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Izvleček:
Diplomsko delo predstavlja strukturo, vsebino in pomen načrta upravljanja za Naravni
rezervat Škocjanski zatok pri Kopru in Lokalni naravni rezervat Montrose Basin na Škotskem.
Namen diplomskega dela je predstaviti postopek izdelave načrta upravljanja, po modelu
Eurosite, prikazati razlike in podobnosti v upravljanju obeh naravnih rezervatov ter
ovrednotiti pomen obeh načrtov upravljanja. Pri izdelavi diplomskega dela je bila opravljena
analiza slovenskega in škotskega zavarovanega območja in primerjalna analiza njunih načrtov
upravljanja. Ključna spoznanja o obeh upravljalnih načrtih je povzela SWOT analiza, ki je
izpostavila prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki se pojavijo z uporabo načrtov
upravljanja. Analiza je pokazala, da je načrt upravljanja najuspešnejši mehanizem za
učinkovito izvajanje varstva in doseganje razvoja naravnega rezervata, ki poleg upravljanja
habitatov in vrst obravnava tudi raziskovalne, izobraževalne in rekreacijske dejavnosti v
naravnem rezervatu. Uspešnost načrta upravljanja temelji na premišljeno izbranih ciljih
upravljanja in strategijah za njihovo doseganje. Izvaja pa se ga z upravljavskimi ukrepi, ki se
izvajajo v časovno omejenih terminih. Nadaljnji razvoj načrtov upravljanja stremi k izrazito
celostnem pristopu, ki v upravljanje že od samega začetka vključuje interese širše javnosti.
Ključne besede: varstvo okolja, načrt upravljanja, naravni rezervat, mokrišče, Škocjanski
zatok, Montrose Basin
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MANAGEMENT PLANS IN THE NATURE
RESERVES (ON ŠKOCJANSKI ZATOK AND MONTROSE BASIN EXAMPLE)

Abstract:
The diploma thesis presents the structure, contents and significance of the management plans
for the Natural Reserve Škocjan Inlet near Koper and The Local Natural Reserve Montrose
Basin in Scotland. The intention of the diploma thesis is to present the procedure of the
implementation of the management plan, following the Eurosite model, to show the
differences and the similarities in the management of both natural reserves and to evaluate the
significance of both management plans. Carrying out the diploma thesis, the analysis of the
Slovenian and Scottish protected areas and comparative analysis of their management plans
were done. The key findings about both management plans were summarized by the SWOT
analysis which exposed the strengths, weakness, opportunities and threats emerging from the
implementation of the management plans. The analysis has shown the management plan to be
the most successful mechanism for the effective performing of the protection and the attaining
of the development of the natural reserve; in addition to the management of habitats and
species it also deals with the research, education and recreation activities in the natural
reserve. The efficiency of the management plan is based on the considerately chosen goals of
the management and the strategies for their management. It is carried out by the management
measures that are performed in timely limited terms. The further development of the
management plans aims at a more distinctive integral approach which includes the interests of
the wider public into the management from the beginning.
Key words: environmental protection, management plan, nature reserve, wetland, Škocjan
Inlet, Montrose Basin
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1. UVOD
V časopisu Delo, je bil s pomenljivim naslovom, Začetek velikih del v Škocjanskem zatoku
(Grča, 2004), objavljen članek o renaturacijskih delih v naravnem rezervatu in drznih načrtih
za nadaljnji razvoj rezervata. Zanimanje, kaj stoji za tako obsežnim projektom, predvsem pa,
kdaj bo zagnanim naravovarstvenikom zmanjkalo sape in bo status zavarovanja Škocjanskega
zatoka viden le še na papirju, je bil povod za nastanek tega diplomskega dela.
Pokazalo se je, da projekt renaturalizacije in razvoja naravnega rezervata sledi sprejetemu
Odloku o ureditvenem načrtu za območje naravnega rezervata Škocjanski zatok (Ur. l. RS, št.
119/02) in da je bil za petletno obdobje pripravljen Program varstva in razvoja naravnega
rezervata Škocjanski zatok, ki se je z letom 2003 končal.
Za nadaljnje izvajanje upravljanja, Zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Ur. l. RS,
št. 20/98), določa pripravo načrta upravljanja, ki ga izdela pooblaščen upravljavec. V
Sloveniji je to prvi poizkus izdelave načrta upravljanja naravnega rezervata.
Tema proučevanja je postal načrt upravljanja, predvsem metodologija njegove izdelave in
njegov pomen za zavarovano območje.
Priložnost polletnega študija na Univerzi v Aberdeenu na Škotskem, je omogočila v
raziskovanje ozadja priprave načrtov upravljanja vključili tudi izkušnje škotskih
naravovarstvenikov. Za primerjavo je bil izbran načrt upravljanja za lokalni naravni rezervat
Montrose Basin. Tako kot Škocjanski zatok, je tudi Montrose Basin obalno mokrišče, ki se
srečuje s podobnimi upravljavskimi izzivi. Obe sicer razmeroma majhni območji, sta
pomemben življenjski prostor številnih rastlinskih in živalskih vrst, z veliko biotsko
pestrostjo, ki potrebuje stalno in načrtovano upravljanje.
1.1. Namen in cilji diplomskega dela
Glavni namen diplomskega dela je predstaviti postopek izdelave načrta upravljanja na
primeru Naravnega rezervata Škocjanski zatok in Lokalnega naravnega rezervata Montrose
Basin. Namen diplomskega dela je tudi prikazati načrt upravljanja, kot najuspešnejši
mehanizem za doseganje ciljev varstva in celostno obravnavanje zavarovanih območij.
Cilj diplomskega dela je na podlagi zbranih informacij o obeh načrtih upravljanja ločiti
razlike in podobnosti v njunem upravljanju ter izpostaviti prednosti, slabosti, priložnosti in
nevarnosti načrtov upravljanja z izdelavo SWOT analize.
Glavni cilj diplomskega dela pa je ovrednotiti oba načrta upravljanja ter iz zbranih ugotovitev
določiti pomen načrtov upravljanja za zavarovano območje.
1.2. Metode dela
Pri uvodni predstavitvi načrtov upravljanja in postopkov njihove izdelave po Eurositovi
metodi, je bilo delo predvsem kabinetno in je vključevalo analizo in valorizacijo literature in
pregledovanje spletnih strani. Predvsem slednje so se izkazale kot koristen vir ažurnih
podatkov.
Sledila je analiza slovenskega in škotskega zavarovanega območja in primerjalna analiza
njunih načrtov upravljanja z ugotavljanjem razlik in podobnosti med načrtoma. Ključna
spoznanja o obeh upravljalnih načrtih je povzela SWOT analiza, ki je izpostavila prednosti,
slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki se pojavijo z uporabo načrtov upravljanja.
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Z vrednotenjem obeh načrtov upravljanja je bila izdelana tudi lastna ocena pomena načrtov
upravljanja v naravnih rezervatih.
Poleg kabinetnega dela, so bili opravljeni terenski ogledi obeh naravnih rezervatov in
sodelovanje pri rednem obročkanju ptic v Škocjanskem zatoku.
1.3. Kritična presoja virov
Priprava načrtov upravljanja, kakršna sta predstavljena v diplomskem delu, se je v Sloveniji
šele pričela. Zato je tudi seznam literature na temo priprave in izvedbe omejen zgolj na kratek
povzetek Eurositovih priporočil. Literatura o pripravi načrtov upravljanja in informacije o
razvoju načrtov, so bili pridobljeni v škotski agenciji za okolje Scottish Natural Heritage,
celotna navodila za pripravo načrtov upravljanja po Eurositovih priporočilih, pa na spletni
starani organizacije.
V diplomskem delu sta bila najpomembnejša vira informacij načrta upravljanja obeh naravnih
rezervatov, Načrt upravljanja za Naravni rezervat Škocjanski zatok 2004-2008 (osnutek 2) in
Načrt upravljanja za Lokalni naravni rezervat Montrose Basin 2002-2007.
V primeru Škocjanskega zatoka, je bil s strani odgovornega Ministrstva za okolje in prostor,
to še nepotrjen osnutek načrta upravljanja. Med izdelovanjem diplomskega dela, je prišlo do
dogovora med upravljavcem rezervata, Društvom za opazovanje in preučevanje ptic
Slovenije (v nadaljevanju DOPPS) in pristojnim ministrstvom, da se osnutek načrta
upravljanja predela na obdobje 2006-2009. Razlog za spremembo je bil neizpeljan postopek
potrditve narejenega osnutka, kar posledično pomeni predelavo finančnega dela načrta
upravljanja.
Bogat vir informacij so bili pogovori s sodelujočimi strokovnjaki pri pripravi obeh načrtov.
Na DOPPS-u je bila to ga. Nataša Šalaja, na Škotskem pa ga. Jill Mathews iz Scottish Natural
Heritage in ga. Karen Van Eeden iz Scottish Wildlife Trust.
V veliko pomoč pri prevajanju imen ptic iz angleščine, je bil računalniški programski
pretvornik Imenik ptic, ki je bil dan v uporabo na DOPPS-u.
Za kartografske prikaze Škocjanskega zatoka je kot podlaga uporabljen letalski posnetek, na
katerega so naneseni sloji vektorskih podatkov za meje rezervata, meje con v rezervatu in
načrtovani habitati. Topografska karta merila 1: 5.000 Koper (listi 27, 28, 37, 38) iz leta
1981, namreč ne odraža stanja v naravi, zato je uporabljen letalski posnetek. Tudi
kartografski prikazi lokalnega naravnega rezervata Montrose Basin imajo za podlago
uporabljen letalski posnetek na katerega so dodani sloji vektorskih podatkov.

4

Primerjalna analiza upravljalnih načrtov v naravnih rezervatih
(na primeru Škocjanskega zatoka in Montrose Basina)

2. ZAVAROVANO OBMOČJE KOT IZHODIŠČE ZA IZVAJANJE VARSTVENIH
UKREPOV
Varstvo okolja je le ena izmed možnosti rabe naravnega okolja. Razlogov zanj je več, vsi pa
izhajajo iz želje ali potrebe po ohranjanju narave. Zavedanje o ranljivosti okolja, podatki o
izginjanju vrst in nenazadnje tudi zavedanje o posledicah neustreznega odnosa do narave za
ljudi so najbolj splošni razlogi. Iz tega zadnjega se je razvilo tudi osrednje načelo koncepta
trajnostnega razvoja, ki želi zagotoviti enake možnosti in priložnosti bodočim generacijam ter
prispevati k spremembi odnosa do narave in naravnih vrednot.
Zavarovana območja so ena od možnosti za varovanje narave in ohranjanje biotske
raznovrstnosti. Predstavljajo varstveni ukrep s katerim se zaščiti izjemne naravne pojave, dele
narave, rastlinske in živalske vrste, njihove življenjske prostore, različne habitatne tipe in
celotne ekosisteme. Z vzpostavitvijo varstva se ohranja naravno ravnovesje, ki je stanje
medsebojno uravnoteženih odnosov in vplivov živih bitij med seboj in z njihovimi habitati.
Naravno ravnovesje se poruši, ko poseg uniči številčno ali kakovostno strukturo življenjske
združbe rastlinskih ali živalskih vrst, okrni ali uniči njihove habitate, uniči ali spremeni
sposobnosti delovanja ekosistemov, prekine medsebojno povezanost posameznih
ekosistemov ali povzroči precejšnjo osamitev posameznih populacij.
Biotsko raznovrstnost opredeljuje Zakon o ohranjanju narave (UL RS 22/2003) v svojem 2.
členu kot »raznovrstnost živih organizmov, ki vključuje raznovrstnost znotraj vrst in med
različnimi vrstami, gensko raznovrstnost ter raznovrstnost ekosistemov«. (Zakon o ohranjanju
narave, 1998)
Izumiranje vrst in zmanjševanja genske raznovrstnosti se v preteklosti nista odvijala tako
naglo, kot smo jima lahko priča danes. Razloge lahko pripisujemo več dejavnikom med
drugim tudi obsegu in intenzivnosti človekovih posegov v okolje z dejavnostmi kot so
gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. To se kaže v stopnji onesnaževanja, preoblikovanju
naravnega okolja, namernemu iztrebljanju ter v izgubi in razčlenitvi habitatov. Razčlenjevaje
življenjskih prostorov predstavlja največjo nevarnost za ohranjanje biotske raznovrstnosti in
zato se tudi tu kaže potreba po zavarovanju območij in njihovem povezovanju.
2.1. Režimi varstva narave
Varstvo okolja se izvaja v okviru sprejetih zakonskih določil, ki se nanašajo na zavarovano
območje v odnosu do mednarodnih, nacionalnih in lokalnih politik. Številne in zavezujoče so
namreč tudi mednarodne deklaracije in konvencije, kot na primer: Konvencija o zaščiti
mokrišč (Ramsar v Iranu, 1973), Konvencija o svetovni kulturni in naravni dediščini (Pariz,
1972), Mednarodna pogodba o varstvu Sredozemlja (Barcelona, 1976), Konvencija o varstvu
evropske flore, favne in naravnih habitatov (Bern, 1979), Alpska konvencija (Salzburg,
1991), Konvencija o biološki raznovrstnosti (Rio de Jeneiro, 1992) in številne druge. (Sovinc,
Morgan, 2003)
Po definiciji Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN) je zavarovano območje del kopnega
ali morja, ki je namenjeno varstvu in ohranitvi biotske raznovrstnosti in naravnih in kulturnih
virov in se upravlja prek pravnih in drugih učinkovitih sredstev. (ARSO, kategorije IUCN,
2005)
Čeprav je zavarovano območje izrecno namenjeno ohranjanju pestrosti vrst in njihovih
življenjskih prostorov, naravnih virov in kulturnih vrednot, ima še veliko drugih funkcij.
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Glede na varstveni režim in cilje upravljanja se zavarovana območja po kategorizaciji IUCN
delijo na šest kategorij. (Sovinc, Morgan, 2003)
Tabela 1: Zavarovana območja po kategorizaciji IUCN.
Kategorija
Cilji upravljanja
I
Strogi naravni rezervat / naravno območje, zavarovano predvsem za znanstveno
območje
raziskovanje ali ohranjanje narave
Ia
Strogi naravni rezervat
območje, zavarovano predvsem za znanstveno
raziskovanje
Ib
Naravno ohranjeno območje
območje, zavarovano predvsem za ohranjanje
naravnega stanja
II
Narodni park
območje, zavarovano predvsem za ohranjanje
ekosistemov in za rekreacijo
III
Naravni spomenik
območje, zavarovano predvsem za ohranjanje
izjemnih naravnih pojavov (oblik)
IV
Naravni rezervat
območja, ki jih ohranjamo z določeno rabo za
ohranjanje
določenih
ogroženih
rastlinskih/živalskih vrst oz. habitatnih tipov
V
Zavarovana krajina
območje, zavarovano za ohranjanje krajine
(kopne in morske) in za rekreacijo
VI
Zavarovana območja naravnih virov
Vir: Sovinc, Morgan, B., 2003. Turizem v zavarovanih območjih: priložnost in grožnja, str.19
2.2. Zavarovana območja v Sloveniji in na Škotskem
V Sloveniji so določena ožje zavarovana območja med katere sodijo naravni spomenik, strogi
naravni rezervat in naravni rezervat ter širša zavarovana območja med katere sodijo narodni
park, regijski park in krajinski park.
Najpomembnejša zakonska akta, ki urejata področje ohranjanja narave sta Zakon o varstvu
okolja in Zakon o ohranjanju narave. Z vstopom v Evropsko unijo pa je morala Slovenija
sprejeti tudi evropske kriterije zavarovanja in določiti posebna varstvena območja, ki sodijo v
mrežo zavarovanih območij imenovanih Natura 2000. Zavarovana območja se določajo na
podlagi Direktive o prosto živečih vrstah ptic v Evropski uniji in Direktive o ohranjanju
naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, ki natančno opredeljujeta
evropsko ogrožene habitatne tipe in vrste živali ter rastlin. (Ministrstvo za okolje in prostor, )
V mrežo posebnih varstvenih območij Natura 2000 so vključena tudi nekatera zavarovana
območja na Škotskem. Zakonski akti, ki na Škotskem urejajo področje ohranjanja narave so
Countryside Act, Town and Country Planning Act, Natural Heritage Act in Nature
Conservation Act. (spletna stran: Scottish Executive Environment and Rural Affairs
Department)
Kategorije zavarovanih območij na Škotskem se ločijo po stopnji ohranjenosti narave,
strogosti varstvenega režima in posledično omejevanju izvajanja drugih dejavnosti v
zavarovanem območju oziroma v njegovi neposredni bližini. Predvsem pa se ločijo na tiste,
ki so namenjeni za obiskovalce in tiste, ki zaradi varstvenih razlogov dostop obiskovalcem
omejujejo.
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Največjo stopnjo zaščite predstavljajo območja s posebnim znanstvenim pomenom t.i. SSSI –
ji (Site of Special Scientific Interest), ki v veliko primerih dodatno varujejo del že zaščitenega
območja katere druge stopnje. Ponavadi strožje zavarovanega nacionalnega naravnega
rezervata ali lokalnega naravnega rezervata, katerih glavni namen upravljanja je zaščita
habitatov in živalskih in rastlinskih vrst nacionalnega in mednarodnega pomena.
Zavarovana območja, ki območju zagotovijo stalno vodenje in upravljanje, hkrati pa so
namenjena rekreaciji in izobraževanju obiskovalcev so nacionalni park, ki vključuje tudi
obalni in morski nacionalni park, regionalni park, deželni park, krajina nacionalnega pomena
(national scenic areas) in pohodniške poti (long distance routes). (Scottish Natural Heritage,
Protected Areas, 2005)

Tabela 2: Oblike zavarovanih območij v Sloveniji in na Škotskem.
Slovenija
Ožje zavarovana območja
Naravni spomenik
Strogi naravni rezervat
Naravni rezervat
Širše zavarovana območja
Narodni park
Regijski park
Krajinski park

Škotska
Območja s posebnim znanstvenim
pomenom (SSSI)
Nacionalni naravni rezervat
Lokalni naravni rezervat
Nacionalni park (tudi obalni in
morski)
Regionalni park
Deželni park
Krajina nacionalnega pomena
Pohodniške poti
Vir: ARSO, zavarovana območja v Sloveniji, 2005 in Scottish Natural Heritage, Protected
Areas, 2005
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3. UPRAVLJANJE ZAVAROVANEGA OBMOČJA
Z določitvijo režima varovanja v zavarovanem območju se proces njegove zaščite ne konča,
temveč šele začne. Območja varovane narave je namreč potrebno organizirano voditi in
upravljati, če želimo ohraniti njihove tipične oz. edinstvene vrednosti, ki so razlog za njegovo
varstvo. Učinkovito upravljanje temelji na poznavanju elementov zavarovanega območja
torej rastlinskih in živalskih vrst ter habitatov. Potrebno pa je poznavanje njihovega
součinkovanja, poznavanje ekosistemov, ki jih tvorijo in procesov, ki se odvijajo v njem.
Upravljanje pa ne sme prezreti prisotnosti človeškega delovanja in mora upoštevati tudi
njegove prihodnje vplive na zavarovano območje. Učinkovito upravljanje tako pomeni
razumevanje celotnega spektra meritev in dejanj, ki so pomembna za vzdrževanje in
ohranjanje območja in pozitivno umeščanje območja znotraj lokalne skupnosti in v katerikoli
razvoj, ki se odvija v okolici.
(Eurosite Management Planning Toolkit, 2005)
Na vsakem območju se pojavijo določene interesne skupine, na zaščitenem so to ponavadi
znanstveniki, naravoslovci, pedagogi, rekreativci in ostali obiskovalci. Upravljanje
uravnoteženo združuje njihove aktivnosti s potrebami oziroma zahtevami zavarovanega
območja. Aktivnosti v zavarovanem območju tako stremijo zgolj k dobrobiti – varovanju in
razvoju zavarovanega območja. (Eurosite Management Planning Toolkit, 2005)
3.1. Definicija načrta upravljanja
Zakon o ohranjanju narave v 60. členu opredeljuje načrt upravljanja. V prvi točki tega člena
je zapisano »Načrt upravljana zavarovanega območja je programski akt, s katerim se določijo
razvojne usmeritve, način izvajanja varstva, rabe in upravljanja zavarovanega območja ter
podrobnejše usmeritve za varstvo naravnih vrednot na zavarovanem območju ob upoštevanju
potreb razvoja lokalnega prebivalstva.« (Zakon o ohranjanju narave, 2005)
Odgovor na vprašanje, kaj je načrt upravljanja, ponuja tudi največje evropsko združenje
naravovarstvenih organizacij Eurosite, ki načrt upravljanja definira kot »zapisan, razširjen in
priznan dokument, ki opisuje pokrajinske oblike in pojave v zavarovanem območju,
izpostavlja probleme ter podaja možnosti za upravljanje varstva narave z določitvijo ciljev
upravljanja, kateri so dosegljivi v že prej predvidenem časovnem obdobju«. (Eurosite
Management Planning Toolkit, 2005)
Glavna vodila pri pripravljanju načrta so torej v razumevanju naravnih lastnosti zavarovanega
območja in poznavanju njihovega izvora ter v oblikovanju ciljev upravljanja in njihovi
razvrsti po prioritetah varstva območja. V načrtovanje so vključena nacionalna zakonska
določila in tudi cilji mednarodnih konvencij in direktiv, ki dajejo načrtu upravljanja večji
pomen.
Bistvenega pomena pri upravljanju je pregled upravljalnih aktivnosti, saj razumevanje
delovanja zavarovanega območja s časom narašča, cilji upravljanja pa se razvijajo in
spreminjajo. Zato je torej pomembno določiti obdobje pregleda za zagotovitev učinkovitosti,
aktualnosti in uporabnosti dokumenta. (Eurosite Management Planning Toolkit, 2005)
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3.2. Zgodovinski razvoj načrtov upravljanja v Evropi
Upravljalni načrt, kakršen se uporablja danes, izhaja iz gozdarskih načrtov upravljanja, katere
so uporabljali v Veliki Britaniji. V Veliki Britaniji so majhne površine naravnega okolja,
prevladujejo pol naravni habitati. Upravljanje teh območij je bilo nujno potrebno, če so želeli
ohraniti njihovo vrednost.
Britanska vladna agencija za okolje Nature Conservancy Council (ustanovljena leta 1973, od
1991 razdeljena v English Nature, Scottish Natural Heritage in Countryside Council for
Wales), je pripravila standardizirano obliko upravljalnega načrta, katerega glavni namen je bil
zagotavljanje stalnega upravljanja. Prednosti poenotene zgradbe in oblike upravljalnih
načrtov so v vsebinskem smislu videli v že pripravljenem ogrodju zasnove načrta in tudi kot
vodilo manj izkušenim upravljavcem pri njegovi pripravi. Takšna oblika upravljalnega načrta
je primerna tako za manjša zavarovana območja, kot tudi za velika in obširnejša območja kot
so nacionalni parki. Pri zaščitenem območju je potrebno naravne vrednosti vzdrževati in
hkrati zagotoviti, da se sredstva za njegovo zaščito najprimerneje uporabijo. Cilj Nature
Conservancy Councila-a je bil vzpodbujanje izdelave učinkovitih načrtov upravljanja za vsa
območja kjer se pojavi zanimanje po njihovi zaščiti. (Joint Nature Conservation Committe,
2005)
V sredini 80.-ih se je pojavil interes po izmenjavi znanj in izkušenj z upravljanjem naravnih
območij med evropskimi naravnimi območji v Franciji, Veliki Britaniji in na Nizozemskem.
Uspešno sodelovanje je leta 1987 vodilo k povezavi 33 naravnih območij po vsej Evropski
skupnosti in k ustanovitvi organizacije Eurosite v letu 1989.
Eurosite je neprofitno mednarodno združenje 21 evropskih držav, ki povezuje več kot 80
javnih in zasebnih organizacij pri ohranjanju naravnih lokalitet v Evropi. Glavna naloga te
organizacije je podpirati najboljše načine upravljanja naravnih območij po vsej Evropi.
Spodbuja znanstveno, kulturno in tehnično sodelovanje na področju upravljanja zavarovanih
območij. (Eurosite, 2005)
Cilji Eurosita so spodbujanje razprav o problemih upravljanja, izboljševanje standardov
upravljanja habitatov, spodbujanje izmenjave informacij, razvijanje omrežja strokovnjakov na
področju varstva narave, razlaganje vplivov politik različnih področij na upravljanje s habitati
in upoštevanje posebnosti posameznih lokalitet in vrst. (Skoberne, 1997)
Že od samih začetkov te organizacije se posvečajo oblikovanju smernic pri upravljanju
zaščitenih območij in njihova priporočila uporablja večina članic Evropske unije. Osnovna
zgradba načrta upravljanja ostaja enaka, na podlagi novih izkušenj pa so bile dodane določene
izboljšave, ki olajšujejo in poenostavljajo delo upravljavcem zaščitenega območja.
Po priporočilih Eurosita se pripravlja tudi prvi načrt upravljanja v Sloveniji za Naravni
rezervat Škocjanski zatok, ki bo v nadaljevanju diplomskega dela tudi predstavljen.
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3.3. Namen izdelave načrtov upravljanja v zavarovanih območjih
Osnovni namen upravljalnih načrtov je zagotovitev učinkovitega upravljanja in varovanja
zavarovanega območja.
Ker pri upravljanju sodeluje več ljudi, načrt povečuje njihovo sodelovanje in jih obvezuje k
uresničevanju izvedbenih projektov po določenem terminskem planu. Hkrati omogoča nadzor
nad dejavnostmi na zavarovanem območju in preprečuje nastanek konfliktov med
nasprotujočimi si interesi.
Namen upravljalnega načrta je zagotoviti pregled nad financiranjem projektov in ostalih
izdatkov pri vodenju zavarovanega območja, je pa tudi podlaga za pridobivanje finančnih
sredstev za zagotavljanje upravljanja.
Njegova vloga se kaže tudi v navezovanju zavarovanega območja v širši ekološki in družbeni
kontekst in njegovo propagiranje javnosti.
Upravljalni načrt je v prvi meri namenjen upravljavcu zavarovanega območja. Iz tega izhajajo
glavni nameni upravljalnega načrta, ki se nanašajo predvsem na upravljavca. Povzeti so po
Eurosite Management Planning Toolkit.
Glavni nameni načrta upravljanja so:
• vse, ki so povezani z zavarovanim območjem, posebno njegovega upravitelja, obveščati o
tem, kar je prisotno, zakaj je tam, zakaj je pomembno in zanimivo in kakšen naj bo način
upravljanja
• določiti odgovorne za različne vidike upravljanja
• določiti ključna problematična območja za upravljavca
• zagotoviti kontinuiteto in osnovo za razvijanje in izvajanje načrtov
• zagotoviti proces pregleda napredovanja upravljanja
• zagotoviti zdravo in varno vodstvo za obiskovalce in vse zaposlene
(spletna stran: Eurosite Management Planning Toolkit, 2005)
Namen načrta upravljanja mora biti jasen pred začetkom priprave njegove izdelave. Funkcije,
ki jih opravlja so ključni faktor, ki določajo njegovo vsebino in načine njegove izpeljave.
Nameni oz. funkcije se med zaščitenimi območji razlikujejo zato morajo načrtovalci vedeti
kaj želijo z upravljanjem doseči, to pa predstaviti že v uvodnemu delu načrta. Proces izdelave
načrta upravljanja je zato prav tako pomemben kot sam načrt, kajti dobro izdelan načrt
upravljanja olajša delo upravljavcu zaščitenega območja.
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4. NAČRTOVANJE UPRAVLJANJA V ZAVAROVANIH OBMOČJIH
Načrtovanje upravljanja poteka po preizkušenih metodah, ki je v obliki priporočil
načrtovalcem upravljalnih načrtov izdala organizacija Eurosite. Priporočila predstavljajo
mednarodno priznan standard za izdelavo načrtov upravljanja in vodijo k njihovem
poenotenju in posledično lažjemu primerjanju tehnik in varstvenih rešitev v zavarovanih
območjih.
V nadaljevanju je predstavljen povzetek priporočil, ki jih je izdal Eurosite in so združena v
publikaciji Eurosite Management Planning Toolikit.
Razlogi za pripravo načrta upravljanja
Zahteve po jasno izdelani politiki upravljanja, ki spodbuja izboljšanje in povečanje vrednosti
zavarovanega območja je ključen razlog za pripravo načrta upravljanja.
Določitev vloge upravljavca in pojasnitev njegove odgovornosti je tudi eden izmed razlogov
za pripravo načrta. Vedno obstaja nevarnost, da se izdelava načrta upravljanja zavleče, zato je
pomembno, da upravljavec že dela po predlogah iz bodočega načrta. Dokler načrt uradno še
ni potrjen lahko na zavarovanem območju prihaja do poškodb in uničenja oz. propadanja
zaradi nepoznavanja ali napačnega upravljanja območja. Izdelava načrta upravljanja naj bi
bila zato izvedena že ob razglasitvi zavarovanega območja, kar bi pomenilo večjo
prepoznavnost zastavljenih ciljev in že na samem začetku boljše upravljanje s tem pa
izničenje tveganja. Pomemben razlog za pripravo načrta upravljanja pa je tudi določanje
virov financiranja in postavljanje prioritet pri izvajanju dela v zaščitenem območju.
Čas priprave načrta upravljanja
Načrt za zavarovano območje je potrebno pripraviti pred ali pa kmalu po razglasitvi
zavarovanega območja, ko upravljavska organizacija prevzame svoje obveznosti. V tem
obdobju je že potrebno zagotoviti ohranjanje in razvoj bistvenih vrednosti območja in
preprečiti morebitne napake pri njegovem vodenju. To se doseže s pripravo osnutka načrta, ki
naj bi bil narejen v prvih treh do šestih mesecih po pridobitvi odgovornosti nad območjem.
Temu sledi podrobnejši načrt, ki naj bi bil dokončan po pridobitvi novih informacij in
izkušenj v roku enega leta. V primerih večjih kompleksnejših območij oz. narodnih parkov ta
proces traja dlje. V takih primerih se izdela serija načrtov, ki obsegajo določene teme bolj
podrobno in se jih kasneje združuje v pregledne sklope načrta.
Uporabnik načrta upravljanja
Načrt upravljanja je pripravljen za veliko naslovnikov, od široke vrste posameznikov do
organizacij, ki so kakorkoli povezane z zaščitenim območjem. Še pred začetkom načrtovanja
je pomembno določiti, kdo je ciljna publika in kakšne so njene zahteve.
Nekateri od uporabnikov načrta upravljanja so: vlada, odgovorni za nadzor nad aktivnostmi
upravljanja varstva narave, sedanji in prihodnji upravljavci, osebje zavarovanega območja,
lastniki, najemniki, sosedje, planerji, lokalna uprava, lokalno prebivalstvo ter nenazadnje
mednarodne organizacije.
Avtor načrta upravljanja
Izdelava načrta je najpogosteje zaupana posamezniku iz naravovarstvene stroke oziroma
manjši skupini, v kateri so dobri poznavalci zavarovanega območja in imajo praktične
izkušnje z naravovarstvenim delom v habitatih zavarovanega območja. Ti tesno sodelujejo s
strokovnjaki, naravovarstvenimi društvi, z znanstveniki, zemljiškimi agenti, ekonomisti,
lokalnimi oblastmi, pogodbeniki in z drugimi zainteresiranimi stranmi.
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Sestavljavec načrta prevzame odgovornost in sredstva za pripravo načrta hkrati pa sodeluje
oz. odgovarja vladni instituciji. Iz dosedanjih izkušenj se je pokazalo, da je organizacija, ki je
odgovorna za pripravo načrta, zadolžena tudi za njegovo izvajanje – to je upravljavec
zavarovanega območja. V primeru izvajanja načrta pogodbeno, pa je potreben temeljit nadzor
nad izvajalcem.
Sodelovanje javnosti in posvetovanje med pripravo načrta upravljanja
Načrt naj bi bil rezultat sodelovanja med vsemi sodelujočimi oz. vključenimi v zaščiteno
območje. Med njegovo pripravo je zaželeno vključevanje različnih mnenj in predlogov in čas
namenjen soglasjem je daljno ročno gledano pozitivno porabljen.
Doseganje soglasja poteka ves čas. Začne se že s posvetovanjem pred začetkom načrtovanja
osnutka načrta in se nadaljuje s kooperativnim delom med celotnim procesom načrtovanja
osnutka. Po zaključku različnih stopenj izdelave načrta se zopet izmenjajo mnenja in zadnje
posvetovanje sledi ob zaključenih osnutkih načrta.
Zavedanje bodočih uporabnikov, da so s sodelovanjem pri pripravi načrta upravljanja
prispevali tudi svoje poglede in mnenja o prihodnosti zavarovanega območja, jih vključuje in
povezuje z njegovim nadaljnjim razvojem. To za upravljavca pomeni uspešno sodelovanje
tudi v prihodnosti.
Odobritev oz. potrditev načrta upravljanja
Ko je načrt upravljanja pripravljen, gre v pregled vladni službi oz. organizaciji, ki ponavadi
tudi zagotavlja vire financiranja. Ta poda predloge s popravki oz. je pristojna za odobritev
načrta. Njena dolžnost pa je tudi nadzor nad izvajanjem načrta.
Predstavitev načrta upravljanja
Za enostavnejšo uporabo in za učinkovitejše povzemanje vsebine, mora biti načrt predstavljen
v jasni in jedrnati obliki. Ker se upravljalni načrt ne sme razumeti kot dokončen dokument,
mora biti prilagodljiv za spremembe in nadgradnje. Velikokrat se ga dopolnjuje z novimi
podatki ali pride do sprememb zaradi novih okoliščin. Vendar pa morajo biti vse spremembe
v upravljalnem načrtu odobrene s strani nadzornega organa.
Načrt upravljanja pogosto dopolnjujejo kartografski prikazi, ki so lahko ključni element
načrta. Največkrat so to prikazi stanja in prikazi želene ureditve, ali pa gre za kartografske
prikaze omejitev gibanja in delovanja v zaščitenem območju. Eurosite priporoča uporabo
enakega merila za vse kartografske prikaze kar omogoča lažje primerjave.
Izdelava povzetka
Po končani pripravi načrta se izdela povzetek celotnega načrta. Povzetek načrta je kratek
pregled vsebine, ki je namenjen za pojasnitev oz. predstavitev načrta upravljanja.
Povzetek vsebuje sledeče vsebine:
• pomembnost glavnih fizičnih in bioloških pojavov
• odnos med ljudmi in okoljem
• glavne cilje upravljanja
• način s katerimi se bodo cilji dosegli
• ocena potrebnih sredstev
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Pregled (monitoring) načrta upravljanja
Pregled načrta upravljanja mora biti predviden že ob izdelavi načrta in takrat tudi vključen
vanj kot njegova obvezna vsebina. Izvaja ga ponavadi upravljavec zavarovanega območja ali
tisti, ki so neposredno vključeni v njegovo upravljanje.
Pregled zajema vse dele načrta, katere je potrebno v primernih časovnih intervalih pregledati,
kritično oceniti dosežke in učinke upravljanja ter vire financiranja. Nova spoznanja pri
pregledu stanja v zavarovanem območju pomembno prispevajo k izboljšanju učinkov
upravljanja v njem.
Poznamo dva načina valorizacije načrta, ki iščeta slabosti v nalogah načrta in skušata
izboljšati njihovo kvaliteto:
• pregled specifičnega dela načrta, ki se lahko izvede kadarkoli
• pregled in ocena učinkovitosti celotnega načrta, ki se izvede ob določenih časovnih
intervalih (ponavadi na 5 do 10 let)
Pregledi se izvajajo v določenih časovnih intervalih, ki se določijo glede na stopnjo
občutljivosti zavarovanega območja. Večja kot je ranljivost območja, večja je potreba po
oceni strategij in programov pri doseganju ciljev.
Pregled celotnega načrta se dela v intervalu vsakih pet do deset let, odvisno od tipa
zaščitenega območja. Preden se načrt upravljanja nadgradi in ponovno potrdi, se izvede
sistematično analizo učinkov in rezultatov doseženih po preteklem načrtu, preučijo se novi
načini upravljanja, novi predlogi in strategije. Nov načrt upravljanja pa se naredi na podlagi
predhodnega, na podlagi pregledov učinkov in novih predlogov in idej.
Shema 1: Prikaz pregleda (monitoringa) načrta upravljanja.

Vir: Po Eurosite Management Planning Toolkit, 2005, priredila P. Finžgar, 2006
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Ocena načrta upravljanja
Oceno načrta upravljanja izvedejo strokovnjaki oz. pristojni izven upravljavske organizacije.
Razlika med oceno in pregledom (monitoringom) upravljalnega načrta je torej v tem, da
pregled izvedejo upravljavci, odgovorni za zavarovano območje, oceno pa zunanji
strokovnjaki.
Po posvetovanju z upravljavcem območja in ostalimi odgovornimi, ocenjevalec pripravi
priporočila o možnih spremembah v načrtovanju upravljanja in/ali v procesu upravljanja, s
katerimi je mogoče izboljšati učinke in doseči cilje bolj uspešno in ekonomično. Vse ocene je
potrebno hraniti in njihovo kopijo dodati k načrtu.
Oblikovan je Eurositov obrazec za ocenjevanje zaščite zavarovanih območij, ki ponuja vrsto
vprašanj, ki jih mora ocenjevalec pregledati.
Notranja ocena – izvede jo nekdo iz upravljavske verige, ki ima ustrezno znanje o
ekosistemih oz. biotopih in obišče zavarovano območje skupaj z upravljavcem v določenih
obdobjih (letno ali polletno). Tako se sčasoma pregledajo vsa značilna območja, vendar se ne
priporoča, da ta ocenjevanja prevzame upravljavec območja. Poleg tega so potrebne tudi
finančne revizije in ocene varnosti tako za osebje kot za obiskovalce.
Zunanja ocena – je koristno orodje, ki pomaga upravljavski organizaciji pri ohranjanju oz.
izboljšanju svojega dela, služi tudi kot merilo, ali je obstoječa praksa upravljanja primerljiva
z najnovejšimi nacionalnimi in mednarodnimi standardi. Zunanja ocena je lahko ocena
procesa upravljanja in načrta ali pa ocena učinkov upravljanja glede na cilje in strategije.
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5. POMEN STANDARDIZACIJE NAČRTOV UPRAVLJANJA
Poenotenje načrtovanja upravljanja je vodilo k spoznavanju različnih pristopov varovanja
okolja in nazorno predstavljenih poti do doseganja zastavljenih ciljev. Standardizacija oblike
in vsebinske zasnove načrtov upravljanja pa vodi k številnim primerjavam in posledično k
izboljšanju tehnik upravljanja.
Standardizirane oblike načrtov upravljanja imajo mnogo prednosti. Zaščitena območja s
poenotenim sistemom načrtovanja upravljanja so med seboj primerljiva. Cilje upravljanja, ki
jih v zavarovanem območju želijo doseči, se lahko postavi v širši regionalni, nacionalni ali
mednarodni kontekst, njihovo izvajanje pa se zato lažje usklajuje. V standardne oblike
načrtov upravljanja se lažje vključuje različne dodatne direktive, naj si bodo to na lokalni ali
pa mednarodni ravni, katere so sprejete že po izdelanem načrtu.
Usklajeno upravljanje zavarovanih območij je uporabno za povezovanje območij, ki
pripadajo enakim ekosistemom. Alternativno pa se lahko uporablja pri procesu zagotavljanja
sredstev za upravljanje vseh biotopov v določeni regiji, državi ali pa celo v primerih, ko je
zavarovano območje na teritoriju dveh ali več držav. (Eurosite Management Planning
Toolkit, 2005)
Prednosti poenotene oblike upravljalnih načrtov so tudi sodelovanja med organizacijami
zadolženimi za upravljanje in pa sodelovanje osebja, ki je zaradi standardne oblike načrtov
sposobno hitreje spoznavati prednostne naloge v drugih zaščitenih območij in jih primerjati
med seboj. Na tak način je mogoča hitra izmenjava informacij in dopolnjevanje znanja med
osebjem zaščitenih območij, to pa lahko pomaga pri razvoju raziskovalnih in nadzornih
programov.
Za zagotovitev poenotenja upravljalnih načrtov je potrebno v načrt vključiti:
• opis območja in zakonskih določil, ki nanj vplivajo
• vrednotenje naravnih in družbenih sestavin območja
• določitev omejitev, ki ovirajo doseganje idealnih ciljev ter ocena tveganj
• razvijanje operativnih ciljev
• doseganje ciljev s pripravljenimi strategijami in projekti
• določitev prioritet za izvedbo
• pregled izboljšav
(Eurosite Management Planning Toolkit, 2005)
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6. PREDSTAVITEV VSEBINE NAČRTOV UPRAVLJANJA S PRIMERJAVO
NAČRTA UPRAVLJANJA ZA NARAVNI REZERVAT ŠKOCJANSKI ZATOK IN
LOKALNI NARAVNI REZERVAT MONTROSE BASIN
K izboru zaščitenih območij, Naravnega rezervata Škocjanski zatok v bližini Kopra in
Lokalnega naravnega rezervata Montrose Basin na severovzhodni obali Škotske, nas je vodila
podobnost v njunih fizičnih lastnostih, kot mokriščna območja z njima lastnimi habitati in
zato podobnimi grožnjami naravnemu okolju. Obe območji zakonsko varuje podobna stopnja
varstvene zaščite. To nam bo v nadaljevanju omogočilo smiselno primerjavo njunih načinov
upravljanja.
Precejšna razlika med obema je stopnja ohranjenosti naravnega okolja. Škocjanski zatok je
močno degradirano naravno okolje, katerega se bo renaturaliziralo v pol naravno območje in
v prihodnje v njem vzdrževalo ugodno stanje habitatov in vrst. Varstvo Montrose Basina pa
temelji na vzdrževanju stanja okolja in povečevanju naravne vrednosti v pol naravnih
območjih rezervata.
Pri izdelavi načrta upravljanja so načrtovalci v obeh rezervatih upoštevali priporočila
Eurosita, zato je struktura obeh identična. Organizacija Eurosite je izdelala standardno
osnovno strukturo in opredelila obvezno vsebino upravljalnih območij. Oba načrta
upravljalna sta vsebinsko razdeljena na opisni del, vrednotenje in izvedbeni del.
6.1. Predstavitev zavarovanih območij Naravnega rezervata Škocjanski zatok in
Lokalnega naravnega rezervata Montrose Basin
6.1.1. Opis značilnosti Škocjanskega zatoka
Slika 1: Škocjanski zatok, pogled z Markovca

Fotografirano: marec 2005
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Obrisi Tržaškega zaliva so se oblikovali v kvartarju, ko je nastala jadranska morska kotanja in
se je izoblikovala njena sedanja obala. Iz plitvega zaliva je molel osamljen Koprski otok
(Insula Capritana), 3 km vzhodno od otoka pa se je dvigal grič Sermin (Insula Risani), ki je
zaradi močvirne okolice in delte reke Rižane imel podobo otoka. V Koprskem zalivu sta bila
dva manjša zaliva: Stanjonski (Škocjanski), vzhodno od Koprskega otoka, v katerega se je do
nedavnega izlivala reka Badaševica in manjši, a globlji zaliv Polje (Val di Campi), severno od
izliva reke Rižane. Reki sta odlagali naplavine na dno zaliva. Z velikimi količinami proda,
peska in ilovice, ki jih je reka Rižana odlagala okoli Sermina in ob izlivu, je oblikovala
obsežno ravnico in delto, ki sta zožili preliv v Škocjanski zaliv. Že Rimljani so na naravno
zavarovanem otočku, poraslem z makijo, ustanovili mesto Aegida. Domneva se, da so že v
starem veku v močvirjih in plitvinah okoli zaliva uredili preproste soline. V nemirnih časih od
pozne antike do preseljevanja narodov se je mesto imenovalo Capraria - Kozji otok ali
Caprae, od tu izvira tudi slovensko ime Koper.
Nastanek Škocjanskega zaliva in kasneje zatoka je ozko povezan z urbanim razvojem samega
mesta Koper in njegove okolice. Med prve zametke nastanka bi lahko uvrstili že urejanje
površin za soline, ko so bili narejeni prvi bazeni za izhlapevanje vode, ki so jo dovajali v času
plime. V času Beneške republike po letu 1279 se je solinarstvo ob zalivu močno razmahnilo.
Soline so z nasipi zaščitili pred plimovanjem in rečnimi poplavami ter uredili mrežo kanalov
za odvajanje vode. Južno od Koprskega otoka so zgradili Semedelske soline, ki so v polkrogu
oklepale otok. Ob izlivu Rižane in v zalivu Polje so uredili večje, Serminske soline. Soline so
uredili tudi ob vzhodnem obrobju Škocjanskega zaliva. Po zatonu Beneške republike so
začele propadati tudi soline. Zaradi padca cene soli so bile soline do leta 1911 popolnoma
opuščene. Naslednja tri desetletja so bile prepuščene različnim vplivom. Večkrat jih je zalilo
tudi morje. Zato se je takratna italijanska oblast odločila za izsušitev opuščenih solin in
regulacijo vodotokov. V obdobju 1932-1939 je bila izvedena večina vodnoureditvenih del.
Najprej so začeli urejati prostor pod Semedelo. Zgradili so obmorske varovalne nasipe,
obrobne kanale, vodne zbiralnike, izsuševalne jarke, postavili so vodne črpalke ter regulirali
izlivni del korita Badaševice. Vzporedno s temi deli so zasipavali Semedelsko bonifiko. Ko je
bila zasuta, je postal Koper dokončno povezan s kopnim. Vzhodno od te povezave, pod
Škocjanskim hribom, pa je nastal plitev obrobni zaliv, največje brakično močvirje v Sloveniji,
ki je postal specifičen življenjski prostor številnim rastlinskim in živalskim vrstam. (Naravni
rezervat Škocjanski zatok, 2005)
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Karta 1: Spreminjanje obalne črte v okolici Kopra od konca 13. stoletja do 1988.

Vir: Geografski atlas Slovenije: država v prostoru in času, str. 97
V začetku šestdesetih let 20. stoletja so ob samem mestu Koper začeli graditi pristanišče, ki
se je širilo proti Ankaranu. Leta 1957 so zgradili 877 m dolg nasip od Kopra do izliva Rižane.
Z nasipom so skušali zmanjšati območja vdiranja visokega morja v zaledje po rečnih strugah
navzgor. Zatok je ostal z morjem povezan s 30 m širokim kanalom, ki poteka preko luških
površin, skozenj pa ob plimi prodira morska voda. Izgradnja nasipa naj bi omogočila osušitev
tako zaprte morske plitvine ter kasneje nastalega 230 ha velikega močvirja. Na območju
Škocjanskega zatoka naj bi nastala industrijska cona v obsegu 162 ha in s površjem okoli 3m
nad morjem. Dimenzije zatoka so se manjšale predvsem s prečrpavanjem blata, ki so ga
pridobili pri poglabljanju luških bazenov in z nasipavanjem trdnejših materialov, kot so
odpadni gradbeni material, komunalni odpadki in pokvarjen ladijski tovor. Z nasipom po
katerem poteka potniška trasa Sermin - Koper je bil ločen manjši del Škocjanskega zatoka
med obalno cesto in železnico od druge površine, oba dela pa so hidrološko povezali s
propusti. Blizu izliva Badaševice v zatok so zgradili železniško postajo, avtobusno postajo in
pošto. Na začetku 80-ih so oba velika pritoka, to sta Badaševica in rižanski razbremenilnik
(Ara, Rekica) preusmerili mimo zatoka neposredno v Koprski zaliv, kar naj bi pospešilo
njegovo izsuševanje. Preusmeritev pritokov je zmanjšalo dotok raztopljenega kisika v vodi in
omogočilo gnitje organskih snovi ter posledično anoksijo v zatoku. (Šalaja, Mozetič, Božič,
2004)
Izsuševanje zatoka je potekalo od njegovega nastanka, proces pa je povzročal predvsem
manjšanje njegovih dimenzij ter kvalitete vode. Na slabšanje razmer v njem so opozarjali
številni naravovarstveniki. Škocjanski zatok je bil po dolgotrajnih prizadevanjih prvič
zavarovan leta 1993 z Odlokom o interventnem zavarovanju, leta 1998 pa je bil sprejet Zakon
o naravnem rezervatu Škocjanski zatok. (Jarnjak, 1995 in Naravni rezervat Škocjanski zatok,
2005)
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Karta 2: Umestitev Naravnega rezervata Škocjanski zatok v prostor

Podlaga: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (letalski posnetek Škocjanskega
zatoka)
Avtor: Polona Finžgar, 2006.

6.1.2. Potek zaščite Škocjanskega zatoka
Prizadevanja za zaščito Škocjanskega zatoka segajo v leto 1979, pobudo za zaščito je dal
naravovarstvenik Iztok Geister, ki je predlagal, da bi se zaščitilo območje jezerca in trstičje.
Leta 1987, potem ko so se seznanili z dolgoročnim planom občine Koper, ki je predvideval
popolno zasutje oziroma izsušitev Škocjanskega zatoka, je vodnogospodarski inštitut
pripravil predlog, kako naj bi 35 hektarjev zahodnega dela lagune vseeno ohranili in za te
namene zgradili nasip. (Jarnjak, 1995 in Šalaja, Mozetič, Božič, 2004)
Kljub prizadevanjem, se je stanje v zatoku slabšalo, vodna površina se je zmanjševala in dno
je postajalo vse bolj plitko, analize pa so pokazale, da so razmere v zatoku vedno slabše,
mikrobiološka onesnaženost pa zelo velika.
Junija 1993 je zaradi kritičnega stanja v zatoku Društvo za opazovanje in preučevanje ptic
Slovenije (v nadaljevanju DOPPS) začelo s širšo naravovarstveno akcijo. Pripravili so
razstavo o zatoku in zbrali 7000 podpisov lokalnega prebivalstva. Oktobra istega leta so na
vladni ravni dosegli zavarovanje zatoka z Odlokom o interventnem zavarovanju.
(Grča, 2004)
V letu 1994 je bil odlok v soglasju z Ministrstvom za okolje in prostor podaljšan z Odredbo o
začasni razglasitvi Škocjanskega zatoka za naravno znamenitost. Omenjena Odredba je bila
podaljšana še dvakrat, tako da je bil Škocjanski zatok začasno zavarovan do konca leta 1997.
V tem času je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo Predlog zakona o naravnem
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rezervatu Škocjanski zatok, ki je bil sprejet marca 1998 (ZNRŠZ, UL RS 20/98). Zakon je
naložil javnemu zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine pripravo predloga
petletnega Programa varstva in razvoja NRŠZ, ki vsebuje ukrepe za vzpostavitev primernih
razmer za življenje rastlin in živali v rezervatu, pa tudi predloge ukrepov za preprečevanje
škodljivih vplivov iz okolice rezervata, določa in opredeljuje dejavnosti v rezervatu ter
končno tudi potrebna sredstva in vire za doseganje ciljev rezervata. Program je v zakonu
opredeljen kot obvezno izhodišče za pripravo planov prostorskega razvoja in prostorskih
izvedbenih aktov ter podlaga, na kateri upravljavec sprejme letni program dela. Nastali
Program varstva in razvoja NRŠZ 1999-2003 je bil terminsko zastavljen preveč optimistično
in kot tak v petletnem obdobju ni bil v celoti izveden. Njegov naslednik je načrt upravljanja,
katerega bomo predstavili v nadaljevanju diplomskega dela.
Zakon je določil tudi dodelitev koncesije za upravljanje na javnem razpisu. Upravljanje
naravnega rezervata je bilo dodeljeno DOPPS-u, ki je v upravljanje dobilo tudi vsa zemljišča
v lasti države na tem območju. S tem se je začela sanacija in renaturacija ter ureditev
rezervata, odprtega za javnost. (Šalaja, Mozetič, Božič, 2004)
Slovenija je pred vstopom v Evropsko unijo razglasila posebna varstvena območja (SPA) in v
potrditev predlagala potencialna posebna ohranitvena območja (pSCI). Škocjanski zatok je
posebno varstveno območje (območje Natura 2000), ker je ekološko pomembno območje, ki
je na ozemlju Evropske unije pomembno za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja vrst ptic
(posebno območje varstva) in drugih živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih habitatov in
habitatnih tipov (posebno ohranitveno območje). (Ministrstvo za okolje in prostor, 2005)
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6.1.3. Opis značilnosti Montrose Basina
Montrose Basin je zaprt estuar reke South Esk na vzhodni obali Škotske ob mestu Montrose,
kjer se reka izliva v Severno morje.
Karta 3: Škotska, Montrose.

Vir: Encarta Encyclopedia Deluxe 2004, 2006
Karta 4: Meja Lokalnega naravnega rezervata Montrose Basin.

Podlaga: Montrose – Sheet No. 65NE in 66NE. Topographic map. 1991, 1:10.000,
Southampton, Ordnance Survey. Avtor: Polona Finžgar, 2006.
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Reka South Esk v estuar vstopa na zahodu in teče po južnem robu, nadaljevanje struge je na
vzhodu, kjer se izliva v Severno morje. Pri oblikovanju estuarja imajo ključno vlogo izdatne
količine rečnih sedimentov. Na obrobju estuarja je mogoče opaziti tri različno visoke terase,
ki kažejo kje je potekala obala zaliva v preteklosti. Najstarejša je na višini 30m, druga na 15m
in najmlajša na višini 7,5m. Iz višine najstarejše terase lahko sklepamo, da je bila površina
estuarja takrat dvakrat večja od današnje, ki obsega 750 ha in je pravokotne oblike.
(Livingston, 2001 in Montrose Basin…, 2002)
Za nastanek polotoka na katerem je nastalo mesto Montrose in ločuje estuar od morja obstaja
več razlag. Polotok v osnovi sestavlja rečni material. Zahodna stran polotoka je ilovnata,
prekrita s sedimenti iz bazena, vzhodno pa prekrivajo morski sedimenti, pesek in školjke.
Letalski posnetki kažejo, da rečni kanali in površje estuarja od 70. let ostajajo relativno
nespremenjeni. Površje estuarja je neenakomerno, zlasti na vzhodni strani je veliko peščenih
in prodnatih grebenov, ki jih oblikuje vodni tok med plimovanjem. Vendar pa se
razporejenost sedimentov tekom let precej spreminja. Velika sprememba se je pojavila po
zasutju enega izmed iztokov reke South Esk. Reka se je namreč v preteklosti iz estuarja
iztekala po dveh kanalih, kateri je ločil otok Rossie. Po zasutju južnega kanala, za potrebe
naftnega skladišča, se je jugovzhodni del estuarja začel zapolnjevati z muljem. Hkrati je
postajal severozahodni del bolj peščen, spremenil pa se je tudi potek rečne struge.
Erozija in sedimentacija reke South Esk sta najbolj izoblikovali območje estuarja. Stari tokovi
reke so na tak način ustvarili nizka območja na zahodu estuarja, kjer so danes večinoma
obdelovalna zemlja in pašniki.
Hidrologija Montrose Basina je močno zaznamovana s plimovanjem. Po strugi, ki povezuje
estuar z morjem, plima vsak dan napolni bazen z morsko vodo. Visoka voda najprej poplavi
njegove vzhodne dele in ko v Montrosu izmerijo najvišjo plimo, preteče približno 20 minut,
da doseže najvišjo plimo tudi zahodni del estuarja. Običajen razpon med nizko in visoko
vodo je 4 do 5 metrov. Ob plimi se reka South Esk pomakne nazaj po strugi celo do 1,2 km.
To v bazenu ustvarja posebne razmere, ki so vodile k nastanku različnih habitatov. Zaprta
lega estuarja, rodovitna zemlja v njegovi okolici in ob nizki vodi izpostavljeno blato polno
življenja, ustvarjajo odlične življenjske pogoje za številne ptice. (Montrose Basin…, 2002)
6.1.4. Potek zaščite Montrose Basina
Montrose Basin je pomembno zavetišče za ptice, katere privabljajo velike količine hrane in
varno okolje za gnezdenje. Večina ptic se v rezervatu ustavi jeseni in pozimi ob migraciji iz
Sibirije, Islandije, Grenlandije, opažene pa so bile tudi ptice s Kanade. Montrose Basin ima
zato poleg lokalne tudi mednarodno pomembno vlogo pri ohranjanju narave.
Tradicija lova na perjad je na Škotskem še vedno močno prisotna in je zakonsko dovoljena.
Omejitve lovcem so bile zanemarljive kar je za območje z velikim številom ptic pomenilo
precejšno grožnjo. Pobuda za zavarovanje območja je prišla s strani lokalnih lovcev, ki so
opazili zmanjšanje števila ptic in opozorili na potrebo po omejitvi lova.
Junija 1981 je bilo območje Montrose Basina v velikosti 1024 ha razglašeno za naravni
rezervat. Rezervat sodi v okrožje Angus, katerega Svet je zakonito telo za izdajanje predpisov
in omejitev pri poseganju na območju rezervata. Vsa površina, vključena v naravni rezervat,
je last enajstih različnih lastnikov kateri soglašajo, da Svet okrožja Angus vzdržuje in
upravlja z njihovo zemljo kot z naravnim rezervatom. Eden izmed lastnikov je tudi
naravovarstvena organizacija Scottish Wildlife Trust (v nadaljevanju SWT), ki se je za
obdobje 25 let obvezala, da bo v imenu sveta okrožja Angus upravljala Naravni rezervat
Montrose Basin. S predpisi je bil omejen lov in ostale dejavnosti v rezervatu. Določene so
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bile cone in termini dovoljenega dostopa v rezervat, lov pa je omejen tudi z izdajanjem
dovolilnic.
Naravovarstvena zakonodaja v Veliki Britaniji omogoča znotraj že zavarovanega območja
določitev še drugih stopenj zaščite, kjer ima država večji vpliv na njihovo upravljanje.
Naravni rezervat Montrose Basin od leta 1986 vključuje v svojem obsegu tudi Območje
posebnega znanstvenega pomena (SSSI). To je 888,85 ha veliko območje, katerega kriteriji
za njegovo dodatno zaščito so: območje je pomembno zbirališče različnih vrst vodnih ptic in
predstavlja veliko naravno vrednost, število vodnih ptic, ki koristijo njegove površine presega
20.000 (v obdobju med letoma 1987 in 1992 je bilo naštetih 47.640 ptic), je mednarodno
pomembno v času migracije ptic in gosti nacionalno pomembne vrste ptic.
986,6 ha naravnega rezervata Montrose Basin je od leta 1994 zaščiteno kot posebno območje
varstva (SPA) v okviru direktive Evropske unije za zaščito ptic.
Montrose Basin sodi tudi med mednarodno pomembna območja mokrišč, ker predstavlja
dober primer naravnega estuarja, katerega obseg se ni zmanjšal zaradi izsuševanja in nanj
nima večjega vpliva industrijski razvoj ter onesnaževanje. (Montrose Basin…, 2002 in
Ramsarska konvencija o mokriščih, 2005)

Slika 2: Montrose Basin, pogled proti mestu Montrose.

Fotografirano: februar 2004
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7. STRUKTURA NAČRTOV UPRAVLJANJA
Strukturi načrta upravljana za Škocjanski zatok in za Montrose Basin sta si zelo podobni, saj
so načrtovalci obeh rezervatov oblikovali načrt upravljanja po Eurositovi metodi.
Glavni deli te zgradbe so:
• opisni del
• vrednotenje
• izvedbeni del
Načrt upravljanja se začne s kratko predstavitvijo, ki služi kot osnovna informacija za
javnost. Povzema celoten načrt in vsebuje: najpomembnejše fizične in biološke pojave, oceno
odnosa ljudi do okolja, razloge za upravljanje in glavne cilje upravljanja ter oceno potrebnih
finančnih virov.
Uvodni del je opisen, vsebuje splošne informacije o zavarovanem območju, o varstveni
stopnji, zakonskih določitvah in organizacijski politiki. Sledijo podatki o fizičnih značilnostih
območja in opisi ekoloških in bioloških pojavov. V opisnem delu so navedene tudi človeške
dejavnosti v zavarovanem območju.
Uvodnemu delu sledi vrednotenje zavarovanega območja z ekološkimi in družbenoekonomskimi kriteriji in določanje dolgoročnih ciljev upravljanja ter dejavnikov, ki vplivajo
nanje.
Tretji del je izvedbeni del. Opredelijo se operativni cilji, za njihovo doseganje pa se določi
upravljavske strategije. Vsako upravljavsko strategijo dopolnjujejo še točni ukrepi
upravljanja. Za lažjo umestitev vseh ukrepov oziroma projektov v dejanski prostor rezervata,
se izvede tudi coniranje rezervata. V izvedbeni del je vključen tudi petletni terminski plan
izvajanja ukrepov in finančni načrt.
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Shema 2: Struktura načrta upravljanja z obvezno vsebino in časovnim potekom vsebinskih
pregledov.

Vir: Po Site Management Plans for Nature Conservation, str.5, priredila P. Finžgar,2006.

7.1. Predstavitev opisnega dela načrta upravljanja
Opisni del je pregled vseh pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na upravljanje z območjem.
V njem so jedrnato predstavljene splošne informacije o zaščiti območja in o udeležencih
upravljanja, fizične značilnosti in kulturni vplivi na zaščitenem območju. Namen opisa je
predstaviti sedanjim in prihodnjim upravljavcem, stanje v rezervatu v času priprave načrta
upravljanja. V primeru novih informacij se poglavja v opisnem delu stalno dopolnjujejo.
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7.2. Predstavitev vrednotenja zavarovanega območja v načrtu upravljanja
Z ocenjevanjem in vrednotenjem narave v namen njene zaščite se je ukvarjalo že več
posameznikov in organizacij. Z izborom različnih ekoloških in drugih kriterijev so k
varovanju prispevali svoje teorije Ratcliffe, Goldsmith, Peat, Spellerberg in Usher. Z
razvojem ekološko ocenjevalnih metod se ukvarjajo tudi organizacije, kot na primer ameriška
Fish and Wildlife Service ali pa Royal Society for Protection of Birds iz Velike Britanije.
(Spellerberg, 1992)
Pristopov in metod, ki se uporabljajo za ekološke ocene in za vrednotenje območij potrebnih
zaščite ter upravljanja je več. Vendar pa so najpogosteje uporabljeni kriteriji britanskega
biologa in ekologa Ratcliffa. Ta je dal prednost ogroženim habitatom in vrstam, ki so pod
močnimi vplivi človeškega delovanja in so zaradi njih začeli nazadovati.

Primarni kriteriji:
1. Velikost (površina/obseg). Ta kriterij vključuje tako površino rastlinskih vrst kot tudi velikost
populacije posamezne vrste. Temelji na predpostavki, da so večja oz. obširnejša območja
primernejša, ker zajemajo več vrst, ter da za obstoj vrst obstaja minimalna površina, ki jo je
potrebno zaščititi. Velikost je pomemben kriterij tudi za ocenjevanje vrst, ki so številčnejše in
zato tudi bolj zastopane.
2. Pestrost (raznolikost vrst). Ta kriterij se nanaša tako na rastlinske in živalske vrste kot tudi na
združbe. Pestrost vrst je zelo uporaben kriterij, vendar je pomembnejši podatek število in
zastopanost značilnih vrst v obravnavanem ekosistemu.
3. Naravna vrednost. To je zelo relativen kriterij, kajti takšno stanje je v industrializirani pokrajini
redko. Habitati, ki so bili najmanj preoblikovani s človeškim vplivanjem imajo prednost pri
zaščiti.
4. Redkost. Ta kriterij se nanaša tako na vrste, kot tudi na posamezne habitate. Ena izmed najbolj
pomembnih dejavnosti naravnih rezervatov je zaščita redkih rastlinskih in živalskih vrst ter
združb. Vendar pa je pomembno določiti dejavnike, ki vrsto opredeljujejo kot redko, zato, da se
bo v naravnem rezervatu izvajal primeren način njene zaščite.
5. Ranljivost. Je pokazatelj stopnje občutljivosti habitatov, združb in vrst na spremembe v okolju in
na človeške vplive. Najbolj ranljivi ekosistemi in vrste imajo prednost pri zaščiti zaradi možnosti
izgube ali poškodovanja. Velikokrat pa je ravno ranljivost tista ovira, ki otežuje zaščito, saj
zahteva precejšna sredstva zanjo.
6. Tipičnost. Je merilo, ki ocenjuje kako dobro preučevano območje zajema habitate in rastlinske
vrste, ki so zastopani v širši okolici. V zaščiteno območje naj bi bili vključeni tipični primeri
različnih združb ali ekosistemov, hkrati pa je potrebno upoštevati, da upravičenost do zaščite
določajo netipični primerki, ki so pravzaprav posebnost oz. redkost.
Sekundarni kriteriji:
7. Zabeleženi viri. Pomembnost območja se odraža v že zabeleženih podatkih, narejenih študijah in
znanstvenem raziskovanju. To kaže na interes in potrebo po zaščiti hkrati pa daje osnovne
podatke za analize ekoloških procesov.
8. Ekološki obseg. To je kriterij, ki omogoča vključevanje pomembnih in hkrati karakterističnih
habitatov, združb in vrst enega območja v skupno zaščiteno enoto.
9. Ekološki pomen. Ta kriterij se nanaša na območja, ki kažejo možnost, da bi s primernim in
uspešnim upravljanjem pridobila na svoji ekološki vrednosti. V temu kriteriju so združeni ostali
ekološki kriteriji in kaže, da je oblikovanje habitatov pomemben del ohranjanja narave.
10. Privlačnost. Privlačnejše rastlinske in živalske vrste ter zanimivejša življenjska okolja
promovirajo razloge za zaščito. Znanost sicer vse organizme obravnava enakovredno, stvarno
gledano pa se bo pri zaščiti nekaterim vrstam in okoljem dalo prednost pred drugimi.

Vir: Spellererg, 1992, str.186-188.
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Ratcliffovi kriteriji se uporabljajo tudi v Eurositovih priporočilih za načrtovanje upravljanja.
Prvič so bili objavljeni v Nature Conservation Review in so še vedno najpogosteje
uporabljeni ekološki kriteriji. Uporabljeni so bili ob določanju najosnovnejših zaščitenih
območij v Veliki Britaniji, to so t.i. SSSI-ji (site of special scientific interest), kasneje pa se
jih je začelo uporabljati tudi drugod po Evropi in svetu. Z njimi je Ratcliff poskušal oceniti
območja s podobnimi rastlinskimi vrstami. Njihova prednost je upoštevanje tako bioloških
kot tudi socialnih vrednot, slabost pa, da so ti kriteriji subjektivni in se ne navezujejo na
specifične lastnosti zaradi katerih naj bi bila zaščita potrebna. (Spellereberg, 1992)
Na tem mestu se nam postavi vprašanje, kateri so prednostni kriteriji pri izboru zaščitenih
območij?
Zato se za izbor različnih tipov zavarovanih območij uporabljajo različni sklopi kriterijev za
zaščito. Najpogosteje uporabljeni kriteriji za določitev zaščitenega območja so število
habitatov in/ali število vrst, naravnost in redkost habitatov in vrst. Za vrednotenje
pomembnosti posameznih pojavov zavarovanega območja se uporabljajo tudi naslednji
ekološki kriteriji: velikost, tipičnost, diverziteta, posebno zanimanje, nevarnost človeških
vplivov, izobraževalna vrednost, znanstvena vrednost, tipičnost, stabilnost in nestabilnost,
ekološki položaj in nadomestljivost. (Spellereberg, 1992)
7.2.1. Primerjava kriterijev vrednotenja v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok in v
Lokalnem naravnem rezervatu Montrose Basin
7.2.1.1. Velikost
Oba naravna rezervata sta lokalno gledano relativno velika. Naravni rezervat Škocjanski
zatok je velik ca. 122 ha in predstavlja drugo največje obalno mokrišče v Sloveniji. Naravni
rezervat Montrose Basin, s ca. 750 ha, je sicer mnogo večji, vendar nacionalno in regionalno
gledano je precej manjši od drugih bolj tipičnih oblik estuarjev v Veliki Britaniji. Po velikosti
zaseda 21. mesto.
Škocjanski zatok je dovolj velik, da omogoča gnezdenje nacionalno pomembnim populacijam
beločelega deževnika Charadrius alexandrinus, čapljice Ixobrychus minutus in štirim vrstam
ptic pevk: brškinki Cisticola juncidis, rakarju Acrocephalus arundinaceus, srpični trstnici
Acrocephalus scirpaceus in svilnici Cettia cetti. Območje je nacionalnega pomena za
prezimujoče ptice (do 3000 osebkov), med katerimi ima raca žličarica Anas clypeata tukaj
edino redno prezimovališče v Sloveniji. Nacionalno pomembni sta še prezimujoči populaciji
kreheljca Anas crecca in liske Fulica atra. Na območju NRŠZ se v poletnih mesecih zadržuje
več kot 50% vseh letujočih malih belih čapelj v Sloveniji. Ohranjenih je še približno 10 ha
površin z različnimi mednarodno pomembnimi združbami slanuš iz razredov TheroSalicornetea in Arthrocnemetea fruticosi ter fragmenti morskega močvirja z obmorskim
ločjem Juncetum maritimi-acuti. (Šalaja, Mozetič, Božič, 2004)
Naravni rezervat Montrose Basin je mednarodno pomembno območje za prezimujoče
populacije ptic (v povprečju do 53.000 osebkov). V njem prezimuje 16 % populacije
kratkokljune gosi Anser brachyrhynchus iz Grenlandije oz. Islandije in 1,6% rdečonogih
martincev Tringa totanus iz severne Evrope. Nacionalno pomembne vrste, ki se na območju
še zadržujejo so tudi labod grbec Cygnus olor, duplinska kozarka Tadorna tadorna,
žvižgavka Anas penelope, gaga Somateria mollissima, siva gos Anser anser, školjkarica
Haematopus ostralegus in veliki prodnik Calidris canutus. Poleg naštetih, je območje
rezervata pomembno za gnezdenje kmečke lastovke Hirundo rustica in breguljke Riparia
riparia kot počivališče pa tudi za navadnega galeba Larus canus.
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Regionalno pomembni so tudi naravni habitati kot so poloji – blatne in muljave ravnice v
pasu bibavice ter slano mokrišče, ki s svojo površino predstavlja 6,8 % vseh morskih močvirij
v JV Škotski. (Montrose Basin…, 2002)
7.2.1.2. Biološka pestrost
Za oba rezervata velja, da specifične značilnosti območja prispevajo k veliki pestrosti
različnih habitatov ter rastlinskih in živalskih vrst na relativno majhnem prostoru. Pri obeh
raznolikost habitatov sega od slanih in brakičnih s halofitno vegetacijo do ostankov poplavnih
gozdov v Škocjanskem zatoku in do obdelovalnih površin v Montrose Basinu.
Vegetacijsko pestra rastišča s halofitno vegetacijo, obvodno in vodno vegetacijo (trstičje),
nehalofitno in nevodno vegetacijo so značilna za oba rezervata.
Kriterij biološka pestrost zajema tudi živalske vrste. Med 195 ugotovljenimi vrstami ptic jih
je 75 rednih ali občasnih gnezdilk Škocjanskega zatoka. Na veliko pestrost kaže tudi
prisotnost 41% vseh slovenskih vrst dvoživk in plazilcev ter 36 % v Sloveniji živečih vrst
sesalcev. (Šalaja, Mozetič, Božič, 2004)
Od 199 vrst ptic jih je večina v Montrose Basinu na prezimovanju ali se v njem ustavi med
preletom. 50 vrst je rednih gnezdilk, bazen pa v poletnih mesecih nekatere vrste uporabljajo
kot varno zatočišče v času menjave perja. Rezervat je življenjski prostor 21 vrstam sesalcev
od katerih so najopaznejše vidra, kuna, divji zajec in lisica, ki je tudi največji plenilec v
rezervatu. Občasno opažen je navadni tjulenj, delfin, zelo redko pa vodna rovka. (Montrose
Basin…, 2002)
7.2.1.3. Naravna vrednost
Celoten naravni rezervat Škocjanski zatok leži na območju močno spremenjenega
sredozemskega mokrišča. Le blatni poloji s halofitno vegetacijo in morsko močvirje z
obmorskim ločjem predstavljajo naravni ostanek nekdanje obsežne nasute ravnice ob delti
reke Rižane. Posegi na današnje območje rezervata so ga spremenili do te mere, da o
naravnosti težko še govorimo. Z renaturacijskimi posegi v okviru sanacije zatoka se mu
stopnja naravnosti veča. (Šalaja, Mozetič, Božič, 2004)
Večina Montrose Basina je relativno neizkoriščena, malo motena in je ohranila svojo naravno
podobo. Kljub poizkusom osušitve estuarja in zasipavanja delov severne obale je stopnja
naravnosti v estuarju visoka. Na obalnih prehodnih območjih je prisoten celote razpon
sledečih si združb slanega močvirja. Večina ostalega ozemlja rezervata so antropogene
aktivnosti, predvsem kmetijstvo, močno modificirale. (Montrose Basin…, 2002)
7.2.1.4. Redkost vrst in habitatov
Zaradi specifičnih naravnogeografskih značilnosti vzhodnojadranske obale, ki je pretežno
strma in skalnata, so vsi tipi slanih in polslanih habitatov kakršne najdemo na območju
NRŠZ, redkost v nacionalnem in tudi širšem merilu. Med rastlinskimi vrstami je bilo potrjeno
uspevanje številnih ogroženih cvetnic, med katerimi velja izpostaviti obmorsko trirogljo
Triglochin maritimus, redko vrsto mediteranskih mokrišč. Beločeli deževnik Charadrius
alexandrinus in čapljica Ixobrychus minutus sta v nacionalnem merilu redki vrsti, z gnezdečo
populacijo manjšo od 50 parov. Ob kanalih Bertoške bonifike je bil odkrit tudi rdeči voščenec
Ceriagrion tenellum, redka in kritično ogrožena vrsta kačjega pastirja. (Šalaja, Mozetič,
Božič, 2004)
Montrose Basin je redek primer zaprtega tipa estuarja na Škotskem. Ocenjuje se, da je v
Veliki Britaniji okoli 40.000 ha (NCC, 1986) površin slanega močvirja, kar je le 0.19%
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celotnega ozemlja države, zato ima 52 ha slanega močvirja na območju rezervata velik
nacionalni pomen. V rezervatu so nekatere redke vrste rastlin, ki so omejene na estuarske
habitate (Zostera noltii, Z. angustifolia in Ruppia maritima), nekatere pa so že na skrajnih
mejah svojega naravnogeografskega okolja. Na območju rezervata se zadržuje tudi nekaj vrst
ptic, ki so na seznamu redkih in ogroženih (labod pevec Cygnus cygnus, belolična gos Branta
leucopsis, sokol selec Falco peregrinus, zlata prosenka Pluvialis apricaria, mala čigra Sterna
albifrons, vodomec Alcedo atthis, močvirska uharica Asio flammeus ). (Montrose Basin…,
2002)
7.2.1.5. Občutljivost
Manjša zavarovana območja so bolj občutljiva na okoljske spremembe, tako zaradi naravnih
kot tudi človeških vplivov. Naravne spremembe, kot so dvig nivoja morske vode, povečana
sedimentacija ali katera druga sprememba imajo močan vpliv tako na rastje, kot tudi na
spreminjanje življenjskih razmer določenim živalskim vrstam.
Večji vpliv v obeh rezervatih imajo človeške dejavnosti, ki povzročajo motnje v okolju.
Med pticami v Škocjanskem zatoku je na spremembe nivoja vode in motnje s strani
obiskovalcev občutljiv zlasti beločeli deževnik in ostale vrste, ki gnezdijo na odprtih
površinah, vrste gnezdeče v trstičju pa bistveno manj. Od prezimujočih ptic so na motnje
občutljive bolj plašne vrste, predvsem race in pobrežniki. (Šalaja, Mozetič, Božič, 2004)
V Montrose Basinu predstavlja veliko motno pticam športni lov na območju rezervata in v
njegovi okolici. (Montrose Basin…, 2002)
Potencialno nevarnost, v obeh rezervatih predstavlja onesnaževanje s komunalnimi
odplakami in morebitna izlitja nevarnih snovi iz bližnjih luk. Občutljive vodne dele ogrožajo
onesnaženi pritoki s povečanim vnosom kmetijskih hranil iz zaledja to pa vodi v evtrofizacijo
in slabe kisikove razmere v poletnih mesecih. V laguni Škocjanskega zatoka je v preteklosti
že prišlo do pojava botulizma ter posledičnega množičnega pogina ptic.
7.2.1.6. Tipičnost
Blatne poloje ob laguni Škocjanskega zatoka porašča tipičen gradient slanoljubne vegetacije,
značilen za ravne obmorske predele z lokalno različnim vplivom slane morske vode. Beločeli
deževnik je najbolj tipičen primer ptičje vrste, primarno v celoti vezane na ta življenjski
prostor. Nekateri elementi rezervata še vedno kažejo značilno podobo sredozemskega
mokrišča. Zasuti del zatoka na meji rezervata je tipičen primer nekontroliranega uničevanja
izjemno ogroženih mediteranskih mokrišč, zaradi vse večje urbanizacije morskih obal.
(Šalaja, Mozetič, Božič, 2004)
Montrose Basin je tipičen primer večine britanskih estuarjev, kar se tiče zastopanosti
nevretenčarjev v njem. Je tudi tipičen primer večine vzhodno britanskih estuarjev po tem, da
je večinoma blaten in ne peščen, kot je večina zahodnih estuarjev. Tako kot mnoge druge
estuarje tudi Montrose Basin ogrožajo onesnaženi odtoki iz kmetijskih površin in
kanalizacijske odplake, uravnoteženo pa je potrebno urejanje rekreacijskih in ostalih
dejavnosti. Precej netipično v primerjavi z ostalimi britanskimi estuarji pa je razmeroma
majhna gospodarska aktivnost na njegovih bregovih. (Montrose Basin…, 2002)
7.2.1.7. Zabeleženi viri
Ornitološki podatki o Škocjanskem zatoku so na voljo od začetka 80. let, kar ga uvršča med
lokacije z najdaljšo tradicijo rednega spremljanja avifavne v Sloveniji. Podatki o številu
gnezdečih parov beločelega deževnika so na voljo za vsa leta od 1983 naprej. Nekdaj obsežno
29

Primerjalna analiza upravljalnih načrtov v naravnih rezervatih
(na primeru Škocjanskega zatoka in Montrose Basina)

trstičje je omogočalo gnezdenje 10-15 parom čapljice Ixobrychus minutus in nekaterim za
Slovenijo izjemno redkim gnezdilcem, kot je mala tukalica Porzana parva. Pred začetkom
zasipavanja je bil zatok najpomembnejše območje za prezimujoče liske Fulica atra v
Sloveniji, z največjim številom 4000 osebkov v zimi 1982/83. (Šalaja, Mozetič, Božič, 2004)
Prvi ornitološki podatki za Montrose Basin so že iz leta 1840, prvi seznam morskih
nevretenčarjev pa je bil narejen v 1890-tih. V naslednjih desetletjih so ob različnih posegih in
delih na območju estuarja nastajali različni popisi rastja in živali. Leta 1962 se je začelo
nacionalno štetje perjadi, ki se je v sedemdesetih združilo s štetjem ptic v estuarjih to štetje od
leta 1984 poteka mesečno. V okviru Scottich Wildlife Trust-a se izvajajo redne raziskave in
obročkanje na določenih ptičjih vrstah (labod, breguljka, bičja trstnica).
Večina znanstvenega dela v rezervatu opravi SWT v naravovarstvenem centru rezervata.
(Montrose Basin…, 2002)
7.2.1.8. Ekološki obseg
Oba rezervata imata močno urbanizirano in intenzivno kmetijsko obdelano okolico zato sta
izolirana od naravnega okolja. To dejstvo močno povečuje njuno ranljivost na zunanje
dejavnike.
Naravni rezervat Škocjanski zatok je del evropske mreže Natura 2000 ter v regionalnem
merilu mreže severno-jadranskih obalnih mokrišč v Italiji, na Hrvaškem in v Sloveniji, ki so
izjemnega pomena za ohranitev številnih ogroženih vrst ptic in habitatov na širšem
biogeografskem območju. Med njim, Sečoveljskimi in Strunjanskimi solinami ter rezervatom
na izlivu Soče v Italiji poteka intenzivna dnevna in sezonska izmenjava prezimujočih in
selečih se vodnih ptic. V primeru neugodnih razmer ali motenj na enem izmed območij se
lahko ptice premaknejo drugam. (Šalaja, Mozetič, Božič, 2004)
Tudi Montrose Basin je člen v ekološki verigi območij, ki jih povezujejo seleče ptice. Preko
njih je povezan z arktično Kanado, Grenlandijo, Islandijo, Severno Evropo, Sibirijo in ostalo
Britanijo. Nekatere druge seleče vrste ga povezujejo z ostalo Evropo in Afriko.
Z reko Južni Esk je povezan z Atlantikom preko lososov ki plavajo skozenj v času njihove
paritvene poti. (Montrose Basin…, 2002)
7.2.1.9. Ekološki pomen
Potencialna vrednost območja Škocjanskega zatoka za ohranjanje habitatov ter živalskih in
rastlinskih vrst je bistveno večja kot pa jo omogočajo trenutne razmere. Načrtovana obnova
brakične lagune in oblikovanje sladkovodnega močvirja z močvirnimi in vlažnimi travniki bo
trenutne življenjske razmere bistveno izboljšalo, poleg tega pa omogočilo naselitev številnih
novih vrst. Oblikovanje sladkovodnega močvirja s trstičjem in predeli odprte vode z otočki na
območju opuščenih kmetijskih zemljišč bo omogočilo gnezdenje in prehranjevanje pticam,
vezanim na ta habitat. Velik pomen bo imelo območje tudi v času selitve in prezimovanja.
Vlažni ter občasno poplavljeni močvirni travniki bodo v zimskem času nudili ugodne
prehranjevalne pogoje za prezimujoče race in gosi, v spomladanskem času pa gnezdišča
travniškim vrstam ptic in počivališča za seleče se pobrežnike. Povečana površina slanih
blatnih polojev s halofiti in oblikovanje številnih otočkov na območju lagune, bosta
omogočala gnezdenje ogroženim vrstam ptic kot so beločeli deževnik Charadrius
alexandrinus, mala čigra Sterna albifrons in druge. Hkrati se bo močno povečala površina
ogroženih in mednarodno pomembnih habitatov. Brakična laguna z revitaliziranim bentosom
bo ponovno postala nacionalno pomembno prezimovališče vodnih ptic, zlasti liske Fulica
atra. Poglobitev bo ustvarila ugodne razmere za prezimovanje vrst, ki se prehranjujejo s
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potapljanjem. Naravni rezervat Škocjanski zatok bo območje velike pestrosti z visoko
varstveno in biološko vrednostjo. (Šalaja, Mozetič, Božič, 2004)
Vodilni razlog za izvajanje zaščite v Montrose Basinu je veliko število ptic, ki ga uporablja
kot varen in hrane poln življenjski prostor. V preteklosti je bilo na območju rezervata precej
motenj živali v obliki nekontroliranega športnega lova in ostalih rekreacijskih dejavnosti
(sprehajalci, jadralci, ribiči, iskalci školjk in vab za lovljenje rib) občasno pa je prihajalo tudi
do onesnaževanja. Vse to je zmanjšalo zmogljivosti rezervata. Danes so zmogljivosti
rezervata kot varnega zatočišča za ptice in hkrati dostopnega naravnega okolja za ljudi
zapolnjene. Sedanji način upravljanja omogoča uravnoteženo stanje v rezervatu med
naravovarstvenimi in ostalimi interesi. Največji naravovarstveni potencial na območju
rezervata predstavljajo obdelovalne površine, ki zagotavljajo hrano pticam v zimskih
mesecih. Razprostrtost polj je primerno okolje za gnezdenje nekaterih vrst ptic te privabljajo
tudi plenilce. Kakršnokoli izboljšanje habitatov na obdelovalnih površinah bi povečalo
privlačnost in potencial rezervata. (Montrose Basin…, 2002)
7.2.1.10. Privlačnost
Stičišče morja in kopnega predstavlja zanimivo kombinacijo dveh krajin z različnimi
ekosistemi ter živalskimi in rastlinskimi vrstami. Bližina naravnega okolja lokalnim
prebivalcem pomeni privlačno mesto za oddih in sprostitev ob opazovanju narave. Številne
prezimujoče vrste ptic so privlačne za ljubiteljske opazovalce ptic in ornitologe strokovnjake.
Škocjanskemu zatoku privlačnost območja nekoliko zmanjšuje Luka Koper s številnimi
žerjavi, skladišči in drugimi za obiskovalce naravnega rezervata vsiljivimi zgradbami v
neposredni bližini. Montrose Basinu pa podoba mesta v ozadju zanimivo dopolnjuje veduto
in vizualno poveže rezervat z urbanim okoljem. (Šalaja, Mozetič, Božič, 2004 in Montrose
Basin…, 2002)
7.2.1.11. Ostali kriteriji
V obeh upravljalnih načrtih so bili uporabljeni še nekateri dodatni kriteriji, s katerimi so bile
opisane še druge lastnosti v obeh rezervatih.
V upravljalnem načrtu Škocjanskega zatoka je predstavljen kriterij nenadomestljivost, ki
izhaja iz dejstva, da območje kot celota zaradi svoje specifične lege, zgodovine nastajanja in
splošnih značilnosti slovenske obale ni fizično nadomestljivo. Vse habitatne tipe območja je
teoretično možno nadomestiti, vendar vzdolž slovenske obale ni primernih obmorskih slanih
ravnic, ki niso pod močnim antropogenim vplivom.
Posegi z verjetnim negativnim vplivom na pomembne značilnosti v rezervatu, so obravnavani
kot kriterij, ki se nanašajo na možno izumrtje redke močvirske sklednice Emys orbicularis ob
obsežnih zemeljskih delih v rezervatu. Specifičen način upravljanja Škocjanskega zatoka,
načrtovanje obnove in izboljševanje življenjskih pogojev v njem, naj bi imela na večino
organizmov in drugih pomembnih značilnosti sicer ugoden vpliv. (Šalaja, Mozetič, Božič,
2004)
V upravljalnem načrtu Montrose Basina je med kriteriji izpostavljen javni interes v rezervatu
saj se v njem odvijajo različne rekreativne aktivnosti (jadranje, opazovanje ptic, nabiranje vab
za ribolov, ribolov in športni lov). Ker so vse te aktivnosti potencialno škodljive za dobrobit
rezervata se jih omejuje z izdajanjem dovolilnic. Informacijski center je glaven vir informacij
za vse obiskovalce rezervata, katerega cilj je predstaviti vrednosti estuarjev z vsemi
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življenjskimi organizmi. Obiskovalce skuša zadovoljiti z izrednim razgledom na estuar in s
številnimi teleskopi ter neposrednim prenosom dogajanja iz rezervata, kar naj bi odvrnilo
obiskovalce od samostojnega raziskovanja rezervata. Temu v namen so organizirana vodstva
po rezervatu.
Izpostavljena kriterija sta tudi izobraževanje in raziskovanje, ki se načrtno vzpodbujata.
Izobraževanje je namenjeno vsem starostnim skupinam in se ga izvaja v naravovarstvenem
centru ter na terenu. Raziskave pa prispevajo k boljšemu poznavanju kopnih habitatov in
različnih procesov, ki se dogajajo v estuarju. Raziskave tokov v bazenu, onesnaževanja in
vplivov dvigovanja gladine morja so pomembne za boljše poznavanje naravnih procesov na
območju rezervata hkrati pa so uporabne za študije v podobnih naravnih okoljih. (Montrose
Basin…, 2002)

Slika 3: Vodomec (Alcedo atthis), v Sloveniji močno ogrožena ptičja vrsta.

Fotografirano: marec 2005
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7.3. Opredelitev pomembnih značilnosti rezervata, ki rezervat umeščajo v
nacionalni in mednarodni varstveni prostor
Opisu zavarovanega območja in njegovih posameznih sestavin ter vrednotenju le teh, sledi
opredelitev najpomembnejših značilnosti v rezervatu. Opredelitev se izdela na podlagi
dokumentarnega gradiva, pridobljenega s številnimi raziskavami in popisi v rezervatu.
Oceni se pomembnost posameznih značilnosti rezervata, z vidika nacionalne in mednarodne
vloge rezervata. Ugotovitve se zapišejo v pregledni shemi.
Na podlagi te opredelitve se izdelajo dolgoročni cilji upravljanja rezervata, ki so izhodišča za
vse nadaljnje postopke upravljanja.
Tabela 3: Primerjava pomembnih značilnosti v Škocjanskem zatoku in Montrose Basinu z
vidika nacionalne in mednarodne pomembnosti.
Značilnost

Nacionalni pomen
Škocjanski zatok

Velikost
Geologija

9

Habitati

9slano močvirje z
obmorskim ločjem
9združba halofitnih
enoletnic 9združbe
halofitnih trajnic
9Salicornia patula
9Arthrocnemum
glaucum
9Arthrocnemum
fruticosum
9Suaeda maritima
9Salsola soda
9Spergularia marina
9Spergularia media
9Puccinellia
festuciformis
9Puccinellia
fasciculata
9Limonium
narbonense
9Aster tripolium
9Juncus maritimus
9Triglochin
maritimus
9Plantago cornuti
9Carex extensa
9Artemisia
caerulescens

Rastlinske
vrste

Mednarodni pomen

Montrose Basin
9
9razkrita
postglacialna
sedimentacija
morja
9slana močvirja
9trstičje

9Ruppia
maritima
9Zostera noltii
9Zostera
angustifolia
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Živalske
vrste

9Parapholis incurva
9Centaurium
tenuiflorum
9svilnica
9brškinka
9rakar
9srpična trstnica
9mala bela čaplja
9raca žličarica
9kreheljc
9liska
9veliki škurh
9primorska
sladkovodna kozica
9dimasta miš
9poljska rovka

Zgodovina

Obiskovalci

9

9labod grbec
9duplinska
kozarka
9žvižgavka
9dolgorepa raca
9raca žličarica
9gaga
9školjkarica
9črnorepi
kljunač
9veliki žagar

9čapljica
9beločeli
deževnik
9zelena krastača

9kratkokljuna gos
9siva gos
9veliki prodnik
9rdečenogi
9martinec

9solinarica

9losos
9morska postrv
9arheološko
najdišče
rimskega
taborišča
9

Vir: Šalaja, Mozetič, Božič, 2004 in Montrose Basin…, 2002
Iz tabele je moč razbrati katere značilnosti v obeh rezervatih so ključnega pomena za njuno
zavarovanje in jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju upravljanja. Izpostavljeni so habitati
in rastlinske ter živalske vrste v obeh območjih. V tabeli so navedeni zgolj tisti za katere se je
ocenilo, da je njihova prisotnost v rezervatu nacionalno in mednarodno pomembna, saj je
večina primerov na seznamu ogroženih vrst. V tabeli so ovrednotene tudi značilnosti velikost,
geologija, zgodovina in obiskovalci, ker predstavljajo pomembne vsebine zavarovanega
območja.
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7.4. Predstavitev izvedbenega dela načrta upravljanja
Izvedbeni del je vsebinsko najpomembnejši del načrta upravljanja. Zbrane podatke o
zavarovanem območju, vrednotenje njegovih lastnosti in njegovo ocenjevanje v širšem
nacionalnem in tudi mednarodnem kontekstu, se v tem delu združi v objektivne predloge,
oziroma v možne načine upravljanja. To so t.i. dolgoročni cilji upravljanja. Iz njih izhajajo
operativni cilji in upravljavske strategije, s katerimi se določi ukrepe in pristope, ki bodo te
cilje (operativne) dosegli.
7.4.1. Dolgoročni cilji upravljanja rezervatov
Že ime dolgoročni cilji, pove, da to niso specifični cilji, temveč smernice za izvajanje varstva
v zavarovanem območju. Pri njihovem določanju se upoštevajo naravne lastnosti območja,
tako pomembne živalske in rastlinske vrste, kot tudi agresivne in večinoma neavtohtone,
prinešene vrste. Pri izboru dolgoročnih ciljev se oceni pomen vzdrževanja občutljivih
habitatov, varstva redkih ali ogroženih vrst, vzdrževanja tipičnih lastnosti rezervata ali
spodbujanja raznolikosti habitatov. Upošteva se tradicionalnost rabe območja, ki je velikokrat
glavni dejavnik pri oblikovanju habitatov in posledično vodi k njihovem vzdrževanju.
Pomemben izziv načrtovanja je uskladitev upravljavskih posegov z naravnim potekom
razvoja v rezervatu. Upoštevani so tudi vsi zunanji dejavniki, ki imajo vpliv na rezervat,
posebna pozornost pa je namenjena vplivom na robne habitate. Nenazadnje pa imajo velik
vpliv tudi socialno – ekonomski faktorji, kot so raziskovalne dejavnosti, izobraževanje,
ekoturizem, rekreacija in druge javne rabe prostora. (Eurosite Management Planning Toolkit,
2005)
Na upravljanje obeh rezervatov vplivajo različni dejavniki znotraj zavarovanega območja in
tudi tisti izven njega. Med notranje dejavnike, ki imajo vpliv na upravljanje sodijo agresivne
rastlinske vrste in njihova močna razrast, dominantne živalske vrste in posledično naravno
neravnovesje z ostalimi vrstami, nihanja gladine vode, človeške aktivnosti, ki povzročajo
motnje in drugi dejavniki.
K zunanjim dejavnikom prištevamo potencialno onesnaževanje z vodotoki, zvočno in
svetlobno polucijo, spremenjeno rabo kulturnih površin, ki so vir hrane nekaterim živalskim
vrstam in nenazadnje nikoli zadostna finančna podpora rezervatu. (Spellererg, 1992)
7.4.1.1. Dolgoročni cilji za Naravni rezervat Škocjanski zatok
1. Naravni rezervat Škocjanski zatok urediti in upravljati kot pomembno območje naravnih
vrednot v evropski mreži območij Natura 2000, mreži severno-jadranskih mokrišč in v
okviru nacionalnih zavarovanih območij s pomembnimi populacijami ciljnih vrst in
habitatov, ogroženih na nacionalni in mednarodni ravni.
2. Zagotoviti izvajanje razvojnih funkcij rezervata, odprtega za javnost, ki bo ob
upoštevanju varstva naravnih vrednot omogočal sprostitev in oddih ter kakovostno
doživljanje narave za obiskovalce in lokalne prebivalce.
3. Zagotoviti izvajanje izobraževalne funkcije za lokalne in druge izobraževalne ustanove,
kot tudi posameznike ter izvajanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti.
4. Uporabiti območje kot modelni primer dobre naravovarstvene prakse in s tem pozitivno
vplivati na nacionalno okoljsko politiko in iniciative.
(Šalaja, Mozetič, Božič, 2004)
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7.4.1.2. Dolgoročni cilji za Lokalni naravni rezervat Montrose Basin
1. Vzdrževati, kjer je to mogoče, naravne geomorfološke procese v rezervatu
2. Vzdrževati in kjer je mogoče povečati pokrajinsko vrednost pol-naravnih in antropogenih
habitatov, s posebnim ozirom na poloje, slano močvirje, trstičje, reko South Esk in
sanirano odlagališče odpadkov
3. Vzdrževati in kjer je mogoče, povečati kmetijske površine, ki jih uporabljajo živali iz
rezervata.
4. Varovati in če je potrebno, spodbujati karakteristične estuarske vrste in redke ter ogrožene
vrste, zapisane v načrtu upravljanja, posebej tiste, zaradi katerih je območje zavarovano
kot Posebno varstveno območje (SPA).
5. Omogočati in spodbujati zasebno in javno rabo rezervata, ne da bi bil ob tem ogrožen
varstveni namen.
6. Povečati zanimanje javnosti za rezervat z zagotavljanjem in vzdrževanjem kvalitetnega
centra za obiskovalce in ostalih interpretativnih pripomočkov, ne da bi bil ob tem ogrožen
varstveni namen.
7. Spodbujati izobraževalne programe v rezervatu, ne da bi bil ob tem ogrožen varstveni
namen.
8. Spodbujati raziskovalne dejavnosti v rezervatu in dati prednost tistim, ki bodo prispevale
k doseganju dolgoročnih upravljavskih ciljev, ne da bi bil ob tem ogrožen varstveni
namen.
9. Izpolniti vse zahteve in izvajati načrt upravljanja.
(Montrose Basin…, 2002)
7.4.1.3. Primerjava dolgoročnih ciljev v obeh rezervatih in njihova analiza
Dolgoročni cilji pojasnjujejo prednostne naloge v rezervatu in so smernice za določanje
ukrepov oziroma izvajalskih projektov v njem. V Škocjanskem zatoku in Montrose Basinu se
prednostni nalogi upravljanja rezervata razlikujeta, zaradi različnih naravnih značilnosti in
ohranjenosti okolja. Ker je ohranjenost naravnega okolja v Montrose Basinu dobra, je
prednostna naloga v rezervatu to stanje vzdrževati. V Škocjanskem zatoku je slabo stanje
okolja vzrok za njegovo ureditev in izboljšanje, hkrati pa je cilj, upravljati ga kot pomembno
območje naravnih vrednot v okviru nacionalnih in mednarodnih varstvenih politik (evropska
mreža območij Natura 2000, mreža severno-jadranskih mokrišč). Med dolgoročnimi cilji v
Montrose Basinu varstvena politika ni posebej izpostavljena, vendar deveti dolgoročni cilj to
povzame, kot izpolnjevanje vseh zahtev oziroma določil.
Zaščita pomembne populacije ciljnih vrst in habitatov iz seznamov ogroženih vrst je
dolgoročni cilj obeh rezervatov. Cilj rezervata v Montrose Basinu je tudi povečanje
pokrajinske vrednosti naravnih in pol – naravnih habitatov. Velik potencial rezervata je v
kmetijskih površinah (pašniki in polja), ki jih za hranjenje in gnezdenje uporabljajo predvsem
ptice.
Poleg naravovarstvenega vidika, so v dolgoročnih ciljih obeh rezervatov določene smernice
uporabe rezervata za javnost. Določanje primernega razmerja med strogim režimom varstva
in njegovim nasprotjem, prisotnostjo človeka na takem območju, je težko uravnovesiti. V
zavarovanih območjih, ki so namenjena tudi obisku ljudi, se ravnovesje med varstvom in
obiskovalci rezervata išče na različne načine.
Dolgoročni cilji v Škocjanskem zatoku predvidevajo takšno ureditev, ki bo omogočala
sprostitev in oddih ter kakovostno doživljanje narave za obiskovalce, hkrati pa zagotavljajo
izvajanje izobraževalnih in znanstveno – raziskovalnih dejavnosti. V primeru Škocjanskega
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zatoka bo območje namenjeno za obiskovalce fizično ločeno od strožje varovanega dela in
interakcija med obema bo minimalna. Ureditev informativnega centra za obiskovalce,
opazovalnega stolpa in krožne učne poti naj bi zadovoljili stik obiskovalcev z naravnim
območjem.
Doloročni cilj v Montrose Basinu je vzpodbujanje zasebne in javne rabe rezervata. Ker so v
območje rezervata vključene tudi kmetijske površine je pogoj za uspešno upravljanje in
varstvo območja stalno dogovarjanje med lastniki zemlje v rezervatu. Kot lokalni naravni
rezervat je njegova vloga v veliki meri namenjena obiskovalcem, to pa pomeni križanje
interesov med kmetovalci, varstvom in javnostjo. Torej dolgoročni cilj vzpodbujanje zasebne
in javne rabe rezervata pomeni sorazmeren vpliv med varstvenim režimom, kmetijskimi
dejavnostmi in obiskovalci v rezervatu. Kvaliteten center za obiskovalce z interpretativnimi
pripomočki in opazovalnimi kamerami nameščenimi po rezervatu obiskovalcem približa živo
naravo, naravna konfiguracija terena, pa iz roba rezervata omogoča pogled na estuar.
Sprehajalne poti namenoma niso urejene, da odvračajo obiskovalce od približevanja estuarju.
Javna raba rezervata je namenjena tudi športnemu lovu na ptice in ribolovu, ki sta omejena z
dovolilnicami in terminsko ter območno določena. Enako pa je določena tudi cona za
jadralce. Eden izmed dolgoročnih ciljev je tudi povečanje zanimanja javnosti za rezervat v
naravovarstvenem smislu. K njegovemu uresničevanju je veliko prispevala obnova centra za
obiskovalce v letu 2004, ki bo končala stagnacijo števila obiskovalcev izpred zadnjih petih
let. Tako kot v Škocjanskem zatoku, so tudi v Montrose Basinu izobraževalne in znanstveno
– raziskovalne dejavnosti pomembne funkcije rezervata, katere se bo razvijalo tudi v
prihodnje.
Zadnji cilj, zastavljen v Škocjanskem zatoku, uporabiti območje kot modelni primer dobre
naravovarstvene prakse in s tem pozitivno vplivati na nacionalno okoljsko politiko in
iniciative je zahtevna naloga za DOPPS, da postavi smernice novim načinom upravljanja
slovenskih zavarovanih območij.
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7.5. Predstavitev pomena coniranja rezervata v načrtu upravljanja
Cone upravljanja so okrožja oziroma deli zavarovanega območja oblikovani za upravljavske
namene. Razdelitev površja rezervata na cone in uporaba le-teh kot orodja za upravljanje,
olajšuje razumevanje umestitve in konkretizacije varstvenih režimov v prostor. Cone v
načrtih upravljanja se določajo na podlagi ekoloških ali funkcionalnih kriterijev.
7.5.1. Cone v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok
Osnovne cone rezervata določa Zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok, ki z vidika
prevladujočih habitatov in varstvenega režima rezervat razdeli v dve območji:
• 1.območje (sladkovodni del rezervata - Bertoška bonifika, velikosti 32,59 ha) in
• 2.območje (brakični del rezervata - laguna z Jezercem in obrobnimi območji, velikosti
89,35 ha) s strožjim varstvenim režimom.
Coniranje območja rezervata je smiselno glede na ekološke in tudi funkcionalne kriterije.
Pri coniranju glede na ekološke kriterije je za izhodišče upoštevana razdelitev v dve območji
na podlagi Zakona o naravnem rezervatu Škocjanski zatok. Ekološke cone so opredeljene na
podlagi predvidenih habitatnih tipov, ki bodo s sanacijo in renaturacijo (obnovo) oblikovani
na območju rezervata. Nastale ekološke cone bodo po zaključku obnove rezervata deležne
precej različnih načinov upravljanja.
1. območje: sladkovodni del rezervata – Bertoška bonifika
Ekocona 1: Sladkovodno močvirje s sestoji trstičja
Ekocona 2: Vlažni in močvirni travniki
Ekocona 3: Slanišče v trikotniku
Ekocona 4: Ara s pritokom v rezervat
Ekocona 5: Obrobni predeli 1. območja
2. območje: brakični del rezervata – laguna z Jezercem in obrobjem
Ekocona 6: Laguna
Ekocona 7: Robni habitati
Ekocona 8: Gnezditveni otočki brez vegetacije
Ekocona 9: Jezerce
Ekocona 10: Obrobni predeli 2. območja
Pri coniranju na funkcionalne enote se upošteva predvsem dostopnost za obiskovalce. Glede
na to ali je cona v funkciji varstvenih ciljev rezervata, kjer neposredni dostop obiskovalcem
ni dovoljen in je glavni cilj ohranjanje redkih in ogroženih habitatov, ptic in biotske pestrosti,
ali pa je v funkciji razvojnih ciljev rezervata, torej namenjena izvajanju izobraževalne,
raziskovalne in rekreativne funkcije rezervata.
V rezervatu seveda prevladujejo cone, namenjene ohranjanju narave. Po funkcionalnih
kriterijih je rezervat razdeljen v tri cone:
Funkcionalna cona 1: Sladkovodni del rezervata na Bertoški bonifiki, namenjen izključno
varstvenim ciljem
Funkcionalna cona 2: Laguna z Jezercem in strogo varovanimi robnimi habitati in
gnezditvenimi otočki
Funkcionalna cona 3: Območje, namenjeno obiskovalcem
(Šalaja, Mozetič, Božič, 2004)
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Karta 5: Ekološke cone v Škocjanskem zatoku in meja rezervata.
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Karta 6: Načrtovani habitati na območju Škocjanskega zatoka.
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7.5.2. Cone v Lokalnem naravnem rezervatu Montrose Basin
Coniranje rezervata je narejeno na podlagi ekoloških in funkcijonalnih kriterijev, kot kriterij
pa je uporabljeno tudi lastništvo zemlje v rezervatu. V nekaterih primerih con je lastništvo
prednostni kriterij, kar otežuje sklepanje dogovorov o varstvenih posegih v teh conah. Tak
primer je cona Balwyllo.
Ekološki kriteriji opredeljujejo cone na podlagi različnih habitatnih tipov, ki se v rezervatu
pojavljajo. Torej so po conah razporejeni predeli muljastih polojev v pasu bibavice, vse
oblike obalnih habitatov (vse oblike slanih mokrišč, zaslanjeno trstičje in sladkovodno
močvirje), habitati na kmetijskih zemljiščih (travnate površine s polslanimi lužami, pašniki in
polja), grmičevja in gozdiči ter reka South Esk. Funkcionalni kriteriji cone opredeljujejo na
podlagi varstvenih, kmetijskih in ostalih komercialnih, rekreacijskih, izobraževalnih in
raziskovalnih dejavnosti na območju rezervata.
V rezervatu Montrose Basin je izdelanih 18 con, katere zajemajo vse tri kriterije. Coniranje,
ki upošteva večje število kriterijev, cono definira z vplivnejšim kriterijem, kar lahko vodi v
posploševanje lastnosti v coni in zato neprimerno izbiro strategije upravljanja.
Osemnajst con v rezervatu (Montrose Basin…, 2002):
1. cona: Muljasti poloji severno od mediane struge South Esk v bazenu
2. cona: Muljasti poloji južno od mediane struge South Esk v bazenu
3. cona: Lurgies – občasno poplavljeni pašniki
4. cona: Struga reke South Esk – prodnata struga s hitrim rečnim tokom, obrežna vegetacija
in pasova stalnih pašnikov in gozdič jelše in gloga.
5. cona: Trstičje Bridge of Dune – pretežno suho trstičje v pasu bibavice, ki kaže položaj
stare rečne struge.
6. cona: Balwyllo – polja, ki so del Kmetije Balwyllo.
7. cona: Base of Drum – polja.
8. cona: Drum of Dun – polja in majhno a bogato močvirnato območje ob reki.
9. cona: Trstičje Mill Burn – raznoliko, prehodno območje od blatnih polojev, slanega
mokrišča, trstičja, močvirja do redko poplavljenih travišč.
10. cona: Polja Mains of Dune – večinoma povsem obdelovalna zemlja, del imenovan Sea
Cook je od leta 2002 zatravljen in s preurejenim odtočnim sistemom oblikovan v
močvirni travnik.
11. cona: Pašniki Mains of Dune – območje stalnih pašnikov v različnih fazah kmetijskega
izboljšanja (močno travnati, bogati z deteljo, zgolj pašeni, zgolj košeni).
12. cona: Slano mokrišče – breg bazena in rob muljastih polojev
13. cona: Tayocock in Gilrivie – območje polj dveh kmetij, ki vsebuje tudi dva gozdiča,
brakični pašnik in strm in z gosto travo porasel predel, ki se nadaljuje v močvirje in
slano mokrišče.
14. cona: Sanirano odlagališče odpadkov Tayock – antropogeno nastalo območje, z bregom
in posameznimi predeli zaslanjene prsti, ki je slabo rodovitna in na kateri slabo
uspeva trava, porašča ga grmičevje in antropogeno zasajeno drevje.
15. cona: Slano mokrišče Rossie – kratko popašeno območje slanega močvirja (divji zajci) in
gosto travnatega slanega močvirja, ki je redko poplavljeno.
16. cona: Mac'Donald park – ozek pas mokrotnega gozda
17. cona: Nasip Sa'ty – to območje ni v sklopu naravnega rezervata, je pa SSSI območje in je
last Scottish Wildlife Trust-a. Večina območja je slano mokrišče, južni del je rahlo
dvignjen in gozdnat.
18. cona: Območje informacijskega centra – območje urejeno za obiskovalce (informacijski
center, stena za gnezdenje lastovk, učni ribnik, piknik prostor in parkirišče).
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Karta 7: Cone v Montrose Basinu in meja rezervata.
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Karta 8: Habitati v Montrose Basinu in meja rezervata.
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7.6. Predstavitev upravljavskih strategij in operativnih ciljev v načrtu
upravljanja
Iz dolgoročnih ciljev izhajajo operativni cilji, ki odgovarjajo oziroma ustrezajo t.i. SMART
testu (specifični, merljivi, dosegljivi, realni, časovno določljivi) in morajo biti praktično
izvedljivi v petletnem obdobju načrta upravljanja. Če je mogoče, so opredeljeni kvantitativno
oziroma je njihova izvršitev merljiva. Ker se izvajanje operativnih ciljev ponavadi upošteva
za določanje uspešnosti upravljanja zavarovanega območja, je pomembna točnost njihove
opredelitve.
Za doseganje posameznega operativnega cilja se določi upravljavska strategija oziroma več
strategij, če je potrebno. Upravljavske strategije segajo na vsa področja aktivnosti v rezervatu,
od ohranjanja in povečanja habitatov, javne rabe rezervata, upravljanja z inventarjem
območja do zaposlovanja osebja, varnosti zaposlenih in obiskovalcev in izvajanja zakonskih
določil.
Način izbora primernih upravljavskih strategij, se med načrtoma upravljanja Škocjanskega
zatoka in Montrose Basina razlikuje.
V načrtu upravljanja za Naravni rezervat Škocjanski zatok, so upravljavske strategije jasno
opisane metode, za izvedbo določenega operativnega cilja. Upravljavske strategije so
prilagodljive ob morebitnih spremembah razmer na terenu in vključujejo časovno razdobje v
katerem se morajo izvesti oziroma je njihovo izvajanje opredeljeno kot stalno potrebno.
Vrstni red njihove navedbe odraža prioritetne naloge teh strategij.
Način določanja strategij upravljanja, ki je uporabljen v načrtu upravljanja za Lokalni naravni
rezervat Montrose Basin, uporablja standardni format izbora strategij upravljanja. Standardni
format upravljavskih strategij je sklop različnih usmeritev upravljanja, ki se razlikujejo glede
na področje upravljanja (habitati, vrste, javna raba rezervata, raziskovanje, izobraževanje).
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Tabela 4: Standardne upravljavske strategije po področjih upravljanja.
Področja upravljanja
A Upravljanje
habitatov

B Upravljanje vrst

C Proučevanje in
raziskovanje

Upravljavske strategije
A1 Brez posredovanja
A2 Omejeno posredovanje
A3 Aktivno upravljanje
B1 Brez posredovanja
B2 Nadzor in zmanjšanje
B3 Vzpodbujanje in
povečanje
B4 Ponovno uvajanje vrste
B5 Uvedba nove vrste
C1 Brez možnosti
raziskovanja
C2 Izredno raziskovanje
C3 Omejeno raziskovanje
C4 Vzpodbujeno
raziskovanje
D1 Minimalna promocija
D2 Delna promocija

D Izobraževanje

D3 Aktivna promocija

D4 Intenzivna promocija

E Javna raba in
rekreacija

E1 Zaprto – dostop ni
dovoljen
E2 Omejen dostop

Razlaga upravljavskih strategij
Naraven razvoj habitatov.
Naraven razvoj v okviru določenih meja.
Ustvariti ali vzdrževati določen habitat.
Ukrepi niso zaželeni.
Ukrep potreben za vzdrževanje ali omejitev
posamezne populacije.
Ukrep potreben za povečanje števila vrste ali
skupine vrst.
Ponovno uvajanje vrste, ki je bila v
preteklosti že tam.
Naselitev nove vrste, ki se prej še ni pojavila.
Raziskovanje ni dovoljeno; ogroženo/nevarno
območje.
Omogočeno, če koristi upravljanju rezervata.
Za manjše skupine, kjer in kadar je primerno.
Raziskovanje je zaželeno.
Izobraževalne dejavnosti so nezaželene;
ogroženo/nevarno območje.
Izobraževalne dejavnosti se ne spodbujajo,
interpretativni pripomočki niso zagotovljeni.
Območje je namenjeno izobraževanju;
lokalna promocija se spodbuja in na
razpolago je interpretativni material
(pojasnjevalne table, brošure).
Upravljanje z namenom izobraževanja
(informativni center, pojasnjevalne table,
urejene poti).
Območje strogega varstva.
Dostop možen le za nadzor občutljivih
območij.
Dostop možen z dovoljenjem upravljavca.

E3 Delno dovoljen dostop
E4 Dovoljen dostop
Vir: Site Management Plans for Nature Conservation, 1991, str. 11.
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7.6.1. Operativni cilji za Naravni rezervat Škocjanski zatok
1. cilj:
2. cilj:
3. cilj:

4. cilj:
5. cilj:
6. cilj:
7. cilj:
8. cilj:
9. cilj:
10. cilj:
11. cilj:
12. cilj:
13. cilj:

Ustvariti 12ha odprtih sladkovodnih površin in trstičja na bertoški bonifiki,
primernih za gnezdenje čapljice in drugih vrst ptic s podobnimi ekološkimi
zahtevami, kot tudi za vodne ptice na selitvi in prezimovanju do konca marca 2005.
V letu 2005 oblikovati in kasneje upravljati 13 ha vlažnih in močvirnih travnikov,
primernih za gnezdenje polojnika, kot selitvena postaja ter kot prezimovališče za
nacionalno pomembne populacije vodnih ptic, kot sta žvižgavka in raca žlicarica.
Obnoviti pol-naravne funkcije in pogoje v brakični laguni z odstranitvijo 200.000m3
sedimenta iz lagune, oblikovati osrednjo poglobitev in sekundarne kanale v letu
2005, ki bodo omogočali plimovanje in pretok vode po celem vodnem telesu z
namenom vzpostavitve ponovne povezave z morskim ekosistemom ter povečanja
nacionalno pomembnih populacij prezimujočih ptic, kot so liska, race in druge vrste,
ki se prehranjujejo s potapljanjem.
Obnoviti, oblikovati in povečati habitate na robu lagune, in sicer 25 ha slanih
muljastih tal za razrast halofitne vegetacije, 1.5 ha morskih močvirij z obmorskim
ločkom in 1 ha gnezditvenih otočkov brez vegetacije do konca leta 2005.
Upravljati robne habitate z namenom povečanja gnezdeče populacije beločelega
deževnika (5-10 parov) in zagotoviti ustrezne pogoje za gnezditev male čigre.
Upravljati in vzdrževati Jezerce in obrobno trstičje za gnezdenje 1-3 parov čapljice,
8-10 parov rakarjev, 6-10 parov svilnic ter drugih močvirskih ptic.
Izboljšati in vzdrževati potrebno kakovost vode za vzpostavitev in ohranjanje
ugodnih ekoloških pogojev in statusa habitatov na območju celotnega rezervata.
Razviti in vzdrževati pozitivno podobo rezervata pri glavnih ciljnih skupinah
(obiskovalci, lokalno prebivalstvo) in pri javnih službah.
Do leta 2008 zgraditi načrtovano parkovno infrastrukturo (informacijski center,
centralna opazovalnica, opazovalni stolp, učne poti z opremo, itd.), ki bo ljudem
omogočala kakovostno doživljanje narave in jim posredovala ključna sporočila.
V letu 2004 pripraviti in kasneje izvajati izobraževalni program rezervata za
izobraževalne ustanove in glavne ciljne skupine.
Vzpodbujati raziskave študentov, dijakov, drugih izobraževalnih skupin in
raziskovalnih ustanov v rezervatu.
Ustvarjati prihodek iz virov, skladnih z glavnimi naravovarstvenimi cilji rezervata.
Izvajati varstveni režim in ostale upravljavske naloge v skladu z Zakonom o
naravnem rezervatu Škocjanski zatok, Uredbo o koncesiji za upravljanje NRŠZ,
koncesijsko pogodbo in Zakonom o ohranjanju narave.
(Šalaja, Mozetič, Božič, 2004)

Operativni cilji in njihove strategije upravljanja se za petletno obdobje upravljalnega načrta
nanašajo na ustvarjanje in oblikovanje novih habitatov in obnovitev in vzdrževanje že
obstoječih na območju Bertoške bonifike (1. in 2. cilj), brakične lagune (3.,4. in 5. cilj) in
Jezerca (6.cilj). Zajemajo še izboljšanje in vzdrževanje kakovosti in količine vode za
vzpostavitev in ohranjanje ugodnih ekoloških pogojev. Nanašajoč na obiskovalce v rezervatu
pa se osredotočajo na razvoj in vzdrževanje pozitivne podobe rezervata, na izgradnjo
parkovne infrastrukture, pripravo in izvajanje izobraževalnega programa in vzpodbujanje
raziskovalnih dejavnosti. Trženje oziroma ustvarjanje prihodkov iz virov, skladnih z glavnimi
naravovarstvenimi cilji rezervata in izvajanje varstvenega režima in ostalih upravljavskih
nalog so zadnji od operativnih ciljev, katere bo potrebno uresničiti do konca leta 2008.
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Izvedbeni del načrta upravljanja za Naravni rezervat Škocjanski zatok, poleg navedbe
dolgoročnih ciljev, operativnih ciljev in strategij za njihovo doseganje vsebuje tudi ukrepe
oziroma projekte. To so točno opredeljene akcije, s točnimi navodili za izvedbo posameznega
projekta. Projekti so osnova za kontrolo in napovedovanje stroškov ter za poročanje in
pregledovanje opravljenega dela. Prednost je bila dana tistim projektom, ki imajo prednostne
cilje.
7.6.2. Operativni cilji za Lokalni naravni rezervat Montrose Basin
1. cilj:
2. cilj:
3. cilj:
4. cilj:
5. cilj:
6. cilj:
7. cilj:
8. cilj:
9. cilj:

Vzdrževati, kjer je to mogoče, naravne geomorfološke procese v conah
1,2,4,9,12,13,15 in 16.
Vzdrževati in kjer je mogoče povečati pokrajinsko vrednost pol-naravnih in
antropogenih habitatov, s posebnim ozirom na poloje, slano močvirje, trstičje, reko
Sauth Esk in sanirano odlagališče odpadkov.
Vzdrževati in kjer je mogoče, povečati kmetijske površine, v conah 3,6,7,8,10,11 in
13, ki jih uporabljajo živali iz rezervata.
Varovati in če je potrebno, spodbujati karakteristične estuarske vrste in redke ter
ogrožene vrste, zapisane v načrtu upravljanja, posebej tiste, zaradi katerih je
območje zavarovano kot Posebno varstveno območje (SPA).
Omogočati in spodbujati zasebno in javno rabo rezervata, ne da bi bil ob tem
ogrožen varstveni namen.
Povečati zanimanje javnosti za rezervat z zagotavljanjem in vzdrževanjem
kvalitetnega centra za obiskovalce in ostalih interpretativnih pripomočkov, ne da bi
bil ob tem ogrožen varstveni namen.
Spodbujati izobraževalne programe v rezervatu, ne da bi bil ob tem ogrožen
varstveni namen.
Spodbujati raziskovalne dejavnosti v rezervatu in dati prednost tistim, ki bodo
prispevale k doseganju dolgoročnih upravljavskih ciljev, ne da bi bil ob tem ogrožen
varstveni namen.
Izpolniti vse zahteve in izvajati načrt upravljanja.
(Montrose Basin…, 2002)

Operativni cilji v načrtu upravljanja za Lokalni naravni rezervat Montrose Basin ostajajo
enaki dolgoročnim ciljem v rezervatu. Točneje so opredeljene le cone njihovega izvajanja.
Pristop k upravljanju rezervata, določenega z operativnimi cilji, definira izbor upravljavskih
strategij. Za razliko od upravljavskih strategij izbranih za izvrševanje operativnih ciljev v
Škocjanskem zatoku, so te opredeljene z standardno izdelanimi možnostmi upravljanja
(tabela 4), s katerimi je omogočen sistematičen pregled vseh načinov upravljanja v rezervatu.
Vsakemu operativnemu cilju, v načrtu upravljanja za Lokalni naravni rezervat Montrose
Basin, sledi opis glavnih ukrepov za njegovo doseganje. Ukrepi, s poudarkom na varstvu in
ohranjanju narave, se na terenu že izvajajo ali pa se bodo še začeli. Njihovi rezultati se kažejo
v rezervatu in v primeru pozitivnih učinkov se upravljanje z njimi nadaljuje. Če se oceni, da
ima upravljanje veliko stranskih učinkov na ostale aktivnosti v rezervatu (npr. na kmetovanje,
rekreacijo, izobraževanje) se preučijo nove možnosti upravljanja.
Razlagi vseh operativnih ciljev in upravljavskih strategij, v načrtu upravljanja, sledi navedba
omejitev v okviru katerih so spremembe okolja v rezervatu še dovoljene.
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Skrajne meje še sprejemljivih sprememb v rezervatu so določene za:
• geomorfološke procese (sedimentacija in erozija)
• habitate (blatnim polojem, slanemu mokrišču, trstičju, barju in obrečnim habitatom),
• obdelovalne površine v rezervatu,
• živalske in rastlinske vrste,
• zasebno in javno rabo rezervata,
• izobraževalne dejavnosti in
• raziskovalne dejavnosti.
V primeru prekoračitve določenih limit, se uvedejo novi upravljavski ukrepi, ki zagotovijo
primernejše upravljanje. (Montrose Basin…, 2002)

7.6.3. Načini določanja upravljalnih postopkov v načrtu upravljanja za Škocjanski
zatok in Montrose Basin
V izvajalnem delu upravljalnih načrtov se določijo cilji upravljanja in postopki, ki vodijo do
njihove uresničitve. Pristopa k uresničitvi operativnih ciljev se med obravnavanima načrtoma
upravljanja nekoliko razlikujeta. Sledi navedba enega izmed operativnih ciljev iz vsakega
načrta upravljanja in podajanja upravljavskih strategij ter ukrepov za njihovo izvajanje.

7.6.3.1. Primer petega operativnega cilja in upravljavskih strategij z ukrepi, povzeto iz načrta
upravljanja za Naravni rezervat Škocjanski zatok, 2004-2008.
Cilj 5: Upravljati robne habitate z namenom povečanja gnezdeče populacije beločelega
deževnika (5-10 parov) in zagotoviti ustrezne pogoje za gnezditev male čigre
Upravljalske strategije
5.1. Oblikovanje in vzdrževanje ugodnih gnezditvenih pogojev za beločelega deževnika in
malo čigro (2005+)
Ukrepi
•

Vzdrževanje ustreznih vodostajev v laguni za gnezdeče vrste ptic, kot sta beločeli
deževnik in mala čigra.

V času pred začetkom gnezditvene sezone male čigre (do sredine-konca aprila) je zaželjen
vpliv plime do kote +40 cm. Morebitne ekstremne plime nad to vrednostjo se kontrolira
zaradi gnezdenja beločelega deževnika. Od konca aprila do sredine julija sledi obdobje
kontrole plimovanja. V tem času najvišja plima me sme presegati kote +25 cm.
•

Določitev in oblikovanje gnezditvenih površin brez vegetacije za beločelega deževnika na
obrobnih območjih lagune (poloji)
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Na cca. 10 dvignjenih predelih območja s halofitnimi trajnicami, se 5 cm pod površjem položi
plastično folijo nepravilnih oblik za omejevanje rasti vegetacije. Ti predeli naj imajo razpon
velikosti od 5-20 m2. Nekatere izmed teh folij naj imajo luknje, ki bodo omogočile razvoj
posameznih šopov vegetacije.
•

Upravljanje z vegetacijo na površinah namenjenih gnezdenju beločelega deževnika na
obrobnih območjih lagune (poloji)

Po potrebi se plast mulja nad plastično folijo, ko se ta zaraste z vegetacijo, odstrani in
nadomesti s sedimentom pridobljenim iz trajno potopljenih delov lagune.
•

Upravljanje z vegetacijo na gnezditvenih otočkih

Po potrebi se plast mulja nad plastično folijo, ko se ta zaraste z vegetacijo, odstrani in
nadomesti s sedimentom pridobljenim iz trajno potopljenih delov lagune.

5.2. Monitoring ptic v skladu z določeno metodologijo (stalno)
Ukrepi
•

Monitoring ter ekološka raziskava beločelega deževnika in male čigre

Vsako leto se popiše število gnezdečih parov beločelega deževnika in male čigre po ustrezni
metodologiji. Locira se vsa gnezda in ugotovi gnezditveni uspeh teh vrst. Spremlja se tudi
možen vpliv plenilcev na njihovo gnezdenje. Metodologija se po potrebi prilagodi zahtevam
monitoringa varstvenega statusa kvalifikacijskih vrst Nature 2000.
Na podlagi spremljanja zaraščanja otočkov s peščenim oziroma muljastim substratom in
gnezditvene uspešnosti na obeh tipih substrata, se po določenem času sprejme odločitev o
tem, kakšen substrat se bo na gnezditvenih otočkih vzdrževal v prihodnosti.
•

Monitoring ostalih vrst gnezdilk

Ostale gnezdilce se popiše po standardni metodologiji za kartirni popis ob upoštevanju vseh
popisnih navodil oziroma priporočil. Upošteva se tudi priporočila za čim bolj učinkovit popis
posameznih vrst, tudi tistih, ki so težje odkrivne.
•

Štetje negnezdečih vrst

Negnezdeče vrste se šteje skozi vse leto v času selitve, prezimovanja in letovanja vsaj enkrat
v vsaki dekadi. Štetje se opravlja ločeno po različnih habitatih oziroma logičnih naravnih
enotah rezervata. Šteje se tudi težje odkrivne vrste, pri čemer se uporablja njim prilagojeno
metodologijo.
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5.3. Izvedba nadzora nad plenilci (stalno)
Ukrepi
•

Razviti stališče DOPPS do problematike nadzora nad plenilci

Razviti enotno stališče DOPPS do problematike plenilcev in njihove regulacije v skladu s cilji
rezervata ter upoštevanju kulturnih in etičnih načel organizacije.
•

Monitoring potencialnih plenilcev

Spremlja se pojavljanje potencialnih plenilcev kot so nutrije, lisice, podgane, srake, sive
vrane itd. in njihove aktivnosti na območju rezervata.
•

Pripraviti strategijo ukrepanja

Razvije se strategijo z možnostjo hitrega ukrepanja za vsakega potencialnega plenilca.

5.4. Preprečitev motenj (2005+)
Ukrepi
•

Zasaditev območja pod ankaransko vpadnico z nizkoraslim drevjem in toploljubnmi
grmovnicami

Površine v naravnem rezervatu, ki mejijo na predvideno ankaransko vpadnico, bodo
predstavljale stično območje med rezervatom in urbano strukturo mesta Koper. Območje bo
imelo funkcijo tamponskega pasu, ki naj v čim večji meri nevtraliziral negativne vplive
prometa in prisotnosti ljudi na razmere v rezervatu. Te površine je zato potrebno oblikovati z
ureditvami in zasaditvami vegetacije, ki bodo predstavljale fizično bariero in hkrati
prostorsko označile rezervat na robu mestnega jedra. Zasaditev se izvede v naravnih,
organskih vzorcih in sicer tako, da ne posega v obstoječo cestno strukturo na obrobju ter tako,
da ne poslabšuje obstoječe odvodnje cestnega telesa. Izbor drevesnih in grmovnih vrst je
potrebno prilagoditi lokalnim rastičnim razmeram, predvsem tlom in primorski klimi in se
omejuje na avtohtone vrste, ki prenašajo sol v tleh in v zraku.
Izbor vrst za zasaditev:
črn trn, navadna kalina, bradavičasta in navadna trdoleska, enovrati glog, rdeči in rumeni dren
ter sredozemski hrast in tamariska.
Gozdne sadike grmovnic se zasadi na obstoječih obrobnih površinah rezervata pod
predvideno ankaransko vpadnico. Na teh površinah zemeljska dela in humusiranje niso
predvideni. V kolikor bi se v času urejanja pokazala potreba po dodatnem humusiranju se
humus pridobi na območju deponije za odstranjeni sediment. Večje sadike dreves s
koreninsko grudo se zasadi le na območju opazovališča (senca za obiskovalce rezervata).
•

Oblikovanje varovalnega jarka za preprečitev dostopa na območje robnih habitatov
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Robne površine severnega brakičnega dela rezervata bodo po ureditvi pomembno rastišče
halofitnih enoletnic in trajnic namenjeno tudi pticam, vključno z gnezdilkami, zato se dostopi
do lagune ne urejajo. Vzdolž predvidene ankaranske vpadnice je potrebno, na razdalji
najmanj 15 m od meje UN izkopati varovalni jarek. S tem ukrepom bo onemogočen
nekontroliran prehod obiskovalcev rezervata in kopenskih plenilcev na izredno občutljiva
območja robnih habitatov severnega dela lagune. Varovalni jarek bo hkrati služil tudi za
odvodnjavanje območja pod ankaransko vpadnico.
Jarek se izvede z 1,00 m širokim dnom na povprečni globini 1,30 m in z brežinami, ki se
oblikujejo v nagibu 1:2. Jarek poteka vzdolž celotne dolžine območja pod ankaransko
vpadnico. Dno jarka je potrebno stabilizirati z lesenimi talnimi pragovi na medsebojni
razdalji ca. 50 m.
•

Vpliv na upravljalca ankaranske vpadnice za kakovostno upravljanje varovalnega jarka za
odvod meteornih vod s ceste (še posebej v primeru razlitij)

Tabela 5: Tabela obstoječih in načrtovanih habitatov (m2) v Škocjanskem zatoku.
Habitat
grmovnice
gozdič bele vrbe
ruderalna vegetacija
sladkovodno trstičje
halofitno trstičje
vodna površina:
•
poglobljeni centralni del lagune
•
poloji brez vegetacije (plitvine s
slano ali polslano vodo)

Obstoječa površina (m2)
12581
5219
59597
300
18000
657000
(0)

halofitne enoletnice
halofitne trajnice
varovalni jarek
otočki z vegetacijo:
•
halofitne enoletnice
•
halofitne trajnice
otočki brez vegetacije
morska močvirja
estuarij
Ara
Skupaj

Vir: Šalaja, Mozetič, Božič, 2004
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Načrtovana površina (m2)
63752
5219
0
495
31134
437339
(111187)

(657000)

(326152)

20567
14436
0
0*
0
0
0
700
0
5241
793641

86930
72882
19478
50535*
41527
9008
8772
9953
1911
5241
793641
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7.6.3.2. Primer tretjega operativnega cilja in upravljavske strategije z ukrepi, povzeto iz
načrta upravljanja za Lokalni naravni rezervat Montrose Basin, 2002-2007.
Cilj 3. Vzdrževati in kjer je mogoče, povečati kmetijske površine, v conah 3,6,7,8,10,11 in
13, ki jih uporabljajo živali iz rezervata.
Upravljavska strategija
A3 Aktivno upravljanje
Izvajanje upravljanja se nanaša na sledeče cone rezervata: Lurgies, Balwayllo, Base of Drum,
Drum of Dun, Mains of Dun Arable, Mains of Dune Grass in Taycock and Gilrivie.
V naštetih conah je možen največji napredek v izboljšanju in pripravi oziroma izdelavi
habitatov primernih za živali. Upravljavski ukrepi se nanašajo tudi na omilitev škode, ki jo
povzročijo ptice na kmetijskih pridelkih. Spremembe v upravljanju ali v drugi rabi zemlje za
dobrobit živali v rezervatu se izvajajo po dogovorih z lastniki in najemniki zemlje. V izbranih
conah se spodbuja izvajanje podeželskih upravljavskih shem, ki stremijo k sonaravnim
oblikam kmetovanja in vključevanju varstvenih ukrepov za povečanje biodiverzitete
kmetijskih območij.
Ukrepi
•

Izdelava travnatih varstvenih pasov za žuželke in insekte z razmejitvijo obdelovalnih
površin z nedonosnimi, počasi rastočimi pasovi travne mešanice, katere se ne kosi in ne
škropi.

•

Izdelava območij vlažnih travnikov z občasnim poplavljanjem delov pašnikov, od maja
do avgusta, v času gnezdenja močvirnih ptic.

•

Vključitev petih kmetij v projekt izdelave umetnega oziroma kontroliranega polja, za
omilitev škode na pridelkih, ki jo povzročijo ptice (labod grbec, žvižgavka in siva gos).
Vsako leto, eden izmed kmetov vključenih v projekt, obdela polje z enakim gnojilom in
enakim posevkom, na katerem se od oktobra do maja prehranjujejo ptice. Primerja se
škoda, povzročena na poljih.

•

Vzdrževati privlačnost habitatov na obdelovalnih površinah za nacionalno pomembne
vrste ptic, kot so jerebica, poljski škrjanec, poljski vrabec in repnik.

•

Vzdrževati privlačnost habitata kapskega zajca na obdelovalnih površinah.

•

Izboljšati habitat vidre na bregovih reke South Esk.
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7.7. Predstavitev financiranja načrta upravljanja
Upravljanje zavarovanih območij poleg načrtovanja zajema tudi zagotavljanje sredstev za
izvedbo načrtov upravljanja. Izvedbene projekte, katere se predvidi v načrtu upravljanja in
zaposleno osebje v rezervatu je financirano iz več virov. Že v načrtu upravljanja se izdela
seznam porabnikov, to je tabeliran prikaz vseh izdatkov po predvidenih ukrepih in za
potrebne storitve, ki se jih izvaja v rezervatu (osnovni material, plače zaposlenih, režijski in
potni stroški…). Predvidena sredstva se določijo na podlagi kvalitativne ocene stroškov
upravljanja rezervata. To je t.i. finančni načrt in je pripravljen za celotno 5 letno obdobje
upravljanja. (Eurosite Management Planning Toolkit, 2005)
Sredstva za upravljanje rezervatov se pridobivajo iz različnih virov. V Sloveniji je lastnica
zavarovanih območij država, ki prispeva sredstva za vzdrževanje iz državnega proračuna. V
14. členu zakona o Naravnem rezervatu Škocjanski zatok, so v 4. točki navedeni sledeči viri
financiranja rezervata: državni proračun, sredstva lastne dejavnosti upravljavca v zvezi z
rezervatom vključno z vstopninami, dotacije in donacije ter drugi viri.
V času pisanja diplomske naloge, so nekateri viri financiranja delno že znani, delno pa so še
predmet kandidiranja na raznih evropskih in nacionalnih razpisih. Že zagotovljena sredstva iz
evropskih skladov so bila pridobljena z uspešno prijavo na razpis Interreg IIIA SlovenijaItalija, s projektom Škocjanski zatok – učilnica v naravi za vsakogar in s prijavo na razpis
Life III – Narava, s projektom Prenova in varstvo habitatov in ptic Škocjanskega zatoka.
(osebni vir: N. Šalaja, 2005)
Primer uspešne kandidature na razpisu Life III – Narava v Sloveniji, leta 2001 je bil že
omenjeni projekt Prenova in varstvo habitatov in ptic Škocjanskega zatoka
(LIFE00NAT/SLO/7226).
Predlagatelj projekta je bilo Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Zastavljen
pa je bil v partnerstvu z Ministrstvom za okolje, prostor in energijo, finančno pa ga je podprla
tudi Luka Koper.
Vrednost projekta je bila 581.000 €, Evropska komisija pa je sofinancirala 290.935 € (50%
vrednosti celotnega projekta).
Projekt je bil le del celovitega sanacijskega in renaturacijskega programa v Škocjanskem
zatoku. Podpiral pa je le tiste ukrepe, ki so vezani na neposredno izvajanje evropskih direktiv
s področja varstva narave in tako prispeval k implementaciji nacionalnega programa
varstva okolja in slovenske zakonodaje. Zajemal je ukrepe, vezane na vzpostavitev
nadomestnega habitata na Bonifiki, pripravo načrta upravljanja, del sredstev pa je bil
namenjen tudi promociji, izobraževanju in spodbujanju prostovoljnega dela.
Čas trajanja projekta je bil tri leta. (Naravni rezervat Škocjanski zatok, 2005)
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Tabela 6: Okvirni stroški Naravnega rezervata Škocjanski zatok po glavnih upravljavskih
ciljih za obdobje 2004 – 2008.
Režijski in
potni stroški
1.746.432

Osebje

Skupaj

48.879.975

Osnovni
material
14.010.008

6.542.106

71.178.521

1.450.000

14.509.330

2.010.341

6.932.897

24.902.568

532.787.074 66.962.526

1.037.645

3.869.964

604.657.208

69.257.296
15.819.696

200.000
0

738.875
827.877

2.762.893
2.697.513

72.959.064
19.345.086

10.000.000
12.730.000

0
600.000

964.578
1.979.602

3.576.842
7.351.155

14.541.420
22.660.757

15.761.360 5.000.000
5.687.359
196.002.142 107.571.342 7.051.658

20.854.381
26.139.718

47.303.100
336.764.860

2.050.000

1.000.000

2.473.650

9.063.570

14.587.220

0
0
300.000

0
0
7.080.000

1.586.991
1.100.764
10.984.229

5.900.462
4.082.240
37.969.838

7.487.452
5.183.004
56.334.067

Cilji

Storitve

Odprte sladkovodne
površine in trstičje na
Bertoški bonifiki
Vlažni in močvirni
travniki
Laguna – osrednja
poglobitev in sekundarni
kanali
Laguna – robni habitati
Laguna - gnezditveni
habitati
Jezerce
Kakovost in količina
vode
Dobro ime in promocija
Parkovna
infrastruktura,
obiskovalci
Izobraževalni program
rezervata
Raziskave
Ustvarjanje prihodkov
Varstveni režim in ostale
upravljavske naloge
Skupaj

905.037.543 216.933.206 38.190.000

137.743.578 1.297.904.327

Vir: Šalaja, Mozetič, Božič, 2004
Okvirni finančni načrt NRŠZ za obdobje 2004 – 2008, predvideva za celotno petletno
obdobje 1.297.904.327 tolarjev stroškov. Ocena materialnih stroškov in stroškov storitev je
narejena na podlagi izkušenj pridobljenih pri izvajanju Programa varstva in razvoja NRŠZ in
iz že izdanih predračunov izvajalcev za nekatera dela iz načrta upravljanja.
Žal smo za Lokalni naravni rezervat Montrose Basin uspeli pridobiti le nekaj skopih
podatkov o načinih financiranja. Finančnega načrta za obravnavano obdobje upravljanja
nismo uspeli pridobiti.
Vire finančnih sredstev, za plačilo stalnega nadzornika v rezervatu, ki ga določi okrožje
Angus, prispevajo okrožje Angus (iz sredstev pridobljenih s prodajo dovolilnic), državna
agencija za okolje Scottish National Haritage, upravljavec rezervata Scottish Wildlife Trust in
lovsko društvo Montrose.
Upravljavec rezervata, naravovarstvena organizacija Scottish Wildlife Trust, financira
delovanje izobraževalnega centra in zaposlenih v njem. Pri različnih upravljavskih akcijah
(štetje ptic, obročkanje ptic, čiščenje rezervata…) sodelujejo tudi številni prostovoljci, člani
Scottish Wildlife Trusta. (Montrose Basin…, 2002)
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8. ANALIZA NAČRTOV UPRAVLJANJA
8.1. Sorodnosti in razlike med načrtoma upravljanja v Škocjanskem zatoku in
Montrose Basinu
Načrta upravljanja za Škocjanski zatok in Montrose Basin sledita eurositovim priporočilom
izdelave načrtov in zajemata vse bistvene upravljavske vsebine, ki omogočajo učinkovito
upravljanje. Rezervata združuje prioritetni varstveni cilj, to je zaščita pomembne populacije
ciljnih vrst in habitatov iz seznamov ogroženih vrst. Oba sta poleg varstva namenjena tudi
obiskovalcem za izobraževalne, raziskovalne in rekreacijske dejavnosti, vendar se to pri
vsakem ureja na drugačen način, kar se da razbrati v tabeli. Soroden je tudi upravljavec
rezervata, kajti pri obeh je to naravovarstvena organizacija oziroma društvo, kateremu je
podeljena koncesija za upravljanje rezervata.Vseeno pa prihaja do razlik pri izdelavi in
izvajanju med obema načrtoma.
Tabela 7: Sorodnosti in razlike med načrtom upravljanja za Škocjanski zatok in Montrose
Basin
Škocjanski zatok
Montrose Basin
razlike
sorodnosti
razlike
Renaturacija degradiranih in
kreacija novih območij

Prioritetni varstveni cilj je zaščita
pomembne populacije vrst in
habitatov

Ločeni dolgoročni od
operativnih ciljev in podani
upravljavski ukrepi

Eurositova struktura in
metodologija priprave načrta

Upravljavske strategije so
jasno opisane metode za
izvedbo operativnega cilja
Potencialno območje varstva
na podlagi Direktive o
habitatih

Naravovarstvena organizacija oz.
društvo je upravljavec rezervata

Predvidena je izgradnja
info.centra, krožne učne poti,
kolesarske steze, opazovalnic
in obore za živali
Povezovanje rezervata v
mrežo severno – jadranskih
mokrišč in medsebojno
sodelovanje
Viri financiranja: državni
proračun, sredstva lastne
dejavnosti upravljavca,
dotacije in donacije, drugi viri
Coniranje rezervata na
sladkovodni in brakični del ter
na 10 ekoloških in 3
funkcionalne cone

Stopnja varstvene zaščite – naravni
rezervat in SPA (posebno območje
varstva na podlagi Direktive o
pticah)
Rezervat namenjen ohranjanju
narave in odprt javnosti
(izobraževanje,raziskave,rekreacija)

Vzdrževanje polnaravnih
habitatov in izboljšava biotske
pestrosti na obm. kmetijskih
površin
Za operativne cilje, le
dolgoročnim
dodane cone izvajanja
ukrepov
Uporaba standardnega formata
določanja upravljavskih
strategij
Mednarodno pomembno
mokrišče (po določilih
Ramsarske konvencije)
Dobro opremljen info.center,
ki naj bi odvrnil obiskovalce
od samostojnega raziskovanja

Sodelovanje vseh zainteresiranih
strani pri pripravi načrta

Več lastnikov zemlje v
rezervatu – konflikti med
interesi

Finančni načrt za celotno petletno
obdobje upravljanja

Viri financiranja: proračunska
sredstva, sredstva pridobljena
s prodajo dovolilnic, sredstva
lastne dejavnost upravljavca,
lovsko društvo Montrose
Coniranje rezervata po
ekoloških, funkcijskih in
lastniških kriterijih na 18 con

Coniranje rezervata za lažjo
umestitev varstvenih ukrepov v
prostor

Izdelala: P.Finžgar, 2006

55

Primerjalna analiza upravljalnih načrtov v naravnih rezervatih
(na primeru Škocjanskega zatoka in Montrose Basina)

Razlike med načrtoma upravljanja izhajajo iz različnih pristopov k upravljanju, ki so
posledica drugačne naravovarstvene prakse med Slovenijo in Škotsko, različnih ekonomskih
in socialnih razmer ter tudi drugačnih kulturnih navad.
Preneseno na Škocjanski zatok se to izraža, v poznem zavedanju njegovega velikega
ekološkega pomena in pred tem, dajanju prednosti gospodarskim dejavnostim (širitev Luke
Koper, širjenje mesta, gradnja trgovskega centra v neposredni bližini,…) na račun živalskih
in rastlinskih vrst ter njihovega življenjskega prostora v največjem polslanem močvirju v
državi. Zato v Škocjanskem zatoku upravljanje temelji predvsem na obnovi in povečanju
obstoječih habitatov, ki so bili uničeni zaradi degradacijskih posegov in ustvarjanju novih, z
namenom povečanja pestrosti živalskih in rastlinskih vrst.
Po zaključku sanacije in renaturacije se bo kazala potreba po upravljanju zaradi oblikovanja
pol naravnega območja, ki bo za svoj nadaljnji razvoj potreboval različne posege. Zaradi
omejenosti Škocjanskega zatoka na relativno majhno površino v neposredni bližini urbanega
središča brez vplivnega pasu s prilagojenim varstvenim režimom je nadaljnje upravljanje
nujno tudi z vidika ohranjanja ogroženih živalskih in rastlinskih vrst kot tudi biotske pestrosti.
Načrt upravljanja za Škocjanski zatok je prvi načrt upravljanja za naravni rezervat pri nas in
upravljavec (DOPPS) ga predstavlja, kot modelni primer in vzgled za načrtovanje v Sloveniji.
Razlika med načrtoma se kaže v manjši izkušenosti pripravljalcev načrta v Sloveniji, saj je na
Škotskem daljša tradicija pripravljanja načrtov upravljanja. Načrt upravljanja za Montrose
Basin 2002-2007, je tretji upravljalni načrt za Lokalni naravni rezervat Montrose Basin. Prvi
je bil izdelan za upravljalno obdobje 1991–1996, drugi pa za obdobje 1997–2001. Pregled
drugega načrta upravljanja, za obdobje 1997–2001, je kazal veliko podobnost sedanjemu
načrtu. To pomeni, da načrtovanje upravljanja in priprava novega načrta zahteva spremembe
le v kolikor upravljalni ukrepi ne dosežejo zastavljenih ciljev oziroma se ne pokaže potreba
po novih strategijah. Upravljavska praksa v Montrose Basinu se je v petnajstih letih že dobro
razvila in ukrepi varstva so ustaljeni. Povečevanje biotske pestrosti na območjih rezervata,
kjer prevladujejo kmetijske površine je nadgradnja varstvenih ukrepov iz prejšnjih načrtov
upravljanja. Nov cilj upravljavca je tudi povečanje števila obiskovalcev v informacijskem
centru, kar se poskuša doseči s prenovo in posodobitvijo centra in informativnih vsebin, ki jih
v njem predstavljajo.
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8.2. SWOT analiza na primeru načrta upravljanja za Škocjanski zatok in
Montrose Basin
Preučitev in primerjava načrtov upravljanja v dveh različnih naravnih rezervatih, omogoča
izdelavo t.i. SWOT analize. Gre za izpostavljanje na eni strani prednosti, ki jih pridobimo z
izdelavo načrta upravljanja ter na drugi strani slabosti, ki jih prinese njegova izdelava in
uporaba. Z analizo bomo skušali izpostaviti tudi priložnosti, katere se kažejo pri načrtovanjih
upravljanja in jih je v prihodnosti smiselno upoštevati pri načrtovanju upravljanja.
Nenazadnje ne gre pozabiti tudi na nevarnosti oziroma pasti, ki se pojavijo ob implementaciji
načrta upravljanja v naravno okolje.

Tabela 8: Primerjava prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti (SWOT analiza)
Prednosti
- pregledna predstavitev zavarovanega
območja
- celostno vrednotenje naravnega rezervata z
ekološkimi kriteriji
- zagotavlja trajno vodenje in opredeljuje
cilje upravljanja
- časovno določa izvajanje upravljavskih
ukrepov
- finančni načrt s pregledno razporejenimi
sredstvi po potrebnih ukrepih v rezervatu
- odgovornost za njegovo izdelavo in
izvajanje prevzame en upravljavec
Slabosti
- obsežnost dokumenta
- priprava in izdelava načrta v predstavljeni
obliki je organizacijsko in finančno gledano
zahteven projekt
- dolgotrajen postopek izdelave, ki ni
časovno omejen
- izdelava načrta še ni zagotovilo za izvajanje
ukrepov zapisanih v njem

Priložnosti
- omogoča enostavnejše povezovanje
naravnih rezervatov in sodelovanje v skupnih
projektih
- naravni rezervat z načrtom pridobi
pregleden program dela, ki pritegne
zanimanje vlagateljev oz. sofinancerjev
- priprava načrta vključuje sodelovanje
različnih interesnih skupin in jih povezuje z
rezervatom
- uspešno izvajanje upravljavskih ukrepov je
promocija za rezervat in za upravljavca
Nevarnosti
pomanjkljivo
strokovno
znanje
upravljavske organizacije
- nerealen finančni načrt
- zapostavljanje izvedbe upravljavskih
ukrepov na račun dolgotrajne izdelave načrta
- spremembe planskih načrtov okolice
rezervata, v prid ekonomsko zanimivejšim
(dobičkonosnim) in varstvu okolja manj
naklonjenim dejavnostim

Izdelala: P.Finžgar, 2006
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9. VREDNOTENJE NAČRTA UPRAVLJANJA ZA ŠKOCJANSKI ZATOK IN
MONTROSE BASIN
S SWOT analizo načrta upravljanja za Škocjanski zatok in Montrose Basin so bile
izpostavljene prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki jih prinaša uporaba načrta
upravljanja v zavarovano območje. V nadaljevanju je izvedeno vrednotenje konkretnih
učinkov obeh načrtov upravljanja v prostoru.
V tabeli so izpostavljeni pozitivni dejavniki načrtov upravljanja. Vsak dejavnik je pojasnjen
na primeru obeh rezervatov z navedbo pozitivnih izkušenj in prakse. Te so posledica dobrega
načrtovanja varstva in z njimi rezervat ohranja svojo ekološko vrednost oziroma jo še
izboljšuje.
Enako so izpostavljeni negativni dejavniki oziroma pomanjkljivosti načrta upravljanja.
Posamezen dejavnik ima navedene tudi negativne izkušnje, ki so posledica načrta upravljanja
v obeh rezervatih.
Tabela 9: Vrednotenje načrta upravljanja za Škocjanski zatok in Montrose Basin.
Ocena pozitivnih dejavnikov Škocjanski zatok
Montrose Basin
načrta upravljanja
raznolikih Ohranjanje naravnih habitatov
Določen je ekološki razvoj Oblikovanje
habitatov
in
povečanje
naravne in
povečanje
vrednosti
rezervata

Omejen dostop obiskovalcem

Omejuje
dejavnosti
obiskovalcev v rezervatu

Zagotavlja trajno upravljanje
rezervata
Zagotavlja stalen
stanja v rezervatu

nadzor

Upravljavski
ukrepi
so
prilagodljivi na spremembe
stanja v rezervatu
Časovno

omeji

izvajanje

vrednosti – večanje biotske polnaravnih habitatov – večanje
raznovrstnosti rezervata.
biotske pestrosti na kmetijskih
površinah.
Jasno loči območja namenjena Določa cone za obiskovalce in
za obiskovalce od varstvenih jim nudi dobro opremljen
območij, ki bodo tudi fizično info.center, s katerim jih skuša
ločena.
odvrniti
od
samostojnega
raziskovanja.
Do oblikovanja končne podobe Lov, ribolov in jadranje
rezervata, je za zmanjšanje omejujejo cone in število
motenj v rezervatu prepovedan izdanih dovolilnic. Sprehajalnih
samostojen obisk oz. potekajo poti ni.
organizirana vodstva.
Večletna dodelitev koncesije za Operativni cilji načrta se
upravljanje
DOPPSu,
prvi bistveno ne razlikujejo od
učinki upravljanja se kažejo v predhodnega načrta, kar kaže na
izboljšanju stanja lagune.
pravilno strategijo upravljanja.
Štetje in obročkanje ptic, Redna letna štetja ptic, štetja
popisovanje
rastlinskih
in prezimujočih ptic, monitoring
ostalih
živalskih
vrst. habitatov.
Monitoring
ekoloških
parametrov v rezervatu.
V času prezimovanja povečanje
*
števila laboda grbavca (škoda na
pridelkih) je zahtevalo sprejetje
ukrepov (hranjenje).
V primeru nekaterih ukrepov je Časoven okvir za izvajanje
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posameznih strategij
Finančni načrt
Monitoring izvajanja ukrepov
in naravnega stanja
Propagiranje
popularizacija
javnosti

rezervata

in
v

Poleg
obveznosti
in
odgovornosti za izvedbo
načrta, daje upravljavcu
številne prednosti
Zgled dobrega upravljanja

bil časovni okvir njihovega
izvajanja že prekoračen.
Pregleden pregled potrebnih
finančnih sredstev po ukrepih in
storitvah za njihovo doseganje.
Stalen monitoring naravnega
stanja
(vode,
monitoring
hidroloških
parametrov
in
monitoring avifavne).
Velika javna podpora rezervatu.
Izdajanje biltena Oaza na pragu
Kopra,
izdelana
spletna
predstavitev
rezervata,
predavanja.
Večja prepoznavnost društva
DOPPS v javnosti, pridobivanje
novih
članov,
uspešnejše
kandidature
na
razpisih,
pridobivanje
upravljavskih
izkušenj.
Modelni načrt oz. osnutek za
izdelavo načrtov upravljanja
tudi za druga zavarovana
območja v Sloveniji.

Ocena negativnih dejavnikov Škocjanski zatok
načrta upravljanja
Zamudna priprava
Obsežnost vsebin načrta

ukrepov ni točno podan.

**
Ločeni pregledi habitatov in
ocena stanja in zabeležene
spremembe.
Vsakoletno
štetje
ptic,
delavnice o habitatih (predvsem
za otroke), info. center kot del
turistične ponudbe Montrosa.
Promocija organizacije in dela
SWT, promocija in sredstva
prek lastnega info. centra,
pridobivanje novih članov in
izvajanje načel organizacije
skozi upravljanje rezervata.
Svetovanje
drugim
upravljavcem
na
podlagi
dolgoletnih izkušenj.

Montrose Basin

obsežne Tendenca
poenostavljanja
vsebine - zelo skopi opisi
upravljavskih
strategij
in
ukrepov za doseganje ciljev.
Čas priprave načrta ni Usklajevanje vsebine načrta z ***
MOP-om je privedla do
omejen
prestavitve uradne potrditve
tega načrta.
poleti
med V neposredni bližini SV obale
Premajhen vpliv načrta na Kmetje
pomanjkanjem padavin črpajo estuarja je načrtovana gradnja
vplivni pas rezervata
vodo iz Are, kar zmanjšuje večjega stanovanjskega objekta.
(dejavnosti v okolici)
pritok sladke vode v laguno.
Opombe:
* Prilagajanja predvidenih upravljavskih ukrepov še niso bila potrebna.
** Finančni načrt (2002-2007) za Lokalni naravni rezervat Montrose Basin za analizo ni bil
pridobljen.
*** Ni bilo razvidno kot pomanjkljivost, saj je bil načrt upravljanja za obdobje 2002-2007 potrjen v
januarju 2002.
vsebine načrta.

Izdelala: P.Finžgar, 2006
Iz tabele 8, Vrednotenje načrta upravljanja za Škocjanski zatok in Montrose Basin, je mogoče
razbrati, da načrt upravljanja v naravni rezervat uvede več dejavnikov, s pozitivnimi učinki v
prostoru, kot takih z negativnimi. Zbrani pozitivni dejavniki predstavijo načrt upravljanja kot
najuspešnejši, skoraj idealen mehanizem za doseganje varstva in trajnega razvoja
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zavarovanega območja. Vendar ne gre zanemariti negativnih učinkov načrta upravljanja, ki se
lahko razvijejo v resno grožnjo za zavarovano območje, v kolikor jih upravljavec ne omili.
Uspešnost načrta upravljanja, njegove izdelave in uporabnosti, se pokaže ob izvajanju
ukrepov oziroma projektov, ki jih določajo upravljavske strategije. Vse naloge, iz načrta je
potrebno prenesti v prakso in jih udejaniti, kar pa ni vedno enostavno. Pogosto se pojavijo
omejitveni dejavniki, katerih vpliv je bil podcenjen ob pripravi načrta ali pa upravljanje samo
povzroči nepredvidene zaplete pri izvajanju upravljavskih ukrepov. Zaradi krajšega obdobja
upravljanja v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok, še ne moremo podati natančnejše ocene
o učinkovitosti načrta upravljanja, vendar sedanje stanje okolja že kaže velik napredek.
V obeh preučevanih naravnih rezervatih se, predvsem zaradi doslednosti upravljavcev pri
izvajanju načrta upravljanja, negativni učinki niso razvili v resnejše grožnje za razvoj in
zavarovanje območja.
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10. ZAKLJUČEK
Naravni rezervat Škocjanski zatok pri Kopru in lokalni naravni rezervat Montrose Basin na
Škotskem, imata z značilnim prepletanjem morskih in kopnih biotopov veliko biološko in
ekološko vrednost. Na izgubljanje te vrednosti močno vpliva urbanizacija z različnimi
dejavnostmi v njuni okolici. Spoznanje vrednosti takšnih obmorskih mokrišč je vzpodbudilo
njihovo varstvo in zaščito, hkrati pa se je povečal interes prebivalcev po ohranjanju dela
naravnega okolja v neposredni bližini naselij.
Za uspešno izvajanje varstva in za zagotovitev razvoja, ki vključuje poleg varstva naravnega
okolja tudi dostopnost za obiskovalce, je potrebno načrtovano upravljanje. Temeljno vodilo
načrtovanega upravljanja je izdelava dokumenta, ki mora s celostnim pristopom upoštevati
vse dejavnike naravnega okolja, predvideti ukrepe za njegov trajen razvoj ter zagotoviti
finančna sredstva za vse aktivnosti, s katerimi se bo zagotavljalo varstvo naravnega okolja.
V diplomskem delu smo skušali oceniti učinke načrta upravljanja v obeh preučevanih
naravnih rezervatih. Prišli smo do naslednjih ugotovitev.
Zaradi krajšega obdobja upravljanja v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok, še ne moremo
podati končne ocene o učinkovitosti načrta upravljanja, katero bo moč podati šele po
končanem prvem petletnem upravljalnem obdobju. Ocenimo lahko, da je izvajanje sanacije,
ki je vključevalo ureditev vodotokov, odstranitev odpadnega materiala (črna odlagališča),
sečnjo sadovnjaka in odstranjevanje odvečne biomase že pokazalo prve rezultate. Sedanji
učinki ukrepov so vidni v izboljšanju stanja vodotokov v rezervatu in posledično tudi v
laguni, kar se kaže tudi v povečanju živalske populacije. Izvajajo se tudi izobraževalne
dejavnosti v okviru naravoslovnih dni za osnovne in srednje šole ter organizirana vodstva za
obiskovalce rezervata. Ocenjujemo, da bodo cilji načrta upravljanja ob nadaljevanju izvajanja
ukrepov doseženi.
Ugotavljamo tudi, da je načrt upravljanja v Lokalnem naravnem rezervatu Montrose Basin za
obdobje 2002-2007 že tretji po vrsti in se zato dolgoročni upravljavski cilji že izpolnjujejo,
ukrepi upravljalnega načrta stremijo k prepuščanju rezervata naravnim spremembam s čim
manjšim poseganjem človeka v naravno okolje. To se kaže v povečanju občasno poplavljenih
travnih površin zaradi ne obnavljanja proti poplavnih nasipov, kar veča pestrost habitata in
privablja gnezdeče ptice. Z lastniki njivskih površin na območju rezervata je dosežen dogovor
o omejeni rabi škropil, kar je bistveno povečalo biološko pestrost robnih habitatov. Prav tako
je bil sklenjen dogovor o omejeni paši tik ob estuarju, saj na območju pašnikov pogosto
gnezdijo ptice. Iz navedenih sprememb lahko ocenjujemo, da so imeli ukrepi načrta
upravljanja pozitivne učinke.
Analiza opravljena v diplomskem delu je pokazala da se med načrtoma upravljanja kažejo
razlike, ki izvirajo iz različno ohranjenega naravnega okolja. Medtem ko upravljalni načrt za
Montrose Basin predvideva le vzdrževanje naravnega okolja, je v Škocjanskem zatoku
predvidena temeljita sanacija. Posledično se upravljavski ukrepi med obema rezervatoma
bistveno razlikujejo. V Montrose Basinu so v upravljanje vključili tudi kmete, ki so lastniki
njiv in pašnih površin v rezervatu, medtem ko so v Škocjanskem zatoku kmetijskim
površinam na območju rezervata spremenili namembnost. Oba načrta upravljanja vključujta
prisotnost obiskovalcev v rezervatu, v Škocjanskem zatoku načrt predvideva dostop po krožni
učni poti le okoli sladkovodnega dela rezervata, večji, brakični del rezervata pa je za javnost
nedostopen. V Montrose Basinu pa zelo dobro opremljen informacijski center obiskovalce
seznanja z vsebinami rezervata in jim nudi dober razgled na samo osrčje rezervata. V
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rezervatu ni urejenih poti, načrt pa z dovolilnicami omejuje dejavnosti (jadranje, lov, ribolov)
v njem.
Načrt upravljanja za Škocjanski zatok skuša upravljavec postaviti za zgled dobrega
upravljanja in ga uporabiti kot modelni načrt, medtem ko je na Škotskem upravljanje z načrti
upravljanja že dolgoletna in ustaljena praksa, svoje izkušnje pa delijo z upravljavci drugih
območij.
Najbolj pogost problem, ki se pojavi pri upravljanju z načrtom upravljanja, je nedvomno
obsežnost dokumenta ter dejstvo da čas njegove izdelave ni omejen. Žal se je to pokazalo tudi
na primeru Naravnega rezervata Škocjanski zatok, kjer je prišlo do prestavitve potrditve
načrta upravljanja za obdobje 2004 - 2008 na obdobje 2006 -2009.
Pogosto pride tudi do daljših oziroma zahtevnejših usklajevanj interesov vseh ljudi, katere
upravljanje na kakršenkoli način prizadene. Ne moremo pa spregledati tudi dejstva, da sama
izdelava načrta upravljanja, še ne zagotavlja izvajanja ukrepov predpisanih v načrtu.
V diplomskem delu smo pokazali da načrt upravljanja doseže svoj namen šele z učinkovitim
izvajanjem, iz katerega izhajajo pozitivni učinki v prostoru, ki izboljšajo kvaliteto bivanja v
širšem območju rezervata, izboljšajo odnos človeka do varstva okolja, ublažijo učinke
človeških dejavnosti na okolje (pristanišče, cesta in železnica, kmetijske dejavnosti, naselja)
ohranjajo ogrožene habitate in živalske in rastlinske vrste ter oblikujejo nova življenjska
okolja. Ker gre za dolgotrajen proces lahko šele primerjava načrtov upravljanja in doseganje
operativnih ciljev v obeh rezervatih omogoča objektivno oceno učinkovitosti upravljanja z
načrtom. Dodamo lahko, da ima upravljanje v obeh rezervatih izrazito pozitivne učinke na
območji rezervatov in njuni okolici.
Naše pričakovanje, da je upravljalni načrt najuspešnejši mehanizem za doseganje ciljev
varstva in celostnega obravnavanja zavarovanega območja, se je pokazalo kot pravilno.
Z metodo primerjalne analize smo preučili vsebinsko zgradbo obeh načrtov upravljanja in
prišli do zaključka, da so pretehtano opredeljeni operativni cilji, ki upoštevajo naravne
danosti, človeške dejavnosti, dejavnike zunaj zavarovanega območja in zakonske odločbe,
temelj uspešnosti načrta upravljanja. Izbor operativnih ciljev se seveda nanaša na začrtane
smernice upravljanja, ki jih opredeljujejo dolgoročni cilji. Ti so v načrtu upravljanja za
škotski rezervat uporabljeni tudi kot operativni cilji, vendar to ne predstavlja ovire pri
izvajanju upravljanja.
V diplomskem delu smo potrdili, da se z upravljalnim načrtom doseže celostno obravnavanje
varovanja naravnega rezervata, kar se odraža v ugotovitvah, da je bistvenega pomena pri
določanju upravljavskih ciljev iterdisciplinarni pristop in sodelovanje vseh uporabnikov
prostora, poznavanje naravnih razmer, izdelane strokovne študije in večletni monitoring
stanja v rezervatu. Vse to omogoča tehten izbor ukrepov za doseganje ciljev. Dobra stran
načrtov upravljanja je tudi določen terminski plan izvajanja ukrepov, ki časovno opredeli
njihovo izvedbo in tako zagotovi stalnost upravljanja. Uresničevanje vseh ukrepov je
povezano z zagotavljanjem finančnih sredstev iz ustreznih virov, katere načrt upravljanja z
izdelanim finančnim načrtom tudi opredeli.
Poudariti je potrebno pomembnost vloge upravljavca naravnega rezervata, katerega naloga je
priprava načrta upravljanja in izvajanje njegovih ukrepov, priprava letnih programov dela,
pridobivanja finančnih sredstev, izvajanje nadzorne službe, izobraževalnih programov in
številnih drugih obveznosti. S tem upravljavec prevzame odgovornost za uspešno izvajanje
upravljanja, je dejavno vključen v razvojne procese in stremi k napredku naravnega rezervata.
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Škocjanski zatok je v Sloveniji vzorčen primer podelitve koncesije za upravljanje naravnega
rezervata nevladni naravovarstveni organizaciji – Društvu za opazovanje in preučevanje ptic
Slovenije. To je v tujini že ustaljena praksa, ki se je na primeru Lokalnega naravnega
rezervata Montrose Basin izkazala kot zelo uspešno. Tamkajšnji upravljavec Scottish
Wildlife Trust, s promocijo naravnih vrednot in aktivnim varstvom ter z izpostavljanjem
naravovarstvenih načel organizacije, stalno privablja nove člane.
Ob vsem zapisanem lahko dodamo, da je varstvo naravnega okolja le eno izmed številnih
oblik poseganja v prostor in tako kot je uspešnost vseh ostalih posegov odvisna od
pretehtanih odločitev in začrtanih vizij, je tudi varstvo odvisno od dobrega upravljalnega
načrta.
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SUMMARY
The nature reserve Škocjan Inlet near Koper and the local nature reserve Montrose Basin in
Scotland with their typical intertwining of the marine and continental biotopes have a great
biological and ecological value. The reduction of this value is strongly influenced by the
urbanization with its various activities in their surroundings. Recognizing the value of such
marine wetlands encouraged their care and protection; at the same time the residents’ interest
in the preservation of the part of the natural environment close to the settlements has
increased.
To perform protection successfully and to ensure the development, which in addition to the
protection of the natural environment also includes the accessibility for the visitors, the
planned management is needed. The basic guideline of the planned management is the
implementation of a document which, by applying a comprehensive approach, has to take
into account all elements of the natural environment, anticipate the measures for its constant
development and ensure financial assets for all activities needed to secure the protection of
the natural environment.
In this diploma thesis we tried to evaluate the effects of the management plan in both
examined nature reserves. We obtained the following results.
Because of the shorter management period in The Nature Reserve Škocjan Inlet we are not
yet able to present the final evaluation of the efficiency of the management plan; it will be
possible to submit it after the end of the first five-year management period. We can estimate
that the performing of the remediation including the regulation of the waterways, removal of
the waste material (illegal waste disposal), felling of an orchard and removal of the excessive
biomass has already shown the first results. The present effects of the measures are visible in
the improvement of the condition of the waterways in the reserve and consequently in the
lagoon; it also results in the increase of the animal population. There are also educational
activities taking place in the framework of the natural science days for the elementary and
secondary schools and organized guided tours for the visitors of the reserve. We estimate that
the goals of the management plan will be achieved as the result of the further implementation
of the measures.
We also realize that the management plan in The Local Nature Reserve Montrose Basin for
the period 2002-2007 is the third one in the row and for this reason the long-term
management goals are already coming true; the measures of the management plan strive to
entrust the reserve to the natural changes with minimal human interventions into the natural
environment. This is shown by the increase of the occasionally flooded grass-lands because
of the non-renovation of the dams; it enhances the variegation of the habitat and attracts
nesting birds. An agreement on the limited use of chemical agents was reached with the
owners of farm land in the area of the reserve, which essentially enlarged the biological
variegation of the margin habitats. Limited pasture close by the estuary was also agreed on,
because the birds often nest on pasture land. Considering the mentioned changes we can
estimate that the measures of the management plan have shown positive results.
The analysis made in the diploma thesis has shown that there are differences between the
management plans; they derive from the differently preserved natural environment. While the
management plan for the Montrose Basin anticipates only the maintenance of the natural
environment, a thorough remediation is intended in Škocjan Inlet. As a consequence, the
management measures in both reserves differ essentially. In Montrose Basin, the farmers who
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own fields and pasture land in the reserve are also included in the managing, while the
intended use of the farm-lands in Škocjan Inlet was changed. Both management plans
incorporate the presence of the visitors in the reserve; in Škocjan Inlet, the plan foresees
access only per circular path around the fresh water part of the reserve, the larger, brine part is
inaccessible for public. In Montrose Basin, a very well equipped information centre informs
the visitors about the substance of the reserve and offers them a very good view of the heart
of the reserve. There are no prearranged paths in the reserve and the plan limits the activities
(sailing, hunting, and fishing) by licenses.
The manager tries to set the management plan for the Škocjan Inlet as a model of good
management and to use it as a model plan, while managing by management plans in Scotland
represents long-year and set praxis; they share their experience with managers of other areas.
The most frequent problem turning up while managing by means of a management plan is
undoubtedly the extent of the document and the fact that the time of its realization is not
limited. Unfortunately this proved to be true also in the case of The Nature Reserve Škocjan
Inlet, where the confirmation of the management plan for the period 2004 - 2008 was
transferred to the period 2006 -2009.
Longer or more exacting harmonization of the interests of all involved, in any way affected
by the management, are often present. We cannot overlook the fact that the preparation of the
management plan does not yet guarantee the implementation of measures settled in the plan.
In the diploma we have shown that the management plan fulfills its purpose only by effective
implementation, from which the positive effects proceed; they improve the quality of residing
in the broader reserve area, man’s attitude toward the environmental protection, they mitigate
the effects of human activities (port, road and railway, farming activities, settlements) on the
environment, they preserve the endangered habitats, animal and plant species and form new
living environments. As this is a long-lasting process, only the comparison of the
management plans and achieving the operative goals in both reserves enable objective
evaluation of the management efficiency of the management plan. We can add that the
management in both reserves has expressively positive effects on the reserve areas and their
surroundings.
Our expecting the management plan to be the most successful mechanism to reach the goals
of the protection and comprehensive treatment of the protected area proved to be right.
Using the method of the comparative analysis we studied contents structure of both
management plans and came to the conclusion that thoughtfully defined goals taking into
account the natural conditions, human activities, factors outside the protected area and
legislative regulations, form the basis for the success of the management plan. The selection
of the operative goals of course refers to the management guidelines defined by the long-term
goals. In the Scottish management plan these are also used as the operative goals, but this
represents no impediment for the implementation of the management.
In the diploma we confirmed that by the management plan we achieve the comprehensive
treatment of the nature reserve protection; this is reflected by the statements pronouncing that
the interdisciplinary approach and cooperation of all users of the space, knowing the natural
conditions, elaborate expert studies and long-year monitoring of the conditions in the reserve
are of crucial importance for deciding on the management goals. All this enables a wellfounded selection of the measures for achieving the goals. Another strong side of the
management plan is also a fixed term plan to realize the measures, as it defines the time limits
of their execution and thus ensures the constancy of the management. The realization of all
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measures is linked to the ensuring of financial assets from appropriate sources; the
management plan also defines them by setting a financial plan.
It is necessary to accentuate the importance of the role of the nature resort manager whose
task is to prepare the management plan and implement its measures, prepare the yearly
activity programs, acquire the financial assets, perform the control service, educational
programs and numerous other duties. Thus the manager takes over the responsibility for the
successful performing of the management; he is actively incorporated in the development
processes and strives for the development of the nature resort. The Škocjan Inlet is a model of
giving the concession for the nature resort management to a non-governmental environmental
protection organization - to the Bird-watch and Research Society of Slovenia. This is a set
praxis abroad and in the case of the Local Nature Reserve Montrose Basin it proved to be a
very successful one. Its manager, Scottish Wildlife Trust, is constantly attracting new
members by promoting nature values and active protection and exposing the environmental
protection principles of the organization.
In addition to the above written we can say that the protection of the natural environment is
only one of the numerous forms of intervention into the environment; just like the success of
all other interventions depends on the premeditated decisions and outlined visions, the
protection also depends on a good management plan.
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