narave vedno
ponudi kaj novega.

86

Geografija naravnega rezervata Škocjanski zatok

Grafikon 15: Motivi za obisk naravnega rezervata glede na pogostost obiskov
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Želeli smo tudi preveriti, ali so obiskovalci seznanjeni s statusom Škocjanskega zatoka, s
pomočjo vprašanja "Ali ste vedeli, da je Škocjanski zatok zaščiteno območje – ima status
naravnega rezervata?" Kar 96,5 % vprašanih je to vedelo, le 3,5 % vprašanih tega ni vedelo, med
njimi vsi vprašani tujci.

Grafikon 16: Ali ste vedeli, da ima območje Škocjanskega zatoka status naravnega rezervata?
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Nadalje smo želeli ugotoviti, kateri elementi v rezervatu obiskovalce najbolj pritegnejo. Največ
vprašanih (29 %) najbolj pritegnejo živali, večinoma ptice. Na drugem mestu je mir (25 %),
sledijo rastline (19 %) in urejenost rezervata (16 %). Najmanj vprašanih je pritegnila voda, saj je
bil sladkovodni del rezervata v tem obdobju popolnoma suh. Upravljavci so namreč to območje
osušili zaradi košnje. Anketirancem smo ponudili tudi možnost, odgovora, da jih v rezervatu ni
pritegnilo nič, a se za ta odgovor ni odločil nihče. Odgovor bi bil smiseln predvsem za tiste, ki so
rezervat obiskali prvič, a se obisk nikomur ni zdel neprivlačen. Tudi če je glavni motiv za obisk
rezervata rekreacija, obiskovalci navajajo kot razlog za obisk tudi naravno okolje in mir. Med
drugimi privlačnimi elementi so vprašani našteli še informacijske table, možnost fotografiranja in
bodoče konje, ki so jih nekateri obiskovalci že nestrpno pričakovali. V času anketiranja jih
namreč še ni bilo v zatoku.

Grafikon 17: Elementi rezervata, ki vprašane najbolj pritegnejo
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Iz grafikona 18 lahko razberemo, da vprašane, ki so naravni rezervat obiskali prvič, najbolj
pritegne mir v rezervatu, na drugem mestu sledijo živali. Obiskovalci, ki naravni rezervat
obiščejo prvič, se navadno čudijo miru na tem območju in številu živali, ki jih lahko slišijo in
vidijo. Vprašane, ki so naravni rezervat obiskali večkrat, obratno, najbolj pritegnejo živali, nato
pa mir. Za vprašane, ki rezervat obiskujejo enkrat na mesec ali pogosteje, predstavlja privlačen
element še urejenost rezervata, vprašani, ki rezervat obiskujejo redkeje in tisi, ki so ga obiskali
prvič, pa so pred urejenost rezervata postavili še rastline. Pri vseh skupinah je najmanj vprašanih
pritegnila voda, kar je verjetno posledica takratnega osušenega stanja sladkovodnega dela
rezervata.

Grafikon 18: Elementi rezervata, ki vprašane najbolj pritegnejo, glede na pogostost obiskov
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Zanimalo nas je tudi, kaj obiskovalce v rezervatu moti. 59 % vprašanih je odgovorilo, da jih v
rezervatu ne moti nič, 41 % vprašanih pa je naštelo nekaj motečih elementov. Največ vprašanih
moti hrup, tako s hitre ceste kot iz Luke Koper, pa tudi hrup zaradi preveč obiskovalcev.
Vprašane motijo še psi in kolesarji, saj motijo živali v rezervatu. Vstop v rezervat s kolesi je sicer
prepovedan, a to prepoved upoštevajo le redki. Psom je vstop dovoljen, če so na vrvici, a večina
obiskovalcev pse v rezervatu spusti, poleg tega po mnenju nekaterih vprašanih že sama
prisotnost psov moti ostale živali v rezervatu. Kot moteče so vprašani navedli še bližino Luke
Koper, majhnost naravnega rezervata, odsotnost peš povezave s starim mestnim jedrom Kopra,
premajhno število klopi, sploh na lagunski opazovalnici, kjer zaenkrat ni nobene, odsotnost košev
za smeti, parkirišča in stranišča. Nekateri vprašani si želijo več informacijskega materiala in
tabel, pa tudi večji nadzor nad obiskovalci in vedenjem v rezervatu, bolj vzdrževane
opazovalnice ter večje in bolje razporejene line na opazovalnicah. Nekatere vprašane moti lega
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opazovalnic, saj bi morale biti po njihovem mnenju dvignjene nad rezervat, da bi omogočile
boljši razgled, poleg tega jih moti, da na opazovalnicah ni postavljenih daljnogledov. Veliko
motečih dejavnikov bo odstranjenih, ko bo zgrajena vsa predvidena parkovna infrastruktura.
Urejeno bo parkirišče, center za obiskovalce bo nudil obilo informacij o naravnem rezervatu, s
stalno prisotnostjo upravljavca bo zagotovljen večji nadzor, za kolesarje je predvidena
kolesarnica, kjer bodo lahko varno pospravili kolesa za čas obiska, ob centru bodo postavljeni
tudi koši za smeti. Na nasipu ob lagunskem delu bo stala osrednja opazovalnica, ki bo omogočala
pogled na rezervat tudi z večje višine. Ena opazovalnica bo postavljena tudi na koprski strani pri
ankaranski vpadnici, kar bo omogočilo večjo povezanost mesta z rezervatom.

Preveriti smo želeli tudi katere elemente obiskovalci v rezervatu pogrešajo. Največ vprašanih (29
%) pogreša parkirišče, saj večina obiskovalcev v zatok pride z osebnim avtomobilom, parkirišče
pa trenutno še ni urejeno. Obiskovalci avtomobile parkirajo pred zapornico na vhodu v rezervat
in na pločniku ob cesti Bertoki-Luka Koper. Čeprav je velik del obiskovalcev iz Kopra, se do
vstopne točke pripeljejo z avtom, saj vstop v rezervat s koprske strani ni možen. Obiskovalci
pogrešajo tudi center za obiskovalce (16 %), večerno osvetlitev poti (15 %), voden ogled
rezervata (12 %), več informacijskih tabel (10 %) in okrepčevalnico (6 %). Poleg tega anketiranci
pogrešajo še koše za smeti, stranišče, več opazovalnic in klopi, strožja pravila in stalen nadzor,
vstopno točko v rezervat še na koprski strani, muzej ptic in dvignjeno opazovalnico, ki bi
omogočala pogled na cel zatok.

Grafikon 19: Elementi, ki jih vprašani v rezervatu pogrešajo
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Grafikon 20 nam pove, da vse skupine obiskovalcev, tisti, ki prihajajo pogosto, redkeje ali prvič,
najbolj pogrešajo parkirišče. Vprašani, ki so naravni rezervat obiskali prvič, poleg parkirišča
pogrešajo še vodene oglede rezervata, center za obiskovalce in več informacijskih tabel, kar
kaže na njihovo željo po spoznavanju naravnega rezervata in pridobivanju novih informacij.
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Vprašani, ki rezervat obiskujejo redkeje od enkrat na mesec poleg parkirišča najbolj pogrešajo
večerno osvetlitev poti, sledita center za obiskovalce in več informacijskih tabel. Vprašani, ki
rezervat obiskujejo pogosteje, poleg parkirišča pogrešajo še center za obiskovalce in večerno
osvetlitev poti. Večerna osvetlitev poti je verjetno zaželen element rezervata, ker bi
posameznikom omogočila še pogostejše obiske, sploh v hladni polovici leta, ko je dan krajši in je
po koncu delovnega časa zunaj že mrak. Zanimivo je, da tudi obiskovalci, ki v rezervat prihajajo
enkrat na mesec ali pogosteje, pogrešajo center za obiskovalce, 11 % pa jih pogreša tudi vodene
oglede, kar kaže na željo po večji informiranosti.

Grafikon 20: Elementi, ki jih vprašani v rezervatu pogrešajo, glede na pogostost obiskov
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Pogledali smo kaj ponujajo podobni rezervati v severnem Jadranu in obiskovalce vprašali, katere
od teh storitev bi se jim zdele smiselne tudi za naravni rezervat Škocjanski zatok. Najbolj želena
storitev med vprašanimi (24 %) so opazovalnice, opremljene z daljnogledi, sledita možnost
ogleda lagunskega dela rezervata po lesenih brveh (20 %) in zgibanke z osnovnimi informacijami
o zatoku pri vhodu (19 %). Vprašane bi zanimala tudi opazovalnica podvodnega sveta (16 %) in
tečaji opazovanja ptic (12 %). Manjši del vprašanih si želi tudi ogled lagunskega dela rezervata s
plovili (7 %), le 1 % vprašanih pa meni, da bi bilo smiselno v okviru centra za obiskovalce
organizirati tudi trgovino s spominki. Postavitev opazovalnic z daljnogledi je verjetno draga in
neučinkovita rešitev, saj obstaja nevarnost, da bi daljnoglede nekdo uničil. Zato bi opazovalnice
lahko ostale nespremenjene, daljnoglede pa bi za neko kavcijo lahko izposojali v informacijskem
centru.
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Grafikon 21: Smiselnost drugih storitev za naravni rezervat Škocjanski zatok
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Pogostost obiskov na dojemanje smiselnosti drugih storitev za naravni rezervat nima
pomembnega vpliva. Pri vseh skupinah vprašanih se največjemu deležu zdi smiselna postavitev
opazovalnic z daljnogledi. Obema skupinama vprašanih, ki rezervata niso obiskali prvič, se zdi
smiselna še postavitev lesenih brvi za ogled lagunskega dela rezervata, zgibanka z informacijami
pri vhodu in opazovalnice podvodnega sveta. Skupini vprašanih, ki so rezervat obiskali prvič, pa
se poleg opazovalnic z daljnogledi zdijo smiselne še zgibanke z informacijami na vhodu v
rezervat, nekaj manjšemu deležu vprašanih pa še ogled lagunskega dela rezervata po lesenih
brveh. Opazovalnice podvodnega sveta se v tej skupini vprašanih zdijo smiselne le manjšemu
delu. Ogled lagunskega dela rezervata s plovili se večini vprašanih ne zdi smiseln, največ
podpore ima pri skupini pogostih obiskovalcev. Prav tako nobena skupina vprašanih ni navdušena
nad trgovino s spominki. Nasprotno pa znaten delež vprašanih v vseh skupinah podpira
organizacijo tečajev za opazovanje ptic.

Z naslednjim vprašanjem smo želeli ugotoviti katere informacije o Škocjanskem zatoku
obiskovalce najbolj zanimajo, kar bi kasneje lahko olajšalo izbor informacij za predstavitveni
material. Vprašane najbolj zanimajo informacije o rastlinstvu in živalstvu naravnega rezervata
(37 %), sledijo informacije o bodočih projektih na območju naravnega rezervata (23 %), o
nastanku Škocjanskega zatoka (19 %) in o podobnih rezervatih Severnega Jadrana (12 %). Manj jih
zanimajo informacije o Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) (5 %) ter o
mestu Koper in okoliških turističnih točkah (3 %). Majhno zanimanje za Koper in okolico lahko
pojasnimo z ugotovitvijo, da je velika večina obiskovalcev iz okoliških krajev in zato to območje
dobro poznajo.
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Grafikon 22: Katere informacije obiskovalce najbolj zanimajo?
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Preverili smo tudi ali se obiskovalci strinjajo z zavarovanjem območja Škocjanskega zatoka ali bi
to območje raje namenili drugim dejavnostim. Kar 97 % vprašanih se z zavarovanjem območja
strinja, 3 % vprašanih pa bi območje raje namenilo drugim dejavnostim, in sicer Luki Koper,
industrijski coni, nakupovalnim središčem ali kmetijstvu. Razumljivo je, da je med obiskovalci
naravnega rezervata strinjanje z njegovim obstojem veliko. Obiskujejo ga namreč tisti, ki imajo
do njega pozitiven odnos, ki jim pomeni možnost rekreacije in preživljanja prostega časa v
naravi. Če bi na isto vprašanje odgovarjali tudi posamezniki, ki naravnega rezervata ne
obiskujejo, bi bili rezultati verjetno drugačni.

Grafikon 23: Ali bi območje Škocjanskega zatoka raje namenili drugim dejavnostim?
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Nadalje smo obiskovalce vprašali, kaj pomeni naravni rezervat Škocjanski zatok za Koper in
okolico. Največ vprašanih (49 %) meni, da naravni rezervat pomeni boljšo kakovost bivanja za
lokalno prebivalstvo. Nekaj manj (39 %) jih meni, da naravni rezervat predstavlja možnost za
promocijo Kopra in celotne slovenske obale, le 3 % vprašanih pa meni, da naravni rezervat
pomeni izgubo velike površine za gospodarstvo in poselitev. Drugi pomeni, ki jih obiskovalci
pripisujejo naravnemu rezervatu, so še zaščita narave, ohranjanje in širjenje življenjskega
prostora za živali ter možnost opazovanja in spoznavanja rastlinstva in živalstva.

Grafikon 24: Pomen, ki ga ima naravni rezervat Škocjanski zatok za Koper in okolico
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Zanimalo nas je še, ali so obiskovalci Škocjanskega zatoka obiskali še katerega izmed ostalih
naravnih rezervatov mokrišč v severnem Jadranu. 89 % vprašanih je vsaj katerega izmed ostalih
rezervatov že obiskalo, največ jih (34 %) je že obiskalo Sečoveljske soline, sledita Naravni
rezervat Miramar (22 %) in Naravni rezervat Izliv Soče (17 %). Manjši delež vprašanih je obiskal še
Naravni rezervat Devinske stene (7 %), Naravni rezervat Doberdobsko in Prelosno jezero (4 %),
Naravni rezervat Valle Canal Novo in Izliv reke Stelle (po 2 %) ter Naravni rezervat Valle Cavanata
(1 %). 11 % vprašanih ostalih naravnih rezervatov še ni obiskalo.

Obiskovalce smo vprašali še, ali bi si ostale rezervate severnega Jadrana želeli obiskati. Večina
(92 %) vprašanih si želi obiskati še druge naravne rezervate mokrišč, medtem ko 8 % vprašanih
nima te želje.
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Grafikon 25: Obisk ostalih naravnih rezervatov mokrišč v severnem Jadranu
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Proti koncu smo obiskovalce vprašali še, če bodo naravni rezervat Škocjanski zatok še obiskali.
Večina vprašanih (93 %) je odgovorila, da bodo Škocjanski zatok zagotovo še obiskali, 7 % jih bo
zatok verjetno še obiskalo, nihče izmed vprašanih pa ni odgovoril, da zatoka ne bo več obiskal.

Z zadnjim vprašanjem smo obiskovalce povprašali še po njihovih predlogih in zamislih za naravni
rezervat ter morebitnih pripombah. 73 % vprašanih na to vprašanje ni odgovorilo, 27 % pa je
podalo svoje predloge. Izmed slednjih jih je 5 % posebej pohvalilo prizadevanja upravljavca in
dosežene rezultate. Nekateri so izrazili željo po povečanju površine naravnega rezervata in
oblikovanju še več poti, predvsem pa po čim večji zaščiti rezervata pred vplivi Luke Koper in
hitre ceste, predlagali so tudi postavitev protihrupne ograje ob hitri cesti. Nekateri obiskovalci si
želijo več vodenih ogledov po rezervatu, predlagali so oglede Bonifike na konjih in oglede lagune
s čolni. Želijo si tudi večjo povezanost krožne uče poti z lagunskim delom rezervata ter mestom
Koper, pa daljnoglede na opazovalnicah, predlagali so daljnoglede na žeton. Nekateri si želijo še
več informacij o naravnem rezervatu, tečaje opazovanja ptic in fotografiranja narave. Za večjo
privlačnost rezervata za otroke so vprašani predlagali postavitev igral za otroke v obliki živali, ki
v zatoku prebivajo, ter zvočne table, kjer bi s pritiskom na gumb lahko slišali oglašanje
posameznih vrst ptic. Ostali predlogi vprašanih so še postavitev košev za ločeno zbiranje
odpadkov in košev za zbiranje pasjih iztrebkov, povečanje lin na opazovalnicah, da bo skoznje
možno fotografirati, ter čimprejšnje dokončanje projekta. Nekateri vprašani predlagajo več
promocije, eden izmed vprašanih je predlagal organizacijo teka po zatoku enkrat letno. Na drugi
strani pa nekateri želijo, da bi rezervat ostal čim bolj neokrnjen, saj je prav zato "tako lep in
prijazen za živali".
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10. Zaključek
Mokrišča predstavljajo območja izjemne pokrajinske in biotske pestrosti, ki so bila v preteklosti
obravnavana kot manjvredna, leglo bolezni in neuporabna za gospodarski razvoj. Nepoznavanje
njihovih pokrajinsko ekoloških funkcij je pogosto vodilo k izsuševanju in krčenju. Ti procesi so
bili zaradi urbanizacije in turističnega razvoja posebno izraziti na obalnih območjih, izpostavljen
jim je bil tudi Škocjanski zatok.
Škocjanski zatok je največje brakično mokrišče v Sloveniji, ki leži v močno urbanizirani pokrajini
med mestom Koper, Luko Koper, obalno hitro cesto in železnico. Njegov nastanek je povezan z
urbanističnim razvojem mesta Koper. Škocjanski zatok je ostanek zaliva, ki je nastal pod
Škocjanskim hribom na vzhodni strani mesta Koper, ko je bilo otoško mesto preko izsušenih solin
povezano s kopnim. Z gradnjo Luke Koper se je zaliv manjšal in postajal vedno bolj zaprt, z
izgradnjo nasipa med Luko in izlivom Rižane, ki je onemogočil prej širok prehod na odprto morje,
pa je iz zaliva nastal zatok, velik okoli 230 ha. Vanj sta se izlivali reki Badaševica in Rižana prek
svojega levega razbremenilnika Are, kar je dalo zatoku brakični značaj. V njem so se vzpostavila
rastišča rastlinskih združb morskih obrežij in habitati različnih živalskih vrst.
V 80. letih so se začeli poskusi izsušitve Škocjanskega zatoka. Reko Badaševico so preusmerili v
Koprski zaliv, levi razbremenilnik Rižane pa zaprli. Škocjanski zatok je na ta način ostal brez
dotoka sladke vode, ki ga je prej oskrbovala s kisikom. To je povzročilo nastanek anoksije in
sprožilo procese gnitja. Območje je bilo razglašeno za odlagališče gradbenega materiala, kamor
so se nato odlagali odpadki vseh vrst, v zatok pa so bile speljane tudi komunalne odplake. Občina
Koper je načrtovala popolno zasutje Škocjanskega zatoka za potrebe širitve industrijske cone in
prometnic. Luka Koper je v Škocjanski zatok nasula večjo količino blata, ki ga je pridobila pri
poglabljanju drugega luškega bazena. Čeprav je pred tem občina privolila v zavarovanje
manjšega dela zatoka kot biološkega rezervata, le-tega ni ogradila z varovalnimi nasipi, zato se
je blato iz Luke Koper razlilo po celotnem lagunskem dnu, bogatem s hranilnimi snovmi, in
bistveno zmanjšalo površino in volumen lagune. Dolgoletni uničevalni posegi so močno vplivali na
upad ptičjih vrst in njihove številčnosti ter močno ogrozili tudi ostalo favno in floro, ki sta vezani
na brakično življenjsko okolje. Zaradi vseh degradacijskih procesov je bil Škocjanski zatok v
začetku 90. let na pragu uničenja.
Leta 1993 so predstavniki Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) začeli s
širšo naravovarstveno akcijo s ciljem prenehanja uničevanja Škocjanskega zatoka in njegovim
zavarovanjem. Pripravili so razstavo, zbrali podpise lokalnega prebivalstva za prenehanje
uničevanja in zasipavanja tega območja, izdelali idejni načrt ureditve in v novembru 1993
dosegli začasno zaščito območja kot naravne vrednote za eno leto. Uredbo o zaščiti so nato
podaljševali do leta 1998, ko je bilo zbranih dovolj argumentov in strokovnih podlag za
razglasitev Škocjanskega zatoka kot naravnega rezervata.
Člani DOPPS-a, ki so postali upravljavci naravnega rezervata, so najprej poskrbeli za ponoven
dotok sladke vode v laguno Škocjanskega zatoka. V ta namen je bil usposobljen levi
razbremenilnik Rižane, očiščen pa je bil tudi kanal do morja. Z izboljšanjem pretoka vode v
laguni so se izboljšale ekološke razmere. Izdelali so program sanacije in renaturacije
Škocjanskega zatoka, ki je bil uspešno zaključen leta 2007. Do dokončne ureditve naravnega
rezervata ostaja še izgradnja parkovne infrastrukture, ki naj bi se zaključila v letu 2010.
Analiza stanja v naravnem rezervatu je pokazala uspešnost sanacije in renaturacije območja, saj
se habitati ponovno vzpostavljajo, število ptic pa se je vrnilo na stanje pred degradacijo.
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Kroženje vode v laguni je aktivno, redne meritve hidroloških parametrov pa niso pokazale
preseganja mejnih vrednosti onesnažil.
Analiza stanja v okolici je izpostavila dejavnosti, ki predstavljajo moteče elemente za naravni
rezervat. Okoliške urbane cone z Luko Koper predstavljajo vir svetlobnega onesnaževanja in
hrupa, h katerem pomembno prispeva tudi promet obalne hitre ceste. Na naravni rezervat
vplivajo prometne emisije in neurejen odtok meteornih voda s površin ob rezervatu. V prihodnje
bi lahko vpliv teh dejavnikov zmanjšali z ustreznimi filtri in lovilci olj na odtokih z urbaniziranih
površin, z ustrezno izbiro svetil in njihovo postavitvijo in s protihrupnimi ogradami. Vse posege v
okolici rezervata je potrebno prilagoditi varstvenim ciljem, nujen pa je tudi naravovarstveni
nadzor, ki v primeru nesreč omogoča hitro ukrepanje za zaščito zavarovanega območja.
Na razmere v Škocjanskem zatoku vpliva tudi stanje vanj izlivajočih se rek in morja. Badaševica
je trenutno preveč onesnažena, da bi jo lahko ponovno preusmerili v laguno Škocjanskega zatoka,
tako da se vanjo zaenkrat izliva le Ara, levi razbremenilnik Rižane. Kakovost vode v Ari je
zadovoljiva, zahvaljujoč dejstvu, da se od Rižane odcepi pred industrijsko cono Dekani, ki
predstavlja pomemben vir onesnaževanja Rižane. Tudi onesnaženost z morja ne predstavlja
večje nevarnosti, monitoring na prelivnem kanalu med laguno in morjem ne kaže preseženih
vrednosti za vodo in sediment. Luka Koper sicer predstavlja enega večjih onesnaževalcev na
obali, a razmestitev terminalov je za Škocjanski zatok dokaj ugodna. Na meji z njim ima namreč
Luka parkirišče vozil, medtem ko je za okolje bolj obremenjujoč terminal za razsuti tovor od
rezervata bolj oddaljen. Nevarnost predstavljajo morebitne nesreče in razlitja nevarnih snovi na
morju. Zapornice na prelivu med laguno in morjem delno omogočajo varovanje rezervata pred
vplivi z morja, nujna pa je vzpostavitev stalnega obveščanja o dogajanju na morju.
Naravni rezervat Škocjanski zatok je pomemben na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.
Predstavlja gnezdišče različnim vrstam ptic in služi kot preletna postaja med spomladansko in
jesensko selitvijo, saj laguna pozimi ne zamrzne in tako nudi obilico hrane skozi vse leto. Na
slovenski obali, ki je zaznamovana s flišnimi klifi, so take uravnave in široki prehodi med morjem
in kopnim redkost in zato še toliko bolj pomembni. Z ohranitvijo in ustvarjanjem pogojev za
obstoj in razvoj Škocjanskega zatoka se ohranja biotska pestrost Slovenije. Ohranitev
Škocjanskega zatoka pomeni povečanje pestrosti turistične in vzgojno-izobraževalne ponudbe,
saj predstavlja naravni rezervat eno od vstopnih točk na slovensko obalo in novo turistično
destinacijo naravoslovnega turizma, ki podaljšuje turistično sezono. Njegova lega na pragu Kopra
predstavlja konkurenčno prednost slovenskega Primorja in povečuje dodano vrednost mesta.
Poleg tega naravni rezervat dviguje bivalno raven in prispeva k boljši kakovosti življenja okoliških
prebivalcev. Nudi možnost aktivnega oddiha ter kakovostnega doživljanja narave.
Na nacionalni ravni je Škocjanski zatok zaradi svoje biotske pestrosti zavarovan kot naravni
rezervat, kot ekološko pomembno območje in kot naravna vrednota državnega pomena. Območje
je pomembno tudi širše, v evropskem prostoru, kar dokazuje njegova uvrstitev med območja
Natura 2000 tako po direktivi o pticah kot po habitatni direktivi. Poleg tega je Škocjanski zatok
vključen v mrežo mokrišč severnega Jadrana, kar še povečuje njegovo prepoznavnost in
posledično prepoznavnost celotne države.
Analiza poročanja časopisa Delo o Škocjanskem zatoku je pokazala, da njegovo omembo lahko
zasledimo približno enkrat na mesec. Pojavlja se v člankih, ki poročajo o dogajanju in problemih
v njegovi okolici, nekateri članki pa predstavljajo stanje in dogajanje v naravnem rezervatu bolj
natančno. Škocjanski zatok se ponavadi pojavi kot pozitivna novica, čeprav je v splošnem
medijsko poročanje kritično.
Rezultati ankete med obiskovalci naravnega rezervata so pokazali, da ima naravni rezervat
največji pomen za lokalno prebivalstvo, saj obiskovalci prihajajo večinoma iz okoliških krajev, 83

97

Geografija naravnega rezervata Škocjanski zatok

% jih prihaja iz Mestne občine Koper. Obiskovalci iz ostale Slovenije rezervat navadno obiščejo v
primeru napovedanih vodenih ogledov ali s prijatelji in sorodniki iz okoliških krajev. Večina
obiskovalcev naravni rezervat obišče večkrat, večinoma nekajkrat letno. Pogosteje naravni
rezervat obiskujejo predvsem nezaposleni in starejši od 55 let. Do naravnega rezervata večina
obiskovalcev pride z avtomobilom, tudi obiskovalci iz Kopra. To je povezano z razmeroma slabo
dostopnostjo peš, saj vstopna točka v rezervat leži pri Srminu, torej na nasprotni strani kot
mesto Koper. Peš je sicer dostop možen po poti Parenzana, a ta poteka tik ob obalni hitri cesti.
Dostopnost peš s strani Kopra se bo izboljšala z vstopno točko v rezervat na Koprski strani in z
izgradnjo Ankaranske vpadnice.
Analiza ankete je nadalje pokazala, da so najpomembnejši vir informacij o naravnem rezervatu
prijatelji in znanci, torej promocija "od ust do ust". Iz tega lahko razberemo tudi, da so
obiskovalci z naravnim rezervatom zadovoljni in obisk priporočajo tudi svojim znancem.
Najpomembnejša motiva za obisk rezervata sta ohranjena narava in možnost rekreacije, kar je
razumljivo glede na splošno pomanjkanje zelenih površin v urbanem okolju. Za prvi obisk
rezervata je pomemben motiv še radovednost, ki pa jo navajajo tudi pogostejši obiskovalci. To
priča o privlačnosti naravnega rezervata, ki lahko zaradi spreminjajoče se narave vedno ponudi
kaj novega. Obiskovalce naravnega rezervata najbolj pritegnejo živali, večinoma ptice, in mir.
Predvsem so obiskovalci, ki pridejo prvič, navdušeni nad mirom in številom živali, ki jih lahko
vidijo in slišijo. Med motečimi elementi so obiskovalci izpostavili pse in kolesarje, hrup s ceste,
odsotnost povezave s starim mestnim jedrom Kopra peš, odsotnost košev za smeti in
pomanjkanje informacijskega materiala. Večina motečih elementov bo odstranjenih, ko bo
dokončana vsa parkovna infrastruktura. Poleg informacijskega centra in večjih opazovalnic bo
takrat urejeno tudi parkirišče, ki ga pogreša približno tretjina vprašanih. Obiskovalci si želijo še
opazovalnice, opremljene z daljnogledi in možnost ogleda lagunskega dela rezervata. Z izgradnjo
vse parkovne infrastrukture bo lagunski del bolje viden iz osrednje opazovalnice, ki bo
večnadstropna, na koprski strani pa bo ob laguni potekala krajša pot. Daljnoglede bi lahko za
kavcijo izposojali v informacijskem centru, če bi bili fiksni daljnogledi na opazovalnicah preveč
izpostavljeni uničevanju.
Anketa je pokazala, da so obiskovalci naravnega rezervata z dosedanjim delom in ureditvijo
zadovoljni. V prihodnosti je potrebno predvsem dokončati izgradnjo parkovne infrastrukture, ki
bo obiskovalcem ponudila še več informacij in možnosti opazovanja in spoznavanja narave. Po
končani ureditvi bo Škocjanski zatok bolj povezan z mestom Koper, potrebno pa ga je predstaviti
tudi širši slovenski javnosti. Obisk Škocjanskega zatoka namreč marsikoga opomni na pomen
narave, vodenje in organizacija naravoslovnih dni za mlade v naravnem rezervatu pa lahko
prispeva k vzgoji mladih v okoljsko ozaveščene posameznike.
Projekt ohranitve in zavarovanja Škocjanskega zatoka predstavlja primer dobre prakse za
podobne projekte v prihodnosti. Dokazuje, da je ohranitev narave možna tudi v tako urbanizirani
pokrajini, kot je obalni del Koprskega primorja. Naravni rezervat Škocjanski zatok je pomemben
za prihodnji razvoj Slovenije, saj dviguje naravoslovno zavest in kulturo in postavlja naravo za
enakovredno partnerico pri načrtovanju prostora.

98

Geografija naravnega rezervata Škocjanski zatok

10.1. Summary
Wetlands represent areas of exceptional regional and biotic diversity, that were in the past
treated as inferior and useless for economic development. The lack of awareness about their
ecological functions has often led to drainage and shrinking. These processes were particularly
prominent due to urbanization and tourist development on coastal areas, where also Škocjan
Inlet was exposed to them.
Škocjan Inlet is the largest brackish wetland in Slovenia, which is located in strongly urbanised
region between the town of Koper, the Port of Koper, coastal main road and railway. His
formation is linked to urban development of the town of Koper. Škocjan Inlet is the residue of
the bay that was formed under Škocjan hill on eastern side of Koper, when the town on the
island was bound to mainland by dried out saltpans. The construction of the Port of Koper led to
shrinking of the bay, which soon became an inlet of around 230 hectares. Two rivers, Badaševica
and Rižana, flew into the inlet and caused its brackish character. This led to the establishment
of plant communities of marine and shoreline habitats and habitats of different species.
Attempts of drainage of Škocjan Inlet started in 1980s. Both rivers flowing into the lagoon were
diverted and Škocjan Inlet was consequently left without the inflow of fresh water, which was
supplying it with oxygen. This has led to the emergence of anoxia, resulting in rotting processes.
The area was declared a construction material disposal site, where all kinds of waste were
disposed. Sewage waters were diverted into the lagoon, which caused additional degradation of
this unique ecosystem. Municipality of Koper intended to fill up the brackish lagoon completely
for urbanisation purposes. Consequently, a large amount of mud, dredged during the
construction of the nearby Port of Koper, was poured in the lagoon. The mud had spread
throughout the lagoon, destroying the original lagoon floor, rich with nutrients, and vitally
reduced the lagoon surface and volume. Long-lasting destructive interventions caused a decline
of bird kinds and their abundance and endangered the remaining fauna and flora, bound to
brackish environment. Due to all the degradation processes the Škocjan Inlet was at the
beginning of 1990s nearly destroyed.
In 1993 the representatives of DOPPS-BirdLife Slovenia started an initiative, whose goal was to
stop the destroying of Škocjan Inlet and its protection. They prepared an exposition about the
Inlet, collected the signatures of local inhabitants to stop the destroying of the area, they
elaborated a conceptual plan and achieved a temporary protection of the area for one year in
November 1993. The regulation about protection was then prolonged each year, until 1998, when
the area was proclaimed a natural reserve. The designation was based upon exceptional
biodiversity of the ecosystem before degradation.
DOPPS members, who have become managers of the reserve, firstly took care of the inflow of
fresh water to the Škocjan Inlet lagoon. For this purpose the left discharging channel of Rižana
was opened and the sea channel was cleaned. By improving the water flow in the lagoon, the
ecological conditions have improved. The programme of restoration of Škocjan Inlet was made
and successfully brought to an end in 2007. The construction of visitors' infrastructure is to be
completed in 2010.
The analysis of conditions in the natural reserve has shown the effectiveness of restoration of
the area. The habitats are establishing again and the number of birds stopping in the area has
reached the level prior to degradation. Water circulation in the lagoon is active and regular
measurements of hydrologic parameters haven't shown any surpassing of threshold values of
pollutants.
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The analysis of the activities in the surrounding areas showed some impact on the Reserve, but
they don’t threaten the nature anymore. Surrounding urban zones with the Port of Koper present
a source of light pollution and noise, to which an important contribution is made also from the
traffic of coastal main road. Also traffic emissions and unregulated outflow of meteoric waters
from surrounding surfaces influence the Reserve. The impact of these factors could be reduced
with suitable oil filters on drains from urbanised surfaces, with suitable choice of lights and with
anti-noise enclosures. All interventions in the surroundings should adapt to conservation goals of
the Reserve and must be done under supervision of the Reserve manager.
Conditions in the Škocjan Inlet also depend on the conditions of the rivers that flow into it and
the conditions of the sea. Badaševica is currently too polluted for redirection of her flow to the
lagoon, so the only river, flowing into the Reserve is the left discharging channel of RIžana,
named Ara. Quality of water in Ara is satisfactory, thanks to the fact, that it flows away from
Rižana before industrial estate Dekani that present important source of pollution of Rižana.
Pollution from sea doesn't present larger danger, monitoring in the channel, connecting the
lagoon to the sea, hasn't shown any surpassed values for pollutants. While the Port of Koper
presents one of the largest pollutants ashore, the arrangement of terminals is rather favourable
for Škocjan Inlet. On the boundary there is a parking lot for vehicles, while environmentally
more burdensome terminal for bulk cargo is located further away from the Reserve. Eventual
accidents and effusing of dangerous substances on sea present a potential risk, so the
establishment of permanent notifying about activity on sea is urgent.
The importance of the Natural Reserve Škocjan Inlet is obvious on local, national and
international level. It presents a nesting ground to different kinds of birds and serves as a
stopping area during spring and autumn migration, because the lagoon does not freeze in winter
and so offers plenty of food throughout the year. On Slovenian coast, which is marked with high
cliffs, such wide passages between sea and mainland are rarity and therefore even more
important. Preservation of the Škocjan Inlet as a Natural Reserve preserves also the biotic
diversity of Slovenia. The Natural Reserve increases the diversity of tourist and educational offer,
it presents one of the entry points to the Slovenian coast and a new tourist destination that can
prolong the tourist season. Its position increases added value of the town of Koper and presents
a competitive advantage of Slovene Littoral. The Natural Reserve contributes to better life
quality for surrounding inhabitants.
For its biotic diversity Škocjan Inlet is protected as a natural reserve on the national level, as an
ecologically important area and as a natural value under national legislation. The classification
as Natura 2000 site proves also its wider importance in Europe. Natural Reserve Škocjan Inlet is
also part of the network of wetlands of northern Adriatic, which increases its visibility and,
consequently, the visibility of the entire country.
The results of the survey among the visitors of the Natural Reserve have shown great local
importance of the Reserve, since visitors come mainly from nearby, majority from the
Municipality of Koper. Visitors from the rest of Slovenia usually visit the Reserve in case of
foretold organised visits with friends and relatives from the surrounding areas. Majority of the
visitors visits reserve more than once, mostly several times a year. The most frequent visitors
are the unemployed and older than 55 years. Majority of visitors accesses the Reserve by car,
including visitors from Koper. That is the consequence of relatively bad accessibility by foot,
because the entry point to the Reserve is located at Srmin, thus on the opposite side of the town
of Koper. Access on foot is possible by route Parenzana, but it is located just next to coastal
main road. Accessibility on foot form Koper will be improved with future entrance point to the
Reserve next to town of Koper and with construction of Ankaran road.
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Analysis of the survey further showed that friends and acquaintances are the most important
source of information about the Reserve. That proves that the visitors are satisfied with the
Reserve and they recommend a visit to others. Most important motives for a visit of the Reserve
are preserved nature and possibility of recreation, which is understandable considering general
lack of green areas in urban environment. For those, visiting for the first time, the most
important motive is the curiosity, but also frequent visitors mention it as one of their motives.
That attests to the attractiveness of the Reserve, which can always offer something new due to
its changing nature. Visitors are mostly attracted by animals, mostly birds, and peace. Above all
the first-time visitors are enthusiastic about the peace, and the number of animals they can see
and hear. Among disturbing elements the visitors mentioned dogs and cyclists, noise from the
main road, absence of connection on foot with old town of Koper, absence of waste bins and lack
of information material. Most of the disturbing elements will be removed once the visitors'
facilities are completed.
The survey showed that the visitors are satisfied with the work that has been done. In the future
the construction of visitors' facilities must be completed so it will provide even more information
and possibilities for observation and comprehension of nature. The Natural Reserve Škocjan Inlet
should also be presented to general Slovenian public, as a visit to Škocjan Inlet reminds many
people of the importance of nature. Organization of visits for pupils can contribute to education
of young people to become environmentally aware individuals.
The restoration of the Škocjan Inlet Nature Reserve, meaning its water management and
landscape regulation, was a pilot project in Slovenia and due to its success it presents an
example of good practice for similar projects in the future. It demonstrates that the
conservation of nature is possible even in urbanised region, such as the coastal part of the
Slovene Littoral. Natural Reserve Škocjan Inlet is important for future development of Slovenia,
since it raises awareness of the importance of nature and considers nature as equivalent partner
in spatial planning.
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Priloga 1: Anketni vprašalnik za obiskovalce

1. Spol:

M

Ž

2. Starost: ________ let
3. Izobrazba:
a) Osnovna šola ali manj.
b) Srednja, poklicna šola.
c) Gimnazija.
d) Fakulteta, visoka ali višja šola.
e) Magisterij ali doktorat.
4. Poklic / zaposlitev: _____________________________________
5. Kraj bivanja: ____________________________________

6. Kolikokrat ste že obiskali rezervat Škocjanski zatok?
a) Danes je prvič.
b) Dvakrat.
c) Trikrat.
d) Več kot trikrat.
7. Kako pogosto obiskujete rezervat Škocjanski zatok?
a) Danes je prvič.
b) Približno enkrat na teden.
c) Približno enkrat na mesec.
d) Približno enkrat na leto.
e) Večkrat na leto.
8. Kje ste izvedeli za Škocjanski zatok? (obkrožite lahko več odgovorov)
a) Od prijateljev.
b) V šoli.
c) Prek televizije.
d) Prek časopisa.
e) Prek interneta.
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f)

Prek promocijskega gradiva Naravnega rezervata.

g) Peljal/a sem se mimo in prišel/a pogledat.
h) Živim v bližini.
i)

Se ne spomnim.

j)

Drugo: __________________________________.

9. Zakaj ste se danes odločili za obisk Škocjanskega zatoka? (obkrožite lahko več
odgovorov)
a) Da bi opazoval/a ptice in druge živali.
b) Zaradi lepe narave.
c) Zaradi miru.
d) Zaradi lepo urejene poti.
e) Za rekreacijo.
f)

Iz radovednosti.

g) Drugo: ___________________________________.
10.

Ali ste vedeli, da je Škocjanski zatok zaščiteno območje (ima status naravnega
rezervata)?
a) Da, to že nekaj časa vem.
b) Ne, do sedaj nisem vedel/a.
Kaj vas je v rezervatu najbolj pritegnilo? (obkrožite lahko več odgovorov)

11.

a) Rastline.
b) Živali.
c) Voda.
d) Mir (ni hrupa).
e) Urejenost rezervata.
f)

Nič.

g) Drugo: ___________________________________.
12.

Kaj vas v rezervatu moti?

13.

Kaj v rezervatu pogrešate? (obkrožite lahko več odgovorov)
a) Več informacijskih in usmerjevalnih tabel.
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b) Center z informacijami za obiskovalce.
c) Možnost vodenega ogleda rezervata.
d) Večerno osvetlitev poti.
e) Okrepčevalnico.
f)

Parkirišče.

g) Drugo: ______________________________________.
14.

Podobni rezervati ponujajo še naslednje storitve. Katere izmed njih bi se vam zdele
smiselne za Naravni rezervat Škocjanski zatok? (obkrožite lahko več odgovorov)
a) Pri vhodu v rezervat zgibanka z osnovnimi informacijami o rezervatu in pravili
obnašanja.
b) Opazovalnice, opremljene z daljnogledi.
c) Opazovalnico podvodnega sveta.
d) Ogled lagunskega dela rezervata po lesenih brveh.
e) Ogled lagunskega dela rezervata s plovili.
f)

Trgovina s spominki.

g) Tečaji opazovanja ptic.
15.

Katere informacije o Naravnem rezervatu Škocjanski zatok vas najbolj zanimajo?
(obkrožite lahko več odgovorov)
a) O rastlinstvu in živalstvu naravnega rezervata.
b) O nastanku Škocjanskega zatoka.
c) O bodočih projektih na območju Naravnega rezervata.
d) O Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS).
e) O mestu Koper in okoliških turističnih točkah.
f)

16.

O podobnih rezervatih severnega Jadrana.
Ali bi območje, ki je namenjeno naravnemu rezervatu raje namenili drugim
dejavnostim?

a) Da, širjenju Luke Koper.
b) Da, stanovanjski pozidavi.
c) Da, industrijski coni in nakupovalnim središčem.
d) Da, kmetijstvu.
e) Da, za naslednji namen: ____________________________.
f)

Ne, prav je, da se je območje Škocjanskega zatoka zaščitilo.
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17.

Kaj pomeni Naravni rezervat Škocjanski zatok za Koper in okolico po vašem mnenju?
(obkrožite lahko več odgovorov)
a) Možnost boljše promocije Kopra in celotne slovenske obale.
b) Izboljšanje kakovosti bivanja za lokalno prebivalstvo.
c) Izgubo velike površine za gospodarstvo in poselitev.
d) Drugo: _________________________________________.

18.

V

severnem

Jadranu

najdemo

devet

naravnih

rezervatov

mokrišč.

Poleg

Škocjanskega zatoka so to v Sloveniji še Sečoveljske soline, v Italiji pa Morski rezervat
Miramar, Devinske stene, Doberdobsko in Prelosno jezero, Izliv Soče, Valle Cavanata,
Valle Canal Novo in Izliv reke Stelle.
Ali ste že obiskali katerega od teh rezervatov?
a) Da. (Katerega? ___________________________________)
b) Ne.
19.

Ali si želite obiskati podobne rezervate severnega Jadrana?
a) Da.
b) Ne.

20.

Ali boste Naravni rezervat Škocjanski zatok še obiskali?
a) Da.
b) Verjetno.
c) Ne.

21.

Če imate še kakšen predlog, dodatno zamisel ali pripombo, vam bodo upravljavci
rezervata zanjo hvaležni.

Hvala!
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Priloga 2: Informacijska zloženka

INFORMACIJE

NARAVNI REZERVAT ŠKOCJANSKI ZATOK

Vse dodatne informacije o naravnem rezervatu Škocjanski zatok so vam
na voljo pri upravljavcu rezervata:

Škocjanski zatok je največje polslano (brakično) mokrišče v Sloveniji.
Naravni rezervat obsega polslano laguno, obdano z rastišči slanuš in
trstičjem ter opuščena kmetijska zemljišča na Bertoški bonifiki, ki so danes

DOPPS – BirdLife Slovenija

preurejena v sladkovodno močvirje.

p.p. 2990, 1001 Ljubljana
Rezervat je izjemnega pomena zaradi bogate favne in flore z

tel: 01 426 58 75

mnogimi, v slovenskem prostoru redkimi in ogroženimi vrstami. Na

e-pošta: dopps@dopps.si

območju Škocjanskega zatoka in bližnje okolice je pred degradacijo živelo

e-naslov: www.ptice.si

41% vseh slovenskih vrst dvoživk, 41% vseh vrst plazilcev, 55% vseh v
Sloveniji opaženih vrst ptic in 36% v Sloveniji živečih vrst sesalcev.

ali v začasnem informacijskem centru v Kopru:

Škocjanski zatok z okolico je posebnost med slovenskimi ekosistemi.
To pogojujejo predvsem neposredna bližina morja, mediteranska klima in

Staničev trg 16

submediteranska vegetacija, različne globine polslane lagune in velika

6000 Koper

pestrost habitatov: zamočvirjeni travniki, plitvine in poloji, bibavični pas,

tel: 05 626 03 70

obrežja, polslane mlake, trstičje, reke, sladkovodno močvirje itd., ki

e-pošta: skocjanski@skocjanski-zatok.org

omogočajo veliko pestrost rastlinskih in živalskih vrst.
Škocjanski zatok predstavlja gnezdišče velikemu številu ptic, poleg

ali na spletni strani:

tega služi tudi kot preletna postaja pri spomladanskih in jesenskih
selitvah ptic čez Evropo, saj večji del vodne lagune pozimi (razen v zelo

www.skocjanski-zatok.org

hudih zimah) ne zmrzne. Zato je to območje izjemno pomembno tudi v
mednarodnem prostoru.
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Tjaša Učakar

NASTANEK ŠKOCJANSKEGA ZATOKA

SLADKOVODNI DEL NARAVNEGA REZERVATA

Nastanek Škocjanskega zatoka je povezan z urbanističnim razvojem mesta Koper in
okolice. Nekoč otoško mesto Koper so s kopnim preko nasipa prvi povezali Benečani.
V 16. stoletju se je razmahnilo solinarstvo, soline so obkrožale mesto Koper od današnje
Semedele do Valdoltre. V začetku 20. stoletja pa so se italijanske oblasti odločile za

Na Bertoški bonifiki je urejeno sladkovodno močvirje kot nadomestilo za uničena

močvirja, ki so se do leta 1990 razprostirala ob izlivu reke Badaševice v laguno
Škocjanskega zatoka. S tem je omogočeno bivanje in razmnoževanje velikemu številu
rastlinskih in živalskih vrst.

Občasno poplavljeni močvirni travniki južnega dela bonifike v času selitve nudijo

izsuševanje nekdanjih solin in s tem pridobivanje pridelovalnih površin.
Ko so bile soline izsušene, je bil Koper dokončno povezan s kopnim, vzhodno od
mesta pa se je oblikoval pod Škocjanskim hribom plitev Škocjanski zaliv.
Zaliv je z gradnjo in širitvijo luke proti Ankaranu postajal vedno bolj zaprt, predvsem zaradi
izgradnje skoraj 900 m dolgega nasipa leta 1957 od Kopra do izliva Rižane, s čimer je bilo
preprečeno vdiranje morja v zaledje po rečnih strugah navzgor. Od tedaj lahko zares
govorimo o zatoku, čigar površina je znašala 230 hektarov.

obilico hrane in primerno počivališče različnim vrstam ptic. Travnati otočki v pomladnih
mesecih služijo kot primerna gnezdišča za polojnike in druge močvirske ptice.

Močvirni travniki proti severni strani bonifike prehajajo v predele z globljo vodo.
Obrobne dele porašča trstičje, v katerem lahko varno zavetje najdejo različne vrste
tukalic in ponirkov. V obrežnem rastlinju lahko svoje domovanje najde tudi čapljica, ki je
že pred leti postala simbol ogroženosti Škocjanskega zatoka.
Znotraj območij z globoko vodo so oblikovani gozdnati otočki, ki služijo kot
počivališča in potencialna gnezdišča za različne vrste čapelj. Hkrati pa na takšnih

DEGRADACIJA IN ZAVAROVANJE

gozdnatih otočkih rade posedajo tudi številne ujede, ki so za obiskovalce rezervata še

V 80. letih je Občina Koper nameravala polslano laguno popolnoma zasuti in
območje nameniti industriji in urbanizaciji. V laguno je bilo v tem času odloženo blato
od poglabljanja Luke Koper, območje je služilo tudi kot odlagališče odpadkov,
poleg tega sta bili preusmerjeni obe reki, ki sta se izlivali v laguno (Badaševica in
levi razbremenilnik Rižane – Ara), kar je povzročilo hudo degradacijo tega območja, ki
se je zaradi posegov zmanjšalo na 120 hektarov.

posebej zanimive.

BRAKIČNI DEL NARAVNEGA REZERVATA
Z vzpostavitvijo ponovnega dotoka Rižane in Badaševice ter poglobitvijo
osrednjega dela lagune sta se povečala tako prostornina lagune kot tudi pritok sladke
vode. Na ta način je omogočeno mešanje sladke in slane vode v laguni.

Razmere so bile najhujše v začetku 90. let, odtlej pa se stanje izboljšuje. Po zaslugi
učinkovite akcije Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) in
zainteresirane javnosti je območje Škocjanskega zatoka danes zavarovano kot

V zimskih mesecih predstavlja obsežna nezamrznjena vodna površina zaradi
obilice hrane, ki jo ponuja, eno najpomembnejših prezimovališč za vodne ptice v
Sloveniji. Različne globine lagune, plitvine in poloji so še posebej pomembni za

naravni rezervat državnega pomena.

pobrežnike, ki se na selitvi ustavljajo v zatoku. Številni martinci, prodniki in škurhi po
plitvinah iščejo hrano in si tako opomorejo za nadaljnjo pot. V laguni je oblikovan niz
Polslana
(brakična)
laguna

majhnih gnezditvenih otočkov, namenjenih pticam, ki gnezdijo v kolonijah.
Sladkovodni del
rezervata na
Bertoški bonifiki

Zanimivost Škocjanskega zatoka so poloji in polsuha muljasta tla, kjer imajo svoje
rastišče rastline morskih obrežij - slanuše, prilagojene na rast na slanih tleh. Na
območju naravnega rezervata so najbolj razširjene združbe slanuš enoletnic, kot je
osočnik, in slanuš trajnic, kot sta na primer členkar in mrežica, ter morska močvirja s
trstičjem in obmorskim ločjem. Zaradi izjemne redkosti takih rastišč v Sloveniji so
upravljavci ob renaturaciji hkrati s poglabljanjem lagune povečali in členovito oblikovali
poloje in slana muljasta tla, da je omogočena naselitev različnih vrst slanuš.

