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ODNOSI PREBIVALCEV DO RAMSARSKIH LOKALITET
Izvleček:
Diplomsko delo predstavlja osnovne značilnosti mokrišč, strukturo njihovega varovanja in
analizo odnosov prebivalcev do ramsarskih lokalitet. Mokrišča so bila v preteklosti zaradi
negativnega odnosa in nepoznavanja njihovih funkcij in vrednosti pogosto predrugačena s
strani človeka. Njihovo množično izginotje in degradiranje sta bila glavna povoda za
nastanek Ramsarske konvencije, prve medvladne pogodbe o ohranjanju in trajnostni rabi
mokrišč. Do sedaj so bila v seznam ramsarskih lokalitet vključena tri slovenska mokrišča:
Sečoveljske soline, Škocjanske jame in Cerkniško jezero z okolico. Namen diplomskega dela
je, na podlagi metode anketiranja, ugotoviti, v kolikšni meri so ljudje seznanjeni z mokrišči, s
pojmom Ramsarska konvencija, kakšen je njihov odnos do ramsarskih lokalitet in njihovo
mnenje o smotrnosti varovanja teh območij. Na podlagi analize anket je bilo ugotovljeno, da
je odnos prebivalcev do mokrišč pozitiven. Vendar je potrebno poudariti, da se na nekaterih
območjih, zaradi pomanjkljivih informacij in nezadostnega poznavanja naravovarstvenih in
ekonomskih funkcij mokrišč, kljub temu ustvarja negativno mnenje o prednostih življenja na
zavarovanih območjih. V prihodnosti bo potrebno izdelati učinkovite programe izobraževanj
in vzpostaviti aktivnejše vključevanje prebivalstva v dejavnosti, ki se izvajajo v zavarovanih
območjih. Vsesplošno izobraževanje lokalnega prebivalstva ter medsektorsko sodelovanje je
temeljni ključ za spreobrnitev mišljenja ljudi o pomembnosti varovanja teh izredno
občutljivih ekosistemov.
KLJUČNE BESEDE: mokrišča, Ramsarska konvencija, ramsarske lokalitete, odnosi
prebivalcev, preudarna raba
INHABITANTS' RELATIONS TOWARDS RAMSAR LOCALITIES
Abstract:
The B.A. paper shows basic characteristics of wetlands, structure of their protection and
analysis of inhabitants’ relations towards Ramsar localities. Negative treatment of wetlands
along with ignorant relation towards them, lack of awareness about their values have often
leaded to their transformation by human beings. Their massive degradation was the main
reason for establishment of Ramsar Convention, the first intergovernmental treaty on
conservation and wise use of wetlands. There are three wetlands in Slovenia which are on the
Ramsar List of Wetlands of International Importance: Secovlje Salt Pans, Skocjan Caves,
Lake Cerknica and its environs. The goal of this B.A. paper is to figure out to which degree
the inhabitants have the acquaintance with wetlands, the knowledge about Ramsar
convention and investigate their relation towards Ramsar localities. We used specially made
questionnaires to get information from local inhabitants. It has been noticed the positive
relation towards Ramsar localities in general. However in several parts the negative
expression of opinion based on the lack of information and ignorance of environmental and
economic functions of wetlands has been perceived. Efficient programs of education and
involvement of inhabitants into activities on protected areas have to be implemented in the
future. Universal education of local people and interdisciplinary cooperation is the key point
for conversion of human perception on importance of these vulnerable ecosystems protection.
KEY WORDS: wetlands, Ramsar Convention, Ramsar localities, inhabitants’ relations, wise
use
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Odnosi prebivalcev do ramsarskih lokalitet
1. UVOD
Pomena mokrišč se je širša javnost začela zavedati šele pred nedavnim. V preteklosti so bila
mokrišča zaradi pomanjkanja osveščenosti ljudi o njihovi koristnosti razumljena kot zdravju
škodljiva in neproduktivna območja. Posledično so predstavljala velik potencial za
izsuševanje in kultivacijo, urbanizacijo, turizem ter druge dejavnosti, saj so se v mnogih
primerih nahajala v atraktivnih delih pokrajin. Takšno mnenje je bilo močno razširjeno tako
med prebivalci, ki živijo v bližini mokrišč kot tudi med strokovno javnostjo.
Danes je obstoj mokrišč ogrožen. Človek pogosto zaradi nevednosti in svojih lastnih koristi
ne upošteva njihovih številnih funkcij. Zasipavanje, onesnaževanje, odlaganje odpadkov,
pozidave, spreminjanje v obdelovalne površine so le nekateri od človekovih posegov, ki
uničujejo njihov pester svet. Strokovnjaki ocenjujejo, da je bilo zaradi negativnega odnosa in
nepoznavanja vloge mokrišč v zadnjih 100 letih v Evropi uničenih vsaj 50% mokrišč
(Beltram, 2000, str. 214). Kot odgovor na naglo izginjanje vodnih habitatov se je v prejšnjem
stoletju zgodila hitra spreobrnitev v smislu njihovega varovanja. Nastajati so začele prve
konvencije in zakoni za zaščito mokrišč tako na svetovni, kot tudi na državnih ravneh.
Prav ta negativen odnos do mokrišč, nepoznavanje in neizobraženost širšega prebivalstva o
ekoloških, ekonomskih in socialnih funkcijah mokrišč, ter želja po pridobitvi mnenja
prebivalcev o prednostih in slabostih življenja v neposredni bližini zaščitenih mokrišč, je bilo
vodilo k nastanku tega diplomskega dela.
1.1. Namen in cilj diplomskega dela
Cilj diplomskega dela je ugotoviti odnos različnih skupin prebivalstva, ki živijo znotraj
zavarovanih območij, do ramsarskih lokalitet v Sloveniji. Namen diplomskega dela je
ugotoviti, v kolikšni meri so ljudje seznanjeni z mokrišči, s pojmom Ramsarska konvencija in
kakšen je njihov odnos do zavarovanih območij. Na podlagi izvedenih anket smo preučevali s
kakšnimi omejitvami in problemi se soočajo tamkajšnji prebivalci, ter kateri problemi in
omejitve se jim zdijo najbolj pereči. Ugotavljali smo, katere skupine prebivalstva so bolj
naklonjene omejitvam, ki jih prinaša Ramsarska konvencija in katere manj. Identificirali smo
skupine prebivalstva, ki imajo negativno mnenje o zavarovanju mokrišč oziroma se jim
varovanje ne zdi smiselno in jim življenje na zavarovanem območju predstavlja zgolj oviro.
Na podlagi analize anket smo ugotavljali, za katere skupine prebivalstva življenje na
zavarovanih območjih predstavlja izziv, oziroma v tem vidijo razvojno prednost. Preverjali
smo tudi kako različne skupine prebivalstva aktivno sodelujejo z zavarovanim območjem.
Glavne ugotovitve, izdelane na podlagi anket, smo predstavili v SWOT analizi odnosov
prebivalcev do ramsarskih lokalitet.
1.2. Metode dela
Diplomsko delo obsega tri faze raziskovanja. V prvi fazi, ki je temeljila na kabinetnem
raziskovalnem delu smo s pregledovanjem literature zavarovanih območij poskušali izluščiti
osnovne značilnosti Ramsarske konvencije, razloge za njen nastanek in potek njenega
delovanja. Sledi predstavitev ramsarskih lokalitet v Sloveniji in predstavitev njihovih
edinstvenih značilnosti. Nato je predstavljen podroben pregled zakonskih podlag, ki
opredeljujejo ramsarske lokalitete in zakonskih aktov, ki določajo stopnjo varovanja območij.
Druga faza diplomskega dela temelji na terenskem delu in sicer na anketiranju prebivalstva v
naseljih, ki ležijo znotraj mokrišč, vključenih v Ramsarsko konvencijo. Izvedenih je bilo 100
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anket ter 3 intervjuji s predstavniki upravljavcev zavarovanih območij. Zadnja faza, ki hkrati
predstavlja najpomembnejši del diplomskega dela temelji na obdelavi anket, interpretaciji in
vrednotenju pridobljenih rezultatov.
1.3. Delovne hipoteze
V diplomskem delu smo se usmerili na raziskovanje in potrjevanje naslednjih delovnih
hipotez:
1. zaradi nepoznavanja vloge mokrišč v naravovarstvenem pomenu so odnosi prebivalcev do
mokrišč negativni,
2. zaradi pomanjkanja izobraževanj so prebivalci slabo seznanjeni s pojmom mokrišče, še
manj pa z Ramsarsko konvencijo ter njenim namenom,
3. vzrok za negativne odnose prebivalcev do mokrišč je v pomanjkanju sodelovanja med
upravljavci zavarovanih območij in tamkajšnjega prebivalstva,
4. zavedanje, da so mokrišča pomembna naravovarstvena območja, ki jih je potrebno varovati
je še razmeroma šibko.
1.4. Pojem mokrišče
Zaradi velike raznovrstnosti in posebnosti vodnih habitatov, ki se pojavljajo na različnih delih
zemeljskega površja obstajajo številne definicije, ki se nanašajo na mokrišča. Splošne
definicije temeljijo na osnovnih kriterijih in domnevah o obstoju mokrišč. Tako imenovane
strokovne ali tehnične definicije pa določajo mokrišča na podlagi kompleksnih kriterijev za
njihovo določitev. Diplomsko delo se prvenstveno opira na definicijo Ramsarske konvencije,
ki ustreza tej nalogi zaradi izbora preučevane tematike.
Mokrišča so območja različnih biotopov, za katere je značilno, da so na prehodu med
vodnimi in kopenskimi ekosistemi, vsem pa je skupno to, da jim življenjski utrip daje voda.
Zaradi njihovega prehodnega značaja, različnih tipov mokrišč in raznolikih biotopov ter
njihovega poimenovanja je razvrstitev mokrišč izredno zapletena (Beltram, 2000, str. 209).
Ramsarska konvencija v svojem besedilu mokrišča opredeljuje kot območja močvirij, nizkih
barij, šotišč ali vode, naravnega ali umetnega nastanka, stalna ali občasna, s stoječo ali tekočo
vodo. Voda v mokriščih je sladka, polslana ali slana, vključno z območji obalnega morja, kjer
voda ob osekah ne presega globine šest metrov. Med mokrišča konvencija vključuje tudi
območja obrežij in obalne predele, ki mejijo na kopenska mokrišča in otoke ter območja
obalnih voda znotraj mokrišč, ki ob oseki presežejo globino šest metrov, zlasti če so
pomembna kot habitati vodnih ptic (What are..., 2003).
Mokrišča se nahajajo na vseh zemljepisnih širinah od tropov do tundre in na različnih
nadmorskih višinah. Vključujejo celinske ekosisteme (močvirja, jezera, reke, barja, šotišča,
poplavne gozdove...) in obalne, morske (priobalne) ekosisteme (lagune, rastišča morskih trav,
koralne grebene, mangrove, poloje, izvire rek...). Po nastanku so naravna (jezera, barja,
izviri...) ali antropogena (soline, umetna jezera za gojenje rib in rakov, umetna namakalna
kmetijska zemljišča, gramozne jame, posestva, kjer uporabljajo odpadke kot gnojilo, ribniki,
kanali, zadrževalniki...), površinska (poplavne ravnice, mokrotni travniki, logi...) ali
podzemeljska (vodne kraške jame...) (Beltram, 2005, str. 10).
Čeprav so mokrišča razširjena po celotnem zemeljskem površju predstavljajo le 2%
zemeljske površine. Po podatkih Svetovnega centra za spremljanje varstva okolja (WCMC)
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mokrišča predstavljajo približno 570 milijonov hektarov, kar predstavlja približno 6%
kopnega (Beltram, 2000, str. 211). Od tega so najbolj razširjena sladkovodna mokrišča, ki
predstavljajo 5,7 milijonov km² (What are..., 2003).
Mokrišča so območja z visoko biotsko raznovrstnostjo in med najbolj produktivnimi
ekosistemi na planetu. Po biološki raznovrstnosti jih uvrščamo med druga najbolj
produktivna območja, takoj za tropskimi gozdovi (Sadoul et al., 1998, str. 9). Predstavljajo
življenjski prostor mnogim pticam, sesalcem, plazilcem, dvoživkam, ribam in
nevretenčarjem. Izmed 20.000 vrst rib na svetu, jih več kot 40% živi v sladkih vodah. So
pomemben vir hrane ter pomembna skladišča rastlinskega genskega materiala. Hkrati lahko
mokrišča označujemo kot »ledvice pokrajine« zaradi vloge kakršno imajo pri kroženju vode
in kemijskih snovi (Plut, 2000, str. 121). Z medsebojnim delovanjem fizičnih, bioloških in
kemičnih komponent, kot so prst, voda, flora in favna imajo mokrišča pomembno vlogo pri
zadrževanju in shranjevanju vode, vzdrževanju vodnega režima, preprečevanju neviht in
varovanju okolja pred poplavami, zadrževanju visoke vode ob poplavah, stabilizaciji obalnih
predelov, preprečevanju erozije, bogatenju podtalnice, uravnavanju nihanja nivoja podtalnice
in s tem uravnavanju količine vode na površju in pod njim, pri zadrževanju hranilnih snovi,
usedlin in onesnaženih snovi, stabilizaciji lokalnih klimatskih razmer in čiščenju vode (What
are..., 2003).
Poleg opravljanja ekoloških funkcij pa opravljajo tudi pomembne ekonomske in socialne
funkcije kot so: oskrba z vodo, transport, so viri prosto živečih živali in rastlin, omogočajo
rekreacijske dejavnosti in razvoj turizma. Poleg tega nudijo številne dobrine kot so: ribištvo,
proizvodnja lesa, energetski viri (šota in rastlinska snov), nudijo osnovo za kmetijsko
pridelavo in živinorejo. Mokrišča pa imajo že od nekdaj tudi velik pomen v gojenju kulturne
dediščine in lokalnih tradicij (Bolješič, 1999, str. 20).
Vendar so mokrišča zaradi negativnega odnosa in nepoznavanja njihovih funkcij in vrednosti
ena tistih območij, katerih površina se je v zadnjem obdobju hitro zmanjševala. Rastlinsko in
živalsko bogata in pestra pokrajina močvirij s počasi tekočo vodo, obrežnim rastjem,
močvirskimi travniki in pestrim živalskim svetom so med najbolj ogroženimi ekosistemi na
svetu. Zaradi neprimernega načrtovanja rabe teh občutljivih območij, na stiku med
kopenskimi in vodnimi površinami, mokrišča še danes, kljub velikim naporom
naravovarstvenikov neusmiljeno izginjajo. Človekovi posegi v vodni režim površinskih in
podzemnih voda so najpogostejši vzroki za spremembe in izginevanje mokrišč. Tako so
danes ta območja biotsko in krajinsko osiromašena.
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2. PREDSTAVITEV RAMSARSKE KONVENCIJE
2.1. Kaj je Ramsarska konvencija
Ramsarska konvencija o mokriščih, prva medvladna pogodba o ohranjanju in trajnostni rabi
naravnih dobrin na celotnem zemeljskem površju, je bila usklajena v Ramsarju, v državi Iran,
2. februarja 1971. Čeprav se danes uradno največkrat uporablja izraz Konvencija o mokriščih
(Ramsar, Iran, 1971), je postala znana pod imenom Ramsarska konvencija.
Veljati je začela leta 1975 in ima do danes 154 pogodbenic. V času delovanja je bila še
nekajkrat dopolnjena in sicer s Pariškim protokolom leta 1982 in Reginskimi spremembami
leta 1987. Pariški protokol je stopil v veljavo oktobra 1986, Reginske spremembe pa so
začele veljati maja 1994. Sprejete spremembe in dopolnitve so nastale z namenom izboljšanja
in širitve delovanja konvencije in ne spreminjajo vsebine konvencije. Le te se sprejemajo na
rednih zasedanjih držav pogodbenic konvencije, ki potekajo vsake tri leta. Na njih države
predstavljajo svoje ideje, mišljenje in predloge za izboljšanje delovanja konvencije. Prav tako
stalno razvijajo dognanja in načela o izboljšanju konvencije, ki temeljijo na sodobnih
svetovnih ekoloških trendih in na spremembah miselnosti o varovanju geografskega okolja
(The Ramsar..., 2007; Beltram, 2005).
Države podpisnice Ramsarske konvencije lahko postanejo vse države, ki so članice
Združenih narodov. Ostale članice se lahko pridružijo Konvenciji le v primeru, če pripadajo
članstvu specializiranih agencij Združenih narodov, Mednarodne agencije za jedrsko energijo
ali so pogodbenice Statuta Mednarodnega sodišča. V konvencijo se lahko vključijo vse
države, ne glede na svojo velikost (Bolješič, 1999, str. 21).
Države pogodbenice konvencije so ob podpisu konvencije dolžne določiti vsaj eno mokrišče,
ki je primerno za vključitev na seznam mokrišč mednarodnega pomena. Od držav
pogodbenic se pričakuje, da upoštevajo vsa načela konvencije. Prvenstveno so dolžne
ohranjati mokrišča na svojem ozemlju in trajnostno izrabljati njihove naravne vire. Poleg tega
pa je državni odbor, zadolžen za izvajanje konvencije, dolžan predlagati nova potencialna
območja, ki bi bila lahko vpisana v seznam. Vendar morajo pri tem posledično zagotavljati
celostno varovanje potencialnih območij (Beltram, 2005).
Uradno, prvotno ime Ramsarske konvencije se je glasilo »Konvencija o močvirjih, ki so
mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališča močvirskih ptic«. Le ta odraža prvotni,
primarni poudarek na varovanju in preudarni rabi mokrišč, zlasti kot habitatov močvirskih
ptic. V času obstoja konvencije se je njeno področje delovanja stalno širilo in tako danes
pokriva vse vidike varovanja mokrišč in njihove preudarne rabe. V svojem besedilu mokrišča
obravnava kot ekosisteme, ki so izjemno pomembni glede varovanja biotske raznovrstnosti in
tako izredno pomembni za ohranjanje blaginje človeka. Tako se danes največkrat uporablja
krajša različica imena konvencije in sicer Ramsarska konvencija (What is the Ramsar...,
2003).
Na seznam Ramsarske konvencije je vpisanih 1636 mokrišč iz 154 držav, ki skupaj obsegajo
približno 145,7 milijonov hektarov površja, kar predstavlja večji odstotek kot ga obsegajo
površja držav Francije, Nemčije in Švice skupaj (Contracting Parties..., 2007).
Ramsarska konvencija državam podpisnicam s svojimi načeli omogoča pospešen razvoj in
delovanje nacionalnih okoljskih aktivnosti in politik, vključno z zakonodajo, ki pripomore
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državam vzpostaviti najboljši način smotrne rabe in sonaravnega razvoja mokrišč. Državam
predstavlja možnost uveljavljanja svojega glasu na vodilnih medvladnih forumih o varovanju
in preudarni rabi mokrišč. Prav tako prinaša višanje publicitete in uglednosti mokrišč, ki so
vpisana na Seznam mokrišč mednarodnega pomena in tako prinaša večje možnosti podpore
pri varovanju in preudarni rabi mokrišč. Prinaša dostop do najnovejših informacij in
predlogov glede uporabe mednarodno sprejetih standardov konvencije, kot so kriteriji za
identifikacijo mokrišč mednarodnega pomena, predloge za uporabo konceptov preudarne
rabe ter predloge za gospodarjenje in upravljanje z mokrišči. Državam podpisnicam so na
voljo predlogi strokovnjakov Ramsarske konvencije, ki sodelujejo pri reševanju nacionalnih
in lokalnih prostorskih problemov varovanja in gospodarjenja z mokrišči. Spodbuja
mednarodno sodelovanje pri tematikah v zvezi z mokrišči in prinaša možnost podpore pri
projektih, bodisi s strani fundacije Ramsarske konvencije (Convention's own Small Grants
Fund) ali s strani podpore multilateralnih in bilateralnih zunanjih agencij, ki sodelujejo s
konvencijo (What is the Ramsar..., 2003).
Konvencija je mednarodni sporazum oziroma pogodba, ki jo sklenejo tiste države, ki
ustrezajo pogojem priključitve v konvencijo in so pripravljene uresničevati vsa načela in
pravila, ki jih konvencija v svojem besedilu narekuje. Vendar je potrebno pri tem poudariti,
da je konvencija le nekakšen sporazum, ki ne izhaja iz zakonskih podlag. Tako Ramsarska
konvencija ne služi kot državni operativni dokument, s katerim bi lahko učinkovito izvajali
varovanje mokrišč. Slabost konvencije je, da v svojem besedilu prav tako ne vključuje
nobenih sankcij oziroma kazni za državo kršiteljico Ramsarske konvencije. V primeru
kršenja konvencije je država kršiteljica le očrnjena na redni konferenci držav pogodbenic.
2.2. Kriteriji za uvrstitev mokrišč v Seznam mokrišč mednarodnega pomena
Mokrišča se uvrščajo v Seznam mokrišč mednarodnega pomena na podlagi njihove
pomembnosti glede na ekologijo, botaniko, zoologijo in hidrologijo. V prvi vrsti so vanj
vključena tista mokrišča, ki predstavljajo pomemben življenjski prostor za ogrožene vrste
vodnih ptic.
Z namenom pospešitve uvrščanja mokrišč v Seznam mokrišč mednarodnega pomena, so na
7. konferenci pogodbenic v letu 1999 sprejeli kriterije za hitrejšo določitev mokrišč. V osnovi
se mokrišča delijo na dve skupini območij in sicer na območja, ki vsebujejo in predstavljajo
redko in edinstveno vrsto naravnega mokrišča in na območja mednarodnega pomena za
varovanje biološke raznovrstnosti. Prva skupina območij je opredeljena le z enim kriterijem,
ki vključuje tista mokrišča, ki predstavljajo redek in edinstven primer naravnega mokrišča v
določeni biogeografski regiji. Območja mednarodnega pomena za varovanje biološke
raznovrstnosti pa vsebujejo različne kriterije za posamezne vrste živali in rastlin (The
criteria...,2001).
Kriteriji, ki temeljijo na vrstah in življenjskih skupnostih (The criteria...,2001):
- mokrišča, ki vsebujejo ranljive, ogrožene in kritično ogrožene vrste ali življenjske
skupnosti,
- mokrišča, ki vsebujejo vrste rastlin ali živali, ki so pomembne za ohranjanje biološke
raznovrstnosti na določenem naravnem območju,
- mokrišča, ki vsebujejo vrste rastlin in živali, katerih življenjski cikli so močno ogroženi ali
predstavljajo pomembna zavetišča živim bitjem.
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Kriteriji, ki temeljijo na zavarovanju vodnih ptic (The criteria...,2001):
- mokrišča, ki vsebujejo več kot 20.000 vrst vodnih ptic,
- mokrišča, ki vsebujejo 1% predstavnikov ene vrste ali podvrste vodnih ptic.
Kriteriji, ki temeljijo na zavarovanju rib (The criteria...,2001):
- mokrišča, ki vsebujejo pomemben delež ogroženih vrst, podvrst ali družin rib, živih fosilov,
vrst ali populacij, ki so predstavniki medsebojnega delovanja in tako pomembni predstavniki
za ohranjanje biološke raznovrstnosti,
- mokrišča, ki predstavljajo pomemben vir hrane za ribe, območje drstenja in ribjih migracij
ter predstavljajo življenjski prostor ribjim vrstam.
2.3. Namen Ramsarske konvencije in obveznosti držav podpisnic
Glavni namen Ramsarske konvencije je ohranjanje, zaščita in trajnostna raba mokrišč.
Čeprav je bil glavni povod za nastanek konvencije naglo izginjanje habitatov vodnih ptic,
danes njeno delovanje obsega celostno upravljanje mokrišč. Mokrišča so namreč pomembna
naravna dobrina z izjemnim ekološkim, ekonomskim, kulturnim, znanstvenim in
rekreacijskim pomenom. Tako se morajo države ob podpisu konvencije zavezati, da jo bodo
izvajale na podlagi štirih osnovnih obvez.
Na podlagi štirih osnovnih obvez bodo države (What is the Ramsar...,2003):
- uvrščale mokrišča na Seznam mokrišč mednarodnega pomena in ohranjala ter vzdrževala
njihovo ekološko ravnovesje,
- vključevale ohranitev mokrišč v nacionalne razvojne programe in načrtovale celostno
upravljanje povodij ob spoštovanju načela trajnostne rabe (Wise use),
- podpirale razvojno politiko ohranjanja mokrišč na svojem ozemlju z razglašanjem
zavarovanih območij in podpirale strokovno usposabljanje raziskovalcev in upravljavcev
mokrišč,
- sodelovale z drugimi pogodbenicami na področju mejnih mokrišč in hidroloških sistemov in
v skupnih razvojnih projektih na mokriščih.
2.4. Delovanje Ramsarske konvencije
Delovanje konvencije poteka preko sprejemanja glavnih usmeritev in na podlagi celovitega
izvajanja politike konvencije. Glavna priporočila, smernice in pravni akti so sprejeti s strani
glavnih teles, ki bodo predstavljeni v nadaljevanju (Bolješič, 1999, str. 25-30):
-

Konferenca pogodbenic je organ, ki določa politiko konvencije in poteka vsake tri leta.
Na konferencah pogodbenic se sprejemajo priporočila in resolucije za izvajanje
konvencije ter izdela delovni program ter proračun za naslednje obdobje. Stalni odbor je
izvršilni organ med konferencami pogodbenic.

-

Sekretariat Ramsarske konvencije, ki ima sedež v Glandu, v Švici, v prostorih Svetovne
zveze za ohranitev narave (IUCN), skrbi za vsakodnevno usklajevanje dejavnosti
konvencije.

-

Upravni organ je bil prvenstveno ustanovljen z namenom medsebojne komunikacije med
Uradom konvencije in vladnimi organizacijami in nevladnimi ustanovami. Prav tako pa je
odgovoren za učinkovito uresničevanje pogodbe.
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-

Skupina za znanstveno in tehnično presojo je zadolžena za znanstveno in tehnično pomoč
Uradu in Stalnemu odboru. Le ta pripravlja in pregleduje strokovne in tehnične
dokumente.

-

Ramsarska konvencija stalno sodeluje tudi z ostalimi mednarodnimi, vladnimi in
nevladnimi organizacijami kot so: BirdLife International, IUCN, Wetlands International,
WWF.

-

Sklad Ramsarske konvencije za manjše subvencije je bil ustanovljen leta 1990. Nudi
finančno pomoč državam v razvoju za posamezne projekte pri izvajanju konvencije.

-

Odbor Sredozemskih mokrišč je bil ustanovljen z namenom ohranitve in varovanja
Sredozemskih mokrišč. Usmeritev Odbora Sredozemskih mokrišč je sodelovanje med
državnimi, nevladnimi in vladnimi organizacijami pri varovanju in smotrni rabi
Sredozemskih mokrišč.

Slika št. 1: Zapuščena solinarska hiša v Sečoveljskih solinah

Foto: K. Polajnar (september 2006)
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2.5. Pojma smotrna raba in ekosistemski pristop
Konvencija se v zadnjem času usmerja v sprejetje različnih definicij z namenom čim boljšega
in nedvoumnega interpretiranja sprejetih izrazov. Prvi termin, ki je bil sprejet že leta 1990 je
»preudarna raba«, ki pomeni dolgoročno uporabo mokrišč v korist človeka, vendar v okviru
ohranjanja naravnih značilnosti ekosistema. Države pogodbenice so bile z namenom
izvajanja enotnega sistema varovanja mokrišč pozvane na implementiranje termina preudarne
rabe v svoje nacionalne zakonodaje in programe za varovanje mokrišč. Tako danes obstajajo
različni primeri dobrih praks smotrne rabe mokrišč, ki temeljijo na povezanosti med
dejavnostjo človeka in mokrišči (Bolješič, 1999, str. 32-33).
Temeljno načelo preudarne rabe države članice v praksi udejanjajo s pomočjo preučevanj
mokrišč in njihovih funkcij, s sprejetjem in izvajanjem učinkovitih ukrepov za njihovo
zaščito, z medsebojnim sodelovanjem med različnimi institucijami ter z organizacijo
izobraževanj in usposabljanj o pomenu in vlogi mokrišč (Beltram, 2005).
Termin trajnostna uporaba mokrišč je močno povezan s smotrno rabo, vendar je v osnovi
namenjen za opredeljevanje obsega človekovih dejavnosti v mokriščih. Trajnostna uporaba
namreč ne prepoveduje zadovoljevanja človekovih potreb, vendar določa, da naj jih le ta
zadovoljuje na način, ki mu omogoča največjo trajno korist, vendar mora ob tem ohranjati
možnosti za zadovoljevanje potreb in želja prihodnjih generacij. Konvencija pri tem poudarja
pomembnost ohranitve medsebojnega delovanja bioloških, fizičnih in kemičnih sestavin v
ekosistemih, ki ohranjajo lastnosti mokrišč oziroma ohranjanje naravnih značilnosti
ekosistema.
Zaradi kompleksnosti in dinamičnosti raznolikih ekosistemov mokrišč je bilo potrebno
vzpostaviti učinkovit mehanizem za njihovo upravljanje. Tako so države podpisnice
opredelile upravljanje na podlagi ekosistemskega pristopa, ki temelji na upoštevanju naravnih
značilnosti vodnih in kopenskih ekosistemov ter njihovega zapletenega delovanja.
Ekosistemski pristop je opredeljen kot način upravljanja kopnega in vode ter živih bitij, ki
spodbuja ohranjanje in trajnostno rabo ekosistemov (Beltram, 2005).
2.6. Pregled zakonodaje Evropske unije na področju varovanja mokrišč
Evropska unija se je že od samega začetka zavzemala za varovanje naravnih habitatov, ki so
naše skupno bogastvo. Vendar regulative o kakovosti zraka, vode in prsti niso zadostovale za
celovito varovanje in naraščajočo izgubo biotske raznovrstnosti ter raznolikih naravnih
življenjskih prostorov. Tako je Evropska unija v ta namen ustanovila posebno politiko za
varovanje ranljivih habitatov omrežje Natura 2000, ki je bil hkrati tudi prvi evropski odziv na
globalno sprejeto Ramsarsko konvencijo (Julien, 1999, str. 22).
Direktiva o ohranjanju prostoživečih ptic (79/409/EEC) in Direktiva o ohranjanju naravnih
habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (92/43/EEC) se skupaj povezujeta v
omrežje Nature 2000. Natura 2000 je evropsko ekološko omrežje posebnih varstvenih
območij z osnovnim ciljem ohraniti biotsko raznovrstnost v Evropski uniji za bodoče rodove.
Izraz Natura 2000 pomeni povezovanje območij narave, ki so nujni za vzdrževanje in
izboljšanje ugodnega stanja ohranjenosti pomembnih rastlinskih in živalskih vrst, v skladno
ekološko omrežje do leta 2000. Namen Nature 2000 je tako spodbujanje dejavnosti in
projektov za ohranjanje biotske pestrosti (Skoberne, 2003; Nose, 2003).

Katarina Polajnar

10

Odnosi prebivalcev do ramsarskih lokalitet
Projekt Natura 2000 obsega del Direktive o habitatih in je usmerjen v varovanje tistih
rastlinskih in živalskih vrst oziroma habitatnih tipov, za katere je pomembno ohraniti oziroma
varovati njihove življenjske prostore in habitate. Omrežje je sestavljeno iz območij z
naravnimi habitatnimi tipi iz priloge I. in habitati vrst iz priloge II., iz nacionalnega seznama
območij, iz tako imenovanih Območij pomembnih za skupnost (SCI) ter iz Posebnih
varstvenih območij (SAC). Na drugi strani pa Natura 2000 obsega Posebna območja varstva
(SPA), ki so jih države članice določile na podlagi Direktive o ohranjanju prostoživečih ptic
(79/409/EEC). Tako imenovana Posebna varstvena območja so namenjena ohranjanju
živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov, ki so redki ali na evropski ravni ogroženi zaradi
dejavnosti človeka. V okviru vzpostavitve omrežja Natura 2000 je potrebno opredeliti
območja in določiti ukrepe, ki omogočajo izboljšanje in ohranjanje bistvenih razmer za
preživetje teh vrst in habitatnih tipov. Ti ukrepi največkrat vključujejo ustrezne načrte
upravljanja, pripravljene posebej za ta območja ali zajete v drugih razvojnih načrtih.
Mnogokrat pa je potrebno zgolj nadaljevati z obstoječimi dejavnostmi, na primer s pašo ali
košnjo suhih in vlažnih travnikov po cvetenju in gnezdenju, bodisi nekatere dejavnosti
opuščati ali njihovo uvajanje preprečiti, npr. agromelioracije mokrišč (Berginc, 2003; Kaj je
Natura..., 2004).
Potrebno je poudariti, da Natura 2000 ni sistem strogih naravnih rezervatov, ki bi
prepovedoval vse človekove dejavnosti. Mreža območij bo zagotovo vključevala tudi naravne
rezervate, vendar bo večina zemljišč tudi v prihodnje v zasebni lasti, trajnostno gospodarjenje
z zemljišči pa bo moralo biti v ekološkem, ekonomskem in družbenem smislu (Zakaj je
Evropska..., 2004).
Vendar izključno z omrežjem Natura 2000, brez navezovanja na širšo okoljsko politiko EU,
predvsem strategijo trajnostnega razvoja in gospodarjenja z vodami, ne moremo zagotavljati
uspešnega ohranjanja mokrišč.
Evropska unija je leta 2000 sprejela še en pomemben dokument s področja varovanja vodnih
teles na celotnem območju in sicer Vodno direktivo (2000, 60, EC). Le ta vključuje celovito
upravljanje z vodami na območju Evropske unije. Sprejetje vodne direktive je bilo še posebej
pomembno za vse tipe vodnih ekosistemov, saj predstavlja prvi instrument za celovito
upravljanje z vodami v Evropi. Smernice za celovito upravljanje voda, ki so predstavljene v
Direktivi se tesno povezujejo z zakonodajo omrežja Nature 2000 in vplivajo na njihovo
uresničevanje (Sovinc, Matoz, 2002, str. 211).
Vodna direktiva v svojem besedilu vključuje varstvo mokrišč in sicer v svojem prvem členu.
Vendar pa v dokumentu ni predstavljene ne definicije mokrišča niti opredelitve vloge
mokrišč v okoljskem in ekološkem pogledu. Z razliko od Ramsarske konvencije, ki
predvideva celovito politiko ohranjanja in smotrne rabe mokrišč je Vodna direktiva
prvenstveno namenjena varstvu voda in preprečevanju nadaljnjega slabšanja vodnih
ekosistemov. Kasneje je bil zaradi zaskrbljenosti vodilnih teles Evropske unije glede izgube
in ogroženosti mokrišč izdelan dokument z naslovom Vzporedne smernice, ki opredeljujejo
vlogo mokrišč v Vodni direktivi (WFD..., 2003).
Tudi v teh smernicah mokrišča niso podrobno opredeljena. Mokrišča in njihova vloga je
predstavljena le kot del vodnega kroga in hidrološkega omrežja. Tako je stanje njihovih
ekosistemov in s tem kakovost njihovih voda odvisna od kakovosti vseh vod, s katerimi se le
ti napajajo. V dokumentu so mokrišča vključena v načela, cilje in ukrepe Vodne direktive in
so uvrščena v ekološka omrežja in zavarovana območja. Slabost vodne direktive pa je, da ne
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obravnava ekologije podzemnih voda. Le to bi bilo pomembno vključiti v Vodno direktivo z
vidika pomembnosti ohranitve kraških podzemnih hidroloških sistemov v Sloveniji in tudi
drugod (Beltram, 2005).
2.7. Stanje mokrišč v Evropi
Zaradi neprimernega upravljanja in neprestanega degradiranja mokrišč s strani človeka so le
ta danes ogrožena v svetovnem merilu. Strokovnjaki ocenjujejo, da je bilo v zadnjih 100 letih
uničenih že od 50% do 90% vseh mokrišč (Beltram, 2003, str. 51).
Zaradi razmeroma goste naselitve in velikega gospodarskega razvoja na majhni površini
evropske celine danes tu prevladujejo antropogeni ekosistemi. V preteklosti so bila mokrišča
zaradi nepoznavanja njihovih številnih funkcij smatrana kot nerodovitna in nekoristna
območja, zato so bila v času pospeševanja kmetijske pridelave izsušena za namene
kmetovanja (377.000 km² evropskih površin) (Beltram, 2003).
V zadnjih letih pa so bila mokrišča množično predrugačena zaradi hitre urbanizacije, razvoja
turizma in infrastrukture. Največjo izgubo mokrišč je utrpela Sredozemska regija, ki je že
tako problematično območje glede pitne vode. Čeprav so obalna mokrišča deležna največjega
spoštovanja med vodnimi mokrišči je po podatkih izginilo najmanj 60% obalnih mokrišč, ki
tako sedaj obsegajo le 40% nekdanjega obsega mokrišč južne Evrope. V zahodni Evropi je
bilo degradiranih največ barij, v osrednji, vzhodni in zahodni Evropi največ obrežnih mokrišč
in poplavnih ekosistemov. Tako je bilo v Franciji od leta 1990-1993 uničenih kar 67%
mokrišč, v Nemčiji v obdobju 1950-1985 57% mokrišč, v Španiji 1948-1990 60% mokrišč in
v Italiji v istem obdobju kar 80% mokrišč . V primerjavi s svetom ima Evropa za kar 19%
manj naravnih in polnaravnih ekosistemov (Skaberne, 2007; Beltram, 2003).
V Sloveniji so bila mokrišča najbolj prizadeta ali uničena ob srednjih tokovih rek, zaradi
umetnega reguliranja rek in osuševanja. Najbolj degradirano glede osuševanja je bilo
Ljubljansko barje, ki so ga ljudje že zgodaj spreminjali v obdelovalne površine. Z vidika
izgube biotske pestrosti pa so bila najbolj degradirana mokrišča ob rekah Ščavnica, Pesnica,
Vipava, Rižana in Dragonja, kjer so bile uničene mnoge rastlinske in živalske vrste
(Skaberne, 2007).
2.8. Slovenska mokrišča in Ramsarska konvencija
2.8.1. Slovenska mokrišča
Slovenija je država izredne pokrajinske heterogenosti. Leži na stiku štirih glavnih
naravnogeografskih enot: Alp s predalpskimi hribovji in dolinami, Dinarskega gorstva s
kraškimi planotami, kotanje Jadranskega morja in Panonske kotline (Gabrovec, Hrvatin,
2000, str. 82). V primerjavi z ostalimi evropskimi državami je bogata z vodnimi viri in prav
tako tudi z mokrišči. Zaradi pestrosti naše pokrajine pa mokrišča niso enakomerno
razporejena po državnem ozemlju. Kljub velikemu številu obsegajo le 0,2% ozemlja
Slovenije (po CORINE Land Cover, 2000). Mokrišča so bila v Sloveniji celovito popisana
šele leta 2000 s strani današnjega Inštituta za vode RS. Projekt izdelave Seznama mokrišč
mednarodnega pomena v Sloveniji, ki predstavlja celovito znanje o mokriščih je bil
financiran s strani Ministrstva za okolje in prostor ter Sekretariata Ramsarske konvencije
(Small Grants Fund). Vendar pa seznam ne obsega vseh tipov mokrišč, in sicer naslednjih:
priobalna (morska) mokrišča in podzemeljski kraški hidrološki sistemi, kar je z vidika
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strokovnosti velika pomanjkljivost. Še posebej bi bilo potrebno v ta seznam dodati podzemna
mokrišča, saj je bila prav Slovenija država pobudnica za vključitev podzemnih mokrišč v
Seznam mokrišč mednarodnega pomena (Beltram, 2005).
Po pregledu strukture zbiranja podatkov ugotovimo, da se le ti zbirajo ločeno. Na eni strani
so strokovne in naravovarstvene podlage o mokriščih izdelane s strani Ministrstva za okolje,
Seznam mokrišč in njihov popis pa s strani Inštituta za vode RS. Tako je izredno pomembna
njihova medsebojna komunikacija in sodelovanje (Beltram, 2005).
Karta mokrišč, ki je objavljena na spletni strani Agencije za okolje RS je bila uporabljena kot
podlaga za izdelavo kart v diplomskem delu. Njena pomanjkljivost je, da ne vsebuje
podzemnega mokrišča Škocjanske jame, ki je vpisano v Ramsarsko konvencijo. Tako smo pri
kartah Škocjanskih jam uporabili meje regijskega parka in ne meje mokrišča.
V nadaljevanju sta prikazani preglednica in karta mokrišč Slovenije, ki sta izdelani na
podlagi klasifikacije Ramsarske konvencije.
Preglednica št. 1: Inventar mokrišč v Sloveniji po ramsarski klasifikaciji (Beltram,
2005, str. 13)
Koda TIP MOKRIŠČA
Površina v ha (>0,15 ha) Število vseh lokacij
MORSKA IN OBALNA
74,99
4
J
Obalne brakične/slane lagune
74,99
4
CELINSKA
13390,11
568
M
Stalne reke/potoki**
61,77
61
N
Sezonske/občasne reke/potoki**
0
1
O
Stalna sladkovodna jezera (>8 ha)
456,69
2
P
Sezonska/občasna sladkovodna jezera
3151,30
6
Tp
Stalna sladkovodna močvirja/jezera, manjša
168,69
279
od 8 ha
Ts
Sezonska/občasna sladkovodna
2959,55
171
močvirja/mlake
U
Visoka in nizka barja brez dreves
102,81
17
Xf
Loke in gozdovi v poplavni ravnici
6184,30
28
Zg
Geotermalna mokrišča
0
2
Zk
Kraški in drugi podzem. hidrološki sistemi
305,0
1
ANTROPOGENA
22185,24
2954
1
Bazeni za gojenje rib in rakov (ribogojnice)
225,31
312
2
Manjši zadrževalniki (< kot 8 ha)
134,38
1517
4
Sezonsko poplavljena kmetijska zemljišča
18079,60
304
(poplavni in mokrotni travniki)
5
Soline
662,38
2
6
Rezervoarji, akumulacijska jezera
2700,27
72
7
Gramoznice, glinokopi, rudniški bazeni
363,44
584
8
Sanitarna močvirja, usedalniki ipd.
16,79
1
9
Kanali, izsuševalni kanali in jarki
0
156
0
Ni podatka o tipu
3,07
6
SKUPAJ
35.650,34
3526
*Samo tista, ki so večja od 0,15 ha, imajo vpisano površino, manjša so vnesena v preglednico
kot točke brez navedene površine. **Popis ne obsega vodotokov, ampak le manjša mokrišča
ob njih.
Katarina Polajnar
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V preglednici so mokrišča razdeljena po tipih, določenih s strani Ramsarske konvencije.
Tako morska in obalna mokrišča obsegajo 74,99 ha mokrišč in 4 lokacije. Celinska mokrišča
obsegajo 13390,11 ha mokrišč ter 568 lokacij. Antropogena mokrišča, ki jih je zgradil
človek, pa obsegajo 22185,24 ha mokrišč in 2954 lokacij, kar predstavlja 83% vseh lokacij in
61% odstotkov površine vseh mokrišč. Skupno mokrišča obsegajo 35.650,34 ha in 3526
lokacij ter predstavljajo 5% površja Slovenije, ob upoštevanju vseh poplavnih površin. Iz
preglednice je razvidno, da je le slaba tretjina vseh popisanih lokacij večja od 0,15 ha,
zavzemajo pa 1,74% državnega ozemlja.
Najobsežnejša poplavna območja se nahajajo v nižinsko-ravninskih predelih severovzhodne
in subpanonske Slovenije, v predalpskih dolinah in kotlinah, ki odmakajo Šavrinsko gričevje
in hribovje, ter na ravnicah ob Ledavi, Muri in Ščavnici. Veliko poplavno območje se nahaja
tudi južno od Maribora, kjer reka Drava skupaj s svojimi pritoki (Pesnica, Polskava,
Dravinja) široko preplavlja kmetijske površine (Poplava, 2007).
Ob pregledu vseh poplavnih površin v Sloveniji ugotovimo, da mokrišča predstavljajo kar
5% vseh poplavnih površin. Največji odstotek predstavljajo poplavni in mokrotni travniki na
Ljubljanskem barju, Cerkniškem, Planinskem in Radenskem polju ter Bloški planoti in
Jovsih. Med celinskimi tipi mokrišč prevladujejo loke in gozdovi v poplavni ravnici z
6184,30 ha ozemlja, sezonska/občasna sladkovodna jezera 3151,30 ha ter sezonska/občasna
sladkovodna močvirja/mlake z 2959,55 ha površja. Za naravna mokrišča je značilno, da med
njimi prevladujejo po številu manjša jezera in močvirja, po površini pa so največja
presihajoča jezera (Cerkniško jezero) in močvirja. Večina najobsežnejših celinskih mokrišč
se nahaja v ravninskem delu oziroma v spodnjem toku rek (ob Muri, Dravi, Savi, Krki) ali na
kraških poljih (kraška Ljubljanica s Cerkniškim in Planinskim poljem). Manjša celinska
mokrišča se nahajajo na planotah (visoka barja na Pokljuki in Pohorju, nizka barja na Bloški
planoti). V Sloveniji je prisoten le en tip morskih in obalnih mokrišč in sicer obalne
brakične/slane lagune, ki predstavljajo 74,99 ha površja. Najpomembnejša slana mokrišča v
Sloveniji so Sečoveljske in Strunjanske soline s Stjužo ter Škocjanski zatok. Med
antropogenimi tipi mokrišč prevladujejo sezonsko poplavljena kmetijska zemljišča z
18079,60 ha površja, oziroma 304 lokacijami. Pomemben delež predstavljajo tudi rezervoarji
in akumulacijska jezera in sicer 2700,27 ha z 72 lokacijami. Za slovenska mokrišča je
značilno, da jih je večina manjših od 0,15 ha (kali, glinokopi, manjši zadrževalniki, kanali)
(Beltram, 2005, str. 14).
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2.8.2. Značilnosti Ramsarske kovencije v Sloveniji
Slovenija je postala članica Ramsarske konvencije leta 1992. Leta 1996 je ustanovila
Nacionalni odbor za Ramsarsko konvencijo. Sledilo je obdobje imenovanja koordinatorjev,
in sicer za konvencijo in STRP Ministrstvo za okolje in prostor, za CEPA pa Zavod RS za
šolstvo. Slovenija je do sedaj na Seznam mokrišč mednarodnega pomena uvrstila 3 mokrišča
in sicer leta 1993 Sečoveljske soline, leta 1999 Škocjanske jame in leta 2006 Cerkniško
jezero. Omenjene inštitucije skrbijo za izvajanje konvencije tako na ozemlju države, kot tudi
za mednarodno sodelovanje med državami pogodbenicami (Beltram, 2005).
Slovenija v okviru izvajanja Ramsarske konvencije načrtuje dejavnosti v okviru varovanja
mokrišč in o njih tudi sprotno poroča. Poudarja preudarno rabo mokrišč ter ohranjanje in
zavarovanje pomembnih mokrišč (Beltram, 2005).
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2.8.3. Delovanje Ramsarske konvencije v Sloveniji
Organ, odgovoren za izvajanje Ramsarske konvencije v Sloveniji je Ministrstvo za okolje in
prostor. S strani Ministrstva je bil leta 1996 ustanovljen Nacionalni odbor Ramsarske
konvencije. Le ta je medsektorsko telo, kar pomeni, da poleg imenovanih koordinatorjev
vključuje predstavnike UNESCO, kmetijstva, vodnega gospodarstva, nevladnih organizacij,
DOPPS-Birdlife International in posamezne strokovnjake. Kot podpisnica Ramsarske
konvencije je Slovenija dolžna izvajati konvencijo s sprejetimi resolucijami in priporočili ter
o izvajanju poročati vsake tri leta, v času konference držav pogodbenic (Beltram, 2005, str.
14).
Kot država pogodbenica je Slovenija dolžna izvajati tudi načela preudarne rabe na svojem
ozemlju. Izvaja se predvsem s pomočjo Konvencije o biološki raznovrstnosti, s pomočjo
sprejete zakonodaje, strategij, mokrišča pa so vključena tudi v strateške programe in akcijske
načrte. Slovenija izvaja preudarno rabo preko usklajevanja sektorskih politik in vključevanja
ukrepov ohranjanja in upravljanja mokrišč v upravljanje vodnih virov. Hkrati skrb za
mokrišča poteka preko upravljanja zavarovanih območij, regionalnega razvoja in
izobraževanj. Prav izobraževanje in ozaveščanje javnosti je eden izmed segmentov, ki mu je
potrebno nameniti veliko pozornosti. Ramsarska konvencija je v ta namen ustanovila
program CEPA, ki pomeni komunikacija, izobraževanje in ozaveščanje javnosti. Program
temelji na izobraževanju in seznanjanju prebivalstva o pomembnosti mokrišč. Izvaja se preko
različnih društev, nevladnih organizacij in forumov. V Sloveniji sta za program CEPA
odgovorni Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za šolstvo in šport. V zadnjih letih
je bilo izpeljanih že nekaj projektov v okviru programa CEPA, vendar bi bilo potrebno
zagotoviti izdelavo programov izobraževanj za vse ramsarske lokalitete v Sloveniji (Beltram,
2005, str. 17).
Poleg programov izobraževanja je bilo v Sloveniji izvedeno še nekaj drugih projektov za
revitalizacijo mokrišč, kot je čiščenje kalov in vodnjakov v Primorju. Prav tako pa so v
pripravi tudi različni projekti kot so priprava načrta upravljanja za ramsarsko območje
Sečoveljskih solin, obnova razvrednotenega mokrišča Škocjanski zatok, opozarjanje na
invazivne tujerodne vrste, ki ogrožajo ekološke značilnosti mokrišč pri nas in izvajanje
Vodne direktive (Beltram, 2005, str. 17).
Eden izmed temeljnih ciljev Ramsarske konvencije je mednarodno sodelovanje na lokalnem,
državnem in regionalnem nivoju. Slovenija aktivno sodeluje z ostalimi članicami Evropske
unije v okviru evropskih predpisov za varovanje narave, predvsem v okviru Nature 2000 in
Vodne direktive. Poleg tega sodeluje v konvencijah in sporazumih, ki temeljijo na trajnostni
rabi naravnih virov in dobrin, ohranjanju narave in upravljanju voda (Medwet, Donavska
konvencija, Barcelonska konvencija...) (Beltram, 2005, str. 17).
2.8.4. Politika varstva in rabe mokrišč
Slovenija je kot članica Evropske unije že v okviru pristopnih pogajanj sprejela glavne
dokumente in predpise za varovanje narave. Glavni dokumenti, ki so povezani z varovanjem
mokrišč v Sloveniji so tako: Direktiva o ohranjanju prostoživečih ptic (79/409/EEC) in
Direktiva o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, ki se
povezujeta v omrežje Nature 2000, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Ramsarska
konvencija in Nacionalni program varstva okolja, ki je v nastajanju. Poleg glavnih
dokumentov obstajajo tudi posamezni zakoni o varovanju narodnih, regijskih, krajinskih

Katarina Polajnar

16

Odnosi prebivalcev do ramsarskih lokalitet
parkov. V okviru politike varstva in rabe mokrišč lahko vidimo, da so cilji državne okoljske
politike zastavljeni sektorsko. V zadnjih letih se močno poudarja težnja po medsektorskem
sodelovanju in skupnem zastavljanju okoljske politike. Eden izmed razlogov za to je tudi
različno opredeljevanje mokrišč v posameznih zakonih. Na primer Zakon o vodah v svojem
besedilu ne opredeli mokrišč (2. člen: »cilj upravljanja voda ter vodnih in priobalnih zemljišč
je doseganje dobrega stanja voda in drugih z vodami povezanih ekosistemov, zagotavljanje
varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje in uravnavanje vodnih količin in
spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča različne vrste rabe voda ob upoštevanju
dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti« ter 11. člen zakona,
ki opredeljuje vodno zemljišče celinskih voda kot »zemljišče, na katerem je celinska voda
trajno ali občasno prisotna in se zato oblikujejo posebne hidrološke, geomorfološke in
biološke razmere, ki določajo vodni ali obvodni ekosistem«). Tako v Sloveniji uporabljamo
Zakon o vodah in Zakon o ohranjanju narave za izvajanje Ramsarske konvencije, ki sta dobra
pravna podlaga za ohranjanje in preudarno rabo mokrišč (Beltram, 2005, str. 13-15).
Ti dokumenti predstavljajo osnovo oziroma pomoč za izdelavo celovitega nacionalnega
programa za varstvo okolja. Le ta vključuje tudi izvajanje mednarodnih pogodb. V njem so
zajete prednostne naloge za varovanje mokrišč, ki so še v poteku nastajanja, tako da je
potrebno upoštevati morebitne spremembe in odstopanja (Beltram, 2005).
Glavne prednostne naloge varovanja mokrišč so tako:
» - ohranjanje in trajnostna raba mokrišč in določitev vsaj 4 novih ramsarskih lokalitet do leta
2008,
- ohranjanje visoke stopnje biotske raznovrstnosti in priprava akcijskega načrta ohranjanja
biotske raznovrstnosti s programom upravljanja območij Natura 2000, ki vključujejo tudi
ekološko pomembna mokrišča,
- priprava strategije ravnanja s tujerodnimi invazivnimi vrstami,
- doseganje dobrega stanja voda, kar vključuje kakovost površinskih voda na podlagi
hidromorfološkega, kemijskega in ekološkega stanja, in kemijsko stanje vodnih teles
podzemeljskih voda in monitoring vodnih teles,
- urejanje voda za doseganje trajnostnega, ekološko naravnanega urejanja voda in od njih
odvisnih ekosistemov ter v tem okviru zmanjšanje ogroženosti življenja in zmanjšanje
materialne škode zaradi čezmernih ali nezadostnih padavin,
- ozaveščanje javnosti in predvsem šolske mladine,
- dvostransko sodelovanje s sosednjimi državami na področju varstva voda (okolja) ter pri
izvajanju regionalnih sporazumov (Barcelonske konvencije, Konvencija o sodelovanju pri
varstvu in trajnostni uporabi reke Donave, Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu)«
(cv. Nacionalni program varstva okolja, Delovna verzija, MOP, 2005).
Najpomembnejša mokrišča Slovenije so poleg tega, da spadajo v del obstoječih ali
načrtovanih zavarovanih območij v Sloveniji (Zakon o ohranjanju narave), vključena v vse
pomembne mednarodne konvencije: Ramsarsko konvencijo, Omrežje Natura 2000,
Konvencijo o svetovni dediščini in Protokol o posebnih zavarovanih območjih in biotski
raznovrstnosti v Sredozemlju. Vendar bi bilo poleg tega ohranjanje in varstvo mokrišč
potrebno implementirati v vse človekove dejavnosti, ki kakorkoli vplivajo na mokrišča
(Beltram, 2005).
Glede na sklope izvajanja Ramsarske konvencije je tudi Slovenija razdelila mokrišča in
njihove naloge ohranjanja na 3 sklope: ramsarske lokalitete (določitev ramsarskih lokalitet),
preudarna raba mokrišč (wise use) in mednarodno sodelovanje (Beltram, 2005).
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Prednostne naloge izvajanja Ramsarske konvencije v Sloveniji so: »določitev novih
ramsarskih lokalitet (upravljanje in monitoring), enakovredno obravnavanje vloge mokrišč
pri upravljanju voda (načrti urejanja povodij in celostno upravljanje v obalnem pasu),
program CEPA, priprava strategij ravnanja z invazivnimi tujerodnimi vrstami, biotska
raznovrstnost in Natura 2000 ter sodelovanje s sosednjimi državami in v subregiji pri
upravljanju voda in mokrišč« (Beltram, 2005, str. 16).
2.8.5. Pregled ramsarskih lokalitet v Sloveniji
Določitev mednarodno pomembnih ramsarskih lokalitet se izvaja glede na 2. člen konvencije,
glede na ekološke, botanične, zoološke, limnološke in hidrološke značilnosti. Slovenija ima
tako veliko potencialnih območij za vpis v Ramsarsko konvencijo zaradi svoje pokrajinske,
hidrološke, geološke, zoološke in fitološke pestrosti.
Pri določevanju novih ramsarskih lokalitet mednarodnega pomena je potrebno poznati merila
in postopke za izbor določenega mokrišča, ki je tudi s svetovnega vidika pomembno.
Specifični primer so podzemna mokrišča, kjer je imela Slovenija pomembno vlogo pri
določevanju meril za uvrščanje teh mokrišč na seznam. Posebno pomembna so merila glede
biološkega pomena kraških mokrišč in podzemeljskih voda, ki prispevajo k ohranjanju teh
izredno občutljivih habitatov. Slovenija ima s svojimi raziskovanji podzemnega kraškega
sveta pomembno vlogo pri razumevanju pomena podzemeljskih hidroloških sistemov. Leta
1998 so bile na posvetu v Postojni pripravljene smernice za uvrščanje podzemeljskih
mokrišč. Glede na vsebino, ki opredeljujejo podzemeljska mokrišča so bila v Ramsarsko
konvencijo leta 1999 vključene Škocjanske jame. Pomembno območje mokrišč svetovnega
pomena je tudi celotno Cerkniško jezero s porečjem kraške Ljubljanice s Postojnskoplaninskim jamskim sistemom. Tako je bilo Cerkniško jezero leta 2006 vključeno v Seznam
Ramsarske konvencije (Beltram, 2005).
Do sedaj je Slovenija na Seznam Ramsarske konvencije vključila tri mokrišča in sicer:
- Sečoveljske soline (1993)
- Škocjanske jame (1999)
- Cerkniško jezero z okolico (2006).
Pomembno alpsko mokrišče, ki je v postopku vključevanja je Bohinjsko jezero z okolico.
Poleg tega mokrišča so pomembna tudi ostala, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v Ramsarsko
konvencijo in so izbrana kot možne lokacije. Hidrološko in biotsko pomembna mokrišča se
nahajajo ob Dravi in Muri (Drava od Maribora do Središča ob Dravi, poplavna ravnica
Mure), mokrišča ob spodnji Savi z Dobravo in Jovs, Krakovski gozd, kraško porečje
Ljubljanice, Ljubljansko barje, Čezsoški prodi in Vrbulje. Z vidika varovanja visokogorskih
mokrišč bi bilo pomembno vključiti v seznam tudi Pokljuška barja (Beltram, 2005).
Poleg kompleksnih mokrišč, ki jih lahko povezujemo v celoto pa je potrebno izdelati tudi
načrt varovanja za manjše nepovezane sisteme mokrišč, kot so kali, barja. Eden izmed
problemov slovenskih mokrišč je njihova majhnost, vendar bi bilo prav tako potrebno izdelati
učinkovit načrt za ohranjanje njihovih naravnih dobrin (Beltram, 2005).
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3. RAMSARSKE LOKALITETE V SLOVENIJI
3.1. Sečoveljske soline
3.1.1. Prostorska opredelitev Sečoveljskih solin
Slovenska obala kljub svoji majhnosti obsega različne pokrajinske poteze, ki jih dopolnjuje
še stik kopnega in morja. Na eni strani so se s pomočjo delovanja morja izoblikovale visoke
prepadne stene flišnega klifa, na drugi strani pa so se na območjih, kjer se v morje stekajo
potoki in reke izoblikovale obsežne ravnice na aluvialnih nanosih. Na teh zamočvirjenih
ravnicah je človek že zgodaj začel pridelovati sol in tako pokrajino preoblikoval v soline. V
preteklosti so bile najpomembnejše Piranske soline, od katerih so se danes ohranile le še
soline v Strunjanu in Sečoveljske soline. V dolgih stoletjih obstoja in delovanja so doživljale
obdobja razcveta in nazadovanja, ki so bila posledica spreminjanja političnih in družbenih
razmer ter menjavanja gospodarjev: beneške republike, francoskega in avstrijskega cesarstva,
italijanske države, Jugoslavije in Slovenije (Žagar, 1988).
Sečoveljske soline so nastale na obsežni naplavni ravnici reke Dragonje. Dragonja je svojo
strugo zarezala v mehke eocenske flišne sedimente, le v spodnjem toku iz južne strani meji
na kredne plasti Bujskega krasa. Na jugozahodni strani jih omejujejo strma pobočja
Savudrijskega polotoka iz krednega apnenca, na severovzhodni strani aluvialna ravnica
prehaja v flišna pobočja gričevja s polotokom Seča. Zahodni del solin je z morjem ločen z
velikimi utrjenimi nasipi, vzhodni del solin pa se zaključi ob cestni povezavi Koper-Pula.
Soline so z vseh strani obdane z odtočnimi kanali, ki služijo kot varovalni elementi pred
vdorom visokih voda. Najpomembnejši vodotoki, ki služijo tudi kot odtočni kanali so
regulirana struga Dragonje, Jernejski potok in Drnica, ki loči Sečoveljske soline na dva dela
in sicer na aktivni del Lera ter opuščeni del solin Fontanigge (Križan, 1988).
3.1.2. Zgodovina Sečoveljskih solin
Sol je bila že od nekdaj pomembna strateška surovina in dragoceno trgovsko blago. V tistem
času je postala državni monopol, soline pa so imele velik vpliv na gospodarstvo držav v Istri
in na Jadranu. Prve podatke o Piranskih solinah, med katere štejemo tudi Sečoveljske soline
zasledimo v drugi polovici 13. stoletja v Piranskem statutu. V 14. stoletju, ki velja za
prelomnico v pridobivanju soli, se je tehnični postopek za pridobivanje soli temeljito
spremenil. Na kristalizacijskih bazenih so začeli gojiti petolo - podlago iz posebnih alg in
sadre. Le ta je preprečevala, da bi se sol mešala z morskim blatom ter omogočala pridelavo
čiste in na trgu cenjene soli. Tako so se soline zaradi večjega povpraševanja po kvalitetnejši
soli razširile na večje površine plitvine v Sečoveljskem zalivu. Sprva so se zajedale daleč v
dolino reke Dragonje, vendar so se zaradi rečnih nanosov premaknile proti morju. V času, ko
je s solinami upravljala Avstroogrska monarhija so se soline nekajkrat povečale in v začetku
19. stoletja dobile današnje razsežnosti. Takrat so pridelali tudi čez 40.000 ton soli letno. Po
prvi svetovni vojni, ko je celotna Istra pripadala Italijanom se je v solinah opravljala samo
ena žetev na leto. Vendar pa se to zaradi podnebnih značilnosti slovenske Istre ni obneslo in
tako še danes solinarji svoj pridelek pobirajo vsak dan. Po 2. svetovni vojni je jugoslovanska
zakonodaja predpisala redno zaposlitev do takrat sezonske delovne sile, kar je vplivalo na
zmanjšanje konkurenčnosti morskim solinam. V šestdesetih letih so pridelavo soli v delu
Fontanigge dokončno opustili. Danes pa aktivna pridelava soli poteka le še v moderniziranih
solinskih bazenih v Leri (Žagar, 1988).
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3.1.3. Varstveni režim v Sečoveljskih solinah
Sečoveljske soline so danes območje bogate naravne in kulturne dediščine. Submediteransko
podnebje, povečana slanost vode in opuščena solinarska dejavnost ustvarjajo edinstvene
ekološke razmere, ki so vplivale na razvoj pomembnih življenjskih prostorov redkih
rastlinskih in živalskih vrst. Zaradi izjemnih krajinskih in ekoloških vrednosti so bile
Sečoveljske soline prvo mokrišče, ki je bilo leta 1993 vpisano v seznam ramsarskih lokalitet.
V okviru ramsarske lokalitete so Sečoveljske soline sprejele tudi predpis za posebno
zavarovana območja in biodiverziteto, ki jih določa Barcelonska konvencija. Sečoveljske
soline so s sprejetjem Direktive o ohranjanju prostoživečih ptic (79/409/EEC) in sprejetjem
Direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst
(92/43/EEC) s strani države postale del območja Nature 2000 (Pravni akti, 2007; Krajinski
park..., 2007).
Sečoveljske soline so bile zaradi želje po ohranitvi solin, ki predstavljajo značilen morfološki
element obmorske kulturne pokrajine leta 2001 zavarovane z Uredbo o krajinskem parku
(Uradni list RS, št. 29/01). Hkrati so tudi prvi krajinski park, ki je v celoti pod
upraviteljstvom privatnega podjetja. Leta 2003 je država pristala na podpis koncesije s
podjetjem SOLINE pridelava soli d.o.o. za 20. letno upravljanje s krajinskim parkom
Sečoveljske soline. S 650 ha je Krajinski park Sečoveljske soline danes največje mokrišče z
izjemnim prepletom morskih, brakičnih, sladkovodnih in kopenskih ekosistemov (Krajinski
park..., 2007).
Slika št. 2: Solinski bazeni v Sečoveljskih solinah

Foto: K. Polajnar (september 2005)
Katarina Polajnar

20

Odnosi prebivalcev do ramsarskih lokalitet
Karta št. 2: Mokrišče Sečoveljske soline
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3.1.4. Ekološke in limnološke značilnosti Sečoveljskih solin
Sečoveljske soline so imele v preteklosti predvsem gospodarsko vlogo, danes pa
predstavljajo pomembno vlogo v naravovarstvenem pogledu. Solinski bazeni skupaj z
velikimi dovodnimi kanali in številnimi manjšimi razvodnimi kanali v biološkem smislu
tvorijo pomembne biotope. Zaradi značilnega visokega nihanja temperature in slanosti so za
celotno območje značilne izredno spremenljive življenjske razmere. Tem ekstremnim
razmeram se lahko prilagodijo le redke in prilagodljive rastlinske in živalske vrste. Tako je za
vodno favno v solinah značilno majhno število vrst. Zaradi velike razpoložljivosti hrane in
prostora, ter izredno majhnega števila sovražnikov pa je gostota predstavnikov posameznih
vrst v solinah velika (Avčin, 1988).
Krajinski park Sečoveljske soline leži na skrajnem jugozahodnem delu Slovenije, ob meji z
Republiko Hrvaško. V grobem se deli na severni in južni del. Severni del, kjer še danes
poteka aktivna pridelava soli, se imenuje Lera. Južni del krajinskega parka, imenovan
Fontanigge, kjer pa je bila pridelava soli v 60. letih prejšnjega stoletja opuščena, je sestavljen
iz velikih opuščenih bazenov, ki se postopoma zaraščajo s slanoljubno vegetacijo. Opuščeni
bazeni so prepredeni s sistemom starodavnih nasipov in kanalov, ob katerih stojijo nekdanje
Katarina Polajnar
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solinske hiše, ki s svojo značilno podobo sooblikujejo edinstvenost solinske krajine. Glavni
vodni vir predstavlja reka Dragonja, ki se v Sečoveljskih solinah tudi izliva v morje. Na
opuščenem delu solin, na Fontaniggah se danes v okviru Muzeja solinarstva prideluje sol na
tradicionalen način, ki izvira iz 14. stoletja. V preteklosti je vsako solno polje predstavljalo
samostojno solino, z lastnimi bazeni za zgoščevanje morske vode in kristalizacijo. Na
aktivnem delu solin, na Leri sol pridelujejo na moderen način, v solnih poljih, ki so
namenjena kristalizaciji soli. Le ta so od polj za zgoščevanje morske vode ločena. Tako se
tradicionalni način in današnji način pridelave soli ločita po tehnološkem postopku, ki se
veže na pripravo slanice, žetev in skladiščenje soli ter različna delovna orodja. Obema
načinoma pridelave pa je skupno gojenje petole na dnu solinskih polj. Petola je posebna vrsta
biosedimenta, ki prepreči prehajanje morskega blata v sol in zadržuje vgrajevanje
posameznih ionov v sol. Tako je obujanje in prikazovanje tradicionalne pridelave soli izredno
pomembno z vidika varovanja kulturne dediščine solin (Krajinski park..., 2007).
Slika št. 3: Pridelovanje soli na tradicionalen način

Foto: K. Polajnar (september 2006)
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3.1.5. Botanične in zoološke značilnosti Sečoveljskih solin
Velik del krajinskega parka obsegajo opuščeni bazeni pretekle solinarske dejavnosti, ki so se
izoblikovali v večja ali manjša jezerca. Tu se pojavljajo najrazličnejše vrste školjk, kot so
užitne srčkane (Cardium edule) in dve vrsti polžev: svitek (Gibbula magus) in blatarka
(Nassa reticulata). Najdemo lahko tudi stožce in sploščene ter ovalno zaobljene blatarke.
Stalno poplavljene predele naseljujejo živa bitja, ki so vkopana v blato, na primer morska
striga (Nereis diversicolor). V teh predelih lahko najdemo tudi veliko število ribjih mladic,
predvsem raznih vrst cipljev. Soline za ribje mladice predstavljajo varno zavetje pred
naravnimi sovražniki, hkrati pa imajo tu obilico hrane. Lahko rečemo, da so soline naravna
ribogojnica. V solinah živijo tudi drobni solinski rakci (Artemia salina). Posebnost te živali
je, da leže jajčeca, ki ob presušitvi bazenov lahko ostanejo izsušena več kot eno leto. Ob
ponovnem stiku z vodo pa se iz njih izležejo mladiči. Te rake uporabljajo za hrano rib in tako
soline predstavljajo tudi pomembno gojišče hrane za intenzivno gojenje rib (Avčin, 1988).
Življenjske razmere v solinah so predvsem za majhne kopenske vretenčarje zelo zaostrene.
Suša, skromni viri hrane in stalna nevarnost pred plenilci iz zraka so dejavniki, ki vplivajo na
majhno populacijsko gostoto teh živih bitij v samih solinah. Te živali so se pred neugodnimi
življenjskimi razmerami umaknile v bližnje trstičje na bregovih Dragonje. Vendar vseeno v
solinah najdemo nekatere vrste kot so vrtna rovka (Crocidura suaveolens), dimasta miš
(Apodemus agrarius), navadna belonoga miš (Apodemus sylvaticus) in jež (Erinaceus
concolor). Tu živita tudi najmanjši sesalec na svetu, ki tehta le 2 grama, etruščanska rovka
(Suncus etruscus) ter ostrouhi netopir (Myoti blythi), ki velja za prvo najdbo te vrste pri nas
(Kryštufek, 1988).
Glede na to, da soline ležijo v najtoplejšem delu Slovenije, tu najdemo veliko število vrst
plazilcev. Tako v solinah živijo štiri vrste kuščaric, 2 nestrupeni vrsti kač ter želva sklednica
(Emys orbicularis) (Kryštufek, 1988).
Sečoveljske soline so izredno pomembne in edinstvene predvsem iz ornitološkega vidika. To
območje zaradi toplega podnebja in obilice hrane v solinskih bazenih predstavlja zavetje in
življenjski prostor mnogim pticam selivkam. Soline so znane tudi kot najsevernejše
prezimovalno območje ptic selivk na Mediteranu. Tako na območju solin živi več kot 200
vrst ptic, za približno 80 vrst pa soline predstavljajo stalni ali občasni življenjski prostor.
Pozimi je tu najpogostejša črna liska (Fulica atra), ki v trstičju ob izlivu Dragonje občasno
tudi gnezdi. Tu srečamo tudi gosi, race, slapnike, žagarje in velike kormorane ter kar 5 vrst
ponirkov. Najznačilnejše ptice selivke, ki se ustavljajo v solinah so martinci (Tringa sp.),
togotniki (Philomachus pugnax), prodniki (Calidris sp.) ter črnorepi kljunači (Limosa
limosa). Tu lahko opazujemo tudi ujede kot so lunj (Circus sp.), sokol selec (Falco
peregrinus), navadna kanja (Buteo buteo), skobec (Accipiter nisus), kragulj (Accipiter
gentilis) ter navadna postovka (Falco tinnunculus). Med redkejše gnezdilce po številu parov
spadajo rdečenogi polojnik (Himantopus bimantopus), rumenonogi galeb (Larus
cachinnans), beločelni deževnik (Charadrius alexandrinus), navadna (Sterna birundo) in
mala čigra (Sterna albifrons). V solinah pa najdemo tudi veliko število ptic pevk, čapelj in
galebov (Škornik, 1988).
Rastlinske vrste v Sečoveljskih solinah se imenujejo slanuše ali halofiti. To so rastlinske
vrste, ki so prilagojene na življenje v območjih z veliko količino soli v prsti. Po številu vrst v
solinah niso močno zastopane, saj jih na ožjem območju solin najdemo le nekaj deset. Vendar
so iz ekološkega vidika izredno pomembne, saj tu živijo redke in endemične rastlinske vrste.
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V solinskih kanalih, kjer je voda nekoliko globlja in zelo slana je značilna obmorska rupija
(Ruppia maritima), v solinskih bazenih, kjer je voda občasno prisotna najdemo osočnik
(Salicornia herbatea). Na bregovih kanalov in dvignjenih opuščenih solinskih bazenih
prevladujejo metlikovke: sinji in grmičasti členkar (Arthyrocneumum glaucum in A.
fruticosum), lobodovec (Halimone portulacoides), navadna obrežna lobodika (Suadea
maritima), sodina solinka (Salsola soda) in tatarska loboda (Atriplex tatarica). Tu najdemo še
ozkolistno mrežico (Limonium angustifolium) s svojimi vijoličastimi socvetji. Za skalne
nasipe glavnih kanalov sta značilna dva halofita: kobulnica morski koprc (Crithmum
maritimum) in košarnica z rumenimi socvetji obmorski oman (Inula crithmoides). Z
naravovarstvenega vidika je izredno pomembno edino slovensko rastišče navadnega hijacinta
(Bellevalia romana), ki je zaradi bližine letališča močno ogroženo in delno že uničeno.
Dejstvo, da je potrebno skrbno varovati halofitno vegetacijo Sečoveljskih solin utemeljuje
tudi podatek, da na tem območju uspeva kar 45 vrst iz Rdečega seznama ogroženih rastlin v
Sloveniji (Skobrne, 1988).
Na območju solin se nahajajo številni, med seboj prepleteni morski, brakični, sladkovodni in
kopenski habitati. Na aktivnem delu solin, v Leri so živa bitja našle svoj življenjski prostor na
plitvih solinskih bazenih, solinskih kanalih in večjih ali manjših solinskih nasipih
(Življenjska..., 2007).
Bolj kot aktivni del solin je po pestrosti živih bitij pomemben opuščen del solin. Na območju
Fontanigge so se v času po opustitvi aktivne pridelave soli naselile mnoge rastlinske in
živalske vrste. Na tem območju najdemo izredno pestra življenjska okolja: trstičja, halofitne
travnike, suhe, gole ali delno porasle bazene in otočke v solinskih bazenih, poloje, in različne
habitatne tipe na brežinah. Ob robu opuščenega dela najdemo grmišča, suhe in vlažne kraške
travnike ter visokomorske nasipe. Predvsem opuščeni solinski nasipi so pomembna gnezdišča
za najpomembnejše solinske ptice. Zapuščene solinarske hiše danes naseljujejo nekatere vrste
ptičev, žuželk, plazilcev... (Življenjska..., 2007; Solinski nasipi, 2007).
Na območju pred solinami so značilne plitvine, ki so nastale z akumulacijo usedlin reke
Dragonje. Le te so pomemben življenjski prostor pticam selivkam, ki se tu zadržujejo v
zimskem času (Morje pred..., 2007).
Slika št. 4: Vodni habitati v opuščenem delu solin Fontanigge

Foto: K. Polajnar (september 2006)
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3.2. Škocjanske jame
3.2.1. Prostorska opredelitev Škocjanskih jam
Regijski park Škocjanske jame obsega 413 ha in leži v jugozahodnem delu Slovenije, na
matičnem krasu. Je del Divaškega krasa, ki ga na severu omejuje apneniško pobočje
Vremščice, na vzhodu se prek Divaškega praga spušča v Vremsko dolino, na jugu pa sega do
flišnatih Brkinov. Sistem podzemnih jam in rovov je izdolbla reka Reka. Za Reko je značilno
izredno nihanje vode. Tako ob suši, največkrat v poletnem času skoraj presahne, ob večjih
pomladanskih deževjih pa je značilen njen ponor v notranjost kraškega sveta (Lokacija...,
2007).
Regijski park obsega območje izjemnih kraških pojavov, ki se pojavljajo v jamskem sistemu,
na površini nad jamami, sistem udornic in sotesko Reke do mostu v Škofljah. Leži na
tipičnem območju kontaktnega krasa, kjer pritekajo vode iz nepropustnih flišnih kamnin na
propustne karbonatne kamnine. Za tak stik je značilen nastanek slepih dolin, sotesk, jam,
ponorov in suhih dolin. Tako so Škocjanske jame zaradi velike raznolikosti kraških pojavov
(ponori, naravni mostovi, soteska, kotlice, udornice, brezna, podzemni kanjon, zasigani rovi,
izviri …) na tako majhnem območju izredno pomembne in edinstvene v lokalnem,
regionalnem in svetovnem merilu. Škocjanske jame v svetovnem merilu veljajo za največji
podzemni kanjon na svetu po UNESCO-vem merilu (Značilnosti..., 2007).
Pokrajina, kjer leži regijski park Škocjanske jame je tudi zibelka odkrivanja prvih kraških
oblik. Ljudje so na tem območju že zelo zgodaj začeli z raziskovanjem kraškega podzemlja
ter odkrivanjem kraških pojavov. Mednarodno uveljavljen izraz v krasoslovju za dolino se je
prvič uporabil za Škocjanski Veliko in Malo dolino, ki se nahajata pred ponorom reke Reke v
podzemlje (Značilnosti..., 2007).
3.2.2. Zgodovina Škocjanskih jam
Škocjanske jame sodijo med najznamenitejše jame, ne samo v slovenskem, pač pa tudi v
svetovnem merilu. Arheološke raziskave pričajo o tem, da je človek že od nekdaj tesno
povezan s skrivnostnim podzemljem. Arheološke najdbe kažejo na to, da je človek bival v
jamah in njihovi okolici od mezolitika pa vse do danes. Hkrati pa v vsem obdobju pomen
Škocjanski jam ni bil samo lokalen (Kranjc, 2002, str. 42).
Prvi zapisani dokumenti o jamah izvirajo iz antike. Prav tako so Škocjanske jame označene
na najstarejših tiskanih zemljevidih. O jamah je pisal tudi Valvasor v svoji knjigi Slava
Vojvodine Kranjske, kjer je opisan ponor reke Reke in njen podzemeljski tok. Škocjanske
jame so že v 18. stoletju šteli med najpomembnejše znamenitosti tržaške okolice. Tako
imenovani pravi turizem se je začel v času, ko je takrat deželni svetnik Matej Tominc 1819.
leta dal izdelati stopnice do dna Velike doline. Hkrati so takrat tudi začeli voditi vpisno
knjigo obiskovalcev (Kranjc, 2002, str. 42).
Prvih pravih raziskav Škocjanskih jam so se lotili v 19. stoletju. Vzrok za prve raziskave
podzemlja je bilo iskanje vode za oskrbo Trsta. Iskanje je potekalo s sledenjem toku Reke, s
katerim so raziskovali globoka brezna po Krasu in hkrati Škocjanske jame. Leta 1839 je Ivan
Svetina začel z raziskovanjem podzemnega toka reke Reke in leta 1840 dosegel tretji slap, ki
leži približno 150 metrov od ponora v Veliki dolini. Jama je pritegnila tudi Adolfa Schmidla,
ki je med leti 1851-1852 s skupino idrijskih rudarjev prodrl skoraj pol kilometra daleč, do

Katarina Polajnar

25

Odnosi prebivalcev do ramsarskih lokalitet
četrtega ali celo šestega slapa. Vendar se je njihovo raziskovanje v tej odpravi žal končalo,
saj je reka Reka takrat nenadoma narasla in odnesla vse tri čolne (Kranjc, 2002, str. 42).
Leto 1884 velja za prelomnico v raziskovanju jam. Takrat je bil ustanovljen jamarski odsek
pri Primorski sekciji Nemškega in avstrijskega planinskega društva v Trstu. Takrat je tudi
Primorska sekcija dobila v zakup Škocjanske jame. To obdobje je zaznamovalo sistematično
raziskovanje jam pod vodstvom tako imenovanega »jamskega triumvirata« (Anton Hanke,
Josip Marinitsch, Friedrich Muller) in s pomočjo domačinov. Pri svojem delu so bili zelo
uspešni, saj so že v prvem letu delovanja premagali šesti slap, leta 1887 štirinajsti slap v
Hankejevem kanalu, leta 1890 so odkrili Maetelovo dvorano ter dosegli brezno Mrtvega
jezera. Nato je sledilo še odkritje Tihe jame leta 1904, katero so odkrili štirje domačini
(Kranjc, 2002, str. 42).
Slika št. 5: Regijski park Škocjanske jame

Foto: Kladnik (marec 2004)
3.2.3. Varstveni režim v Škocjanskih jamah
Škocjanske jame so naravni pojav izjemne svetovne vrednosti. Zaradi svoje edinstvenosti so
bile leta 1986 vpisane na seznam svetovne dediščine pri UNESCU. Z namenom ohranitve in
raziskovanj izjemnih geomorfoloških, geoloških, in hidroloških znamenitosti, redkih in
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, paleontoloških in arheoloških najdišč, etnoloških in
arhitekturnih značilnosti in kulturne krajine ter zagotavljanja možnosti za ustrezen razvoj je
bil leta 1996 ustanovljen Regijski park Škocjanske jame. S parkom danes upravlja Javni
zavod Park Škocjanske jame. Regijski park Škocjanske jame je kot pomembno habitatno
območje in območje redkih ptičjih vrst uvrščeno v omrežje Nature 2000. Hkrati je podpisnik
Bonske konvencije o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali. V okviru Bonske konvencije
sodeluje predvsem preko sporazuma Eurobats. Regijski park Škocjanske jame je od leta 1998
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z namenom preprečevanja nadaljnjega ogrožanja Alp in zagotavljanjem sonaravnega razvoja
vključen v Alpsko konvencijo. Oktobra 2004 pa je Regijski park Škocjanske jame sprejel v
Sloveniji manj znan program MAB (Man and Biosphere Programme), interdisciplinarni
program znanstvenega raziskovanja in usposabljanja s področja naravoslovnih ved. Le ta
temelji na razvoju smotrne rabe in ohranjanju naravnih virov ter vzpostavljanju globalnega
odnosa človeštva in okolja (Program varstva..., 2006).
Karta št. 3: Mokrišče Škocjanske jame

Škocjanske jame spadajo med podzemna mokrišča. Le ta so se v seznam Ramsarske
konvencije začela vključevati razmeroma pozno. Slovenija je imela pri določevanju meril za
uvrščanje teh mokrišč na seznam ključno vlogo. Tako se danes Slovenija s svojim znanjem in
izkušnjami na krasu zavzema za celovito vključevanje teh pomembnih mokrišč v Seznam
mokrišč mednarodnega pomena in pripomore k večjemu razumevanju pomena podzemnih
hidroloških sistemov. Na podlagi smernic, ki so bile sprejete na posvetu v Postojni leta 1998
so bile Škocjanske jame kot prvo podzemno mokrišče leta 1999 uvrščene na seznam
Ramsarske konvencije (Beltram, 2005, str. 16).
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3.2.4. Ekološke in limnološke značilnosti Škocjanskih jam
Na območju regijskega parka je značilna enkratna zastopanost rastlinstva in živalstva. Na
izredno majhnem območju so živa bitja združena v izjemnem sožitju (Značilnosti..., 2007).V
Veliki in Mali dolini se je zaradi posebnih mikroklimatskih razmer razvil izjemen ekosistem,
kjer se prepletajo mediteranski, submediteranski, srednjeevropski, ilirski in alpski
biogeografski elementi. Tako lahko v neposredni bližini najdemo alpske (avrikelj) in
mediteranske predstavnike (praprot, venerini lasci) rastlinskih vrst (Program varstva..., 2006,
str. 2).
3.2.5. Botanične in zoološke značilnosti Škocjanskih jam
Škocjanske jame so z vidika biotske pestrosti pomembna ramsarska lokaliteta. Razgiban
relief in spremenljive življenjske razmere so vplivale na razvoj edinstvenih biotopov na
celotnem območju parka. Tako v njem najdemo endemične, redke in celo ogrožene vrste, ki
se nahajajo tudi na rdečem seznamu praprotnic in semenk Slovenije. Nekatere izmed njih so:
bršljanov pojalnik (Orobanche hederae), ki ima na tem območju edino nahajališče,
wettsteinova mrtva kopriva (Laminum wettsteinii), primorska preobjeda (Aconitum anthora),
resasti ožepek (Hyssopus officinalis), pospichalova zlatica (Ranunculus pospichalii),
rdečeplodni brin (Juniperus oxycedrus) in žajbelj (Salvia officinalis) (Slapnik, 2002, str. 6670).
Na območju regijskega parka rastejo značilne toploljubne rastlinske vrste kot so kraški gaber
(Carpinus orientalis), skalni glavinec (Centaurea rupestris), zlatolaska (Chrysopogon
gryllus), jesenski togobil (Cleistogenes serotina), gladki naprstec (Digitalis laevigata), gorski
kosmatinec (Pulstilla montana) in drugi. (Slapnik, 2002) Primer endemične rastlinske vrste,
ki uspeva samo v jugozahodni Sloveniji je Justinova zvončnica (Campanula justiniana), ki jo
najdemo v Veliki dolini (Program varstva..., 2006) (Slapnik, 2002, str. 66).
Na dnu dolin je zaradi izredno nizkih temperatur značilno uspevanje hladnoljubne vegetacije.
Mrzel zrak, ki se na dnu dolin zadržuje vse leto, osojna lega ter relativno visoka vlažnost so
glavni dejavniki zaradi katerih na tem območju najdemo alpsko rastlinstvo (Zorman, 1998).
Med njimi so najznačilnejši avrikelj in skorjasti kamnokreč. Nekoliko višje pa zaradi toplega
zraka, ki se dviga iz jame uspevajo mediteranske, toploljubne rastlinske vrste, kot so venerini
lasci (Adianthum capillus-veneris), ostrolistni beluš (Asparagus acutifolius) in rdečeplodni
brin (Juniperus oxydrus). Z naravovarstvenega vidika je pojavljanje tako različnih vrst rastlin
skupaj, na tako majhnem območju prava redkost (Park Škocjanske..., 2007).
V okolici parka je značilna sekundarna združba črnega gabra (Ostrya carpinifolia) in
jesenske vilovine (Seslerio automnalis). Poleg nje tu najdemo tudi toploljubne ilirske,
dinarske, balkanske in submediteranske vrste. Najpogostejša travniška združba je združba
nizkega šaša in skalnega glavinca (Carici humilis-Centaureetum rupestris). Na območju
jamskih vhodov in na začetku jamskih rovov rastejo izredno prilagodljive rastlinske vrste.
Tako na začetku rovov najdemo le še nekatere alge in mahove, na jamskih vhodih pa
najdemo rastline, ki so ekstremno prilagojene na svetlobo (Slapnik, 2002).
Na območju regijskega parka se prepletajo različni življenjski prostori. Tako tu najdemo
raznoliko živalstvo, vendar je zaradi pomanjkanja raziskav seznam živalstva v regijskem
parku še nepopoln. Tako na območju reke Reke v parku najdemo vrsto (Nebria psamodes). V
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jamah živi subalpinska vrsta Kreutzerjev krešič (Carabus creutzeri). Hrošče opazimo tudi v
udornicah in na travnikih. Tu živi ogrožena vrsta črnivec (Blaps mucronata). Na površju živi
submediteranska vrsta metulja kraški pavlinček (Perisomena caecigena). Na celotnem
območju živijo različne vrste polžev, od mediteranskih, jadranskih do alpskih vrst (Slapnik,
2002).
Z ornitološkega vidika so pomembne predvsem Velika in Mala dolina, Škocjanske udornice
ter skalne stene. V Veliki in Mali dolini, pod stropom vhodnih jamskih dvoran gnezdijo divji
skalni golobi ter planinski hudourniki. V Škocjanskih udornicah gnezdijo velika uharica,
sokol selec in krokar. V prepadnih stenah pa prezimuje pisani alpski skalni plezalček. V
notranjosti jam, kjer so življenjske razmere ostre živijo netopirji. Najznačilnejši sta koloniji
dolgokrilega in dolgonogega netopirja. Pred sončno pripeko pa se v jame umakne tudi metulj
(Lepidoptera) (Park Škocjanske..., 2007).
Najznačilnejši sesalci na območju jam in gozdov so polh (Glis glis), lisica (Vulpes vulpes) in
jazbec (Meles meles). V notranjosti jam, kjer so življenjske razmere ekstremne najdemo v
vodi črvičke maloščetincev (Oligochaleta), drobnih rakcev samookov (Copepoda) in vodne
ličinke številnih žuželk. Poleg njih najdemo tudi pršice (Acarina), skakače (Collembola),
pajke in kobilice. Pravih jamskih živali je le malo. Najdene so bile hišice Schmidtovega
jamničarja (Zospeum spelaeum schmidti), pa tudi nekatere vrste jamskih hroščev ter mokrice
(Titanethes) (Slapnik, 2002).
3.3. Cerkniško jezero z okolico
3.3.1. Prostorska opredelitev Cerkniškega jezera z okolico
Cerkniško jezero leži na južnem delu Cerkniškega polja, na jugozahodnem delu Slovenije.
Na severni strani ga omejujejo pobočja Slivnice, na zahodu in jugu prehaja v planoto
Javorniki, na vzhodu ga omejuje Bloška planota, na jugovzhodu, kjer izvira Obrh, pa ga ozek
greben loči od Loške doline (Cerkniško jezero, 2007).
Spada v sistem porečja kraške Ljubljanice. Nima nobenega površinskega odtoka, tako vsa
voda iz jezera odteka pod zemljo. Jezero se napolni z vodo ob večjih deževjih, večinoma
spomladi in jeseni, ko sistem požiralnikov ni sposoben požirati velike količine vode. Pozimi
in poleti je jezero pretežno suho, saj večina vode odteče v zemeljsko notranjost. Voda se v
njem zadrži približno 9 mesecev, na običajnem nivoju 4-5 mesecev, njegova gladina je zelo
visoka le od nekaj dni do nekaj tednov (Kranjc, 2005).
Njegov glavni vodni tok se imenuje Stržen, ki teče po sredini jezera in izvira kot kraških izvir
Obrh in Cemun na JV delu jezera pri naselju Gorenje jezero. Največ kraških pojavov se
nahaja na jugozahodnem delu jezera, kjer prevladuje kredni apnenec. Na stiku neprepustnih
kamnin, ki se nahajajo na severnem delu ter prepustnih kamnin so nastali sistemi ponikev
(Rešeto, Vodonos, Retje, Ponikve), kjer voda odteka v podzemlje. Ta voda priteče na dan v
izvirih na območju Ljubljanskega barja (Bistra pri Vrhniki) (Kebe, 2005).
V okviru Ramsarske konvencije je zaščitena tudi znamenita kraška dolina Rakov Škocjan, ki
leži na SZ delu Notranjskega regijskega parka ob vznožju Javornikov. Nastala je z združitvijo
zatrepne in slepe doline. Na zgornjem delu doline se nahaja kraški izvir, na spodnjem delu pa
se le ta konča s kraškim odtokom ali ponorom. Po dolini teče reka Rak, ki izvira iz Zelških
jam oziroma udornic. Le te so nastale z udorom jamskega stropa na več mestih. Podobno se
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je jamski strop udrl tudi na območju celotne doline reke Rak. Tako je v zgornjem delu
zatrepne doline nastal Mali naravni most, nekoliko nižje pa Veliki naravni most, ki sta
največja znamenitost doline (Gams, 1974).
Vodni režim Cerkniškega jezera in reke Rak je tesno povezan. Ob odtekanju vode s
Cerkniškega jezera in v času ko jezero presahne, presahne tudi reka Rak. Tako so ugotovili,
da sta dolina in jezero med seboj povezana z jamskim sistemom Velike in Male Karlovice s
strani Cerkniškega jezera in Zelških jam s strani Rakovega Škocjana (Kebe, 2005).
Še ena posebnost na območju Regijskega Notranjskega parka, ki je tesno povezana s
Cerkniškim jezerom, ter tako tudi del Ramsarske konvencije je Križna jama. Jamo sestavlja
22 podzemnih jezer s sigastimi pregradami, ki jih napajajo vode, ki pritekajo z Bloške
planote. Te vode, ki se pretakajo po podzemlju Križne jame pridejo na dan na območju
Cerkniškega jezera in tako predstavljajo pomemben vodni vir s katerim se jezero napaja
(Burger, 2007).
Vsa tri predstavljena zaščitena območja so med seboj tesno povezana in so hkrati del povodja
kraške Ljubljanice. Tako imajo pomembno vlogo pri uravnavanju njenega hidrološkega
režima, predvsem pri zadrževanju visokih voda, sistemu ponikalnic in površinskih voda,
polnjenju vodonosnikov in zagotavljanju vodnih kapacitet (Kebe, 2005).
Slika št 6: Poplavljeno Cerkniško jezero

Foto: K. Polajnar (maj 2006)
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Karta št. 4: Mokrišče Cerkniško jezero z okolico
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3.3.2. Zgodovina Cerkniškega jezera z okolico
Cerkniško jezero z okolico je že od nekdaj predmet mnogih raziskovanj in občudovanj zaradi
izredno zapletene narave presihanja in poplavljanja. Značilnosti Cerkniškega jezera se
spreminjajo tako med letom, kot tudi znotraj daljših časovnih obdobij. Tako jezero v 17.
stoletju v določenih letih ni presahnilo tudi do 5 let, v zadnjem času pa jezero presahne tudi
do dvakrat na leto. Vzrok za to so spremembe naravnih razmer na območju jezera, veliko pa
je k spremembam v vodnem režimu prispeval tudi človek s svojimi posegi v naravo
Cerkniškega jezera (Smrekar, 2002).
Do 19. stoletja so se na Cerkniškem jezeru ohranjale naravne razmere s periodično
ojezerjenim poljem. Takrat so namreč plemiči jezero izkoriščali predvsem za ribolov, tlačani
pa so dobili kar je ostalo. Po odpravi tlačanstva so se pojavile težnje po širjenju kmetijskih
površin. Tako so v 19. stoletju prevladovale težnje po osušitvi jezera za namene kmetijstva.
Takrat so bili načrti usmerjeni predvsem v melioracije in odpravljanje poplav z odpiranjem
požiralnikov, čiščenjem in širjenjem ponornih jam, izgradnjo pregrad, ki so preprečevale
nanos plavja v sifone, ponekod so celo razširili ožine v jamah. Z omenjenimi posegi so sicer
zmanjšali poplave, vendar brez večjih dolgotrajnejših učinkov. Zaradi dragih in tehnično
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zahtevnih posegov se nadaljnjih osuševanj niso lotevali. Velik problem, ki se je pojavil v
tistem času je bil pomor rib zaradi pogostega presihanja jezera (Smrekar, 2002, str. 277-278).
V 20. stoletju so se pojavile nasprotne težnje po izrabi jezera za energetske namene in razvoj
turizma. Izdelanih je bilo mnogo projektov, ki so predvideli ojezerjevanje Cerkniškega
jezera. Pomemben projekt iz tistega časa je projekt Gornji jadran (1972), v katerem so bili
opredeljeni načrti za razvoj turizma ter načrti o energetski izrabi Ljubljanice. V tem obdobju
je bilo kar nekaj poskusov ojezeritve jezera, vendar do realizacije kakšnega velikega projekta
ni prišlo. Ob koncu 20. stoletja prevladujejo težnje po vzpostavitvi prvotnega stanja
pojezerja. Tako so v okviru projekta o ustanovitvi Notranjskega regijskega parka odstranili
nekatere objekte, ki so v preteklosti omogočili zadrževanje vode. S tem želijo vzpostaviti
prvotno stanje jezera (Smrekar, 2002, str. 279-283).
3.3.3. Varstveni režim na Cerkniškem jezeru z okolico
Cerkniško jezero je edinstveno presihajoče in hkrati največje slovensko jezero. Zaradi
zanimivih in edinstvenih kraških pojavov je postal znan že v 17. stoletju, ko je Valvasor
opisal njegovo polnjenje in praznjenje ter druge kraške pojave. Obsežno površje jezera, ki ga
sestavljajo številni slikoviti kraški pojavi, izviri, bruhalniki, estavele, ponor in ponorne jame
je tudi v svetovnem merilu postal ena največjih kraških zanimivosti. Spremenljivost in
raznolikost jezera ter njegovih habitatov vpliva na veliko biotsko raznovrstnost jezera in
okolice. Leži na eni izmed najpomembnejših selitvenih poti ptic selivk v tem delu Evrope.
Hkrati je eno od 9 ornitoloških lokalitet v Sloveniji (Zavarovana območja..., 2007).
Z namenom zavarovanja tega edinstvenega naravnega pojava, njegove biotske raznovrstnosti
in kulturne vrednosti je bilo Cerkniško jezero z okolico zavarovano v okviru Notranjskega
regijskega parka (Uradni list RS, št. 75/2002). Za namen celovitega upravljanja z
zavarovanim območjem je bil ustanovljen Javni zavod Notranjski regijski park. Prav tako je
Cerkniško jezero z okolico zaradi edinstvenih habitatov uvrščeno v omrežje Natura 2000.
Velika prizadevanja za zavarovanje jezera kot mokrišča mednarodnega pomena s strani vseh
odgovornih so se leta 2006 uresničila. Tako je Cerkniško jezero z okolico kot 3. lokaliteta
vpisano v seznam Ramsarske konvencije (Ramsarska mokrišča..., 2007).
3.3.4. Ekološke in limnološke značilnosti Cerkniškega jezera z okolico
Na območju Cerkniškega jezera z okolico so se oblikovali različni habitati, ki se zaradi
spremenljivosti nivoja vode in presihanja stalno spreminjajo. Presihanje in polnjenje jezerske
kotanje je vplivalo na razvoj posebnih klimatskih, hidroloških in geomorfoloških značilnosti
območja (Gabršček, Urbanc Berčič, 2005).
Veliko trstičje, kjer prevladujeta združbi navadnega trsta (Phragmitetum australis) in
jezerskega bička (Scirpetum lacustris), razrašča osrednji del jezera. Na občasno poplavnih
območjih se pojavlja združba togega šaša (Caricetum elatae), na redko poplavljenih območjih
pa združba ostrega šaša (Caricetum gracilis). Manjše barje, Dujice, kjer raste združba bele
kljunke (Rhynchosporetum albae), se razprostira na JV delu jezera. Združba modro stožkovje
z rjastim ali črnikastim sitovcem razrašča močvirna tla, ki so bogata s karbonati. Hkrati ta
združba predstavlja prehod med nizkim barjem in mokrotnimi travniki (Kebe, 2005, str. 27).
Obsežna območja jezera obsegajo mokrotni in mezofilni travniki. Le ti se razraščajo na
severnem, vzhodnem in južnem robu osrednjega trstičja. Najpomembnejši združbi sta
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združba rušnate mastnice in velikega trpotca (Deschampsio-Planteginetum altissimae) ter
modre stožke (Molinietum caeruleae) (Kebe, 2005, str. 28).
Grmišča se pojavljajo v osrednjem delu jezera in na njegovih robovih. Gozdne površine se
razraščajo predvsem v Dolini Rakov Škocjan. Najznačilnejše gozdne združbe na tem
območju so jelovo-bukov dinarski gozd (Abieti-fagetum dinaricum) in združba hrasta doba in
belega gabra (Querco robori-Carpinetum) (Kebe, 2005, str. 28).
Cerkniško jezero se ob veliki količini vode spremeni v naravni čistilni sistem, saj je območje
poraščeno z bogato močvirsko vegetacijo. Velik problem z vidika onesnaževanja pa
predstavlja pomanjkanje vode v sušnem obdobju. Takrat so vode jezera obremenjene, saj je
samočistilna sposobnost izredno majhna. Tako se onesnažena voda širi tudi v podzemlje
(Kebe, 2005, str. 29).
3.3.5. Botanične in zoološke značilnosti Cerkniškega jezera z okolico
Za območje Cerkniškega jezera z okolico je značilna velika pestrost habitatov, ki so v
stalnem spreminjanju. Zaradi njegovega vodnega režima in presihanja so se na tem območju
izoblikovale specifične razmere za rast rastlin. Tako na tem območju rastejo tako
srednjeevropske alpske vrste, kot tudi ilirsko submediteranske. Najbolj značilni predstavniki
ilirsko submediteranskih rastlin so: visoki tropotec (Plantago altissima), panonski osat
(Cirsium pannonicum), ilirski meček (Gladiolus illyricus), pospichalov silj (Peucedanum
coriaceum) ter velebitska detelja (Trifolium velebiticum). Značilne srednjeevropske-alpske
rastlinske vrste, ki imajo tu svojo južno mejo so: buxbaumov šaš (Carex buxbaumii), bela
kljunka (Rhynchospora alba), alpski mavček (Trichophorum alpinum), srednja in mala
mešinka (Utricularia intermedia). Na Cerkniškem jezeru raste še mnogo drugih ogroženih
rastlin. Tako ima tu rastišče 52 rastlinskih vrst, ki so uvrščene na slovenski rdeči seznam
(Martinčič, 2002, str. 73-77).
Cerkniško jezero z okolico je pomembno življenjsko območje ptic tako v lokalnem kot tudi v
evropskem pogledu. Na njegovem območju je bilo naštetih kar 256 vrst ptic, med katerimi jih
na tem območju gnezdi približno 100 vrst. Med njimi je veliko vrst, ki imajo na tem območju
edino gnezdišče v Sloveniji: rjavovrati ponirek (Podiceps grisegena), rdečenogi martinec
(Tringa totanus) in kostanjevka (Aythya nyroca). Na območju jezera gnezdi do zdaj naštetih
15 parov kozice (Gallinago gallinago). Prav tako imata tukaj najpomembnejše in največje
gnezdišče rumena pastirica (Motacilla flava) in trstni strnad (Emberiza schoeniclus). Tu se
prehranjuje tudi orel belorepec (Haliaeetus albicilla), vendar njegovo gnezdenje na območju
jezera še ni potrjeno (Polak, 2002, str. 237-242).
Območje je pomemben življenjski prostor tudi za plazilce. Tako so na območju jezera našteli
11 vrst plazilcev, med njimi najdemo belouško (Natrix natrix) in živorodno kuščarico
(Zootoca vivipara). Na njegovih robovih se pojavljata zelenec (Lacerta viridis) in navadni
gad (Vipera berus) (Polak, 2002, str. 231-232).
Na območju Cerkniškega jezera z okolico, kjer je značilno prepletanje kopenskih in vodnih
ekosistemov živi veliko vrst dvoživk. Tako najdemo navadne krastače (Bufo bufo), zeleno
žabo (Rana x esculenta) in zeleno rego (Hyla arborea). Ob jezeru živijo gorske urhe
(Bombina Variegata), rosnice (Rana dalmatina), 2 vrsti pupka in navadni močerad
(Salamandra salamandra). V jamah, ki so povezane z jezerskim sistemom so našli človeško
ribico (Proteus anguinus) (Veenvliet, Poboljšaj, 2002, str. 209-214).
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Velika posebnost na tem območju so sekulje (Rana temporaria), ki prezimujejo v Vranji
jami, v Zadnjem kraju. Tu prezimuje nekaj deset tisoč primerkov sekulj, kar predstavlja
največje prezimovališče na svetu (Skaberne et al., 2002, str. 219).
V Cerkniškem jezeru najdemo avtohtone vrste rib, kot so klen, linj, pisanec, ščuka, kapelj in
menek, ter umetno naseljene vrste krap, rdečeperka in ostriž. V jezeru živi tudi 136 vrst
polžev in 6 vrst školjk (Povž, 2002, str. 203-205).
Na Cerkniškem polju živi mnogo žuželk. Tako tu najdemo 36 vrst kačjih pastirjev, 428 vrst
hroščev in 125 vrst dnevnih metuljev. Cerkniško jezero je hkrati tudi pomemben življenjski
prostor metuljev, saj na tem območju živi kar 70% vseh vrst metuljev v Sloveniji in 25%
evropskih vrst. Mnogi med njimi so tudi ogroženi (Kebe, 2005, str. 29).
V bližnji okolici jezera živijo sesalci, ki so bolj ali manj vezani na jezero. V neposredni
bližini živita vidra (Lutra lutra) in podvodna rovka (Neomys anomalus). Jezero prav tako
privablja rjavega medveda (Ursus arctos), srnjad, jelenjad in celo volka (Canis lupus). Poleg
njih se na tem območju z ribami prehranjujejo lisice (Vulpes vulpes), jazbeci (Meles meles),
risi (Lynx lynx) in divje mačke (Felis sylvestris). Med ostalimi živalmi pa srečamo tudi kune,
redkeje dihurja, hermelina in malo podlasico. Na travnikih najdemo travniško voluharico
(Mictrotus agrestis), ponoči pa beloprsega ježa (Erinaceus concolor) in drevesnega polha
(Dryomis nitedula) (Polak, 2002, str. 249-254).
Slika št. 7: Raznoliki habitati Cerkniškega jezera z okolico

(Vir: Notranjski..., 2007)
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3.4. Primerjava prostorskih značilnosti ramsarskih lokalitet
Vsa tri mokrišča vključena v Ramsarsko konvencijo ležijo na JZ delu Slovenije. Vendar se
zaradi razgibanega in raznolikega reliefa ter podnebja med seboj razlikujejo. Sečoveljske
soline ležijo na stiku kopnega in morja, na pretežno mehkih eocenskih flišnih sedimentih, v
katere se je vrezala reka Dragonja in tako izoblikovala obsežno naplavno aluvialno ravnico. Z
razliko od Sečoveljskih solin je nastanek ostalih dveh ramsarskih lokalitet Škocjanskih jam in
Cerkniškega jezera z okolico tesno povezan. Obe mokrišči sta namreč tesno povezani z lego
na kraškem ekosistemu in predstavljata skupek edinstvenih podzemnih in nadzemnih kraških
pojavov. Škocjanske jame so nastale na območju kontaktnega krasa, kjer je reka Reka na
stiku nepropustne flišne kamnine in karbonatne kamnine s pronicanjem v notranjost izdolbla
edinstvene in biotsko raznovrstne jamske rove. Cerkniško jezero z okolico pa v okviru
zavarovanja obsega raznolike kraške ekosisteme. Tako je v okviru Ramsarske konvencije
zavarovano Cerkniško jezero, ki je edinstven primer poplavnega kraškega polja, za katerega
je značilno sezonsko nihanje kraške vode, Križna jama s podzemnimi jezeri in znamenita
kraška dolina Rakov Škocjan.
Preučevana mokrišča glede na podnebne tipe ležijo v dveh skupinah podnebij in sicer v
submediteranskem in zmernocelinskem podnebju. Sečoveljske soline ležijo na skrajnem
jugozahodnem delu Slovenije, v slovenskem Primorju, kjer je značilno obalno
submediteransko podnebje z milimi zimami ter dolgimi in vročimi poletji. Podzemno
mokrišče Škocjanske jame leži na stiku med zalednim submediteranskim podnebjem in
zmerno celinskim podnebjem zahodne in južne Slovenije. V Škocjanskih jamah so izredno
pomembne tudi mikroklimatske razmere, saj se na razmeroma majhnih razdaljah pojavljajo
tako alpske kot tudi sredozemske rastlinske vrste. Cerkniško jezero z okolico pa leži v
zmernem celinskem podnebju zahodne in južne Slovenije. Glede na podnebne značilnosti in
lego mokrišč le te zaradi edinstvenih mikoklimatskih značilnosti ne moremo grupirati. Tako
lahko na eni strani izpostavimo Sečoveljske soline, z rastlinskimi in živalskimi vrstami
prilagojenimi na sušne razmere. Na drugi strani mokrišči Škocjanske jame ter Cerkniško
jezero z okolico ležita v zmerno celinskem podnebju zahodne in južne Slovenije, vendar se
zaradi specifičnih razmer v jamah in na njihovem površju ter legi Škocjanskih jam na stiku
med submediteranskim podnebjem ter legi Cerkniškega jezera z okolico bolj proti notranjosti
Slovenije, kjer so vplivi celine izrazitejši, tudi ta izredno razlikujeta. (Ogrin, 1998)
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Karta št. 5: Lega preučevanih mokrišč

3.5. Pravne podlage varovanja ramsarskih lokalitet
Vse tri ramsarske lokalitete so del zavarovanih območij, ki se med seboj razlikujejo po
stopnji varovanja oziroma varstvenem režimu, ki velja znotraj zavarovanih območij.
Zavarovana območja so v Sloveniji zakonsko opredeljena v Zakonu o ohranjanju narave.
Sečoveljske soline so tako opredeljene kot krajinski park, kamor se uvrščajo območja s
poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletom človeka z naravo, ki ima veliko
ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost. Škocjanske jame in Cerkniško jezero z okolico sta
opredeljeni kot regijska parka. Sem spadajo območja, regijsko značilnih ekosistemov in
pokrajine z večjimi deli prvobitne narave in območji naravnih vrednot, ki se prepletajo z deli
narave, kjer je človekov vpliv večji, vendarle pa z naravo uravnotežen. Tako vidimo, da se
ramsarske lokalitete med seboj razlikujejo že glede na vrsto zavarovanih območij.
Nadalje se zavarovana območja znotraj katerih ležijo preučevana mokrišča razlikujejo glede
na vrsto zakonskih predpisov. Regijski park Škocjanske jame je bil izmed preučevanih
območij razglašen za regijski park že leta 1996, medtem ko je bil Krajinski park Sečoveljske
soline razglašen leta 2001 in Notranjski regijski park leta 2002. Hkrati je bil regijski park
Škocjanske jame razglašen z zakonom, na podlagi Ustave Republike Slovenije. Krajinski
park Sečoveljske soline in Notranjski regijski park pa sta bila razglašena s podzakonskimi
akti in sicer Sečoveljske soline z uredbo ter Notranjski regijski park z odlokom. Oba
podzakonska akta sta izdana na podlagi členov Zakona o ohranjanju narave, odlok o
Notranjskem regijskem parku pa je bil sprejet še na podlagi Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), ter na podlagi statuta Občine Cerknica. Pobuda za
zavarovanje Notranjskega regijskega parka izhaja iz občinskega interesa, na podlagi katerega
je bil kasneje sprejet omenjen odlok. Tudi Sečoveljske soline so bile prvotno zavarovane z
občinskim odlokom o razglasitvi Krajinskega parka Sečoveljske soline in Strunjanske soline,
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ki je bil sprejet v letu 1990. Tako je Regijski park Škocjanske jame v osnovi, gledano s
pravnega vidika zaščiten z višjim zakonskim aktom in je posledično njegovo varovanje
podrobneje in striktneje opredeljeno že v zakonu. Parka krajinski park Sečoveljske soline in
Notranjski regijski park pa sta zavarovana na osnovi Zakona o ohranjanju narave, ki je bolj
splošen in ne vsebuje natančnih in specifičnih členov o varovanju posameznih parkov. V ta
namen je v zakonu striktno določeno, da so za namen varovanja posameznih parkov v okviru
zakona izdani podzakonski predpisi.
Po podrobnem pregledu zakonodaje lahko zaključimo, da je z operativnega in upravljavskega
vidika bolje sprejeti osnovni, krovni Zakon o ohranjanju narave in na podlagi tega izdajati
uredbe in odloke o varovanju posameznih zavarovanih območij. Tako so osnovne določbe in
pravila v parkih poenotena, poenotene so temeljne določbe, organizacija parkov, njihovo
financiranje, spremljanje stanja in nenazadnje tudi nadzor v parku ter kazenske določbe.
Sprejetje enega krovnega zakona, na podlagi katerega so zaščitena vsa zavarovana območja
pospeši tudi medsebojno sodelovanje med parki in krovno organizacijo. S tem se hitreje in
učinkoviteje rešujejo morebitne pomanjkljivosti in težave v zvezi z zakonskimi določili in
varovanjem oziroma upravljanjem parkov. Na drugi strani, pa ima vsak park s svojim
podzakonskim aktom določene specifične določbe o ohranjanju narave na svojem območju
oziroma glede na svoje specifične geografske značilnosti.
Tako bi bilo potrebno spremeniti prvotni Zakon o Škocjanskih jamah oziroma ga nadomestiti
z odlokom ali uredbo na podlagi Zakona o ohranjanju narave.
3.6. Povezanost lokalnega prebivalstva in preučevanih mokrišč
V želji po pridobitvi kar najrelevantnejših podatkov o odnosih prebivalcev zavarovanih
območij do ramsarskih lokalitet v preteklosti in danes, smo na podlagi literature izluščili tista
dejstva, ki so nam bila v pomoč pri lažjem razumevanju kasnejših rezultatov, ki smo jih
pridobili na podlagi izdelanih anket.
3.6.1. Povezanost prebivalstva z mokriščem Sečoveljske soline
Prebivalstvo na območju Sečoveljskih solin je bilo že od nekdaj povezano z morjem in
pridelavo soli. Postopki pridobivanja soli, ter gradnja in obnavljanje solinskih bazenov so
dolga stoletja prehajali iz roda v rod. V času svojega delovanja se je s solinarstvom ukvarjalo
prebivalstvo iz različnih območij. V začetnem obdobju so bili s solinami tesno povezani
predvsem prebivalci Pirana, ki so vsako poletje odhajali na delo v soline. Nato se je po prvi
svetovni vojni v solinah zaposlovalo kmečko prebivalstvo iz bližnjega obalnega zaledja. V
obdobju odseljevanja italijanskega prebivalstva pa so se v solinah zaposlovali priseljenci iz
različnih krajev Slovenije. Danes z modernizacijo dela, solinarji ne živijo več v solinah, saj
opravljajo osem urni delavnik, vendar se radi spominjajo preteklega časa, preživetega v tesni
povezavi s solinami (Žagar, 1988, str. 11-15).
V preteklosti je bila vloga solin predvsem gospodarskega in ne naravovarstvenega pomena.
Prebivalcem so soline v takratnem času predstavljale vir preživetja in bile hkrati iz tega
stališča tudi cenjene. Le malokdo se je zavedal, da so soline območje izredne biotske
pestrosti in edinstvenosti. Vendar se v zadnjih letih z aktivno promocijo in vključevanjem
okoliškega prebivalstva v različne aktivnosti, katere izvaja Krajinski park Sečoveljske soline,
vedenje prebivalcev o naravovarstvenem pomenu mokrišča povečuje.
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3.6.2. Povezanost prebivalstva z mokriščem Škocjanske jame
Mnoga arheološka odkritja dokazujejo, da je človek že od nekdaj bival v jamah in njihovi
okolici. Jame so zanj predstavljale zatočišče pred nevarnostmi, kasneje pa je človeka v jame
največkrat pritegovalo njihovo skrivnostno podzemlje. V Škocjanskih jamah so bili prav
domačini tisti, ki so bili v največji meri zaslužni za njihovo odkritje. Življenje v njihovi
neposredni bližini in s tem dobro poznavanje kraškega sveta in poznavanje značilnosti toka
reke Reke so bila tista dejstva, ki so bila v celotnem obdobju raziskovanja jam neprecenljiva.
Tamkajšnji prebivalci se zelo zavedajo pomena Škocjanski jam in pomembnosti njihovega
varovanja. Vendar se prebivalci zavedajo pomembnosti varovanja Škocjanskih jam z vidika
varovanja jamskih ekosistemov, vedenje o tem, da so Škocjanske jame pomembno podzemno
mokrišče pa je med prebivalci še razmeroma skromno.
Površje Regijskega parka Škocjanske jame obsega le 3 vasi, kjer so se ljudje tradicionalno
ukvarjali s kmetijstvom. Vendar to kmetijstvo ni bilo nikoli intenzivno usmerjeno. Zaradi
narave kraškega sveta je poljedelstvo na tem območju omejeno na vrtače in doli, ki so na
debelo prekrite s prstjo. Pridelovali so predvsem žito, od živine pa so redili drobnico. Tako to
območje nikoli ni bilo močno predrugačeno s strani človeka. V vaseh, ki ležijo znotraj
regijskega parka so ljudje do nedavnega živeli na tradicionalen način, ki se danes kaže v
bogati kulturni dediščini. Edini vir onesnaževanja, ki je bil pereč v preteklosti je bilo
onesnaževanje Reke reke s strani kemične in lesne industrije v Ilirski Bistrici.
3.6.3. Povezanost prebivalstva z mokriščem Cerkniško jezero z okolico
Edinstvene značilnosti presihajočega Cerkniškega jezera so človeka že zgodaj vodile k želji
po nadzorovanju njegove narave polnjenja in praznjenja. V preteklosti so se v različnih
obdobjih pojavile različne težnje po gospodarski rabi pojezerja in njegove okolice. V agrarni
dobi je prevladovala ideja po njegovi izsušitvi, ter s tem omogočiti kmetovanje na širšem
območju pojezerja. Nato so se v industrijski dobi pojavile težnje po njegovi stalni ojezeritvi, s
čemer bi lahko jezersko vodo izkoriščali kot energetski vir. Posledično bi ga lahko izkoriščali
tudi za turistično rabo. Vendar nobena od teh idej ni bila popolnoma realizirana, saj so se
nenehno pojavljali veliki pomisleki o posledicah tovrstnih posegov. Tako je kljub manjšim
zajezitvenim in osuševalnim posegom narava Cerkniškega jezera ohranila svoje prvotne
značilnosti. Danes se vse bolj pojavlja težnja po vzpostaviti prvotnega stanja jezera in
njegove okolice. Predvsem se poudarja dejstvo, da so ljudje že tradicionalno navezani na
muhasto naravo Cerkniškega jezera, saj so se že stoletja učili prilagajati in sobivati z
njegovimi značilnostmi (Smrekar, 2002).
Cerkniško jezero z okolico se od ostalih lokalitet razlikuje v nadpovprečno gosti poseljenosti
njegove okolice. Poleg goste poselitve so na tem območju skoncentrirane tudi številne
dejavnosti kot so kmetijstvo, industrija, obrt, promet in turizem.
Čeprav je bilo v preteklosti mnogo idej in teženj po gospodarskem izrabljanju jezera je danes
prebivalstvu pomembno to, da sami odločajo o usodi jezera. Največja nasprotovanja o izrabi
jezera so predvsem med kmeti in ribiči ter med kmeti samimi. Nekateri kmetje se nagibajo k
izsuševanju jezera, ribiči in ostali kmetje pa k njegovi zajezitvi. Vendar je prebivalstvo
večinoma skeptično do kakršnih koli poseganj v jezero, zato se zavzemajo predvsem za
njegovo ohranjanje in varovanje ter vzpostavljanje njegovega prvotnega stanja. Tako se
porajajo ideje o ohranjanju tradicionalnega kmetovanja in ribolova ter razvoj naravoslovnega
turizma (Schein, 2002).
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3.7. Primerjava biotske raznovrstnosti v preučevanih mokriščih
Pri pregledu slovenskih mokrišč, ki so vključena v Ramsarsko konvencijo vidimo, da v njih
živijo mnoge redke in ogrožene vrste rastlin in živali. Vse lokalitete vsebujejo pomembne
življenjske prostore za ptice. V parku Sečoveljske soline sicer ne živi veliko različnih vrst
živih bitij, vendar pa so tiste, ki naseljujejo te habitate izredno prilagojene na ekstremne
razmere (slanost in poletne suše) in s tem prestavljajo edinstveno floro in favno. Na območju
Škocjanskih jam se na površju prepletajo življenjski prostori submediteranskih rastlin, na
hladnejših, osojnih predelih najdemo alpske vrste, v notranjostih jam pa živijo le najbolj
prilagodljive vrste. Živalski svet je pester predvsem na površju parka, v notranjosti jam pa
najdemo ekstremno prilagodljive vrste živali, ki jih je potrebno še posebej varovati. Najbolj
pester svet živih bitij je prisoten na območju Cerkniškega jezera z okolico. Zaradi njegove
edinstvenosti presihanja so na tem območju značilni raznoliki habitati, ki se stalno
spreminjajo. Tako vidimo, da je bila njihova vključitev v Ramsarsko konvencijo več kot
nujna. Vendar pa v Sloveniji obstaja še veliko velikih in majhnih mokrišč, ki so prav tako
pomembni življenjski prostori za mnoge rastlinske in živalske vrste.
Slika št. 8: Notranjost Škocjanskih jam z ekstremnimi življenjskimi razmerami

Foto: Mladenovič (marec 2004)
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4. ODNOSI PREBIVALCEV DO RAMSARSKIH LOKALITET V SLOVENIJI
4.1. Osnovne karakteristike ankete
Pri diplomskem delu smo uporabili metodo zbiranja podatkov s pomočjo anketiranja.
Uporabili smo metodo osebnega anketiranja, ki je najbolj učinkovita in z njo pridobimo
največ odgovorov. Anketiranje je potekalo v naseljih, ki ležijo znotraj zavarovanih območij.
Tako smo skupno anketirali v treh občinah in 12 naseljih. V občini Piran, kjer leži Krajinski
park Sečoveljske soline smo anketirali v naseljih Seča, Parecag in Sečovlje, kjer skupno živi
2436 prebivalcev (Prebivalstvo po..., 2002).
Krajinski park Sečoveljske soline sicer ne leži v vseh treh naseljih vendar pa je bilo življenje
domačinov omenjenih naselij že od nekdaj povezano s solinami.
Karta št. 6: Obseg anketiranja na območju Krajinskega parka Sečoveljske soline
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V občini Divača, kjer leži Regijski park Škocjanske jame smo anketirali v naseljih Matavun,
Škocjan in Betanja. Skupno v teh treh naseljih živi 67 prebivalcev (Osebna izkaznica...,
2007).
Karta št. 7: Obseg anketiranja na območju Regijskega parka Škocjanske jame
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V občini Cerknica, znotraj katere leži Cerkniško jezero z okolico smo anketirali v naseljih
Zelše, Dolenja vas, Dolenje jezero, Otok, Laze pri Gorenjem jezeru in v Gorenjem jezeru. V
naseljih Zelše, Dolenja vas, Dolenje jezero in Gorenje jezero smo podatke o številu
prebivalcev pridobili iz Popisa prebivalstva 2002. Tako v naštetih naseljih živi 840
prebivalcev (Prebivalstvo po..., 2002).
V naseljih Otok in Laze pri Gorenjem jezeru živi manj kot 50 prebivalcev. Tako smo za
omenjeni naselji pridobili podatke o Državljanih Republike Slovenije. Z namenom, da bodo
podatki ostalih naselij referenčni, smo za ti dve naselji upoštevali število državljanov
Republike Slovenije v letu 2002. V naseljih Otok in Laze pri Gorenjem jezeru je v letu 2002
živelo 48 državljanov RS. V naštetih naseljih, na območju mokrišča Cerkniškega jezera z
okolico tako skupno živi 888 prebivalcev (Državljani RS..., 2002).

Katarina Polajnar

41

Odnosi prebivalcev do ramsarskih lokalitet
Karta št. 8: Obseg anketiranja znotraj območja mokrišča Cerkniško jezero z okolico
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Anketirali smo med 3344 prebivalci, ki živijo znotraj zavarovanih območij. Izvedli smo 100
anket in tako zajeli mnenje vsakega 30 prebivalca preučevanih zavarovanih območij. Na
območju Krajinskega parka Sečoveljske soline smo izvedli 42 anket, enako število anket smo
izvedli na območju mokrišča Cerkniško jezero z okolico, na območju Regijskega parka
Škocjanske jame pa smo zaradi majhnega števila prebivalcev izvedli le 16 anket.
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Grafikon št. 1: Število anketirancev v posameznem zavarovanem območju
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Spolna struktura anketirancev je bila relativno uravnotežena, tako so 54% anketirancev
predstavljali moški, 46% ženske. Glede na starost smo anketirance razdelili na 4 razrede in
sicer na razred »mladi«, kamor smo uvrstili mlade do 25 let, nato sledita razreda od 25-40 let
in 40-65 let, ter razred nad 65 let, »starejši«. Za razmejitev prvega razreda do 25 let smo se
odločili na podlagi dejstva, da se je danes meja odraslosti oziroma samostojnosti dvignila v
primerjavi s prejšnjimi desetletji. Danes še večina mladih do 25 let živi v skupnem
gospodinjstvu in so šolajoče se osebe. V anketi je sodelovalo 17% mladih, ki je bila tudi
najslabše zastopana starostna skupina. Najbolj zastopana skupina je bila tretja skupina in
sicer od 40-65 let (41%) anketirancev. Starostni skupini od 25-40 let ter skupina nad 65 sta
imeli enako število anketirancev (21%).
Večina anketirancev na današnji lokaciji živi več kot 20 let, 77% anketirancev, sledijo tisti, ki
stanujejo na današnji lokaciji od 10-20 let in sicer z 19% in le 4% anketirancev živi na
današnji lokaciji manj kot 10 let.
Glede na izobrazbo je imelo največ anketirancev srednješolsko izobrazbo in sicer 50%
vprašanih. Sledili so anketiranci z visoko in višjo šolo (18%) ter tisti s poklicno izobrazbo
(16%). Anketirancev z dokončano osnovno šolo je bilo 13% ter 3% anketirancev »brez
izobrazbe«.
Največ anketirancev, kar 51% jih ni zaposlenih. V to skupino spadajo šolajoči, kmetje,
gospodinje, upokojenci in brezposelni. Sledijo zaposleni v industriji ali proizvodni obrtni
dejavnosti in sicer 17% anketirancev. V turizmu je zaposlenih 16% anketirancev, sledijo
zaposleni v ostalih uslužnostnih dejavnostih, (trgovina, storitve) 10% anketirancev. Le 6%
anketirancev pa je zaposlenih v kvartarnih dejavnostih (šolstvo, zdravstvo in uprava).
Anketirance smo vprašali tudi če so oni ali kdo od njihovih družinskih članov zaposleni v
zavarovanem območju ter ali je njihovo delovno mesto posredno povezano z delovanjem
zavarovanega območja. Le 6% anketirancev je zaposlenih v zavarovanem območju oziroma
so v njem zaposleni njihovi družinski člani. 18% anketirancev pa je posredno povezano z
zavarovanim območjem.
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4.2. Podrobna analiza izdelanih anket
Prvi sklop ankete je zajemal vprašanja o poznavanju pojma mokrišče in kaj naj bi le ta
pomenil. Nadalje so sledila vprašanja o poznavanju Ramsarske konvencije in seznanjenosti
prebivalstva o vključitvi zavarovanega območja v katerem živijo v Ramsarsko konvencijo.
Grafikon št. 2: Poznavanje pojma mokrišče
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Na vseh treh obravnavanih območjih je kar 78% anketirancev bilo seznanjenih s pojmom
mokrišče, 22% anketirancev pa pojma mokrišče ni poznalo. S pojmom mokrišče so bili
najbolj seznanjeni na območju Škocjanskih jam in sicer 81% anketirancev, sledi območje
Sečoveljskih solin, kjer je bilo s pojmom mokrišče seznanjenih 79% anketirancev ter
območje Cerkniškega jezera z okolico z 76%. Rezultati odražajo dejstvo, da je bilo mokrišče
Sečoveljske soline v Ramsarsko konvencijo vključeno že leta 1993, Škocjanske jame leta
1999, Cerkniško jezero z okolico pa šele leta 2006. Poleg tega je bil Regijski park Škocjanske
jame ustanovljen že leta 1996. Krajinski park Sečoveljske soline je bil ustanovljen 4 leta za
tem, Notranjski regijski park pa 1 leto pozneje. Daljše časovno obdobje delovanja Regijskega
parka Škocjanske jame je vplivalo na boljšo obveščenost prebivalstva o zavarovanem
območju, saj se ljudje daljše časovno obdobje vključujejo v aktivnosti, ki se odvijajo v sklopu
parka. Daljše časovno obdobje delovanja prav tako vpliva na boljšo organiziranost in
poznavanje pristopa vključevanja prebivalcev v aktivnosti, ter širše vključevanje v različne
razvojne programe. Vendar moramo poudariti, da so na območju Škocjanskih jam prebivalci
v večji meri seznanjeni o jamskih ekosistemih kot o mokriščih, z razliko od območja
Sečoveljskih solin in še bolj Cerkniškega jezera z okolico, kjer so ljudje že od nekdaj ti dve
lokaliteti povezovali z mokriščnimi ekosistemi.
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Grafikon št. 3: Poznavanje pojma mokrišče glede na starost
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Rezultati nazorno kažejo, da se poznavanje pojma mokrišče z leti niža. Tako so vsi
anketiranci stari do 25 let in tisti, stari med 25-40 let poznali pojem mokrišče. Zrelo
prebivalstvo je večinoma poznalo pojem mokrišče (88%), starejši nad 65 let pa le v manjši
meri (17%).
Grafikon št. 4: Poznavanje pojma mokrišče glede na izobrazbo
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Pri preučevanju poznavanja pojma mokrišče glede na izobrazbo smo ugotovili, da 34%
anketirancev z nedokončano osnovno šolo pozna pojem mokrišče. V ta procent spadajo
najmlajši anketiranci, ki se o pojmu mokrišče seznanjajo preko osnovne šole. Ostali
anketiranci iz tega sklopa so starejši nad 65 let in le ti pojma večinoma niso poznali.
Anketiranci s končano osnovno šolo so v najmanjši meri poznali pojem mokrišče in sicer v
23%. To skupino predstavljajo večinoma starejši prebivalci. Med anketiranci s 3-letno
strokovno šolo so v 50% poznali pojem mokrišče. Najvišja razreda, kamor spadajo
anketiranci s končano srednjo, višjo ali visoko šolo so v 96% oziroma 100% poznali pojem
mokrišče. Iz navedenega lahko sklepamo, da se z višanjem izobrazbe viša poznavanje pojma
mokrišče med anketiranci.
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Vse, ki so pozitivno odgovorili na vprašanje o poznavanju pojma mokrišče smo vprašali tudi
po definiciji pojma mokrišče.
Grafikon št. 5: Opredeljevanje definicije mokrišča
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Na vprašanje katera definicija mokrišča se jim zdi najbolj ustrezna, je 70% anketirancev
menilo, da je mokrišče območje z visoko biotsko raznovrstnostjo rastlinskih in živalskih vrst.
Pri tem je 3% prebivalcev poudarilo, da so to pomembna območja ptičjih vrst. 26%
anketirancev je menilo, da so mokrišča območja raznolikih življenjskih prostorov, katerim
življenjski utrip daje voda. Vendar moramo poudariti, da je kar 23% anketirancev obkrožilo
oba odgovora, tako smatramo, da so prebivalci dobro seznanjeni s pojmom mokrišče. Za
definicijo, da so mokrišča pomembna vodovarstvena območja se je odločilo 4% anketirancev,
pri katerih je bil to drugotni odgovor. Primarni odgovor je bila prva definicija. Za definiciji,
da so mokrišča zdravju škodljiva in neproduktivna območja oziroma leglo bolezni in
potencial za izsuševanje se ni odločil noben anketiranec. Iz navedenega lahko sklepamo, da
so prebivalci dobro obveščeni o preučevani tematiki.
Grafikon št. 6: Opredeljevanje definicije mokrišča glede na lokacijo
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Na območju Sečoveljskih solin kar 31% anketirancev meni, da so mokrišča območja
raznolikih življenjskih prostorov, katerim življenjski utrip daje voda ter 6%, ki menijo, da so
mokrišča pomembna vodovarstvena območja. Vzrok za to lahko iščemo v tradicionalni
navezanosti prebivalcev na soline in solinarsko dejavnost ter na koriščenje vode kot
gospodarske dobrine. Na območju Škocjanskih jam je kar 81% ter Cerkniškega jezera z
okolico pa je kar 75% anketirancev menilo, da so mokrišča območja biotske pestrosti. Za
definicijo, da je mokrišče predvsem območje povezano z vodo je na območju Škocjanskih
jam menilo 19%, na Cerkniškem jezeru z okolico pa 23% anketirancev. Na območju
Škocjanskih jam se noben anketiranec ni opredelil za definicijo, da so mokrišča
vodovarstvena območja, na Cerkniškem jezeru z okolico pa se je za omenjeno definicijo
opredelilo le 2% anketirancev. Vzrok za omenjene opredelitve so predvsem v tem, da sta
mokrišči Cerkniško jezero z okolico in Škocjanske jame izmed preučevanih območij,
območji večje biotske pestrosti kot Sečoveljske soline. V Sečoveljskih solinah je bila v
preteklosti bolj poudarjena gospodarska vloga solin in se prebivalstvo ni zavedalo dejstva, da
se na območju solin nahajajo pomembni življenjski prostori živih bitij. Tako so ljudje soline
povezovali z vodo in njeno gospodarsko vlogo. Na območju Cerkniškega jezera z okolico in
Škocjanskih jam, pa so prebivalci ti dve lokaliteti povezovali z raznolikostjo živih bitij, ki
živijo v njuni neposredni bližini.
Grafikon št. 7: Poznavanje Ramsarske konvencije
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Analiza anket nam pove, da kar 77% anketirancev ne pozna Ramsarske konvencije, v katero
je vključeno zavarovano območje, v katerem živijo. O Ramsarski konvenciji so najbolj
seznanjeni anketiranci na območju Škocjanskih jam in sicer kar 50%. Na območju
Sečoveljskih solin je 24% seznanjenih z Ramsarsko konvencijo, na območju Cerkniškega
jezera z okolico pa le 12%. Vzrok za nepoznavanje konvencije na območju Cerkniškega
jezera z okolico je v tem, da je bilo le to vključeno v seznam Ramsarskih lokalitet šele konec
leta 2006. Prav tako pa je relativno mlad tudi Notranjski regijski park, ki svojo dejavnost
ozaveščanja prebivalcev šele začenja.
Na drugi strani pa je v Regijskem parku Škocjanske jame presenetljivo velik delež ljudi
poznalo Ramsarsko konvencijo. Vzrok za navedeno je lahko izvajanje programa CEPA
Ramsarske konvencije ter izvajanje drugih izobraževanj in okroglih miz na temo mokrišč.
Eden izmed vzrokov je lahko tudi v majhnem številu prebivalcev, ki živi znotraj Regijskega
parka Škocjanske jame ter najdaljše obdobje obstoja in delovanja parka. Izobraževanje in
medsebojno sodelovanje je bolj učinkovito in odmevno znotraj manjšega števila prebivalcev.
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Poudariti moramo, da so ljudje, ki živijo v Regijskem parku Škocjanske jame z njim dobro
povezani, mnogi izmed njih so naravovarstveniki ali drugače sodelujejo v aktivnostih parka.
Anketirance smo povprašali tudi o glavnem namenu Ramsarske konvencije in o tem, ali so
seznanjeni, da je območje, v katerem živijo, uvrščeno v Ramsarsko konvencijo. Odgovori na
ti dve vprašanji sta močno povezani z vprašanjem o poznavanju ramsarske lokalitete.
Pravzaprav so tisti anketiranci, ki so poznali Ramsarsko konvencijo, poznali tudi njen namen
in bili seznanjeni o tem, da je območje v katerem živijo uvrščeno v Ramsarsko konvencijo.
Grafikon št. 8: Poznavanje Ramsarske konvencije glede na starost
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Iz grafikona razberemo, da je delež tistih, ki so seznanjeni z Ramsarsko konvencijo relativno
enakomerno porazdeljen v 3 starostne razrede. Tako so anketiranci, stari do 65 let povprečno
v 27% poznali konvencijo. Izjema je najstarejši razred, kjer nihče od anketiranih ni poznal
konvencije.
Grafikon št. 9: Poznavanje Ramsarske konvencije glede na izobrazbo
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Pri preučevanju poznavanja konvencije glede na izobrazbo razberemo, da nihče od
anketirancev z nedokončano osnovno šolo ni poznal navedenega. Izmed anketirancev s
končano osnovno šolo je Ramsarsko konvencijo poznalo 7%, izmed tistih s končano 3-letno
strokovno šolo pa le 6%. S konvencijo so bili najbolj seznanjeni tisti, s končano srednjo šolo
24%, ter višjo ali visoko šolo 50%. Tako vidimo, da je znanje o Ramsarski konvenciji
izredno šibko predvsem pri slabše izobraženem prebivalstvu, ter s stopnjo izobrazbe le ta
narašča. Vendar je glede na rezultate tudi pri najbolj izobraženih vedenje o konvenciji
relativno šibko.
Grafikon št. 10: Glavni vir informacij o zavarovanem območju
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Glavni vir informacij o zavarovanih območjih so mediji in sicer s 44%, sledijo informacije s
strani sokrajanov z 28%, 15% anketirancev največ informacij prejme s strani upravljavca
zavarovanega območja, 13% anketirancev pa s strani krajevne skupnosti. Na območju
Sečoveljskih solin so ljudje najbolj informirani s strani medijev in sicer 43% anketirancev,
sledi informiranje s strani upravljavca zavarovanega območja z 27%, 21% anketirancev je
informiranih s strani sokrajanov, ter 9% s strani krajevne skupnosti. Na območju Škocjanskih
jam je prav tako največ ljudi informiranih s strani medijev 39%, sledi informiranost s strani
sokrajanov 31%, ter s strani upravljavca zavarovanega območja in krajevne skupnosti 15%.
Na Cerkniškem jezeru z okolico prevladuje informiranje s strani medijev 47%, sledi
informiranje s strani sokrajanov 34%. Najmanj prebivalcev je informiranih s strani krajevnih
skupnosti 15%, ter s strani upravljavca zavarovanega območja 3%. Iz navedenega lahko
razberemo, da se na Cerkniškem jezeru z okolico informiranje s strani upravljavca šele
vzpostavlja, z razliko od Krajinskega parka Sečoveljskih solin in Regijskega parka
Škocjanske jame, ki v okviru svojih dejavnosti že nekaj časa aktivno obveščata prebivalce.
Tako so na Cerkniškem jezeru z okolico večinoma mediji tisti, ki v največji meri obveščajo
prebivalce o zavarovanem območju.
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Grafikon št. 11: Spremljanje informacij o zavarovanem območju
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Največ anketirancev spremlja informacije o zavarovanem območju pogosto in sicer 51% vseh
anketirancev. Enak odstotek anketirancev spremlja informacije redno ali redko, 22% in le 5%
anketirancev informacij ne spremlja. Najbolj redno spremljajo informacije na območju
Škocjanskih jam in sicer kar 44% anketirancev. Zanimivo je, da na območju Škocjanskih jam
nihče od anketirancev nikoli ne spremlja informacij. 55% anketirancev na območju
Sečoveljskih solin in prav tako 55% anketirancev na območju Cerkniškega jezera z okolico
spremlja informacije pogosto. Na območju Cerkniškega jezera z okolico pa, z razliko od
ostalih lokalitet, le 12% anketirancev spremlja informacije redno in kar 7% anketirancev
informacij ne spremlja.
Grafikon št. 12: Omejitve pri življenju na zavarovanem območju
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Za 65% anketirancev življenje v parku ne predstavlja nobenih omejitev. Najmanj omejitev
čutijo prebivalci na območju Sečoveljskih solin in sicer kar 76% anketirancev. Največ
omejitev čutijo prebivalci na območju Škocjanskih jam in sicer 56% anketirancev. Na
Cerkniškem jezeru pa ljudje čutijo omejitve v 38%. Vzrok za takšen odziv prebivalcev v

Katarina Polajnar

50

Odnosi prebivalcev do ramsarskih lokalitet
Regijskem parku Škocjanske jame je predvsem v omejeni oziroma z zakonom opredeljeni
obnovi oziroma gradnji objektov znotraj regijskega parka.
Tiste, ki jim življenje v zavarovanem območju predstavlja omejitve, smo vprašali tudi kakšne
omejitve čutijo.
Grafikon št. 13: Glavne omejitve, s katerimi se soočajo prebivalci zavarovanih območij
drugo
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35% vseh anketirancev, ki čuti omejitve pri življenju na zavarovanem območju so največkrat
omenili specifične omejitve, za katere ni bilo podanega odgovora in sicer 39% anketirancev.
Na območju Cerkniškega jezera z okolico so največkrat navajali omejevanje košnje v času
gnezdenja ptice kosec ter omejevanje kmetijstva. Na območju Sečoveljskih solin so
največkrat omenjali omejevanje dostopa do solin oziroma prepovedano prosto sprehajanje po
solinah, prepovedan vstop z vozili in prepovedano vožnjo s plovili. Kar precejšnja omejitev,
katero je omenilo skupno 21% anketirancev je prepovedana vožnja z motornimi vozili. Tukaj
prednjači območje Sečoveljskih solin, kjer se je za ta odgovor odločilo 32% anketirancev. Na
območju Škocjanskih jam pa sta bili najpogostejši omejitvi prepovedano opravljanje
gradbenih ali zemeljskih del, kar je omenilo 61,5% anketirancev, ter prepovedana gradnja
novih objektov, 38,5% anketirancev.
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Grafikon št. 14: Mnenje prebivalstva o prednostih in slabostih življenja na zavarovanem
območju
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Anketirancem življenje na zavarovanem območju v 66% predstavlja prednost. Pri tem so
poudarjali predvsem možnost razvoja turizma in s tem posredno tudi drugih z njim povezanih
gospodarskih panog. Nekateri vidijo prednost v življenju v bližini neokrnjene narave in na
čistemu zraku. Na drugi strani 21% anketirancev meni, da jim je zavarovanje območja
prineslo slabosti, kot je na primer veliko turistov, ki onesnažujejo njihovo območje. Na
območju Cerkniškega jezera z okolico slabosti vidijo v omejenem kmetovanju, na območju
Sečoveljskih solin pa v omejenem dostopu do solin. Le 13% anketirancev pa v tem ne vidi ne
prednosti ne slabosti.
Na območju Sečoveljskih solin doživlja življenje na zavarovanem območju kot prednost 81%
anketiranih. Večina jih je opredelila prednost z možnostjo razvoja turizma ter z njim
povezanih dejavnosti, nekateri so poudarjali edinstveno naravno dediščino ter čist zrak. Le
2% ljudi oziroma eden anketiranec meni, da mu življenje na zavarovanem območju prinaša
slabost. Le ta je bil ob navedenem izredno kritičen do upravljavca zavarovanega območja.
Ostalih 17% anketirancev pa ne doživlja življenja na zavarovanem območju niti kot prednost
in ne kot slabost. Le ti so večinoma poudarjali dejstvo, da bi bilo življenje na tem območju
prednost ob predpostavki, da bi bili sami aktivni v turizmu, gostinski dejavnosti ali ostalih
dejavnostih povezanih s turizmom.
Na območju Škocjanskih jam 56% anketirancev meni, da življenje na območju regijskega
parka predstavlja prednost in 19% jih meni, da predstavlja slabost. Pri tistih, ki jim življenje
na območju regijskega parka predstavlja prednost so navajali predvsem razvoj turizma in
storitvenih dejavnosti. Pri tistih, ki jim življenje na zavarovanem območju predstavlja slabost,
pa so navajali predvsem omejitve pri gradnji in obnovi objektov. Pri tem pa 25%
anketirancev ne občuti ne prednosti ne slabosti oziroma se do problema niso opredeljevali.
Na drugi strani pa na območju Cerkniškega jezera z okolico življenje na zavarovanem
območju občuti kot slabost 40% anketirancev. Vzrok za takšno stanje lahko iščemo v tem, da
je razvoj turizma na območju Cerkniškega jezera še v povojih. Tako se ljudje še ne zavedajo
prednosti, ki jim jih zavarovano območje lahko prinese. Slabost vidijo predvsem v omejenem
kmetovanju in v razmahu turizma, ki jim bo prinesel težave (sprehajanje turistov po privatnih
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parcelah, onesnaževanje, nekulturno obnašanje in neupoštevanje lokalnih navad). Tako je na
območju Cerkniškega jezera z okolico potrebno pridobiti zaupanje ljudi v prednosti, ki jim ga
zavarovanje tega območja lahko prinese.
Grafikon št. 15: Mnenje prebivalstva o življenju na zavarovanem območju glede na izobrazbo
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Mnenje prebivalstva o tem, da življenje v zavarovanih območjih predstavlja prednost se viša
z višanjem stopnje izobrazbe. Tisti z nedokončano osnovno šolo so le v 33% mnenja, da
življenje na zavarovanem območju predstavlja prednost, tisti z osnovno šolo in 3-letno
strokovno šolo v 46% oziroma 44%. Anketiranci s srednjo šolo oziroma višjo ali visoko šolo
doživljajo navedeno kot prednost v 76% oziroma 78%. Iz navedenega sklepamo, da se
zavedanje prebivalstva o nujnosti varovanja narave oziroma zavedanju prednosti življenja v
zavarovanih območjih z višanjem izobrazbe povečuje.
Grafikon št. 16: Mnenje prebivalstva o življenju na zavarovanem območju glede na starost
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Mladi do 25 let v kar 94% menijo, da življenje na zavarovanem območju predstavlja
prednost. Z leti pa se le to mnenje zmanjšuje. Tako stari od 25-40 let v 73% in stari od 40-65
let v 69% opredeljujejo navedeno kot prednost. Presenetljiv pa je rezultat pri starejših od 65
let, kjer se je 77% anketirancev opredelilo za prednost. Mladi večinoma vidijo prednost v
razvoju turizma in ostalih storitvenih dejavnostih, starejši nad 65% pa vidijo prednost v
čistem zraku in neokrnjeni naravi. Kritičnost pri ostalih dveh starostnih skupinah je
upravičena. Na območju Cerkniškega jezera z okolico, so tisti anketiranci, ki so bili do
problema najbolj kritični, bili stari med 40-65 let. Večina izmed njih se ukvarja s
kmetijstvom in so mnenja, da jim zavarovano območje predstavlja neželene omejitve.
Grafikon št. 17: Sodelovanje z upravljavcem zavarovanega območja
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V 44% so anketiranci že sodelovali ali sodelujejo v aktivnostih, ki jih izvaja upravljavec, v
56% pa še ne. Na območju Sečoveljskih solin je 52% anketirancev že sodelovalo ali sodeluje
v aktivnostih, ki jih izvaja upravljavec, v 48% pa še ne. Na območju Škocjanskih jam je kar
94% anketirancev že sodelovalo ali sodeluje v aktivnostih upravljavca, z razliko od
anketirancev na območju Cerkniškega jezera z okolico, kjer je le 17% anketirancev že
sodelovalo. Vzrok je v tem, da upravljavec na območju Cerkniškega jezera z okolico šele
intenzivira svoje aktivnosti, medtem, ko Regijski park Škocjanske jame in Krajinski park
Sečoveljske soline že nekaj let v okviru svojega delovanja intenzivno sodelujeta s
tamkajšnjimi prebivalci. Poudariti pa je potrebno tudi gostoto oziroma število prebivalcev, ki
živi na določenem zavarovanem območju. Tako je v Regijskem parku Škocjanske jame
mnogo lažje informirati oziroma sodelovati s 67 prebivalci, ki živijo znotraj regijskega parka
v primerjavi z območjem Sečoveljskih solin in Cerkniškega jezera z okolico, ki obsegata
2436 oziroma 888 prebivalcev.

Katarina Polajnar

54

Odnosi prebivalcev do ramsarskih lokalitet
Grafikon št. 18: Preteklo predrugačenje mokrišč in njihovo uničevanje
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Največ anketirancev meni, da je vzrok za preteklo izsuševanje mokrišč predvsem v primarni
gospodarski vlogi izkoriščanja mokrišč in sicer 46%, sledi mišljenje, da so bila mokrišča
predrugačena zaradi neizobraženosti ljudi in nepoznavanja vloge mokrišč v
naravovarstvenem pogledu z 30%. Na območju Sečoveljskih solin prevladuje mnenje o
neizobraženosti ljudi z 36%, sledi pa mišljenje o primarni gospodarski vlogi z 31%. Do
podobnih rezultatov smo prišli tudi na območju Škocjanskih jam, kjer se je 41% ljudi
odločilo za odgovor »a«. Pri tem pa je potrebno poudariti, da smo pri anketah na območju
Škocjanskih jam z 41% ter Sečoveljskih solin z 24% zasledili dogovor »drugo«. Na območju
Škocjanskih jam so anketiranci mišljenja, da ni bilo preteklega degradiranja mokrišča, na
območju Sečoveljskih solin pa so poudarjali predvsem preteklo zanemarjanje in opuščanje
solin. Na območju Cerkniškega jezera z okolico pa so anketiranci največkrat omenjali
predrugačenje mokrišč zaradi primarne gospodarske vloge izkoriščanja mokrišč z 72%, ter
neizobraženosti prebivalcev z 21%. Pri tem so anketiranci poudarjali predvsem degradiranje
Cerkniškega jezera z okolico zaradi želje po pridobivanju kmetijskih površin.
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Grafikon št. 19: Dejavnosti, ki najbolj ogrožajo mokrišča
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Največ anketirancev, 33% meni, da je onesnaževanje tisto, ki najbolj ogroža mokrišče,
sledijo hidromelioracije za pridobivanje kmetijskih površin z 26%. Na območju Sečoveljskih
solin je mnenja, da onesnaževanje najbolj ogroža mokrišče, 45% anketirancev, enako število
anketirancev pa je mnenja, da Sečoveljskih solin nič ne ogroža. Pri tem so nekateri poudarjali
zanemarjanje in opuščanje solinarstva. Na območju Škocjanskih jam so v 75% mnenja, da jih
ogroža onesnaževanje. Pri tem so poudarjali preteklo onesnaževanje reke Reke s strani
kemične in lesne industrije v Ilirski Bistrici. 19% anketirancev pa je menilo, da Škocjanskih
jam danes nič ne ogroža. Na območju Cerkniškega jezera z okolico so bili odgovori raznoliki.
Največ anketirancev, 51%, meni, da so hidromelioracije tiste, ki najbolj ogrožajo mokrišče,
sledita mnenja, da jezero najbolj ogrožata onesnaževanje in vodne akumulacije z enakim
odstotkom odgovorov 14%, 11% anketirancev pa je mnenja, da jezero najbolj ogroža
kmetijstvo.
Grafikon št. 20: Splošna ocena pomena zavarovanih območij
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To vprašanje oziroma odgovor lahko razdelimo na dva dela. V prvem delu lahko upoštevamo
prve tri odgovore. Med njimi anketiranci z 39% menijo, da je zavarovana območja potrebno
varovati in smotrno izrabljati, sledi odgovor, da je zavarovana območja potrebno varovati,
vendar na način, ki ne omejuje človeka pri zadovoljevanju svojih potreb z 20%. Za tretji
odgovor, da zavarovana območja predstavljajo neprijetne ovire se ni odločil noben
anketiranec.
V drugem delu pa upoštevamo četrti odgovor, ki trdi, da zavarovana območja predstavljajo
pomembne potenciale za razvoj lokalnega turizma in razvoj okoliških krajev. Za ta odgovor
se je odločilo 41%. Pri tem moramo poudariti, da se je veliko anketirancev odločilo za ta
odgovor in za enega od zgoraj omenjenih. Na območju Sečoveljskih solin se je 38%
anketirancev odločilo za odgovor »a«, ter 16% za odgovor »b«. Za odgovor o tem, da
zavarovana območja predstavljajo pomemben turistični potencial se je odločilo 46%
anketirancev. Na območju Škocjanskih jam se je 39% ljudi odločilo za odgovor »a«, 22% pa
za odgovor »b«. Za odgovor o turističnem potencialu zavarovanih območij se je odločilo
39% anketirancev.
Na območju Cerkniškega jezera z okolico nekoliko manj ljudi meni, da zavarovano območje
predstavlja turistični potencial in sicer 35%. Za odgovor o tem, da je zavarovana območja
potrebno varovati in smotrno izrabljati se je odločilo 40% vprašanih, za odgovor, da je
zavarovana območja potrebno varovati, vendar na način, ki ne omejuje človeka pri
zadovoljevanju svojih potreb pa 25%.
Na podlagi rezultatov anket vidimo, da se ljudje relativno dobro zavedajo pomena
zavarovanja preučevanih mokrišč. Izredno pozitivno nas je presenetilo dejstvo, da nobeden
od anketirancev ni mnenja, da zavarovana območja predstavljajo neprijetne ovire. Tako se
nam ob zaključku analize anket poraja upanje, da se miselnost ljudi počasi spreminja in da se
v prihodnosti obeta drugačno, v naravovarstvenem pogledu pozitivnejše ravnanje z mokrišči
in njihovimi ranljivimi ekosistemi.
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4.3. SWOT analiza odnosov prebivalstva do ramsarskih lokalitet
V SWOT analizi so predstavljene prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, izdelane na
podlagi analize anket. SWOT analiza hkrati predstavlja pomembnejše rezultate analize ankete
oziroma celovite odnose prebivalstva do preučevane teme.
Preglednica št. 2: SWOT analiza na podlagi izdelanih anket
Prednosti
- bogata naravna in kulturna dediščina
- pestrost in privlačnost naravnega okolja
- neokrnjena narava
- pestrost rastlinskih in živalskih vrst
- povečevanje trenda »ekološkega«
turizma
- lahka dostopnost do zavarovanih območij
za obiskovalce

Priložnosti
- velik potencial za razvoj »ekološkega«
turizma in ostalih dejavnosti povezanih s
turizmom
- veliko še neizkoriščenih možnosti, ki jih
ponujajo zavarovana območja
- možnost promocije naravne in kulturne
dediščine zavarovanih območij
- možnost prijavljanja na razpise za
pridobivanje finančnih sredstev iz
evropskih skladov
- ohranjanje in varovanje naravne in
kulturne dediščine
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Slabosti
- omejitve pri življenju na zavarovanem
območju (gradnja objektov, omejen
dostop, omejeno kmetovanje...)
- premalo sodelovanja med prebivalci in
upravljavci zavarovanih območij
- premalo finančne pomoči s strani
upravljavcev zavarovanih območij in s
strani države
- ni blagovnih znamk oziroma celostnih
podob zavarovanih območij
- ni strategije trženja ponudbe in
promocije zavarovanih območij
- ni primerne infrastrukture zavarovanih
območij
- storitve v zavarovanih območjih so
nepovezane in slabo izrabljene
Nevarnosti
- nevarnost masovnega turizma v
prihodnosti
- konfliktni interesi v rabi prostora
- nenamenska poraba sredstev državnega
in občinskih proračunov, namenjenega
upravljanju zavarovanih območij
- neučinkovito izvajanje zakonodaje na
področju varovanja okolja
- neučinkovitost inšpekcijskih služb
- primarna gospodarska vloga izkoriščanja
območij, naravovarstvena vloga je
drugotnega pomena
- onesnaževanje in zanemarjanje
zavarovanih območij
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5. INTERVJUJI S PREDSTAVNIKI ZAVAROVANIH OBMOČIJ
ZNOTRAJ KATERIH LEŽIJO PREUČEVANA MOKRIŠČA
V okviru diplomske naloge smo z anketami pridobili mnenja lokalnega prebivalstva o
mokriščih in smotrnosti njihovega varovanja. Poleg mnenja prebivalcev pa smo skušali
pridobiti tudi mnenja predstavnikov upravljavcev ramsarskih lokalitet. Na intervju so se
odzvali vsi povabljeni predstavniki. Vsi intervjuji so bili opravljeni na sedežu upravljavca
zavarovanega območja, znotraj katerega leži ramsarska lokaliteta.
Intervju je bil sestavljen iz 5. vprašanj, in sicer:
1. Kakšen je po vašem mnenju odnos okoliškega prebivalstva do ramsarske lokalitete?
2. Na kakšen način sodelujete s predstavniki lokalnih skupnosti, z lokalnim gospodarstvom in
individualno z lokalnim prebivalstvom?
3. Ali in kako upoštevate predloge lokalnega prebivalstva glede življenja na zavarovanem
območju?
4. Ali v okviru upravljanja parka izvajate izobraževanja lokalnega prebivalstva? Ali izvajate
program CEPA?
5. Kako bi lahko po vašem mnenju učinkovito povezali delovanje parka in lokalno
gospodarstvo, lokalne skupnosti in prebivalstvo?
Intervjuje smo opravili z naslednjimi predstavniki:
1. Krajinski park Sečoveljske soline: g. Andrej Sovinc, vodja parka
2. Park Škocjanske jame: ga. Vanja Debevec Gerjevič, vodja službe za raziskovanje in razvoj
3. Notranjski regijski park: g. Leon Kebe,
5.1. Intervju z g. Andrejem Sovincem, vodjo parka Krajinski park Sečoveljske soline
Vodja Krajinskega parka Sečoveljske soline opredeljuje odnos prebivalstva do Krajinskega
parka Sečoveljske soline kot pozitiven. Po začetni skepsi lokalnega prebivalstva, katere
povod je bila dodelitev koncesije za upravljanje krajinskega parka privatnemu podjetju, je
danes odnos prebivalstva zelo pozitiven. V prvem letu po dodelitvi koncesije podjetju Soline
Pridelava soli d.o.o. so imeli ljudje pomisleke glede izbire upravljavca (menili so, da si bo
upravljavec kopičil dobiček le zase, da ima upravljavec le lastne interese in da s solinami ne
bodo upravljali tujci...). Vendar je prebivalstvo po uspešnem delovanju regijskega parka
svoje mnenje kmalu spremenilo.
Na drugi strani pa je Ramsarska konvencija med lokalnim prebivalstvom le malo poznana.
Tako je odnos prebivalstva do Ramsarske konvencije težje opredeliti.
Krajinski park Sečoveljske soline aktivno sodeluje z okoliškim prebivalstvom. O dogajanju v
parku poročajo na občinskem svetu, vsi ključni projekti in dejavnosti so predstavljene na
svetu občinske skupnosti. Predstavniki lokalnih skupnosti, župan, predstavniki občinskega
oddelka za urejanje prostora in drugi predstavniki institucij so vabljeni na dogodke, ki se
izvajajo v krajinskem parku (solinarski festival, snemanje oziroma predstavitev filma o
solinah...). Komunikacija z lokalnim prebivalstvom poteka med drugim tudi preko glasila
Solni cvet, ki izhaja dvakrat na leto in ga prejme 8.000 gospodinjstev. Vsako leto poteka
obeleženje dneva mokrišč s pestrim dogajanjem. V sodelovanju z RTV Slovenija je bilo
posnetih že nekaj filmov o življenju v solinah nekoč in danes in njihovem pomenu.
Predlogi in sugestije lokalnega prebivalstva se upoštevajo v okviru delovanja parka. Večjega
nasprotovanja s strani prebivalstva do danes ni bilo. Najbolj drastični ukrep, ki so ga
prebivalci negativno sprejeli je bila postavitev zapornic na vhodih v krajinski park in uvedba
vstopnine. Vendar se je danes njihovo mnenje spremenilo in ta ukrep pozitivno sprejemajo.
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V okviru upravljanja parka se izvajajo različna izobraževanja. Izobraževanja potekajo v
obliki delavnic na šolah, v parku in na drugih institucijah. Izobraževanja potekajo tudi preko
turističnega društva, preko brošur oziroma pisnih virov, preko predvajanih filmov (vsakih 14
dni na TV Slovenija). Vendar pa Krajinski park Sečoveljske soline nima nekega
organiziranega sistema oziroma pristopa pri izvajanju izobraževanja. Prav tako ne izvaja
programa CEPA.
Povezava med krajinskim parkom in lokalnim gospodarstvom, lokalnimi skupnostmi in
prebivalstvom je že vzpostavljena. Pri vseh ključnih delih v krajinskem parku sodeluje tudi
lokalno prebivalstvo. Tako je v krajinskem parku zaposlenih 15 solinarjev, ki so vsi
domačini. V krajinskem parku tudi večino ostalih zaposlenih predstavljajo domačini.
Krajinski park redno sodeluje tudi z lokalnim gospodarstvom preko gradbenih del,
projektantskih del, transportom in drugih del.
Za vzpostavitev še učinkovitejšega povezovanja krajinskega parka in lokalnega prebivalstva,
lokalnih skupnosti in gospodarstva bi bila potrebna pomoč s strani države.
5.2. Intervju z ga. Vanjo Debevec Gerjevič, vodjo službe za raziskovanje in razvoj v
Parku Škocjanske jame
Ga. Vanja Debevec Gerjevič opredeljuje odnos okoliškega prebivalstva do zavarovanega
območja kot pozitiven, saj so bile Škocjanske jame, kot UNESCO lokaliteta cenjene že od
nekdaj. Večino zaslug za najdbo in raziskovanje jam so imeli prav domačini. Prav tako so bili
tudi domačini tisti, ki so se vedno zavzemali za ohranjanje te naravne dediščine.
S predstavniki lokalnih skupnosti Park Škocjanske jame redno sodeluje, organizira razne
prireditve (prireditve ob dnevu mokrišč, okrogle mize, tečaje in delavnice, na katere se
povabi lokalno prebivalstvo). V okviru turističnega društva potekajo različne dejavnosti, kot
so pohodi ob ponoru Reke. Ob prireditvah sodelujejo z lokalnimi gospodinjstvi (ženske
pečejo peciva, izdelujejo ročna dela...) Domačini so preko sestankov obveščeni o vseh večjih
aktivnostih, ki jih izvaja regijski park (projekti, razvojni programi...). V okviru regijskega
parka deluje skoraj 70 prostovoljnih naravovarstvenikov (gozdarjev, ribičev...), večinoma
domačinov. Zanje regijski park organizira različna strokovna izobraževanja. Regijski park
prav tako sodeluje z lokalnim gospodarstvom, npr. vzdrževalna dela.
Predloge in sugestije domačinov se skuša upoštevati, vendar v okviru omejitev, ki so
opredeljene v Zakonu o Parku Škocjanske jame.
Park Škocjanske jame ima izredno dobro organiziran program izobraževanja. Prvi program
izobraževanja, ki je potekal leta 1999, z naslovom »Reka Reka od Snežnika do morja« je bil
financiran s strani Evropske unije, v okviru projekta čezmejnega sodelovanja PHARE.
Naloga projekta je bila ozaveščanje in izobraževanje mladih o skrbi za svoje okolje in
proučevanje stanja voda.
Po uspešnem projektu, je regijski park leta 2003 ustanovil mednarodno mrežo šol parka, ki
vključuje slovenske osnovne šole v vplivnem območju ter dve šoli na italijanski strani meje.
Danes Park Škocjanske jame izvaja izobraževanje v okviru programa CEPA. V letu 2002 je
Ramsarska konvencija sprejela program CEPA za obdobje 2003-2008. Ta program je bil
osnova za izvajanje aktivnosti, organizirane s strani Parka Škocjanske jame.
Poleg tega je bil realiziran projekt, financiran s strani Sklada za manjše projekte Ramsarske
konvencije (Small grants Found for Wetland Conservation and Wise Use) z naslovom
»Mreža kraških mokrišč«. Njegov namen je medsebojno povezovanje in sodelovanje med
šolami, lokalnim prebivalstvom in predstavniki zavarovanih območij, ter sodelovanje
državnih institucij, raziskovalnih organizacij ter drugih zainteresiranih partnerjev. V ta
projekt je bil poleg Regijskega parka Škocjanske jame vključen tudi Notranjski regijski park,
znotraj katerega leži Cerkniško jezero z okolico, ki je postal Ramsarska lokaliteta leta 2006.
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Glavni cilji projekta so predvsem izboljševanje ozaveščanja javnosti o vrednotah in smotrni
rabi mokrišč. V okviru projekta je bila izdelana zgibanka s predstavitvijo Škocjanskih jam in
Cerkniškega jezera ter spletna stran Ramsarske konvencije v Sloveniji, www.ramsar.si.
Park Škocjanske jame ima za namen izobraževanja otrok vzpostavljeno mrežo šol, na katerih
potekajo izobraževanja in delavnice o smotrni rabi mokrišč. V okviru projekta pa sta k
sodelovanju pristopili tudi dve šoli Notranjskega regijskega parka. V okviru projektnih
aktivnosti so svoje pedagoško znanje združili tako mentorice iz osnovnih šol, različni
strokovnjaki, zunanji sodelavci, ter nenazadnje otroci, katerim je bilo izobraževanje v okviru
projekta namenjeno. Za namen izobraževanja otrok so bili izdelani učni listi, organizirani so
bili naravoslovni dnevi, ter ekskurzije. Glavni namen projekta je izobraževati ter ozaveščati
lokalno prebivalstvo, predvsem pa mlade, o pomenu mokrišč v naravovarstvenem pogledu,
ter posebej izpostaviti skrb za vodo na celotnem porečju reke Reke. V sklopu projekta je bila
izdelana petletna strategija CEPA za mrežo kraških mokrišč, ki je bila ustanovljena po
končanem projektu 15. 9. 2006.
Delovanje regijskega parka in lokalno prebivalstvo, gospodarstvo in skupnosti bi lahko
povezali na več načinov. Eden izmed njih je registriranje blagovne znamke regijskega parka,
ki je v razvijanju. Poleg tega v regijskem parku vidijo veliko priložnost za znanstveni razvoj
v okviru Ramsarske konvencije, ter ostalih institucij. Prav tako je potrebno nadaljevati z
dosedanjimi dejavnostmi in le te še intenzivirati. Poleg tega pa delovanje regijskega parka
načrtovati tako, da bo uprava skupaj z domačini izvajala že utečene in tudi nove programe,
ter akcije in z rednim izobraževanjem, ter ozaveščanjem prispevala k zavesti o kakovosti
bivanja in identiteti.
5.3. Intervju z g. Leonom Kebetom iz Notranjskega regijskega parka
G. Leon Kebe iz Notranjskega regijskega parka meni, da odnos prebivalstva do zavarovanega
območja še ni povsem opredeljen. Notranjski regijski park je relativno mlad park in vedenje o
njem je še zelo skromno. Zaradi pomanjkljivih informacij in nezadostnega poznavanja
pomena zavarovanega območja si ljudje pogosto ustvarijo različna mnenja.
Velik preobrat v miselnosti se je zgodil z uvrstitvijo Cerkniškega jezera na seznam
Ramsarske konvencije. Kljub temu, da so ljudje že v preteklosti cenili naravna bogastva
jezera, pa se sedaj vse bolj zavedajo dejstva, da je Cerkniško jezero z okolico pomembna
naravna dediščina, ki jo je potrebno varovati prav takšno kakršna je.
Notranjski regijski park intenzivno sodeluje s prebivalci in predstavniki lokalnih skupnosti v
okviru različnih akcij, svetovanj, predstavitev in sestankov, na katerih seznanjajo
prebivalstvo o aktivnostih parka. Z občino Cerknica sodelujejo pri pripravi načrtov in
tehnični izvedbi projektov, pri izdelavi publikacij in organizaciji dogodkov. Sodelujejo tudi z
ribiči, lovci, jamarji, s turističnim društvom ter Mikrološkim društvom Cerknica.
Notranjski regijski park ima vnaprej izdelan program aktivnosti, ki se izvajajo v določenih
obdobjih. Pri svojem delu upoštevajo tudi ideje in sugestije lokalnega prebivalstva.
V okviru delovanja Notranjskega regijskega parka redno potekajo različna izobraževanja
lokalnega prebivalstva. Notranjski regijski park je v letu 2006 delno izvajal program
izobraževanja CEPA. Park je namreč sodeloval v vzgojno-izobraževalnem projektu Mreža
kraških mokrišč, kjer sta sodelovali 2 šoli Notranjskega regijskega parka. Redno potekajo
tudi predavanja in predstavitve na ostalih osnovnih šolah. Tako je vsak otrok iz bližnjih šol
vsaj eno uro na leto deležen njihovega izobraževanja. V okviru izobraževanja lokalnega
prebivalstva potekajo različne delavnice in primeri dobrih praks.
V okviru projekta Presihajoče Cerkniško jezero, ki poteka pod okriljem LIFE Natura III
2006, se izvajajo številne aktivnosti katerih namen je ozaveščati javnost o pomembnosti
ohranjanja mokrišč. Tako se ustanavlja samostojna mreža šol po vzoru mreže šol v Parku
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Škocjanske jame, načrtujejo se enodnevne ekskurzije in raziskovalni tabori. Prav tako je v
nastajanju spletna stran o projektu, bilten, potujoča razstava o Cerkniškem jezeru,
predstavitveni CD, vodič rastlin in živali po Cerkniškem jezeru, zgibanka o projektu ipd.
Aktivno vključevanje lokalnega prebivalstva je za uspešno in učinkovito delovanje
Notranjskega regijskega parka ključnega pomena. Z ozaveščanjem javnosti, s prikazom
primerov dobrih praks, z aktivnim izobraževanjem o pomenu zavarovanih območij in o
načinih gospodarjenja si v Notranjskem regijskem parku prizadevajo te cilje tudi uresničiti.
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6. ZAKLJUČEK
Mokrišča so območja izredne pokrajinske pestrosti, za katere je značilno prepletanje vodnih
in kopenskih ekosistemov. V preteklosti so bila zaradi nepoznavanja vloge mokrišč v
naravovarstvenem pogledu in nepoznavanja njihovih funkcij mnogokrat vključena v
programe, ki so predvidevali njihovo izsuševanje in predrugačenje. Z namenom varovanja in
revitalizacije mokrišč je bila leta 1971 v Ramsarju podpisana prva svetovna medvladna
konvencija o ohranjanju in trajnostni rabi mokrišč, Ramsarska konvencija.
Mokrišča so območja z visoko biotsko raznovrstnostjo in med najbolj produktivnimi
ekosistemi. Z medsebojnim delovanjem kemičnih, bioloških in fizičnih komponent imajo
ključno vlogo pri opravljanju ekoloških funkcij. Poleg ekoloških funkcij pa opravljajo tudi
pomembne gospodarske in socialne funkcije, ki so ključnega pomena za človeka in naravo.
Slovenija je bogata z mokrišči, ki so zaradi velike heterogenosti pokrajine neenakomerno
porazdeljena. Med naravnimi mokrišči prevladujejo manjša jezera in močvirja. Najobsežnejša
celinska mokrišča se nahajajo na poplavnih in mokrotnih travnikih, ob spodnjih tokovih rek,
na kraških poljih, pogosta pa so tudi na planotah. Največjo površino zavzemajo presihajoča
jezera in močvirja. V manjšem obsegu, vendar prav tako ekološko edinstvena mokrišča, se
nahajajo ob obalnih lagunah.
Naša država je postala članica Ramsarske konvencije leta 1992. V okviru njenega izvajanja
se Slovenija zavzema za varovanje, ohranjanje in preudarno rabo mokrišč. Do sedaj je na
Seznam mokrišč mednarodnega pomena vključila tri mokrišča in sicer leta 1993 Sečoveljske
soline, leta 1999 Škocjanske jame in leta 2006 Cerkniško jezero z okolico. Vsa mokrišča,
vključena v konvencijo, predstavljajo edinstvene, stalno spreminjajoče se habitate ogroženih
in redkih rastlinskih in živalskih vrst.
Diplomsko delo je temeljilo na preučevanju odnosov prebivalcev do ramsarskih lokalitet ter
na problematiki njihovega varovanja oziroma upravljanja. Osnova za pridobitev informacij o
odnosu prebivalcev do omenjenih lokalitet je bilo anketiranje znotraj zavarovanih območij,
katerim pripadajo ramsarske lokalitete.
Na podlagi anket so izluščene najpomembnejše ugotovitve diplomskega dela. Na območju
Sečoveljskih solin in Škocjanskih jam so ljudje dobro seznanjeni z mokrišči in njihovimi
funkcijami. Prav tako se tamkajšnje prebivalstvo zaveda pomembnosti ohranjanja mokrišč.
Na območju Cerkniškega jezera z okolico je znanje o mokriščih še razmeroma pomanjkljivo,
znižuje se s povečevanjem starosti prebivalstva, v nasprotju pa se le ta povečuje z višanjem
izobrazbe. Na vseh območjih anketiranja je potrebno izpostaviti nepoznavanje Ramsarske
konvencije in njenega namena. Glavni vir informacij o zavarovanih območjih so mediji in
sokrajani. Anketiranci pa spremljajo informacije o zavarovanih območjih večinoma redno.
Analiza anket je pokazala, da večina anketirancev ne čuti nobenih omejitev pri življenju na
zavarovanih območjih. Največ omejitev sicer čutijo na območju Škocjanskih jam in sicer pri
gradnji in obnovi objektov.
Anketiranci so zadovoljni z življenjem na zavarovanih območjih, saj so v večini mnenja, da
jim tamkajšnje življenje predstavlja prednost. Manj zadovoljni so le na območju Cerkniškega
jezera z okolico, kjer so izpostavljali predvsem omejitve pri kmetovanju. Mnenje prebivalstva
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o prednosti življenja na zavarovanem območju se viša z višanjem stopnje izobrazbe, na drugi
strani pa se le ta znižuje z višanjem starosti prebivalstva.
Sodelovanje z upravljavcem zavarovanih območij je še nekoliko skromno, saj je le polovica
anketiranih že sodelovala v aktivnostih, ki jih izvaja upravljavec. Najmanjše sodelovanje je
bilo zaznano na območju Cerkniškega jezera z okolico, kjer se le to šele izpostavlja. Na drugi
strani pa je bilo na območju Škocjanskih jam in Sečoveljskih solin zaznati večje
udejstvovanje anketirancev pri aktivnostih, ki jih izvaja upravljavec.
Po mnenju anketirancev je na vseh treh lokalitetah onesnaževanje tisto, ki najbolj ogroža
mokrišča. Na območju Cerkniškega jezera z okolico so anketiranci sicer izpostavljali
predvsem hidromelioracije za pridobivanje kmetijskih površin in vodne akumulacije. Velik
delež prebivalcev na območju Sečoveljskih solin in Škocjanskih jam pa meni, da teh dveh
mokrišč nič ne ogroža.
Večina anketirancev meni, da je mokrišča potrebno varovati in smotrno izrabljati. Po mnenju
nekaterih pa je potrebno najti ustrezen način njihovega varovanja, ki ne omejuje človeka pri
zadovoljenju svojih potreb. Anketiranci nikakor niso mnenja, da so zavarovana območja tista,
ki predstavljajo neprijetne ovire za življenje okoliških prebivalcev. Mokrišča jim hkrati
predstavljajo pomembne potenciale za razvoj turizma. V manjši meri so se z navedenim
strinjali na območju Cerkniškega jezera z okolico, kjer so navajali predvsem negativne
posledice razvoja turizma.
Po mnenju predstavnikov Krajinskega parka Sečoveljske soline in Regijskega parka
Škocjanske jame je odnos prebivalcev do zavarovanih območij pozitiven. V javnem zavodu
Park Škocjanske jame v ospredje postavljajo dejstvo, da so jame s strani domačinov že od
nekdaj cenjene, saj so bili prav domačini tisti, ki so se zavzemali za njihovo varovanje. Na
območju Sečoveljskih solin je bilo prebivalstvo na začetku, po ustanovitvi Krajinskega parka
Sečoveljske soline, izredno skeptično zaradi dodelitve koncesije za upravljanje s solinami
privatnemu podjetju, vendar se je njihovo mnenje po uspešnem delovanju in sodelovanju
krajinskega parka, kmalu spremenilo. Upravljavec v Notranjskem regijskem parku pa je
izpostavil problematiko neopredeljenosti prebivalcev do Notranjskega regijskega parka.
Notranjski regijski park je relativno mlad park in je vedenje o njem še zelo skromno.
Posledično si prebivalstvo zaradi pomanjkljivih informacij in nezadostnega poznavanja
pomena zavarovanih območij ustvarja negativna mnenja.
Na vseh zavarovanih območjih se srečujejo s problemi nezadostnega sodelovanja tamkajšnjih
prebivalcev pri njihovih aktivnostih. Tako bi bilo potrebno vzpodbujati medsektorsko
sodelovanje pri informiranju prebivalstva o pomembnosti varovanja mokrišč ter na državni
ravni spodbujati sodelovanje pri upravljanju z mokrišči. Za vzpostavitev še učinkovitejšega
povezovanja parka in lokalnega prebivalstva ter gospodarstva bi bilo, po mnenju
predstavnika Krajinskega parka Sečoveljske soline, potrebno zagotoviti dodatna finančna
sredstva s strani države, po mnenju predstavnika Parka Škocjanske jame registrirati blagovno
znamko parkov, spodbujati znanstveni razvoj v okviru Ramsarske konvencije, ter nadaljevati
z rednim izobraževanjem in sodelovanjem. Po mnenju predstavnika Notranjskega regijskega
parka pa je prikaz primerov dobrih praks, ozaveščanje javnosti in aktivno izobraževanje ključ
do vzpostavitve učinkovitega sodelovanja med regijskim parkom in okoliškim prebivalstvom.
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Po celovitem preučevanju odnosov prebivalcev in na podlagi pridobljenih rezultatov
terenskega dela ob koncu diplomskega dela podajamo rešitve delovnih hipotez:
1. Hipotezo ki trdi, da so zaradi nepoznavanja vloge mokrišč v naravovarstvenem pomenu
odnosi prebivalcev do mokrišč negativni, ni mogoče potrditi. Analiza je namreč pokazala, da
je odnos prebivalcev do mokrišč pozitiven.
2. Na podlagi rezultatov smo ugotovili, da so prebivalci s pojmom mokrišče relativno dobro
seznanjeni, v primerjavi s poznavanjem Ramsarske konvencije, katero je poznalo le malo
anketiranih. Tako se potrdi le tisti del, hipoteze, ki trdi, da prebivalci niso seznanjeni z
Ramsarsko konvencijo.
3. Na podlagi analize anket lahko potrdimo hipotezo, ki trdi, da je vzrok za negativne odnose
prebivalcev do mokrišč v pomanjkanju sodelovanja med upravljavci zavarovanih območij in
tamkajšnjega prebivalstva. Anketiranci, ki niso bili seznanjeni s pojmi povezanimi z mokrišči
in njihovim varovanjem ter so imeli negativen odnos do njihovega varovanja, večinoma z
upravljavcem zavarovanih območij tudi še niso sodelovali.
4. Hipotezo, ki trdi, da je zavedanje o tem, da so mokrišča pomembna naravovarstvena
območja, ki jih je potrebno varovati še razmeroma šibko ne moremo potrditi. Večina
anketiranih je namreč mnenja, da je mokrišča potrebno varovati in smotrno izrabljati.
V prihodnosti je potrebno vzpostaviti učinkovito medsebojno sodelovanje med lokalnim
prebivalstvom in upravljavci zavarovanih območij. Pri tem je potrebno poudariti
pomembnost vključevanja prebivalstva v aktivnosti, ki se izvajajo v zavarovanih območjih.
Vsesplošno izobraževanje lokalnega prebivalstva ter medsektorsko sodelovanje je temeljni
ključ za spreobrnitev mišljenja ljudi o pomembnosti varovanja teh izredno občutljivih
ekosistemov.

SUMMARY
Wetlands are among the world’s most productive ecosystems. They are cradles of biological
diversity, providing the water and primary productivity upon which countless species of
plants and animals depend for survival. Negative treatment of wetlands along with ignorant
relation towards them, lack of awareness about their values have often leaded to their
transformation by human beings. Their massive degradation was the main reason for
establishment of Ramsar Convention, the first intergovernmental treaty on conservation and
wise use of wetlands, signed already in 1971.
Slovenia became the signatory of Ramsar Convention in 1992. There are three wetlands in
Slovenia which are on the Ramsar List of Wetlands of International Importance: Secovlje
Salt Pans since 1993, Skocjan Caves since 1999 and Lake Cerknica and its environs since
2006.
All the wetlands, which are included in the List of Wetlands of International Importance (the
"Ramsar List") represent unique habitats of endangered spieces of flora and fauna.
This B.A. paper base on the research of inhabitants relations towards Ramsar localities,
problematic related to wetlands management and of their protection. Groundwork for
information gathering were questionnaires which were filled out by the people living within
protected areas.
The positive relation towards Ramsar localities has been noticed in general. However in
several parts the negative expression of opinion based on the lack of information and
ignorance of environmental and economic functions of wetlands has been perceived. People
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are well informed about wetlands and their functions on the area of Secovlje Salt Pans and
Skocjan Caves. The knowledge about wetlands is still relatively insufficient at the area of
Lake Cerknica and its environs. Our common finding is ignorance of Ramsar Convention and
its purpose on all the Ramsar localities in Slovenia. The basic sources of information for
locals are their neighbors and principally the media.
Analysis of questionnaries showed that majority of inhabitants do not notice any restrictions
by their living within protected areas. The major restrictions are present at the area of
Skocjan Caves especially by construction works and reconstruction of buildings.
Inhabitants are satisfied with their living within protected areas in general. They are namely
convienced of certain advantages of living on such an area. People are less satisfied with the
regime at the area of Lake Cerknica and its environs. The basic reason are restrictions by
farming.
Collaboration with managers of protected areas is still moderate. Only half of the people
participating in the reasearch has taken part in activities performed by the areas' managers.
The modest cooperation with manager is at Cerknica Lake and its environs. The exception is
the area of Skocjan Caves, where the majority of locals have participated in the activities of
their manager.
People included in the research are of the opinion that the pollution is the major factor that
endanger wetlands. At the area of Cerknica Lake and its environs the hydromeliorations for
gaining farm land were indicated as major threats. The majority of the locals at the areas of
Secovlje Salt Pans and Skocjan Caves believe that these localities are not threatened at all.
The majority of the population has the opinion that wetlands has to be protected and wisely
used. The convinient way of protection which does not limit human activities and their needs
has to be found. At the same time they are aware of the wetlands' potentials for the
development of tourism.
Managers of Secovlje Salina Nature Park and Regional Park Skocjan Caves think that
peoples' relation towards protected areas is positive. Only the manager of Notranjska regional
park exposed the undefined opinion of locals. Notranjska regional park has been established
only recently. That is the reason for lack of knowledge about the parks' activities. This create
predjudices and negative opinion about expedience of wetlands protection. Managers of all
Ramsar localities have noticed unsufficient inhabitants' cooperation with them on all the
protected areas.
Efficient programs of education and involvement of inhabitants into activities on protected
areas have to be implemented in the future. Universal education of local people and
interdisciplinary cooperation is the key point for conversion of human perception on
importance of these vulnerable ecosystems protection.
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Priloga št. 1: Anketni vprašalnik:

ODNOSI PREBIVALCEV DO RAMSARSKIH LOKALITET V
SLOVENIJI
I.

LOKACIJA IZVEDBE ANKETE

Zavarovano območje____________________________Naselje: _________________________

II. ODNOS ANKETIRANCA DO OBRAVNAVANE PROBLEMATIKE
1. Ste že slišali za pojem mokrišče?
a. da
b. ne
1.1. Katera razlaga mokrišča se vam zdi najbolj ustrezna?
a. Mokrišče je območje z visoko raznovrstnostjo rastlinskih in živalskih vrst, zato jih je potrebno
skrbno varovati.
b. mokrišče je območje raznolikih življenjskih prostorov, katerim je skupno to, da jim življenjski utrip
daje voda.
c. mokrišča so zdravju škodljiva in neproduktivna območja.
d. mokrišča so leglo bolezni in predstavljajo velik potencial za izsuševanje in kultivacijo.
e. mokrišča so pomembna vodovarstvena območja in predstavljajo velik vodni potencial.
drugo
_____________________________________________________________________________
2. Ste že slišali za Ramsarsko konvencijo?
a. da
b. ne
2.1. Kakšen je glavni namen Ramsarske konvencije?
a. Varovanje naravne in kulturne dediščine,
b. varovanje in smotrna raba z mokrišči,
c. varovanje morja,
d. varovanje kraških jam in jamskih ekosistemov,
drugo_____________________________________________________________________________
3. Ste seznanjeni, da je območje v katerem živite vpisano v seznam mokrišč mednarodnega
pomena, Ramsarsko konvencijo?
a. da
b. ne
3.2. Kateri je glavni vir vaših informacij o zavarovanem območju v katerem živite?
a. Informiranje s strani upravljavca zavarovanega območja,
b. mediji,
c. informacije krajevne skupnosti,
d. državne inštitucije,
e. sokrajani.
3.3. Ali spremljate informacije o delovanju in aktivnostih upravljavca zavarovanega območja?
a. Redno,
b. pogosto,
c. redko,
d. nikoli.
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4. Ali življenje na zavarovanem območju za vas predstavlja kakšne omejitve?
a. da
b. ne
4.1. Glavne omejitve s katerimi se soočate so:
a. prepovedana uporaba vozil na motorni pogon,
b. prepovedano opravljanje gradbenih ali zemeljskih del zunaj območij naselij, gradnja infrastrukture,
c. prepovedana gradnja novih objektov (turistični, sekundarni domovi),
d. prepovedano spreminjanje vodnega režima vode,
e. prepovedana uporaba agrokemičnih sredstev za zatiranje in uničevanje rastlin in živali zunaj
obdelovalnih površin,
f. prepovedano lovljenje, ubijanje, zadrževanje v ujetništvu ali vznemirjanje prostoživečih živali,
drugo________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Ali življenje na zavarovanem območju za vas predstavlja razvojno prednost ali slabost? Kako
bi lahko to izkoristili?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Ste že sodelovali ali sodelujete v aktivnostih, ki se izvajajo s strani upravljavca zavarovanega
območja?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Preteklo izsuševanje, predrugačenje mokrišč in njihovo uničenje je posledica:
a. neizobraženosti in nepoznavanje vloge mokrišč v naravovarstvenem pogledu,
b. mišljenja ljudi, da so mokrišča neproduktivna območja in leglo bolezni,
c. primarne gospodarske vloge izkoriščanja območij, naravovarstvena vloga v preteklosti ni bila tako
pomembna,
d. interesov posameznikov, ki so investirali v predrugačenje teh območij,
e. drugo___________________________________________________________________________
8. Katere dejavnosti najbolj ogrožajo mokrišča po vašem mnenju?
a. Onesnaževanje (odpadne vode: živinoreja, industrija, komunalne vode: gospodinjstva, veliko
mokrišč je obdanih s travnatimi in drugimi kmetijskimi površinami, ki jih gnojijo),
b. hidromelioracije (osuševanje) za potrebe pridobivanja kmetijskih površin,
c. vodne akumulacije, ki poplavljajo tudi območja z visoko biološko vrednostjo,
d. kmetijstvo (umetna gnojila, pesticidi, težka mehanizacija),
e. reguliranje vodotokov in s tem posegi v sklenjeno vegetacijo ob rekah in potokih spreminjajo vodni
režim,
f. invazivne tujerodne vrste živali in rastline,
g. drugo___________________________________________________________________________
9. Kako bi na splošno ocenili pomen zavarovanih območij?
a. Pozitivno, zavarovana območja je potrebno varovati in smotrno izrabljati,
b. zavarovana območja je potrebno varovati, vendar na način, ki ne omejuje človeka pri svojem
zadovoljevanju potreb,
c. zavarovana območja predstavljajo neprijetne omejitve za življenje prebivalcev v njihovi bližini,
d. zavarovana območja predstavljajo pomembne potenciale za razvoj lokalnega turizma in razvoj
okoliških krajev,
e. drugo__________________________________________________________________________
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III.

PODATKI O ANKETIRANCU

1. Spol (obkrožite):

M

Ž

2. Leto rojstva: ___________

3. Koliko let že stanujete v tem naselju: ___________
4. Izobrazba (obkrožite):

a. nedokončana osemletka
c. dokončana 3-letna strokovna šola
e. dokončana višja, visoka šola

b. končana osnovna šola
d. končana srednja šola

5. Zaposlitev:
a. industrijska ali proizvodna obrtna dejavnost
b. promet
c. turizem
d. ostale uslužnostne dejavnosti (trgovina, storitve)
e. kvartarne dejavnosti (šolstvo, zdravstvo, uprava)
f. doma (gospodinje, upokojenci, šolajoči, kmetje, brezposelni)
6. Ali ste Vi oziroma kdo od Vaših družinskih članov zaposleni v podjetju, ki upravlja z
Ramsarsko lokaliteto?
a. da
b. ne
7. Ali je Vaše delovno mesto posredno povezano z delovanjem Ramsarske lokalitete?
a. da
b. ne
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