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Namen magistrskega dela je ugotoviti, kateri rastlinski taksoni se najpogosteje
pojavljajo v javnih zasaditvah na območju slovenske obale in kateri od teh so
najbolj značilni za posamezne tipe odprtega prostora (obcestni prostor, parkirišča,
tlakovane površine, namenjene pešcem, mestni parki in priobalni pas). Hkrati želim
podati seznam primernih rastlin za sajenje na omenjenem območju. Seznami so bili
izdelani na podlagi terenskih ogledov zasaditev v večjih mestih na slovenski obali
(Ankaran, Koper, Izola, Piran s Strunjanom ter Portorož z Lucijo), identifikacije
zasajenih rastlin ter pregledu literature s področja rabe rastlin v submediteranu.
Rastlinski sortiment na območju slovenske obale zajema večinoma tujerodne vrste
in sorte, ki so razširjene predvsem v Mediteranu. V starejših zasaditvah, ki se
pojavljajo predvsem v starih mestnih parkih in obcestnem prostoru, so pogosteje
prisotne tudi samonikle rastlinske vrste, medtem ko jih v novejših zasaditvah skoraj
ne zasledimo. V skupini večje drevnine po zastopanosti izstopajo javorolistne
platane (Platanus × acerifolia), himalajske cedre (Cedrus deodara) in atlaške cedre
(Cedrus atlantica). Vse bolj se uveljavlja tudi rod Celtis, predvsem navadni
koprivovec (Celtis australis), tako v obcestnem prostoru kot na parkiriščih.
Opazimo lahko, da so na osrednjih in turističnih delih mest, ob glavnih prometnih
in peš povezavah v mestu neposredno ob obali zasaditve bolj raznolike, uporabljene
so tudi cvetoče grmovnice, ki jih v večini ostalih tipov zasaditev in lokacij ne
zasledimo. Med najpogostejšimi taksoni izstopajo navadni oleander (Nerium
oleander), prava sivka (Lavandula angustifolia) in različne sorte vrtnic (Rosa spp.).
Velik pomen ima tudi urejena tratna ploskev, ki ustvarja močan kontrast z
zasaditvami v prostoru.
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The purpose of the thesis is to determine the most typical plant taxons on the
Slovenian coast and to define, which of those taxons most frequently occur in
various types of open space (roadsite plantings, parking lots, paved pedestrian
areas, parks and seaside plantings). The aim of the thesis is to present a list of
suitable plants for Mediterranean growing conditions and different types of open
space. Determination of plant taxons was based on numerous field visits of towns
on the Slovenian coast (Ankaran, Koper, Izola, Piran and Strunjan, and Portorož
and Lucija), relevant literature and comparisson of plantings in the same
climatelisted.. The plant assortment on the Slovenian coast mainly consists of nonnative Mediterranean plant species and varieties. Indigenous plant species are
frequently present in older parks and roadside plantings but in modern plantings
non-native plants prevail. In the group of large trees London plane tree (Platanus ×
acerifolia), Himalayan cedar (Cedrus deodara) and Atlas cedar (Cedrus atlantica)
are very common.The genus Celtis, especially the European nettle tree (Celtis
australis), is widely used in contemporary roadside plantings and on parking lots. In
city parks, main pedestrian and traffic connections and near turistic attractions
plantings are more diverse and often include flowering shrubs. The latter are not
present in other types of open space analyzed in the study. Oleander (Nerium
oleander), Lavender (Lavandula angustifolia) and different rose varieties (Rosa
spp.) are the most frequently planted taxons on the Slovenian coast. Lawn presents
a very important landscaping element as it creates a strong visual contrast with
other planting elements.
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1 UVOD
Slovenska obala sodi v območje milega submediteranskega podnebja, kjer uspešno rastejo
številne rastline, ki jih drugje po Sloveniji ne zasledimo. Po regionalni razdelitvi krajinskih
tipov v Sloveniji (Marušič in sod., 1998) spada slovenska obala med krajine primorske
regije, razdeljena pa je na območje osapske doline, koprsko-obalno območje, izolski
amfiteater ter južni del priobalnega območja. Na teh območjih so rastline izpostavljene
daljšim obdobjem poletne suše, visokim temperaturam, pomanjkanju padavin v
vegetacijski dobi ter ponekod tudi višjim koncentracijam soli v tleh in zraku. Te razmere
niso primerne za številne vrste, ki uspevajo v celini, zato je sortiment rastlin v javnih
zasaditvah na Obali drugačen.
Toploljubne rastlinske vrste (submediteranske rastline, sočnice in druge) so na slovenski
obali sajene v različnih tipih javnega prostora. Tvorijo obcestne zasaditve, za katere so
značilni pomanjkanje rastnega prostora, tresljaji, visoke temperature in vroč piš
onesnaženega zraka. Sajene so na parkiriščih, kjer so izpostavljene udarom in poškodbam
vozil ter učinku toplotnega otoka. Rastline v priobalnem pasu morajo prenesti vpliv pršenja
morske vode in višje koncentracije ionov v zraku. Zahtevno je tudi sajenje rastlin na
tlakovanih površinah, kjer so te izpostavljene visokemu sončnemu sevanju, pomanjkanju
substrata in hranil ter hitremu odtekanju padavinske vode. Kriteriji za izbor
submediteranskih rastlin niso le v njihovih morfoloških (videznih, likovnih) lastnostih,
ampak predvsem v sposobnosti rasti na zahtevnih rastiščih, kjer jih sadimo kot točkovne,
gručne ali linijske poudarke.
V sklopu magistrskega dela bom pregledala pojavnost rastlinskih taksonov na slovenski
obali in primerjala pogostost sajenja submediteranskih rastlinskih vrst v različnih tipih
javnega prostora. Za zdaj seznama rastlin, značilnih za slovensko obalo, še ni. Zato se bom
v magistrskem delu osredotočila na opredelitev značilnosti posameznih javnih prostorov
(obcestni prostor, parkirišče, priobalni pas, tlakovane površine, korito) ter izdelala nabor
značilnih rastlinskih vrst in sort, primernih za njihovo ozelenitev, ki združujejo zahteve
rastišča, morfološke in krajinsko-arhitekturne parametre.
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA
Številne rastline, ki uspevajo v celinski Sloveniji, za zasaditve javnih prostorov na
slovenski obali niso primerne. Rastline so v submediteranskem podnebju namreč
izpostavljene daljšim obdobjem suše in vročine, pomanjkanju padavin, na specifičnih
lokacijah ob morju pa tudi visokim koncentracijam soli v zraku in tleh. Zaradi
pomanjkanja podatkov o pojavnosti submediteranskih rastlin v omenjenih tipih javnega
odprtega prostora na slovenski obali se magistrsko delo osredotoča na terenski pregled
rastlinskega sortimenta ter popis toploljubnih rastlin v mestnih parkih, na tlakovanih
površinah, namenjenih pešcem, v priobalnem pasu, na parkiriščih v obcestnem prostoru in
pokopališčih. Morfološki dejavniki, kot so barva, oblika, habitus (razrast) ali
vednozelenost, so pogosto odločitveni dejavniki za sajenje rastlin v javnem prostoru.
Neupoštevanje osnovnih zahtev rastišč določene vrste pa vodi k zmanjšanju estetskega
potenciala, hiranju in v skrajnih primerih v propad rastline. Kompleksnega seznama
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primernih rastlin na slovenski obali ni, zato je celostna obravnava določene rastlinske vrste
zanimiva z vidika ustreznega umeščanja v javne zasaditve.
1.2 HIPOTEZE
V magistrskem delu smo si zastavili naslednje hipoteze:
 V javnih zasaditvah različnih tipov odprtega prostora na slovenski obali je zasajen
visok delež tujerodnih submediteranskih rastlin.
 Za posamezen tip javnega odprtega prostora so značilne specifične rastlinske vrste.
 V javnih zasaditvah na slovenski obali je malo rastlin, prilagojenih na celinsko
podnebje, ker te zaradi suše in visokih temperatur slabše uspevajo.
 Specifične submediteranske rastline so sajene bodisi točkovno bodisi v obliki gruč
ali linij.
1.3 NAMEN IN CILJ NALOGE
Glavni cilj magistrskega dela je terensko kartiranje vrst in sort submeditranskih rastlin in
drugih, na sušo prilagojenih rastlin, predvsem drevesnih in grmovnih vrst, v različnih tipih
odprtega prostora na slovenski obali. Podatki omogočajo primerjavo vrstne sestave in
sortne pestrosti med posameznimi priobalnimi mesti. Za pomembnejše taksone bomo
določili tudi pogostost sajenja v različnih tipih odprtega prostora. S pomočjo terenske
analize in popisa ter pregledom strokovne literature bomo izdelali izhodišča za izbor
najprimernejših rastlinskih vrst in sort za sajenje na slovenski obali z natančno
opredelitvijo zahtev rastišča (z navezavo na tip prostora, kot so tlakovana površina,
priobalni pas, obcestni prostor), morfoloških parametrov (na primer velikost, barva, oblika,
habitus, specifični parametri, kot so vednozelenost, vonj, zanimivo lubje) in izraznega
potenciala (sezonska nespremenljivost, dominanta, ploskovna poteza) ter možnostjo
sajenja v specifični volumenski prvini (točka, linija ali gruča).
Zbir izrazito hortikulturnih podatkov in lastnosti rastlin, ki so vezane na njihov potencial v
krajinsko-arhitekturnem smislu, omogoča lažji izbor primernih rastlinskih vrst v različnih
tipih javnega odprtega prostora na slovenski obali.
1.4 METODE DELA
Magistrsko delo temelji na terenskih ogledih, fotografiranju, analizah, določanju rastlinskih
taksonov in popisu rastlinskega gradiva na izbranih javnih odprtih prostorih na območju
slovenske obale, razdeljenih na pet tipov odprtega prostora (obcestni prostor, parkirišča,
tlakovane površine, namenjene pešcem, priobalni pas in mestni parki), pa tudi na pregledu
literature, ki se navezuje na floro mediteranskega in submediteranskega podnebja ter
slovensko obalo. Vsebuje deskriptivno statistično analizo o prisotnosti in številčnosti
posameznih rastlinskih vrst v izbranih mestih in tipih javnega odprtega prostora, ki so na
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koncu prikazani v preglednicah z razredi pogostosti, pri katerih število 1 pomeni, da se v
izbranem tipu prostora in na izbranih lokacijah rastlina le redko pojavlja, število 5 pa, da se
v izbranem tipu prostora in na izbranih lokacijah rastlina pojavlja najpogosteje v primerjavi
z ostalimi zabeleženimi rastlinami. Ti podatki s pomočjo sklepne statistične analize nato
potrdijo ali ovržejo zastavljene hipoteze.
S pomočjo analiziranih podatkov in literature bomo izdelali tabelarični nabor z opisi in
smernicami za rabo rastlin v submediteranskem podnebju s poudarkom na primernosti
rastlin za sajenje v različnih vegetacijskih tipih.

4
Eler U. Rastlinski sortiment na območju slovenske obale: izbor in pojavnost ... odprtega prostora.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2019

2 SLOVENSKA OBALA
Obala je širše območje stika morja in kopnega, nastala s pomočjo geomorfnih procesov na
kopnem in v morju. Slovenska obala je nastala s pomočjo rek, ki so v notranjosti zalivov
nanašale material in izoblikovale večje ravnine, medtem ko je flišnate klife oblikovala
obalna erozija. Reke, ki so k temu pripomogle, so Rižana, Badaševica, Drnica in Dragonja
(ARSO, 2018).
Slovenska obala spada med krajine primorske regije (Marušič in sod., 1998). Poleg
območja stika morja in kopnega zajema tudi širše zaledje z griči in vmesnimi manjšimi
dolinami. Razdeljena je na območje osapske doline, koprsko-obalno območje, izolski
amfiteater in južni del priobalnega območja. V magistrskem delu sem zajela območje
celotne slovenske obale, in sicer tako, da sem pregledala več lokacij javnih zasaditev v
priobalnih mestih in njihovi bližnji okolici, saj je tam takih zasaditev največ.

Slika 1: Obravnavano območje slovenske obale (prilagojeno po Marušič in sod., 1998).

Slovenska obala spada med riaški tip obale, za katero je značilno, da poteka prečno glede
na slemenitev bližnjega kopnega, široki zalivi, imenovani rie, pa so nastali ob dvigu
morske gladine, ko je morje preplavilo spodnje dele rečnih dolin (Melik, 1960). Dolžina
današnje slovenske obale meri od zaliva Svetega Jerneja na meji z Italijo do ustja reke
Dragonje na meji s Hrvaško 46,6 kilometra (RS MZI, 2018).
Območje slovenske obale oblikujejo številni, v dolga pobočja spojeni griči, grički, grape,
doline in dolinice ter razvejano omrežje manjših rek, potokov in potočkov, kar vpliva na
različne temperaturne in talne značilnosti, s tem pa tudi na rastlinsko pestrost območja.
Usmerjenost glavnih slemen in dolin je po večini od vzhoda proti zahodu, višina gričev pa
se giblje med 250 do največ 508 metrov nadmorske višine (Melik, 1960). Površje območja
slovenske obale je sestavljeno iz najrazličnejših nadmorskih višin, naklonov in ekspozicij.
Povprečna nadmorska višina je okoli 179 metrov nadmorske višine, povprečni naklon
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znaša 12,2°, ekspozicija pa je po večini južna in zato ugodna za rast tako kulturnih kot
ostalih rastlin (Bec in sod., 2018).
Na območju celotne obale, ki je del obalno-kraške statistične regije in zajema območja
priobalnih občin (Ankaran, Koper, Izola in Piran), lahko glede na relief ločimo tri širša
območja. To so hriboviti predeli z najvišjim gričevjem in hribi, osrednji del gričevja v
zaledju ter nižja gričevja in priobalne ravnice z obalnim pasom (sem spada v magistrskem
delu obravnavano območje). Za hriboviti predel je značilno dvoje: nekoliko več padavin in
nižje nočne temperature tudi v vegetacijskem obdobju. Za osrednji del gričevja v zaledju
velja, da so temperature v primerjavi z ostalima območjema najbolj konstantne in ugodne
za kulturne rastline, vendar na njihovo pojavnost na tem območju vplivata predvsem
naklon in dispozicija posameznih gričevnatih pobočij. Za nižja gričevja in priobalne
ravnice z obalnim pasom je opaziti velik vpliv morja na temperature. Poleg tega pa na
nekaterih predelih prihaja do pršenja slane morske vode, ki jo nosi tudi veter, in s tem do
večje ali manjše vsebnosti soli v tleh, kar vsekakor vpliva na prisotnost ali odsotnost ter
uspevanje določenih vrst rastlin.

Slika 2: Širša območja slovenske obale glede na reliefne značilnosti (Bec in sod., 2018).

2.1 POSELITEV IN VEČJA MESTA
Zelo vplivno vlogo na razvoj in poselitev obravnavanega območja ima Tržaški zaliv, ki se
na tem območju najgloblje zajeda v evropsko kopno, kar daje območju zelo pomembno
vlogo tudi v širšem, evropskem zaledju.
V času Beneške republike je bil Koper največje trgovsko središče v Istri, s propadom prej
omenjene republike ob koncu 18. stoletja pa je njegov pomen nazadoval. V času avstroogrske monarhije so bila današnja priobalna mesta Koper, Izola in Piran brez dobrih
prometnih povezav z ostalimi razvitejšimi predeli, zato so služila le kot lokalna središča.
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Šele z izgradnjo Porečanke, železnice med Porečem in Trstom v začetku 20. stoletja, so
tudi omenjena priobalna mesta dobila priložnost za razcvet, žal pa je bila leta 1935
ukinjena in s tem se je tudi razvoj, povezan z mobilnostjo, precej upočasnil. V času
delovanja Porečanke je na območju Pirana in Lucije vozil tudi tramvaj. Pozneje se je
razvijal le cestni promet za prevoz z osebnimi avtomobili. V obdobju povojne
industrializacije in s pripojitvijo območja Jugoslaviji se je začel čas intenzivnejšega
priseljevanja, sočasno pa tudi razvoj avtocestne povezave med slovensko obalo in
Ljubljano, ki so jo gradili več kot 30 let. Danes so Koper, Izola in Piran središča
nacionalnega pomena za Slovenijo. Največje središče je Koper z več kot 25 tisoč
prebivalci na celotnem območju občine, sledi občina Izola z več kot 11 tisoč prebivalci, v
piranski občini pa živi več kot 17 tisoč prebivalcev. Tudi površinsko je koprska občina
največja, saj poleg mesta Koper zajema tudi številne vasi v zaledju. Koprska luka je za
Slovenijo zelo pomembna pomorska povezava. Manjši pristanišči sta tudi v Izoli in Piranu,
za turizem in njegove potrebe po pomorskem prometu pa ima veliko vlogo tudi marina
Portorož. Tudi sicer imajo priobalna mesta vse pomembnejšo turistično vlogo že od konca
druge svetovne vojne, še posebej v poletnem obdobju, ko na obali turizem cveti, medtem
ko je industrijska vloga območja zbledela. Z razvojem mest, njihovih pristanišč, prometnic
ter turistične infrastrukture se podoba slovenske obale hitro in opazno spreminja, poleg
tega pa se povečujejo tudi raba naravnih virov in različne oblike onesnaževanja (Bec in
sod., 2018).
Tradicionalna raba slovenske obale in morja je vezana na tamkajšnje vire, kot so oskrba z
vodo, solinarstvo, ribištvo in kmetijstvo, pa tudi na kopenski in pomorski promet. V
zadnjem času se vse bolj razvija tudi turizem. Priobalno območje spada med agrarne
pokrajine, kjer ima človek velik vpliv. Vanjo posega z obdelovanjem površin, krčenjem
naravnega rastja, terasiranjem, namakanjem, izsuševanjem obalnih mokrišč, pozidavo,
onesnaževanjem in podobno.
Zaradi litoralizacije in širitev obrtnih območij prihaja do urbanizacije in s tem do
izgubljanja kmetijskih zemljišč predvsem v priobalnem pasu, medtem ko je ta pojav v
zaledju slovenske obale manjši.
Za obravnavano območje slovenske obale so značilni gosta poseljenost priobalnega pasu,
naraščanje števila priseljenih prebivalcev in staranje prebivalstva. Prevladujejo storitvene
dejavnosti, prebivalstvo ima visoko ekonomsko moč. Veliko je pozidanih površin, nekaj pa
je tudi trajnih nasadov in kmetijskih zemljišč ter zavarovanih območij (soline, klifi). V
ožjem zaledju priobalnih naselij sta opazna naraščanje gostote poselitve in heterogena raba
zemljišč (Bec in sod., 2018).
2.3 DRUŽBENE ZNAČILNOSTI
Na celotni obalno-kraški regiji živi 5 odstotkov prebivalcev Slovenije, skoraj 10 odstotkov
prebivalstva v regiji pa predstavljajo tuji državljani. Regija je izrazito turistična, nedvomno
tudi zato, ker je edina slovenska regija z dostopom do morja. V letu 2016 je bilo v obalnokraški regiji skoraj 2,4 milijona turističnih prenočitev, kar je največ med regijami v
Sloveniji. Vsekakor to vpliva tudi na onesnaževanje s kar 577 kilogrami komunalnih
odpadkov na prebivalca letno. V tej regiji je 95 odstotkov vse odpadne vode pred izpustom
iz javnega kanalizacijskega sistema prečiščene (SURS, 2016).
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Obalno-kraška regija je nadpovprečno poseljena le v priobalnem pasu, kjer je poseljenost
kar dvakrat višja od slovenskega povprečja, medtem ko so drugi deli regije povprečno
poseljeni, kraško zaledje pa spada med najmanj poseljena območja v Sloveniji (Marsič,
2007, Registrski popis, 2011). Širše urbano območje slovenske obale sestavljajo občine
Koper, Izola in Piran s skupaj skoraj 85 tisoč prebivalci (SURS, 2016). Večina prebivalcev
živi v mestih in primestnih naseljih, v zadnjih desetletjih pa se povečuje število prebivalcev
tudi v gričevnatem flišnem zaledju, čeprav po nekaterih krajih še vedno prihaja do
depopulacije in staranja prebivalstva.
Obalno-kraška regija spada med gospodarsko najrazvitejše regije. Njena glavna prednost je
povezanost z morjem, ki odpira priložnosti za razvoj pomorstva in obmorskega turizma,
trajno gojenje rib in morskih sadežev. Tako kot gostota poselitve je tudi število delovnih
mest največje v priobalnem pasu, medtem ko je v zaledju oziroma kraškem delu le okoli ¼
vseh delovnih mest v statistični regiji. Stopnja registrirane brezposelnosti je bila v letu
2016 za dober odstotek nižja od slovenskega povprečja, in sicer 10,1 odstotka (SURS,
2016). Prebivalstvo regije je v povprečju dobro izobraženo. Bruto domači proizvod na
prebivalca je v tej regiji drugi najvišji v Sloveniji. Glavne gospodarske panoge v regiji so
trgovina, gostinstvo, prometne, predvsem pristaniške dejavnosti ter obmorski in zdraviliški
turizem. Kmetijske dejavnosti nekoliko otežuje pomanjkanje vode, zato prevladujeta
oljkarstvo in vinogradništvo (SURS, 2016).
Kljub vsem posegom zaradi urbanizacije v celotni obalno-kraški regiji prevladujejo gozdne
površine (več kot polovica regije je prekrita z gozdom), sledijo pašniki in travniki, nato
pozidane površine, trajni nasadi (nekaj več kot 5 odstotkov) ter njive in vrtovi, ki pokrivajo
manj kot 2 odstotka površin (GERK, 2008). Dejstvo je, da je večina območja, kjer
prevladuje gozd, v samem zaledju in na krasu, medtem ko je priobalni pas gosto poseljen.
Zato imajo v slednjem rastline večjo sociološko vrednost, saj jih gojijo za pridelavo hrane
ali sadijo za ohranjanje stika z naravo, v prostorsko-členitvene namene ali za izboljšanje
mikroklime (Bec in sod., 2018).
Velik vpliv na priobalno območje ima tudi turizem, ki poleg delovnih mest in razvoja
infrastrukture ter opremljenosti z različnimi objekti in ponudbami prinaša tudi za
prebivalce negativne učinke, kot so obremenjenost cest, nezadostno število parkirnih mest,
hrup tudi v nočnem času zaradi večjega števila lokalov in prireditev, visoke cene storitev in
blaga ter onesnaženost okolja tako s komunalnimi odpadki kot z izpusti vozil in plovil. Ne
nazadnje prinašajo večje koncentracije ljudi tudi višji ogljični odtis in s tem povišanje
temperatur, zato je v turističnih in gosto poseljenih krajih ekološka vloga rastlin še toliko
bolj pomembna (Bec in sod., 2018).
2.2 PODNEBJE IN TLA
Podnebje celotne slovenske obale, ki leži v zmerno toplem pasu, je zmerno sredozemsko
oziroma submediteransko. Značilne so mile in vlažne zime ter vroča in precej soparna
poletja. V primerjavi z ostalimi slovenskimi regijami so na slovenski obali povprečne
temperature nekoliko višje, padavin pa je manj. Poleg tega se količina padavin z
oddaljenostjo od morja povečuje, najpogostejše so pozimi in jeseni. Najpogostejši veter
slovenske obale je jugo, zaradi katerega je ozračje toplejše in bolj soparno. Pozimi občasno
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temperature znižuje burja, ki piha s severa. Tako podnebje je za rastlinstvo, ki je prav tako
submediteransko, zelo ugodno zaradi dolge vegetacijske dobe, ki traja tudi do devet
mesecev. Z gozdom je poraščena približno tretjina Primorske, kjer rastejo predvsem borovi
in hrastovi gozdovi (Perko in Orožen Adamič, 1998).
Tako kot na območju celotne Slovenije prihaja tudi na slovenski obali do podnebnih
sprememb, kjer gre, splošno gledano, predvsem za porast temperature zraka v zimskih,
spomladanskih in poletnih mesecih, povečanje števila toplih dni in upad števila ledenih dni
ter zvišanje količine padavin v jesenskih mesecih (Spremenljivost podnebja v Sloveniji,
2010).
Pokazatelj sestave tal je skupaj s podnebjem v naravnem okolju nabor avtohtonih rastlin, ki
uspevajo v določenih rastnih pogojih, medtem ko so v urbanih območjih zaradi mešanja
materiala, zbitosti tal, onesnaženja zaradi prometa, morebitne slanosti tal na območjih
vpliva morja ter omejenega prostora za rast tako nad tlemi kot pod njimi pogoji za
uspevanje rastlin zelo specifični. Na te pogoje se morajo rastline prilagoditi, zato je
pravilen izbor rastlin za sajenje v urbanih območjih zelo pomemben (Zorenč, 2012).
2.2.1. Temperatura
Povprečna letna temperatura na slovenski obali je do nadmorske višine okoli 350 metrov
več kot 12 °C, januarska temperatura (primer meseca, ko so rastline v mirovanju) območja
niha med 4 in 6 °C, julijska (primer meseca v času vegetacijske dobe rastlin) pa med 22 in
24 °C. Vpliv morja se razteza po priobalnih ravnicah ter v zaledje po dolinah reke Rižane,
Badaševice, Drnice in Dragonje (ARSO, Povprečna temperatura zraka za obdobje 19712000).
Morje znatno vpliva tudi na število vročih dni, ko je maksimalna temperatura višja od
30 °C, in na število dni s toplo nočjo, ko je minimalna temperatura 20 °C. Primerjava
Portoroža (Beli Križ, 92 metrov nadmorske višine) in Kubeda (262 metrov nadmorske
višine) v obdobju med letoma 1976 in 1990 kaže, da je bilo v Portorožu povprečno 5
vročih dni letno, v Kubedu pa 16, medtem ko je bilo v Portorožu povprečno 29 dni s toplo
nočjo, v Kubedu pa dva (Ogrin, 1995).
V dolinah in nad morjem prihaja predvsem pozimi tudi do izrazitega temperaturnega
obrata, kar povzroči večjo in dalj časa trajajočo nevarnost pozeb, bolj vlažno ozračje ter
pogostejšo slano. Na take razmere morajo biti rastline dobro prilagojene. V črnotijski vali
(385 metrov nadmorske višine) je bila 19. decembra 2010 izmerjena do zdaj najnižja
temperatura v slovenski Istri, –20,7 °C. Po podatkih uradnih meteoroloških postaj so bile
ob obali do zdaj pri nas najnižje temperature v Kopru, –12,8 °C (10. februar 1956).
Meritve v zimskem času v obdobju 2007/08-2010/11 so nato pokazale, da so v dolinah
slovenske obale temperature okoli –10 °C običajen pojav, saj so se pojavljale vsako zimo.
Prav tako se lahko tudi poleti v ugodnih razmerah za ohlajanje ozračja jutranje temperature
občasno spustijo pod 10 °C.
Na pobočjih in temenih na slovenski obali so v toplotnem pasu temperature do 4 do 6,
včasih tudi do 10 °C višje kot v dolinah, zato tu toplotno zahtevnejše rastline bolje
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uspevajo. Zaradi tega se večina oljčnikov ob obali nahaja 15 do 20 metrov nad dnom
doline, v notranjosti pa 20 do 40, lahko tudi 50 metrov nad dnom doline (Bec in sod.,
2018).
Poleg dolin in gričevij imajo svojevrstno mikroklimo tudi strnjeno pozidana jedra
priobalnih mest. Ob jasnem vremenu ozke ulice z visokimi stavbami zagotavljajo senco,
zato se stari predeli mest manj segrejejo kot novejši, redkeje pozidani predeli s parkirišči in
večjimi nižjimi objekti. Obratno je v času, ko piha rahla burja, saj ta ohladi odprte dele
mesta, medtem ko ostanejo strnjeno pozidani deli toplejši (Bec in sod., 2018). Skladno s
tem se razmere za rast večine rastlin med strnjeno pozidanimi in bolj izpostavljenimi
legami na slovenski Obali močno razlikujejo.
Razlika v temperaturi se v celotnem geografskem območju slovenske obale pojavlja med
nižje ležečimi predeli (do 350 metrov nadmorske višine) in hribovji v zaledju, kjer so
zaradi nadmorske višine temperature tudi poleti nekoliko nižje. Prav tako so temperature
na južno orientiranih pobočjih višje kot na severno orientiranih pobočjih, globlje doline pa
so zaradi nekoliko krajšega časa sončnega obsevanja prav tako malenkost hladnejše. V
gozdovih se temperaturne razlike počasneje spreminjajo in so manjše od temperaturnih
razlik na obdelovalnih in ostalih negozdnih površinah, poleg tega pa na temperaturo vpliva
tudi bližina morja. Jeseni so zato priobalni kraji toplejši kot kraji v notranjosti, spomladi pa
razlike niso tako izrazite, saj se morje segreva počasneje kot kopno (Bec in sod., 2018).
2.2.2 Sončno obsevanje
V magistrskem delu obravnavano območje slovenske obale, ki ima pomladi nad 560, jeseni
okoli 500, poleti več kot 860, pozimi pa do okoli 360 ur sončnega obsevanja, kar
predstavlja odlične razmere za rast toploljubnih in svetloljubnih rastlin, ki so zaradi obilice
sonca prilagojene na izhlapevanje vode iz rastline in pomanjkanje vode v tleh ter
morebitna sušna obdobja (ARSO: Povprečno trajanje sončnega obsevanja po letnih časih v
obdobju 1971-2000).
2.2.3 Padavine
Količina padavin na celotnem geografskem območju slovenske obale je odvisna od višine
reliefnih pregrad, ki zaustavljajo zračne mase. Zato je v letnem povprečju največ padavin v
hribovitem predelu, in sicer od 1500 do 1800 milimetrov, nato na najvišjih predelih
gričevja, kjer je od 1300 do 1500 milimetrov padavin, v osrednjem delu gričevja z od 1000
do 1300 milimetrov padavin ter na obalni ravnici z obalnim pasom, ki sta deležna od 900
do 1000 milimetrov padavin letno.
Kljub občasnim sušnim obdobjem je na slovenski obali dovolj padavin za izjemno
rastlinsko pestrost predvsem rastlin, prilagojenih na varčevanje z vodo. V povprečju je v
letu okoli 110 dni s padavinami, največ padavin je jeseni (oktober, november) in junija,
najmanj pa na začetku pomladi (februar, marec) ter poleti (julij, avgust), ko se pojavljajo
lahko tudi daljša sušna obdobja. V poletnem času so značilni tudi kratkotrajni nalivi, kjer
voda odteče večinoma površinsko, lahko pa povzroči tudi poplave in zemeljske plazove.

10
Eler U. Rastlinski sortiment na območju slovenske obale: izbor in pojavnost ... odprtega prostora.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2019

Jeseni prihaja do večdnevnih intenzivnih deževij, ko lahko ob obali pade do 120
milimetrov dežja, v zaledju pa tudi do 150 milimetrov na kvadratni meter.
Sneg je na slovenski obali zelo redek pojav, ki traja kak dan, vendar se ne zgodi vsako leto.
V notranjosti pa je na višjih nadmorskih višinah v povprečju 5 do 25 dni s snežno odejo, na
višjih hribih, kot je Slavnik, pa tudi do 50 dni. Nekoliko bolj pogosta pa je megla ali nizka
oblačnost, ki traja od 10 do 35 dni na leto, predvsem pozimi (Bec in sod., 2018).
Toča se v Sloveniji v povprečju, merjenem v obdobju od leta 1961 do 2004, najpogosteje
pojavlja v gorskem in hribovitem svetu, 1- do 2-krat letno v predgorju, najmanj toče pa je
na večjih ravnicah in obali, kjer se toča niti ne pojavi vsako leto (UJMA, 2005).
2.2.4 Veter
Najpogostejša vetrova sta burja (piha s severovzhoda in vzhoda) ter jugo (piha z
jugovzhoda). Burja piha večinoma pozimi, lahko tudi v močnih sunkih do 170 km/h,
odvisno od reliefa. Povzroča visoke valove in prš morja, ki zasoljuje okoliška območja.
Prav zaradi močnih sunkov burje in njenega vpliva na zasoljenost tal morajo biti rastline na
območju slovenske obale odporne proti vetrolomu kot tudi prilagodljive na višje vrednosti
soli v zraku in tleh.
Jugo je topel in vlažen veter, ki se v zimskih mesecih izmenjuje z burjo. Je šibkejši veter,
ki mu navadno sledijo padavine. Za območje Obale so značilni tudi občasni pojavi tromb
in tramontane. Trombe so manjši vrtinci zraka, tramontana pa severni veter, ki piha tudi do
200 km/h in povzroča veliko nevšečnosti, tako na morju kot na kopnem.
Za priobalne predele je značilna zračna cirkulacija, ko nežni vetrovi pihajo čez dan z morja
proti kopnemu, ponoči pa obratno. Ta pojav je opazen le ob stabilnem in jasnem vremenu
brez drugih vetrov (Bec in sod., 2018).
2.2.5 Sestava tal
Griči in polotoki so sestavljeni večinoma iz fliša, ki je sestavljen iz laporja in peščenjaka
(80 odstotkov), medtem ko je apnenca le dobrih 8 odstotkov, predvsem na območju Izole
in Kraškega roba. Preostali delež je sestavljen iz aluvialnega gradiva in morskih
sedimentov (ob reki Rižani, Badaševici in Dragonji ter njihovih pritokih in dnu večjih
dolin). Pogosto so ob ustjih rek rečni sedimenti pomešani z morskimi, pod Kraškim robom
pa se pojavljajo zaplate pobočnega grušča (Pleničar in sod., 1965).
Značilno je, da so debele sklenjene plasti fliša neprepustne za vodo, zato celoten presežek
padavin odteka površinsko, zaradi česar so Koprska brda nagnjena k eroziji. Zaradi
razgibanega površja in strmih pobočij prihaja do intenzivnih procesov. Slednji vplivajo na
to, da je plast prsti zelo tanka, kar se kaže v velikih razlikah v lastnostih prsti med
vzpetinami in ravninskimi deli. Poleg tega nastajajo zaradi plimovanja in pršenja morja
tudi naravne zasoljene prsti, ki vplivajo na fiziološke procese v rastlini ter povzročajo
zbitost in alkalnost tal. Sol v tleh povzroča tudi zniževanje vodnega potenciala v tleh, kar
povzroča pri rastlinah, ki niso prilagojene na zasoljene prsti, fiziološko sušo (Zorenč,
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2012). Zaradi visokih temperatur in pomanjkanja padavin prihaja pri razkroju organskih
snovi v tleh do mineralizacije, namesto humifikacije, zato so prsti slabo humozne. Le
severne in senčne lege imajo zaradi večje vsebnosti vode in nižje temperature več
organskih snovi. Na ravninah in pobočjih se zaradi neprepustne matične podlage in
posledičnega zastajanja vode ponekod pojavljata oglejevanje in psevdooglejevanje, taka tla
pa so brez hidromelioracijskih del neprimerna za kmetijstvo (Bec in sod., 2018).
Na nastajanje in lastnosti prsti na slovenski obali ima precejšen vpliv tudi človek, saj s
pozidavo in kmetijskimi površinami krči naravno vegetacijo, uporablja agrotehnične
ukrepe, kot so terasiranje, izsuševanje mokrišč, rigolanje in podobno, vse to pa z ostalimi
podnebnimi dejavniki vpliva na prst.
Na splošno gre v večjem obsegu za pojav obrečnih prsti na aluvialnih nanosih, rendzin na
apnencih in karbonatnih prsti na flišu. Globina prsti se zmanjšuje z večanjem naklona,
naraščanjem nadmorske višine in trdoto kamnine.
2.3 RASTLINSTVO
2.3.1 Samonikla vegetacija
Za samoniklo rastlinstvo na območju slovenske obale je značilno, da se tu pojavljajo
rastline, ki so odporne proti suši ter so izrazito svetloljubne in toploljubne. Zaradi dolgih
obdobij sončnega obsevanja in obdobij pomanjkanja vode so se rastline na slovenski obali
morale prilagoditi. Zato pri njih najdemo vsaj eno od naslednjih značilnosti: (1) globoko
razvejane korenine, (2) kseromorfna zgradba (trdi in usnjati listi, majhni in tanki listi,
povoščeni listi ali listi z dlačicami) kot dodatna zaščita pred izhlapevanjem vode, (3) trni in
bodice, (4) eterična olja ter (5) dimorfizem (sončni in senčni listi na eni rastlini) (Bavcon,
2008).
Pogosta je makija, površine, pokrite z vednozelenim grmičevjem, med katero spadajo
brnistra (Spartium junceum), navadni pravi lovor (Laurus nobilis), rožmarin (Rosmarinus
officinalis), mirta (Myrtus communis) in podobno. Posebnost so tudi slanoljubne rastlinske
vrste (slanuše), ki uspevajo na slanih rastiščih ob obali (Martinčič, 2007).
Najtoplejša rastišča se nahajajo na Kraškem robu, kjer so razmere zelo sušne in tople
zaradi južne ekspozicije ter strmega apnenčastega površja. Tam uspevajo nekatere prave,
tudi zimzelene sredozemske rastlinske vrste, ki jih v drugih flišnih delih, kjer v dolinah
zastaja voda, na celotnem geografskem območju slovenske obale ne zasledimo. To so:
kraški gaber (Quercus orientalis), črničevje (Quercus ilex), trokrpi javor (Acer
monspessulanum), navadni koprivovec (Celtis australis), trebint (Pistacia terebinthus),
navadni bodčec (Paliurus spina-christi), pravi lovor (Laurus nobilis), širokolistna zelenika
(Phillyrea latifolia), etrursko kosteničevje (Lonicera etrusca) in druge (Brus, 2004).
Slovenska Istra in s tem tudi obravnavani del slovenske obale spadata k primorskemu
fitogeografskemu območju, za katero so značilne naslednje gozdne združbe (Kranjc, 1999;
Seliškar, 2002):
- črni gaber in jesenska vilovina (Seslerio autumnalis-Ostryetum),
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- beli gaber in pirenejsko ptičje mleko (Ornithogalo pyrenaici-Carpinetum),
- bukev in jesenska vilovina (Seslerio autumnalis-Fagetum),
- hrast puhavec in črni gaber (Ostryo-Quercetum pubescentis),
- hrast puhavec in jesenska vilovina (Seslerio autumnalis-Quercetum pubescentis),
- graden in jesenska vilovina (Seslerio autumnalis-Quercetum petraeae).
Kot značilne traviščne združbe se pojavljajo predvsem:
- evmediteranska suha travišča (Thero-Brachypodietea), uspevajo na vročih in suhih
območjih, na apnenčasti podlagi ter v plitvih prsteh z malo humusa. Sem spadajo jesenski
togobil (Cleistogenes serotina), navadni obrad (Bothriochloa ischaemum), navadna
trdulja (Catapodium rigidum), dvoklasa glota (Brachypodium distachyon), metuljasta
kukavica (Anacamptis papilionacea), pritlikava pasja čebulica (Gagea pusilla), progasti
žafran (Crocus reticulatus), jesenska modra čebulica (Scilla autumnalis), opičja kukavica
(Orchis simia) in druge.
- submediteransko-ilirska suha in polsuha travišča (Scorzoneretalia villosae), uspevajo na
globljih, humusnih tleh, kjer je matična podlaga lahko tako fliš kot apnenec. Taki travniki
so v Slovenskem primorju zelo razširjeni. Tu se pojavlja ilirsko grabljišče (Knautia
illyrica), liburnijska ivanjščica (Leucanthemum platylepis), navadna oklasnica
(Danthonia alpina), pokončni stoklasec (Bromopsis erecta), vrbovolistni primožek
(Buphthalmum salicifolium), zlatolaska (Chrysopogon gryllus), bradavičasti mleček
(Euphorbia verrucosa), navadna koromačnica (Ferulago campestris) in druge.
- enovrstni sestoji stoječih in počasi tekočih voda (Phragmition communis), so vsmesna
stopnja med pravo vodno vegetacijo in močvirnim visokim šašjem. Takih sestojev je
malo, rastline, ki se v njih pojavljajo, pa so navadna rižolica (Leersia oryzoides), navdni
trst (Phragmites australis), velika sladika (Glyceria maxima), jezerski biček
(Schoenoplectus lacustris), pokončni ježek (Sparganium erectum), ozkolistni rogoz
(Typha angustifolia) in širokolistni rogoz (Typha latifolia) in druge.
- združbe skalnih razpok (Asplenietea trichomanis) so prilagojene na ekstremne rastiščne
razmere, saj uspevajo na v skalnih razpokah večinoma na karbonatni podlagi. To so
tripernata špajka (Valeriana tripteris), pozidna rutica (Asplenium ruta-muraria),
hermelika (Sedum maximum), rjavi sršaj (Asplenium trichomanes), dlakavolistna
homulica (Sedum dasyphyllum), navadna slatinka (Ceterach officinarum) in krhka
priščanica (Cystopteris fragilis) (Kaligarič, 1997; Seliškar, 2000).
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Slika 3: Travnik na primorskem fitogeografskem območju tik pred začetkom jeseni.

Morske in obalne združbe:
- podmorski travniki (Zoosteretea) se delijo na prave morske travnike, ki rastejo pod
morjem in so sestavljeni iz vrst prava morska trava (Zostera marina) in mala morska trava
(Zostera noltii), ter slanišča (Thero Salicornietea), kjer uspevajo sinjezeleni členkar
(Arthrocemum macrostachyum), močvirska slanovka (Puccinellia palustris), kopjelistna
loboda (Atriplex prostrata), obmorska nebina (Aster tripolium), grmičasta členjača
(Sarcocornia fruticosa), primorski slanorad (Suaeda maritima), navadni osočnik
(Salicornia europaea) in krilatoplodna nitnica (Spergularia media).
Na slanih rastiščih ob morju, glede na oddaljenost od morja, uspevajo naslednje samonikle
rastline: osočnik (Salicornia europaea), navadni lobodovec (Halimione (Atriplex)
portulacoides), obmorsko ločje (Juncus maritimus), trstičje (Phragmites australis),
francoska tamariša (Tamarix gallica), črni topol (Populus nigra), mali brest (Ulmus minor)
ter robinija (Robinia pseudoacacia) (Bec in sod., 2018).

Slika 4: Slano rastišče ob morju na območju Ankarana.
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Poleg prej naštetih avtohtonih rastlinskih združb uspeva na območju slovenske obale kar
nekaj kulturnih rastlin, ki jih človek goji na urejenih obdelovalnih površinah. Najpogostejši
so nasadi vinske trte (vinogradi) in oljk (oljčniki). Pojavljajo se tudi sadovnjaki z
različnimi sadnimi sortami (kaki, figa, češnja, agrumi), ki na tem območju dobro uspevajo,
redko pa tudi manjši nasadi aromatičnih rastlin (rožmarin, sivka, pravi lovor).
2.3.2 Tujerodna vegetacija
Pri urejanju novih ozelenitev javnega prostora so bile ponekod uporabljene tujerodne
rastlinske vrste, kjer lahko opazimo uporabo rastlin po vzorih iz tujine. Nekaj takih
primerov pa je tudi pri starejših zasaditvah, saj so na pomembnejših ulicah uporabili
rastline, ki so bile za tisti čas bolj zanimive in so predstavljale, tako kot še danes, tudi
statusni simbol družbe, medtem ko so zasaditve na sekundarnih in manj pomembnih ulicah
izdelane po vzoru iz bližnje okolice z uporabo avtohtonih vrst.
Kljub pomanjkljivemu arhivu o javnih urbanih zasaditvah na območju slovenske obale je
mogoče ugotoviti, da so se v obdobju prvih poselitev ter začetni fazi gradnje mest in
urbanizacije obale posvečali le gradnji objektov in infrastrukture, ne pa snovanju parkov,
drevoredov in drugih zelenih površin. Šele v času Ilirskih provinc v 19. stoletju zasledimo
zapise o prvih ozelenitvah današnjega mesta Koper (Žitko in Simič, 1999). Prva, v javni
prostor sajena drevesa na preučevanem območju so bila: vednozelene ciprese (Cupressus
sempervirens 'Stricta'), cedre (Cedrus sp.), črni topoli (Populis nigra), pozneje tudi
črničevje (Quercus ilex). K ozelenitvi Kopra je veliko pripomogel razvoj lastne drevesnice
Komunale Koper v šestdesetih letih 20. stoletja, saj je s sadikami lahko oskrbovala celotno
območje (Rozman, 2005). V 20. stoletju so se vse pogosteje uporabljale tudi pinije (Pinus
pinea), s katerimi je bil zasajen marsikateri drevored in dvojni drevored na slovenski obali
(Žumer, 2009).
V krajinskem parku Strunjan lahko med avtohtonimi vrstami zasledimo alohtoni nepravi
pravi lovor (Viburnum tinus), črničevje (Quercus ilex), vednozeleno cipreso (Cupressus
sempervirens 'Stricta'), alepski bor (Pinus halepensis), črni bor (Pinus nigra) in brucijski
bor (Pinus brutia) (parkstrunjan.si, 2018).
Na splošno so za Primorsko značilni avtohtoni gozdovi puhastega hrasta (Quercus
pubescens), ki so jih Benečani na več območjih nekontrolirano krčili. V tridesetih letih 20.
stoletja, v času velikih melioracijskih del, so zato s sajenjem alohtonega črnega bora (Pinus
nigra) skušali sanirati erodiranost zemljišč na območju Slovenske obale (Staut, 2004).
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3 OPREDELITEV IN SPECIFIKE IZBRANIH TIPOV JAVNEGA ODPRTEGA
PROSTORA
Javni odprti prostor lahko v današnjem času razumemo kot bolj ali manj urejene zunanje
površine znotraj mest in vasi ter v njihovi okolici, namenjene ali dostopne vsem, ne glede
na lastništvo, program ali funkcijo prostora. Javni prostor mesta, kot ga opisuje Polič
(1996), je odprt in javnosti dostopen kraj, ki se z nastankom mesta pojavlja v različnih
oblikah in z različnimi imeni, naravno ali načrtno. V grobem lahko opredelimo dve
različici odprtih prostorov, in sicer grajeni odprti prostor, kjer gre za tlakovane površine,
ter zeleni odprti prostor, ki se nanaša na ozelenjene površine (Senekovič, 2007). Velikosti
teh površin lahko gredo od zelo majhnih, kot so posamezne ozke uličice ali majhna
dvorišča v starih mestnih jedrih, vse do velikih trgov in parkovnih površin, kjer se lahko
naenkrat nahaja tudi večje število ljudi. Javni odprti prostor je namenjen predvsem
druženju, počitku in sprostitvi (funkcionalna in psihološka vloga), ne nazadnje tudi
povezovanju posameznih območij med seboj in s tem dostopnosti do takih prostorov
znotraj in zunaj naselij. V magistrskem delu so obravnavani ozelenjeni javni odprti
prostori, ki imajo poleg že naštetih tudi za kraje pomembno estetsko, strukturno in
ekološko vlogo.
Pri pregledu pojavnosti rastlinskega sortimenta na območju slovenske obale smo se
osredotočili na reprezentativne tipe ozelenjenih javnih odprtih prostorov v večjih
priobalnih mestih in pomembnejše lokacije v njihovi okolici. Izbrali smo jih glede na
prepoznavnost in pomembnost pri ustvarjanju identitete prostora na območju posameznih
mest in njihovi okolici. Zajeta obalna mesta so Ankaran, Koper, Izola, Piran s Strunjanom
ter Portorož z Lucijo. Izbrali smo večja priobalna mesta, ker se večina sredstev,
namenjenih urejanju in ozelenjevanju, namenja tem, medtem ko so zaledne vasi s tega
vidika precej osiromašene. Z analizo referenčnih mestnih in nekaterih obmestnih območij
smo pridobili reprezentativne vzorce za oceno stanja, pri tem pa smo upoštevali predvsem
trajne zasaditve, kjer so uporabljene grmovnice, drevesa ter v manjši meri tudi trajnice, saj
popis zasaditev, v katerih so zasajene enoletne ali dvoletne rastline, katerih zasaditev se
spreminja vsakih nekaj mesecev, za magistrsko delo ni smiseln. Določili in obravnavali
smo naslednje tipe javnega odprtega prostora: (1) obcestni prostor, (2) parkirišče, (3)
tlakovana površina, namenjena pešcem, (4) priobalni pas in (5) mestni park. To so
reprezentativni, splošno dobro poznani in pogosto obiskani tipi javnega odprtega prostora z
za Primorsko tipičnimi urejenimi zasaditvami. V vsakem mestu (območje je zajemalo
posamezna mesta znotraj njihovih obstoječih geografskih meja) smo s terenskimi ogledi in
fotografiranjem izbranih primerov posameznih tipov javnega odprtega prostora pridobili
potrebne informacije za identifikacijo rastlinskega gradiva in vegetacijskih prvin.
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3.1

OBCESTNI PROSTOR

Slika 5: Piktogram obcestnega prostora

Obcestni prostor je grajeni odprti prostor, saj gre večinoma za grajene elemente. Zajema
pas ob cestnih površinah in poteka vzdolž ceste. Cestišče in obcestje skupaj sestavljata
okolje ceste. Pri urejanju obcestnega prostora gre za ureditev cestnega zemljišča z ločilnim
pasom na levi in desni strani vozišča (lahko dvosmerne ceste ali tudi večpasovnice) ter v
pasu med vozišči ali pasu med voziščem in površino, namenjeno kolesarjem in/ali pešcem
(prometni pas za nemotorne udeležence), ter parkiriščem. Ločilni pas je praviloma zasajen
le s tratno ploskvijo, ponekod pa se pojavljajo tudi nizki nasadi enoletnic, trajnic ali
grmovnic, ki morajo biti redno vzdrževani. Ostale obcestne zasaditve se pojavljajo zunaj
območja prostega profila ceste, v katerem se nahajajo prometni znaki in varnostna ograja
(varnostna širina je odvisna od hitrosti vožnje). Ozelenjeni pas ob vozišču je lahko
vodoraven, nasip ali vkop z različnimi nakloni (pri razgibanem terenu se ob vozišču najprej
uredi bankina, koritnica, mulda ali tlakovani jarek ter berma, šele nato ozelenjeni pas; pri
nizkih vkopih je lahko mulda tudi travnata) (Slokan, 2005). Zelo pomembno je upoštevati
tudi vso podzemno infrastrukturo ob cesti ter zagotoviti preglednost za uporabnike z
upoštevanjem standardov in predpisov. Pri načrtovanju zasaditve obcestnega prostora je
torej treba upoštevati ustrezne odmike od roba ceste glede na končno višino drevesa in
debelino njegovega debla (odmik od roba ceste ali robnika mora biti najmanj 1 meter
oziroma ustrezno večji glede na pričakovano debelino dreves). Vsekakor je pri tem treba
zagotoviti tudi dovolj podzemnega prostora za rast drevesa glede na njegov velikostni
razred, pravilno urejeno sadilno jamo in nato tudi oporo. Zato morajo biti obcestne
zasaditve z drevesi bolj odmaknjene od cestišča in skrbno načrtovane. Zelo pomembno je
tudi poznejše vzdrževanje tekom rasti drevesa za dvigovanje svetlobnega profila in
zagotavljanje varnosti, v zadnji fazi, ko je drevo že dokončno oblikovano, pa je treba
drevesa pregledovati, preverjati prometno varnost ter določiti vrsto ukrepov v primeru
težav (Šiftar, 2001).
V obravnavo obcestnega prostora v magistrskem delu sem zajela zasaditve ob za kraj
pomembnejših prometnicah oziroma pomembnih prometnih koridorjih znotraj mesta ter v
povezavi s suburbanim pasom in prometnim omrežjem v obalnem somestju Izole, Pirana in
Kopra (Strateška izhodišča ..., 2018), ki so bile načrtno zasajene bodisi s samoniklimi ali
tujerodnimi rastlinami bodisi njihovo kombinacijo. Nisem pa obravnavala območij ob
cestah, kjer je vegetacija nastala samoniklo. Po večini gre torej za enojne ali dvojne
drevorede, ki jih sestavlja niz vsaj petih dreves, linijske poteze z grmovnicami,
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kombinacije dreves, grmovnic in trajnic ter druge vrste urejenih urbanih zasaditev, tudi ob
križiščih, krožiščih in avtobusnih postajališčih.
V takem prostoru uspevajo rastline, ki so odporne proti onesnaženemu zraku in teptanju
korenin, prav tako tudi proti nekaterim mehanskim poškodbam in rezu zaradi določene
višine debla brez vej v obcestnem prostoru. Ponekod morajo biti rastline odporne proti
višjemu odstotku soli v zemlji in zraku, saj so nekatere obalne ceste v neposredni bližini
morja. Težave, ki jih lahko povzročajo napačno posajene ali neprimerno izbrane rastlinske
vrste za obcestni prostor, so lahko uničevanje cestišča zaradi razraščanja korenin plitvo
pod površjem, uničevanje infrastrukture z razraščanjem korenin v cevi in jaške, nevarnost
lomljenja vej zaradi vetra in drugih vremenskih pojavov, spolzkost vozišča zaradi
odpadanja plodov in podobno. Pri izbiri rastlin moramo, tako v obcestnem prostoru kot na
drugih javnih odprtih prostorih, upoštevati tudi program ob cesti in uporabnike območja.
Tako lahko preprečimo, da bi prišlo do težav zaradi alergij na cvetni prah ali strupenosti
nekaterih rastlin.
3.2 PARKIRIŠČE

Slika 6: Piktogram parkirišča

Mirujoči promet je v mestih, kjer je koncentracija prebivalstva in storitev vse večja, velika
težava. Poleg tega, da marsikje primanjkuje parkirnih mest, je težava tudi v tem, da imajo
velike asfaltirane površine tudi veliko negativnih učinkov, predvsem na mikroklimo v
mestih kot tudi na samo podobo. Z ozelenjevanjem parkirišč se lahko negativni učinki
nekoliko omilijo, zato so urejena in ozelenjena parkirišča za mesto zelo pomembna.
Med obravnavana parkirišča, ki spadajo med grajeni odprti prostor, so zajeta krajevna
urejena in ozelenjena parkirišča na javnih površinah v velikosti najmanj 15 parkirnih mest.
Lahko so asfaltirana ali peščena oziroma drugače tlakovana, nahajajo pa se ob večjih
stanovanjskih območjih, na območjih šol, znamenitosti ali ob trgovinah in trgovskih
centrih. V analizo sem zajela daljša parkirišča z vzdolžnim parkiranjem ob mestnih ulicah,
poševnim ali pravokotnim parkiranjem glede na vozišče (Slokan, 2005). Izvzete so bile
pokrite garažne hiše, saj niso ozelenjene.
Na parkiriščih uspevajo rastline, ki so sposobne prenašati vročino zaradi ogrevanja površin
in parkiranih avtomobilov. Odporne morajo biti proti teptanju korenin, pomanjkanju
rastnega prostora in onesnaženemu zraku. Prav tako morajo tolerirati pogosto rez. Glavna
naloga dreves na parkiriščih je zagotavljanje sence, zato so za tak prostor primernejša
drevesa z gostimi, dežnikastimi krošnjami, nezaželeni pa so cvetenje z obilico cvetnega
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prahu, ki poleg onesnaževanja lahko povzroča tudi alergije, ter plodovi, ki padajo na
avtomobile in vozišče. Prav tako na parkiriščih v bližini šol in stanovanjskih objektov niso
priporočljive rastline s trni ali strupenimi plodovi, ki bi lahko pritegnili otroke.
3.3 TLAKOVANA POVRŠINA, NAMENJENA PEŠCEM

Slika 7: Piktogram tlakovanih površin

Pod tlakovane površine, namenjene pešcem, ki spadajo v grajeni odprti prostor, sem v
popis zajela glavne mestne ulice, kjer promet z motornimi vozili ni dovoljen, ter trge
oziroma parke, ki so po večini tlakovani ali jih tvori večja tlakovana površina. Večinoma
gre za prostore, ki so pomembni zaradi javnega programa, in pomembne ustanove, ki so v
neposredni bližini. V ta sklop nisem zajela tlakovanih površin za pešce vzdolž cest, saj sem
ozelenitve teh že analizirala pri obcestnem prostoru. Prav tako so izvzeti površine tik ob
morju, saj sem jih upoštevala v priobalnem pasu, in parki, kjer prevladujejo zelene
površine (obravnavani so v poglavju o mestnih parkih).
Ker gre pri za promet zaprtih ulicah po večini za tlakovane poti znotraj starih mestnih
središč, je malo katera ulica ozelenjena. Večinoma gre torej za manjše trge ali parke, kjer
morajo biti rastline prilagojene mestnemu podnebju, omejenemu prostoru za rast in zbitosti
substrata oziroma teptanju korenin. Paziti moramo, da rastline v gosto pozidanem urbanem
prostoru ne bi poškodovale temeljev bližnjih stavb ali podtalne infrastrukture. Nezaželeno
je cvetenje z obilico cvetnega prahu in plodovi, prav tako so nezaželene alergene rastline
ter rastline s strupenimi plodovi, ki bi lahko bili zanimivi za otroke.
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3.4 PRIOBALNI PAS

Slika 8: Piktogram priobalnega pasu

Pri obravnavi priobalnega pasu sem se osredotočila na sprehajališča vzdolž morske obale
in morebitne mestne trge, ki imajo neposreden stik z morjem, poleg tega pa še na kopališča
z urejenimi zasaditvami. Sem ne spadajo priobalne prometnice, saj so zajete v obcestnem
prosotru.
Ker gre za pas tik ob morju, morajo biti rastline odporne proti kopičenju soli v tleh in
slanemu pršu v zraku. Ker gre za urejene površine, morajo rastline v primeru, ko nimajo že
sortno oblikovane krošnje, prenašati tudi rez, prav tako pa morajo biti odporne proti
občasnim močnim vetrovom oziroma morajo imeti veje, odporne proti lomljenju.
Nezaželena sta tudi cvetenje z obilico cvetnega prahu in odpadanje plodov, predvsem na
tlakovanih območjih.
3.5 MESTNI PARK

Slika 9: Piktogram mestnega parka

Pod kategorijo mestnih parkov sem v obravnavo zajela reprezentativne, urejene javne
zelene površine znotraj mest ali v neposredni povezavi z mestom, kjer je delež tlakovanih
površin majhen oziroma gre le za steze in ožje poti. V to kategorijo spadajo tudi parkovni
trgi, ki združujejo lastnosti parka in trga ter ustvarjajo velik kontrast med zelenim in
grajenim. V obravnavo sem zajela tudi avtokamp v Ankaranu, saj gre v tem primeru za
prostor, ki je dostopen za vse in ga okoliški prebivalci že vrsto let uporabljajo kot park. V
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magistrskem delu niso zajeti manjši ozelenjeni prostori za sedenje ob posameznih
stanovanjskih objektih.
Težava za rastline v manjših mestnih parkih je onesnaženost zraka, še posebej, če so ti v
bližini glavnih prometnic. Zaradi priljubljenosti parkovnih površin znotraj mest in velike
obljudenosti avtokampov v topli polovici leta morajo biti rastline odporne tudi proti
teptanju korenin in morebitnim mehanskim poškodbam kot tudi pasjemu urinu. Znotraj
mest so nezaželene rastline, ki bi s svojim koreninskim sistemom lahko poškodovale
podzemno in prometno infrastrukturo ter rastline, ki povzročajo alergije in imajo strupene
plodove, ki bi bili lahko vabljivi za otroke.
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4 OPREDELITEV VEGETACIJSKIH PRVIN
Vegetacijske prvine so rastlinski elementi v izbranem prostoru, ki s svojimi značilnostmi in
kombinacijo oblikujejo krajino in tako tvorijo njeno tipično podobo, velikokrat tudi v
povezavi z nevegetacijskimi prvinami.
V krajini je osnovna vegetacijska prvina ploskev (lahko je to tratna ploskev, v širšem
merilu tudi ploskev s trajnicami, grmovnicami ali celo gozd, lahko pa tudi vertikalne
zasaditve), ki je statična, jasno prepoznavna in z informacijami manj nasičen element
krajine. Ploskovno komponento členijo in kontrastno razgibajo volumenske vegetacijske
prvine, ki so dinamične (lahko so to posamezne rastline, gruče rastlin, linijsko zasajene
rastline) in nosilke kompleksnih informacij, ki so pogosto izrazito sezonsko spremenljive.
Tudi krajina je sama po sebi ploskoven pojav, saj se gozdne ali kulturne krajine dojema iz
zraka le ploskovno. V 20. stoletju se tipologija ploskovnih pojavov v krajini uporabi tudi v
vertikali in tako nastanejo vertikalne zelene stene ali vertikalne vodne ploskve.
Vegetacijske prvine v krajini nadalje delimo na ploskovne in volumenske. Prve so
zasnovane bodisi horizontalno, vertikalno bodisi nagnjeno. Največkrat jih tvorimo s
travami (tratna ploskev), prekrovnicami in plezavimi rastlinami. So umirjen, statičen
element oblikovanja prostora s preprosto doumljivo informacijo. Volumenske prvine se
pojavljajo kot točkovne, gručne in linijske zasaditve. V krajini jih prepoznamo kot
zaključeno enoto, če so zasnovane z enako vrsto rastline, delujejo bolj dinamično in
kontrastno v primerjavi s ploskvami.
Pri uporabi horizontalnih vegetacijskih ploskev se največkrat pojavlja trata ali travnik kot
homogena ploskev. Taka ploskev je nosilka svetlih barvnih tonov, s fino, enotno teksturo.
Poleg odlične pokrovnosti in s tem estetske funkcije nudi trata tudi izrazito uporabno
funkcijo, saj je pohodna. Poleg trav pa obstajajo tudi druge pokrovne rastline, s katerimi
lahko dosežemo podoben učinek (na primer debelačka, Pachysandra terminalis; isotoma,
Isotoma fluviatilis).
Pri vertikalnih vegetacijskih ploskvah gre večinoma za plezalke ali popenjavke, ki so
enakomerno in gosto obraščene ter s homogenimi listi, ne nazadnje pa tudi dobro
prenašajo rez.
Pri uporabi volumenskih vegetacijskih prvin gre za oblikovanje prostora z uporabo
posameznih teles, ki jih razporedimo točkovno, gručno ali linearno. Velik pomen pri
dojemanju volumenskih prvin ima tudi njihova tekstura; bolj ko je homogena, večji učinek
ima plastičnost volumna, kar velja tudi za barve. Pri oblikovanju z volumni je zelo
pomemben tudi kontrast med volumnom in ploskvijo.
V magistrskem delu se večinoma osredotočam na volumenske vegetacijske prvine, ki se
pojavljajo v izbranih tipih odprtega prostora na slovenski obali. Mednje spadajo
posamezne grmovnice, posamezno drevje, skupine grmovnic ali dreves, živice, obvoda
vegetacije ter enojni ali dvojni drevoredi. Veliko vlogo pri zaznavanju volumenskih prvin
in njihovi interpretaciji ima površje, torej ploskovna podlaga. Bolj ko je površje oziroma
podlaga enovita, bolje so izraženi volumni (Ogrin, 2010).
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4.1 TOČKOVNA ZASADITEV
Med točkovne zasaditve uvrščamo posamezna drevesa ali grme, lahko pa tudi manjše
skupine grmovnic ali trajnic, odvisno od velikosti celotnega območja in vizualnega učinka,
ki ga rastlinsko gradivo v določenem primeru ustvari. Vloga točkovne zasaditve v prostoru
je predvsem ta, da pritegne pogled in ustvari orientacijsko točko ter ustavlja poglede tako,
da tvori prekinitve v prečni ali navpični smeri. Posamezna rastlina, ki predstavlja točko, je
lahko mehka, z uporabo svobodnih naravnih oblik, lahko pa ustvarja monumentalnost v
krajini, če je rastlina strižena kot v primerih baročnega klasicizma. Točkovna prvina je v
oblikovanju krajine zelo pomembna tudi v japonskih in kitajskih vrtovih, v katerih je
uporabljena kot dodatek k peščenim ravnim ploskvam in gručnim volumnom (velikokrat
gre za nevegetacijsko prvino – skalo) (Ogrin, 1993).
4.2 GRUČNA ZASADITEV
Med gručne zasaditve uvrščamo skupine dreves, grmovnic ali trajnic s čim bolj enakimi
lastnostmi, ki tako na pogled tvorijo homogene skupine. Gre za zasaditev, ki je v nekem
prostoru dovolj velika, da je ne prepoznamo kot točko, ter dovolj nepravilne in strnjene
oblike, da je ne prepoznamo kot linijo ali ploskev. Na večjem območju je lahko na primer
gruča sestavljena iz 20 do 50 rastlin, na manjšem pa lahko gručo predstavljajo že tri
rastline skupaj. Prav tako je število rastlin, ki v nekem prostoru tvorijo gručo, odvisno od
velikosti rastlin v primerjavi s prostorom. Večje je število rastlin v gruči, bolj morajo biti
prilagojene na različne svetlobne razmere glede na njihov položaj v gruči. Z različnimi
vrstami rastlin lahko v prostoru ustvarjamo svobodne oblike, oblikovane po vzorcih narave
(tudi s cvetočimi rastlinami), lahko pa gruče sestavljajo strižene rastline, ki so v krajini
pogosto bolj prepoznavne. Vloga gručne zasaditve je lahko tudi tvorjenje različnih
polzaprtih prostorov in ustvarjanje zasebnosti. Večinoma se za gručno zasaditev dreves
sadijo gaber (Carpinus betulus), divji kostanj (Aesculus sp.), brest (Ulmus sp.), lipa (Tilia
sp.) in druga večja drevesa, lahko pa v gručah zasadimo tudi grmovnice ali trajnice. Tudi
naravno rastje ima večinoma težnjo po oblikovanju gruč. Gručne zasaditve so velikokrat
uporabljene v angleškem krajinskem slogu, kjer razmerja med prostorninami in ploskvami
igrajo pomembno vlogo (Ogrin, 1993).
4.3 LINIJSKA ZASADITEV
Med linijske zasaditve uvrščamo enojne in dvojne drevorede, živice ter drevesa, grme in
trajnice oziroma njihove kombinacije, ki so zasajeni v dovolj dolgi potezi, da je ta v
prostoru zaznana kot linija. Tudi naravna ali načrtno zasnovana obvodna vegetacija ima v
prostoru linijsko razsežnost. Vloga linijskih zasaditev je lahko členitev prostora ali
povezovanje posameznih delov ali elementov prostora, usmerjanje pogledov in vodilo.
Linije, ki jih tvori vegetacija, so lahko zelo pravilne oblike z ravnimi potezami, tvorijo osi,
lahko pa so tudi organske in nanizane po reliefno razgibani ail ravni površini. Ravne
linijske zasaditve predstavljajo prostorski poudarek ali pa so sajene kot vodilo do
pomembne točke. V primeru organskih in razgibanih linij so te bolj igrive in slikovite.
Pri ustvarjanju drevoredov praviloma uporabljamo drevesa z visokim deblom
(priporočljiva funkcionalna višina debla brez vej je v prostem profilu cestišča 4,5 do 5
metrov, Šiftar, 2001) in izenačeno obliko krošnje. Za tvorjenje drevoredov se pogosto
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sadijo lipe (Tilia sp.), javorji (Acer sp.), hrasti (Quercus sp.), okrasne slive ali češnje
(Prunus sp.) in sorte neprave akacije (na primer Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera').
Med večja drevoredna drevesa, ki so jih pogosto sadili v mestih, spadajo platane (Platanus
sp.), divji kostanj (Aesculus sp.) in bresti (Ulmus sp.). Med nižjimi grmovnicami, ki jih
pogosto sadimo v linijske zasaditve, je bil v preteklosti izjemnega pomena pušpan (Buxus
sempervirens), med višjo drevnino pa izstopajo tisa (Taxus sp.), gaber (Carpinus sp.) in
javor (Acer sp.). Cvetoče grmovnice se manj pogosto uporabljajo za linijske zasaditve, saj
vsakoletna rez okrni njihovo okrasno vrednost cvetenja (Ogrin, 1993).
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5 POJAVNOST RASTLINSKEGA GRADIVA V IZBRANIH TIPIH ODPRTEGA
PROSTORA NA OBMOČJU SLOVENSKE OBALE
Na karti z označenim obravnavanim območjem slovenske obale sem območje razdelila na
pet manjših enot, ki jih definirajo geografske razmejitve posameznih večjih mest. Nato sem
znotraj vsakega od petih območij (Ankaran, Koper, Izola, Piran s Strunjanom in Portorož z
Lucijo) poiskala glavna območja izbranih tipov odprtega prostora (obcestni prostor,
parkirišče, tlakovana površina, namenjena pešcem, priobalni pas in mestni park) glede na
prej naštete kriterije. V času vegetacijskega obdobja (v maju in juniju) sem opravila
terenski pregled območij, izdelala popis rastlin in fotografirala zasaditve v izbranih tipih
javnega odprtega prostora. Sistematično sem si ogledala vsak prej določen tip odprtega
prostora znotraj meja posameznih mest in naredila podrobne inventarizacijske karte. Nato
sem s pomočjo literature in katalogov rastlin prek ključev, pa tudi posvetov z mentorico
identificirala posamezne rastlinske vrste na fotografijah s terena ter sestavila pregleden
seznam fotografij rastlin v posamezni enoti glede na določen tip odprtega prostora. V
sklepnem delu sem primerjala prisotnost posameznih rastlinskih vrst v izbranem tipu
javnega prostora ali obravnavani enoti.
5.1 RASTLINSKO GRADIVO V OBCESTNEM PROSTORU
Po prej opisanih kriterijih za izbran tip odprtega prostora sem na celotnem območju
slovenske obale pregledala in fotografirala skupno 47 lokacij, kjer je ozelenjen obcestni
prostor.
5.1.1 Ankaran
Na območju Ankarana je le peščica urejenih zasaditev v obcestnem prostoru. Gre za dva
starejša drevoreda ob glavni cesti, ki pelje od središča mesta proti Italiji, ter dve zasaditvi
ob cesti ob jedru mesta, kjer pa je urejena tudi tratna ploskev. V vseh primerih gre za
linijske vegetacijske prvine, ponekod v kombinaciji s ploskvijo, najpogostejše so
javorolistne platane (Platanus × acerifolia), črni topol (Populus nigra) in vednozelena
cipresa (Cupressus sempervirens 'Stricta').
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Slika 10: Kartiranje in identifikacija rastlin v obcestnem prostoru na območju Ankarana (prirejeno po Google
Earth, 2018).

Slika 11 (A na sliki 10): Javorolistna platana
(Platanus × acerifolia) in črni topol (Populus
nigra) ob glavni cesti v bližini meje z Italijo.

Slika 12 (B na sliki 10): Vednozelena cipresa
(Cupressus sempervirens 'Stricta') ob glavni cesti
od Debelega rtiča proti središču mesta.
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Slika 13 (C na sliki 10): Vednozelena cipresa
(Cupressus sempervirens) na trati ob enosmerni
poti proti središču mesta.

Slika 14 (D na sliki 10): Javorolistna platana
(Platanus × acerifolia) na zatravljeni površini ob
cesti za stavbami na jugovzhodnem delu
mestnega jedra.

5.1.2 Koper
Na območju Kopra in njegove okolice se pojavlja veliko obcestnih zasaditev, velika večina
je novejšega izvora. Ob cesti, ki obkroža staro mestno jedro, rastejo robustne vašingtonije
(Washingtonia robusta), ob obali večinoma črničevje (Quercus ilex), v notranjosti pa se
izmenjujejo drevoredi pinij (Pinus pinea), črničevja (Quercus ilex), javorolistnih platan
(Platanus × acerifolia) in navadnega koprivovca (Celtis australis). V nižjih linijskih
zasaditvah prevladuje oleander (Nerium oleander). Od rastlinskih vrst se v skupnem
seštevku najpogosteje pojavljajo črničevje (Quercus ilex), oleandri (Nerium oleander),
pinije (Pinus pinea) in javorolistne platane (Platanus x acerifolia). Znotraj krožišč je
največkrat urejena tratna ploskev, medtem ko je zasaditev ob avtobusnih postajališčih v
sklopu zasaditve celotne ulice, torej gre za linijske drevorede.
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Slika 15: Kartiranje in identifikacija rastlin v obcestnem prostoru na območju Kopra (prirejeno po Google
Earth, 2018).

Slika 16 (A na sliki 15): Črničevje (Quercus ilex)
ob Ljubljanski cesti ob stadionu Bonifika.

Slika 17 (B na sliki 15): Oleander (Nerium
oleander) ob cesti Zore Perello Godina in pinija
(Pinus pinea) ob cesti mimo koprske osnovne
šole.
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Slika 18 (C na sliki 15): Črničevje (Quercus ilex)
ob Ferarski ulici med koprskim sodiščem in
banko.

Slika 19 (D na sliki 15): Oleander (Nerium
oleander) ter navadni koprivovec (Celtis
australis) na Ankaranski cesti med nakupovalnim
središčem in Škocjanskim zatokom.

Slika 20 (E na sliki 15): Brnistra (Spartium
junceum) in navadni koprivovec (Celtis australis)
ob Ankaranski cesti na severnem robu
Škocjanskega zatoka.

Slika 21 (F na sliki 15): Robustna vašingtonija
(Washingtonia robusta) na Pristaniški ulici v
Kopru.

Slika 22 (G na sliki 15): Drevored javorolistne
platane (Platanus × acerifolia) ob cesti na
Belvederju.

Slika 23 (H na sliki 15): Novejši drevored
indijske lagerstremije (Lagerstroemia indica) ob
Cankarjevi ulici, ki vodi do trga Brolo.
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Slika 24 (I na sliki 15): Robustna vašingtonija
(Washingtonia robusta) ob Cankarjevi ulici ob
gimnaziji Koper.

Slika 25 (J na sliki 15): Obcestna zasaditev ob
enosmerni ulici na Vojkovem nabrežju: črničevje
(Quercus ilex) v linijski zasaditvi ter zvezdasti
jasmin (Trachelospermum jasminoides) in
banksina roža (Rosa banksiae) so bili zasajeni v
zadnjem obdobju, vednozelene ciprese
(Cupressus sempervirens) in himalajske cedre
(Cedrus deodara) pa so zasadili stanovalci
okoliških blokov, zato so drevesa v obcestni
prostor umeščena naključno.

Slika 26 (K na sliki 15): Starejši drevored
javorolistne platane (Platanus × acerifolia) ob
Vojkovem nabrežju.

Slika 27 (L na sliki 15): Pinija (Pinus pinea) ob
Ferrarski ulici nasproti koprskega sodišča.

5.1.3 Izola
Na območju Izole in njene okolice je veliko starih urejenih obcestnih zasaditev. Večinoma
so to linijske zasaditve, ponekod v bližini mestnega jedra pa linijsko sajena drevesa
dopolnijo v gruče sajene grmovnice. Na nekaterih delih gre tudi za bolj pestre zasaditve s
kombinacijo drevja ter več različnih grmovnic in trajnic, lahko tudi enoletnic. Tudi
krožišče v jedru mesta je bogato zasajeno z različnimi rastlinskimi vrstami. V obcestnih
zasaditvah na javnih površinah se najpogosteje pojavljajo pinija (Pinus pinea), javorolistna
platana (Platanus ×acerifolia) in vednozelena cipresa (Cupressus sempervirens).
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Slika 28: Kartiranje in identifikacija rastlin v obcestnem prostoru na območju Izole (prirejeno po Google
Earth, 2018).

Slika 29 (A na sliki 28): Dvojni drevored pinij
(Pinus pinea) ob glavni cesti mimo Jagodja.

Slika 30 (B na sliki 28): Oleander (Nerium
oleander) in pinija (Pinus pinea) v skupni linijski
potezi na začetku Prešernove ceste.
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Slika 31 (C na sliki 28): Dvojni drevored pinij
(Pinus pinea) vzdolž Prešernove ceste.

Slika 32 (D na sliki 28): Vednozelena cipresa
(Cupressus sempervirens 'Stricta'), cedra (Cedrus
sp.) in pravi lovorikovec (Prunus laurocerasus)
ob Prešernovi cesti.

Slika 33 (E na sliki 28): Javorolistna platana
(Platanus × acerifolia) na ulici Cankarjevega
drevoreda.

Slika 34 (F na sliki 28): Novejša ureditev na
Sončnem nabrežju. Levo: arizonska cipresa
(Cupressus arizonica) in navadni lepljivec
(Pittosporum tobira). Desno: velecvetna
magnolija (Magnolia grandiflora), vrtnica (Rosa
spp.) in prava sivka (Lavandula angustifolia).

Slika 35 (G na sliki 28): Velecvetna magnolija
(Magnolia grandiflora), prekrovna sorta vrtnice
(Rosa spp.) in prava sivka (Lavandula
angustifolia) na Sončnem nabrežju.

Slika 36 (I na sliki 28): Javorolistna platana
(Platanus × acerifolia) in francoska tamariša
(Tamarix gallica) med parkiriščem in Gorkijevo
ulico.
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Slika 37 (H na sliki 28): Pinija (Pinus pinea),
virginski brin (Juniperus virginiana) in oleander
(Nerium oleander) na Sončnem nabrežju v Izoli.

Slika 38 (J na sliki 28): Javorolistna platana
(Platanus × acerifolia), pušpan (Buxus
sempervirens), lepljivec (Pittosporum tobira),
nitasta juka (Yucca filamentosa), mirta (Myrtus
communis) pravi lovorikovec (Prunus
laurocerasus), japonska medvejka (Spiraea
japonica), mahonija (Mahonia sp.), plazeča
trdoleska (Euonymus fortunei), avkuba (Aucuba
japonica 'Variegata'), panešplja (Cotoneaster sp.),
grevilka (Grevillea rosmarinifolia), nandina
(Nandina domestica), brin (Juniperus sp.),
kalifornijska pahljačasta palma (Washingtonia
filifera) in zgubanolistna brogovita (Viburnum
rhytidophyllum) na Drevoredu 1. maja, najbolj
pestro zasajeni ulici v Izoli.

Slika 39 (K na sliki 28): Enojni drevored
vednozelenih cipres (Cupressus sempervirens
'Stricta') na Dantejevi ulici.

Slika 40 (L na sliki 28): Trojni drevored pinij
(Pinus pinea) na Livadah v bližini Osnovne šole
Livade Izola.
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Slika 41 (M na sliki 28): Enojni drevored
arizonskih cipres (Cupressus arizonica) na
Kajuhovi ulici.

Slika 42 (N na sliki 28): Novejši dvojni drevored
vednozelenih cipres (Cupressus sempervirens
'Stricta') na Bazoviški ulici.

Slika 43 (O na sliki 28): Navadni lepljivec
(Pittosporum tobira) in nandina (Nandina
domestica), ureditev krožišča med Cankarjevim
drevoredom, Drevoredom 1. maja, Trgom Etbina
Kristana, Trgom republike in Pittonijevo ulico v
Izoli.

Slika 44 (P na sliki 28): Gaura (Gaura
lindheimeri), navadni lepljivec (Pittosporum
tobira), rožmarin (Rosmarinus officinalis),
sredozemska pepeluška (Cineraria maritima),
juka (Yucca filamentosa 'Variegata'), perjanka
(Pennisetum alopecuroides), pampaška trava
(Cortaderia selloana), kitajski miskant
(Mischantus sinensis), hermelika (Sedum
spectabile), navadni nemški rožmarin (Santolina
chamaecyparissus), patagonski sporiš (Verbena
patagonica), nežna bodalica (Stipa tenuissima),
glavičasta budleja (Buddleia globosa), grmasti
flomis (Phlomis fruticosa) v ureditvi krožišča
med Prešernovo cesto, Južno cesto in Morovo
ulico v Izoli.

5.1.4 Piran in Strunjan
Na območju Pirana, Strunjana in njune okolice je malo urejenih obcestnih ureditev, saj gre
za manjša kraja. Piran je strnjeno staro mesto na polotoku, kjer ni prostora za obcestne
zasaditve, velik del Strunjana pa prekrivata krajinski park in naravni rezervat, kjer je
večinoma prisotno samoniklo rastlinstvo. Najbolj znana linijska ureditev v Strunjanu je
dvostranski drevored ob glavni cesti proti Strunjanu, kjer rastejo pinije (Pinus pinea). Dolg
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je približno 600 metrov, v njem pa raste 116 dreves. Zasajen je bil med letoma 1920 in
1930, najverjetneje pa je bil takrat dolg okoli 3 kilometre, o čemer pričajo posamezne
skupine pinij vzdolž ceste do Pirana. V obcestnih zasaditvah na javnih površinah se
najpogosteje pojavljajo pinije (Pinus pinea), sledijo francoske tamariše (Tamarix gallica),
med cvetočimi, delno olesenelimi trajnicami pa tudi perovskija (Perovskia atriplicifolia) in
gaura (Gaura lindheimeri).

Slika 45: Kartiranje in identifikacija rastlin v obcestnem prostoru na območju Strunjana in Pirana (prirejeno
po Google Earth, 2018).

Slika 46 (A na sliki 45): Pinija (Pinus pinea) v
starem dvojnem drevoredu ob glavni cesti proti
Strunjanu (naravni spomenik).

Slika 47 (B na sliki 45): Enojni drevored pinij
(Pinus pinea) na tratni ploskvi ob cesti v
krajinskem parku in naravnem rezervatu Stjuža
Strunjan, kjer so nekoč pridobivali sol.
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Slika 48 (C na sliki 45): Francoska tamariša
(Tamarix gallica) v linijski zasaditvi ob lokalni
cesti na južnem robu naravnega rezervata Stjuža,
ki vodi proti Piranu.

Slika 49 (D na sliki 45): Perovskija (Perovskia
atriplicifolia) in gaura (Gaura lindheimeri) ter
tratna ploskev v ureditvi na križišču pred vstopom
v staro mestno jedro Pirana

5.1.5 Portorož in Lucija
Na območju Portoroža in Lucije se v obcestnih zasaditvah na javnih površinah pogosto
pojavlja več pasov urejenih zasaditev, in sicer na enem ali obeh straneh glavne priobalne
ceste ter v sredini med obema pasovoma. Drevesne in nekatere večje grmovne vrste so
večinoma vsa leta iste, medtem ko se v sredinskem zasaditvenem pasu nekatere gručne
zasaditve manjših grmovnic in trajnic z leti menjujejo, zato je pojavnost rastlinskega
gradiva na tem območju precej spremenljiva. Avtobusne postaje ob cesti so zasajene enako
kot tisti odsek ceste na začetku Lucije, kjer je ob krožišču gručna zasaditev s pravo sivko
(Lavandula angustifolia); prav ta ista zasaditev je uporabljena tudi ob bližnji avtobusni
postaji. Najpogosteje se med drevesnimi vrstami pojavljajo pinija (Pinus pinea), kanarski
datljevec (Phoenix canariensis), javorolistna platana (Platanus × acerifolia) in magnolija
(Magnolia grandiflora), med grmovnimi vrstami in trajnicami pa tisa (Taxus × media),
navadni lepljivec (Pittosporum tobira), oleander (Nerium oleander) in vrtnica (Rosa spp.).
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Slika 50: Kartiranje in identifikacija rastlin v obcestnem prostoru na območju Portoroža in Lucije (prirejeno
po Google Earth, 2018).

Slika 51 (A na sliki 50): Pušpan (Buxus
sempervirens), vrtnica (Rosa spp.), tisa (Taxus ×
media), pinija (Pinus pinea) in tratna ploskev ob
glavni cesti ob portoroški obali iz smeri Pirana
proti Luciji v bližini hotela Riviera.

Slika 52 (B na sliki 50): Navadni lepljivec
(Pittosporum tobira), vrtnica (Rosa spp.),
kanarski datljevec (Phoenix canariensis), tisa
(Taxus × media), pinija (Pinus pinea) ob glavni
cesti na portoroški obali iz smeri Pirana proti
Luciji v bližini hotela Riviera.
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Slika 53 (C na sliki 50): Pušpan (Buxus
sempervirens), nitasta juka (Yucca filamentosa),
kanarski datljevec (Phoenix canariensis), pinija
(Pinus pinea) ob glavni cesti na portoroški obali
iz smeri Pirana proti Luciji.

Slika 54 (D na sliki 50): Velecvetna magnolija
(Magnolia grandiflora), prava sivka (Lavandula
angustifolia), himalajska cedra (Cedrus deodara),
pušpan (Buxus sempervirens), pinija (Pinus
pinea) ob glavni cesti na portoroški obali iz smeri
Pirana proti Luciji v bližini Centralne plaže
Portorož.

Slika 55 (E na sliki 50): Levo: Rožmarin
(Rosmarinus officinalis), prava sivka (Lavandula
angustifolia) in velecvetna magnolija (Magnolia
grandiflora) v sredinski ureditvi med pasovoma.
Desno: Drevored pinij (Pinus pinea) ob glavni
cesti na portoroški obali iz smeri Pirana proti
Luciji v bližini Centralne plaže Portorož.

Slika 56 (F na sliki 50): Vrtnica (Rosa spp.),
indijska lagerstremija (Lagerstroemia indica),
kanarski datljevec (Phoenix canariensis), tratna
ploskev ter oleander (Nerium oleander) v
sredinski zasaditvi med pasovoma ob glavni cesti
na portoroški obali iz smeri Pirana proti Luciji v
bližini teniških igrišč.
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Slika 57 (G na sliki 50): Linijska zasaditev
rožmarina (Rosmarinus officinalis), oleandra
(Nerium oleander) in pinij (Pinus pinea) v treh
višinah na začetku Lucije iz smeri Portoroža.

Slika 59 (I na sliki 50): Linijska zasaditev pravega
lovorikovca (Prunus laurocerasus) in javorolistne
platane (Platanus × acerifolia) ob glavni cesti
proti Seči.

Slika 58 (H na sliki 50): Prava sivka (Lavandula
angustifolia) v bližini krožišča, prekritega s tratno
ploskvijo, na začetku Lucije.

Slika 60 (J na sliki 50): Javorolistna platana
(Platanus × acerifolia) na križišču v središču
Portoroža.

5.2

RASTLINSKO GRADIVO NA PARKIRIŠČIH

Po prej opisanih kriterijih za izbran tip odprtega prostora sem na celotnem območju
slovenske obale pregledala in fotografirala skupno 34 lokacij, kjer gre za ozelenjevanje na
parkiriščih.
5.2.1 Ankaran
Na območju Ankarana in njegove okolice se od drevesnih vrst na javnih parkiriščih
najpogosteje pojavljajo pinija (Pinus pinea), lipovec (Tilia cordata), bor (Pinus),
javorolistna platana (Platanus × acerifolia), ostrolistni javor (Acer platanoides) in
himalajska cedra (Cedrus deodara). Drevesa so sajena v linijah ali mreži, med grmovnimi
vrstami pa so največkrat prisotne sivka (Lavandula angustifolia), lepljivec (Pittosporum
tobira) in rožmarin (Rosmarinus officinalis), v linijskih ali gručnih zasaditvah.
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Slika 61: Kartiranje in identifikacija rastlin na parkiriščih na območju Ankarana (prirejeno po Google Earth,
2018).

Slika 62 (A na sliki 61): Ostrolistni javor (Acer
platanoides), zasaditev na manjšem parkirišču na
Debelem rtiču.

Slika 63 (B na sliki 61): Himalajska cedra
(Cedrus deodara), zasaditev na večjem parkirišču
na Debelem rtiču v bližini mladinskega
zdravilišča.
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Slika 64 (C na sliki 61): Črni bor (Pinus nigra),
zasaditev na parkirišču v bližini samostana
(današnjega hotela Convent) v Ankaranu (Adrija).

Slika 65 (D na sliki 61): Prava sivka (Lavandula
angustifolia), gručna zasaditev ob robu parkirišča
(nekaj sadik je bilo sajenih naknadno zaradi
pozebe), tratna ploskev in javorolistna platana
(Platanus × acerifolia), linijska zasaditev ob robu
večjega parkirišča, ki leži neposredno ob mestnem
jedru Ankarana.

Slika 66 (E na sliki 61): Lipovec (Tilia cordata)
in lepljivec (Pittosporum tobira) na manjšem
parkirišču v središču Ankarana.

Slika 67 (E na sliki 61): Pinija (Pinus pinea) in
svilnata albicija (Albizia julibrissin) na manjšem
parkirišču v središču Ankarana.

Slika 68 (E na sliki 61): Navadni lepljivec
(Pittosporum tobira), rožmarin (Rosmarinus
officinalis) in oljka (Olea europaea) na manjšem
parkirišču v središču Ankarana.

Slika 69 (F na sliki 61): Pinija (Pinus pinea),
mlade rastline posajene na novem parkirišču na
robu mesta na Regentovi ulici v Ankaranu.
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5.2.2 Koper
Na območju Kopra in njegove okolice se na javnih parkiriščih najpogosteje pojavljajo
naslednje drevesne vrste: črničevje (Quercus ilex), javorolistna platana (Platanus x
acerifolia), pinija (Pinus pinea), navadni koprivovec (Celtis australis), ponekod pa tudi
indijska lagerstremija (Lagerstroemia indica) in ameriški koprivovec (Celtis occidentalis).
Med grmovnimi vrstami se na parkiriščih najpogosteje pojavljata oleander (Nerium
oleander) in lepljivec (Pittosporum tobira), poleg tega pa je pod drevesi pogosta tudi tratna
ploskev.

Slika 70: Kartiranje in identifikacija rastlin na parkiriščih na območju Kopra (prirejeno po Google Earth,
2018).

Slika 71 (A na sliki 70): Ameriški koprivovec
(Celtis occidentalis), novejša zasaditev na
parkirišču pri železniški postaji v Kopru.

Slika 72 (B na sliki 70): Javorolistna platana
(Platanus × acerifolia) na parkirišču pred glavno
stavbo Pošte Slovenije v Kopru.
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Slika 73 (C na sliki 70): Črničevje (Quercus ilex),
oleander (Nerium oleander) in javorolistna
platana (Platanus × acerifolia) na urejenem
parkirišču ob koprski tržnici.

Slika 75 (E na sliki 70): Črničevje (Quercus ilex),
linijska zasaditev ob bočnih parkiriščih na trgu
Brolo v Kopru.

Slika 74 (D na sliki 70): Navadni koprivovec
(Celtis australis), črničevje (Quercus ilex) in
pinija (Pinus pinea) na parkirišču pred trgovskim
centrom Supernova 2 v Kopru.

Slika 76 (F na sliki 70): Črničevje (Quercus ilex)
na velikem parkirišču v bližini hotela Pristan v
Kopru.

Slika 77 (G na sliki 70): Indijska lagerstremija
(Lagerstroemia indica), linijska zasaditev na
parkirišču ob Ljubljanski cesti v Kopru.

Slika 78 (H na sliki 70): Pinija (Pinus pinea) in
navadni lepljivec (Pittosporum tobira) na
parkirišču pred trgovskim centrom Park center
Koper.
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Slika 79 (I na sliki 70): Javorolistna platana
(Platanus x acerifolia) na parkirišču za hotelom
Vodišek v Kopru.

5.2.3 Izola
Na območju Izole in njene okolice se na javnih parkiriščih med drevesnimi vrstami
najpogosteje pojavljajo črničevje (Quercus ilex), pinija (Pinus pinea), javorolistna platana
(Platanus x acerifolia), himalajska cedra (Cedrus deodara) ter visoka žumara
(Trachycarpus fortunei), med grmovnimi vrstami je najpogosteje sajen pravi lovorikovec
(Prunus laurocerasus).

Slika 80: Kartiranje in identifikacija rastlin na parkiriščih na območju Izole (prirejeno po Google Earth,
2018).
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Slika 81 (A na sliki 80): Javorolistna platana
(Platanus × acerifolia) na parkirišču pri
ladjedelnici v Izoli.

Slika 82 (B na sliki 80): Pinija (Pinus pinea) in
pravi lovorikovec (Prunus laurocerasus) na
parkirišču za stanovalce na ulici Osvobodilne
fronte v Izoli.

Slika 83 (C na sliki 80): Visoka žumara
(Trachycarpus fortunei) na parkirišču pred
cerkvijo na Velikem trgu v Izoli.

Slika 84 (D na sliki 80): Javorolistna platana
(Platanus × acerifolia) in črničevje (Quercus
ilex) na parkirišču med morjem in Gorkijevo ulico
v Izoli.

Slika 85 (E na sliki 80): Črničevje (Quercus ilex)
in himalajska cedra (Cedrus deodara) na
parkirišču za stanovalce na koncu ulice Mihaele
Škapin v Izoli.

Slika 86 (F na sliki 80): Črničevje (Quercus ilex)
na parkirišču za stanovalce ob ulici IX. korpusa v
Izoli.
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Slika 87 (G na sliki 80): Pinija (Pinus pinea),
črničevje (Quercus ilex) in pravi lovorikovec
(Prunus laurocerasus) na parkirišču za stanovalce
ob ulici Franeta Marušiča v Izoli.

Slika 88 (H na sliki 80): Črničevje (Quercus ilex)
in pravi lovorikovec (Prunus laurocerasus) na
parkirišču za stanovalce ob ulici Zvonimira
Miloša v Izoli.

5.2.4 Piran in Strunjan
Na območju Pirana in Strunjana ter njune okolice se na javnih parkiriščih najpogosteje
pojavljajo navadni koprivovec (Celtis australis), črničevje (Qurcus ilex) in oleander
(Nerium oleander).

Slika 89: Kartiranje in identifikacija rastlin na parkiriščih na območju Pirana in Strunjana (prirejeno po
Google Earth, 2018).
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Slika 90 (A na sliki 89): Navadni koprivovec
(Celtis australis) na parkirišču v Strunjanu, v
bližini hotela Svoboda.

Slika 91 (B na sliki 89): Oleander (Nerium
oleander) in črničevje (Quercus ilex) na manjšem
parkirišču na koncu Pacuga.

5.2.5 Portorož in Lucija
Na območju Portoroža in Lucije ter njune okolice se na javnih parkiriščih med drevesnimi
vrstami najpogosteje pojavljajo črničevje (Quercus ilex), pinija (Pinus pinea), javorolistna
platana (Platanus × acerifolia), visoka žumara (Trachycarpus fortunei), navadni divji
kostanj (Aesculus hippocastanum), navadni koprivovec (Celtis australis), ponekod pa tudi
svilnata albicija (Albizia julibrissin) in navadna robinija (Robinia pseudoacacia). Zaradi
pomanjkljivega vzdrževanja je mestoma opaziti tudi invazivno vrsto velikega pajesena
(Ailanthus altissima). Med grmovnimi vrstami se na parkiriščih na tem območju
najpogosteje pojavlja oleander (Nerium oleander). Zaradi velikega števila parkirnih mest
ob vozišču (bočno parkiranje) je na tem območju razmeroma malo javnih parkirišč, ki jih
uvrščam v kategorijo parkirišč. Ta tip parkirišč obravnavam v zasaditvah obcestnega
prostora.

Slika 92: Kartiranje in identifikacija rastlin na parkiriščih na območju Portoroža in Lucije (prirejeno po
Google Earth, 2018).
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Slika 93 (A na sliki 92): Pinija (Pinus pinea) na
parkirišču ob jadralnem klubu Pirat na začetku
Portoroža.

Slika 94 (A na sliki 92): Oleander (Nerium
oleander) in svilnata albicija (Albizia julibrissin)
na parkirišču ob jadralnem klubu Pirat na začetku
Portoroža.

Slika 95 (B na sliki 92): Visoka žumara
(Trachycarpus fortunei), navadni divji kostanj
(Aesculus hippocastanum) in invazivni veliki
pajesen (Ailanthus altissima) na parkirišču ob
Koprski cesti v Portorožu.

Slika 96 (B na sliki 92): Navadni divji kostanj
(Aesculus hippocastanum) in invazivni veliki
pajesen (Ailanthus altissima) na parkirišču ob
Koprski cesti v Portorožu.

Slika 97 (B na sliki 92): Navadni koprivovec
(Celtis australis) na parkirišču ob Koprski cesti v
Portorožu.

Slika 98 (C na sliki 92): Črničevje (Quercus ilex)
in navadna robinija (Robinia pseudoacacia) na
parkirišču pred zdravstvenim domom Piran v
Luciji.
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Slika 99 (C na sliki 92): Črničevje (Quercus ilex)
na parkirišču pred zdravstvenim domom Piran v
Luciji.

Slika 100 (D na sliki 92): Črničevje (Quercus
ilex) na parkirišču pred trgovskim centrom
Mercator supermarket v Luciji.

Slika 101 (E na sliki 92): Javorolistna platana
(Platanus × acerifolia) na parkirišču za
stanovalce v Luciji, v bližini glavne ceste proti
Seči.

5.3

RASTLINSKO GRADIVO NA TLAKOVANIH POVRŠINAH, NAMENJENIH
PEŠCEM

Po prej opisanih kriterijih za izbran tip odprtega prostora sem na celotnem območju
slovenske obale pregledala in fotografirala pet lokacij, kjer gre za ozelenjevanje tlakovanih
površin, namenjenih pešcem, to so sprehajalne poti in površine ob prometnicah.
5.3.1 Ankaran
Na območju Ankarana in njegove okolice javnih (in zasajenih) tlakovanih površin, ki bi
bile namenjene le pešcem, za zdaj ni.

5.3.2 Koper
Na območju Kopra in njegove okolice se na javnih tlakovanih površinah, namenjenih le
pešcem, pojavljajo predvsem navadni koprivovec (Celtis australis), japonska nešplja
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(Eriobotrya japonica), vednozelena cipresa (Cupressus sempervirens 'Stricta'), oljka (Olea
uropaea), bleščeča kalina (Ligustrum lucidum) in prava sivka (Lavandula angustifolia),
sinjezelena bilnica (Festuca glauca) in vrtnica (Rosa spp.). Na tlakovanih površinah,
namenjenih pešcem, v notranjosti starega mestnega jedra Kopra zaradi ozkih ulic ni
zasaditev.

Slika 102: Kartiranje in identifikacija rastlin na tlakovanih površinah, namenjenih pešcem (prirejeno
po Google Earth, 2018).

Slika 103 (A na sliki 102): Prava sivka
(Lavandula angustifolia) v linijski zasaditvi ob
robu tlakovane površine Ukmarjevega trga v
Kopru ter navadni koprivovec (Celtis australis),
več linijskih zasaditev starejših in mlajših dreves.
Večja tratna ploskev, sinjezelena bilnica (Festuca
glauca) in vrtnica (Rosa spp.). V jesenskem času
so pravo sivko (Lavandula angustifolia) zamenjali
z rožmarinom (Rosmarinus officinalis).

Slika 104 (B na sliki 102): Japonska nešplja
(Eriobotrya japonica) v središču manjšega
tlakovanega trga ob Pristaniški ulici v Kopru. Ob
robu peščene površine rastejo tudi navadni
lepljivec (Pittosporum tobira), navadna tisa
(Taxus baccata), navadna bodika (Ilex aquifolium
'Variegatum') in grmičasti vrednik (Teucrium
fruticans 'Compactum').
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Slika 105 (C na sliki 102): Vednozelena cipresa
(Cupressus sempervirens 'Stricta'), oljka (Olea
europaea), bleščeča kalina (Ligustrum lucidum)
in tratna ploskev na robu trga ob Pristaniški ulici
v Kopru.

Slika 106 (D na sliki 102): Velecvetna magnolija
(Magnolia grandiflora), navadni lepljivec
(Pittosporum tobira) in oljka (Olea europaea) na
trgu pred koprsko Lesnino.

5.3.3 Izola
Na območju Izole nismo zasledili večjih javnih tlakovanih površin, namenjenih le pešcem,
ki bi bile ozelenjene, saj so ožje ulice v celoti tlakovane, širše ulice, ki so tudi zasajene, pa
dovolj široke, da po njih poteka vsaj enosmerni promet z motornimi vozili (slednje so zato
že obravnavane v sklopu zasaditev v obcestnem prostoru).
5.3.4 Piran in Strunjan
Na območju Pirana in Strunjana nismo zasledili večjih javnih tlakovanih površin,
namenjenih le pešcem, ki bi bile ozelenjene. Razlog je podoben kot na območju Izole,
vendar gre v tem primeru za dve še večji skrajnosti. Piran je namreč zaradi svoje zelo
omejene velikosti in strnjeno pozidanega mestnega jedra pravzaprav brez ozelenitve
znotraj mesta, medtem ko sta njegova okolica in Strunjan redko pozidana in v objemu
narave, zato tam ni tlakovanih ozelenjenih površin.
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5.3.5 Portorož in Lucija
Na območju Portoroža in Lucije ter njune okolice se na javnih tlakovanih površinah,
namenjenih le pešcem, pojavlja črničevje (Quercus ilex), sicer pa je na tem območju malo
površin, ki ne bi bile zajete v kategoriji priobalnega pasu ali obcestnega prostora.

Slika 107: Kartiranje in identifikacija rastlin na tlakovanih površinah, namenjenih pešcem, na območju
Portoroža in Lucije (prirejeno po Google Earth, 2018).

Slika 108 (A na sliki 107): Črničevje (Quercus
ilex) in tratna ploskev ob trgu nasproti Grand
hotela Portorož.

5.4 RASTLINSKO GRADIVO V PRIOBALNEM PASU
Po prej opisanih kriterijih za izbran tip odprtega prostora sem na celotnem območju
slovenske obale pregledala in fotografirala skupaj 15 lokacij, kjer gre za ozelenjevanje
priobalnega pasu.
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5.4.1 Ankaran
Na območju Ankarana in njegove okolice se na javnih urejenih površinah v priobalnem
pasu pojavljajo robinija (Robinia pseudoacacia), črni bor (Pinus nigra), oleander (Nerium
oleander), pinija (Pinus pinea) in francoska tamariša (Tamarix gallica).

Slika 109: Kartiranje in identifikacija rastlin v priobalnem pasu na območju Ankarana (prirejeno po Google
Earth, 2018).

Slika 110 (A na sliki 109): Navadna robinija
(Robinia pseudoacacia), francoska tamariša
(Tamarix gallica), sliva (Prunus sp.), poljski javor
(Acer campestre), enovrati glog (Crataegus
monogyna) in velika tratna ploskev na kopališču
na rtu Sv. Jerneja v bližini meje z Italijo.

Slika 111 (B na sliki 109): Črni bor (Pinus nigra)
ob obali na kopališču v Adrii v Ankaranu.
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Slika 112 (C na sliki 109): Pinija (Pinus pinea),
oleander (Nerium oleander) in tratna ploskev ob
obali v mladinskem zdravilišču na Debelem rtiču.

Slika 113 (D na sliki 109): Črni bor (Pinus nigra),
robinija (Robinia pseudoacacia) in pinija (Pinus
pinea) ob obali v Valdoltri.

Slika 114 (D na sliki 109): Robinija (Robinia
pseudoacacia), oleander (Nerium oleander) in
tratna ploskev na novo urejenem kopališču v
Valdoltri.

5.4.2 Koper
Na območju Kopra in njegove okolice se na javnih urejenih površinah v priobalnem pasu
pojavljajo pinija (Pinus pinea), črničevje (Quercus ilex), robustna vašingtonija
(Washingtonia robusta), oleander (Nerium oleander) ter na prostornejših območjih tudi
tratna ploskev.
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Slika 115: Kartiranje in identifikacija rastlin v priobalnem pasu na območju Kopra (prirejeno po Google
Earth, 2018).

Slika 116 (A na sliki 115): Črničevje (Quercus
ilex) v linijski zasaditvi na glavni koprski
promenadi ob morju.

Slika 117 (C na sliki 115): Robustna vašingtonija
(Washingtonia robusta) in oleander (Nerium
oleander) v linijski zasaditvi med pristaniščem in
Pristaniško ulico v Kopru.

Slika 118 (B na sliki 115): Pinija (Pinus pinea),
drevored ob obmorskem sprehajališču med
Koprom in Žusterno.

Slika 119 (D na sliki 115): Črni bor (Pinus nigra)
na mestnem kopališču v Kopru.

55
Eler U. Rastlinski sortiment na območju slovenske obale: izbor in pojavnost ... odprtega prostora.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2019

5.4.3 Izola
Na območju Izole in njene okolice se na javnih urejenih površinah v priobalnem pasu med
drevesnimi vrstami pojavljajo predvsem črničevje (Quercus ilex), pinija (Pinus pinea),
vednozelena cipresa (Cupressus sempervirens), kanarski datljevec (Phoenix canariensis) in
bor (Pinus sp.), med grmovnicami pa največkrat oleander (Nerium oleander) in navadni
lepljivec (Pittosporum tobira).

Slika 120: Kartiranje in identifikacija rastlin v priobalnem pasu na območju Izole (prirejeno po Google Earth,
2018).
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Slika 121 (A na sliki 120): Srebrnasti javor (Acer
saccharinum) ob obali v bližini parkirišča pri
ladjedelnici v Izoli.

Slika 122 (B na sliki 120): Kanarski datljevec
(Phoenix canariensis), vednozelena cipresa
(Cupressus sempervirens), črni bor (Pinus nigra),
črničevje (Quercus ilex), budleja (Buddleia
globosa), žajbelj (Salvia officinalis), navadni
lepljivec (Pittosporum tobira), rožmarin
(Rosmarinus officinalis), trnati akant (Acanthus
spinosus) v parku ob svetilniku na Kopališki ulici
v Izoli.

Slika 123 (C na sliki 120): Pinija (Pinus pinea) in
oleander (Nerium oleander) v linijski zasaditvi ob
obali Sončnega nabrežja.

Slika 124 (D na sliki 120): Črničevje (Quercus
ilex), oleander (Nerium oleander), arizonska
cipresa (Cupressus arizonica) in navadni lepljivec
(Pittosporum tobira) ob obali v bližini srednje
šole Izola.

5.4.4 Piran in Strunjan
V Piranu in Strunjanu ter njuni okolici nismo zasledili javnih urejenih površin ob obali, ki
bi bile ozelenjene in ne bi že spadale v kategorijo parkirišč ali obcestnega prostora. V
strnjenem mestnem jedru Pirana se pojavljajo le posamezna korita z rastlinami, ki pa so
last restavracij in lokalov.
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5.4.5 Portorož in Lucija
Na območju Portoroža in Lucije ter njune okolice se na javnih urejenih površinah ob obali
pojavljajo predvsem pinija (Pinus pinea), črni bor (Pinus nigra), visoka žumara
(Trachycarpus fortunei) in francoska tamariša (Tamarix gallica).

Slika 125: Kartiranje in identifikacija rastlin v priobalnem pasu na območju Portoroža in Lucije (prirejeno po
Google Earth, 2018).

Slika 126 (A na sliki 125): Črni bor (Pinus nigra)
ob obali na začetku Portoroža.

Slika 127 (B na sliki 125): Francoska tamariša
(Tamarix gallica) ob portoroški plaži, kjer v
ozadju poleg tratne ploskve rastejo tudi visoke
žumare (Trachycarpus fortunei).
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Slika 128 (C na sliki 125): Bernardinska reber, kjer
lahko na celotni dolžini sprehajalne poti med
hotelom Bernardin in piranskim parkiriščem
zasledimo vednozeleno cipreso (Cupressus
sempervirens), visoko žumaro (Trachycarpus
fortunei), navadni lepljivec (Pittosporum tobira),
pinijo (Pinus pinea), črni bor (Pinus nigra),
bleščečo kalino (Ligustrum lucidum), ognjeni trn
(Piracantha coccinea), spreminjevalko (Lantana
camara), bršljan (Hedera helix), pravi lovor
(Laurus nobilis), oleander (Nerium oleander),
pravi lovorikovec (Prunus laurocerasus), agavo
(Agave americana 'Variegata'), plazeči brin
(Juniperus horizontalis), kanadski bršljan (Hedera
canariensis), pepeluško (Cineraria maritima) in
češmin (Berberis sp.).

5.5 RASTLINSKO GRADIVO V MESTNIH PARKIH
Po prej opisanih kriterijih za izbran tip odprtega prostora sem na celotnem območju
slovenske obale pregledala in fotografirala skupaj 17 lokacij, ki ustrezajo opredelilcem
mestnih parkov. V tem tipu ozelenitve javnega odprtega prostora je delež zelenih površin
večji od deleža tlakovanih.
5.5.1 Ankaran
Na območju Ankarana in njegove okolice se v javnem mestnem parku ter na območju
kampa, ki ga domačini prav tako uporabljajo kot mestni park, pojavljajo predvsem
vednozelena cipresa (Cupressus sempervirens 'Stricta'), črni bor (Pinus nigra), oljka (Olea
europaea) in puhasti hrast (Quercus pubescens). Med grmovnimi vrstami prevladujeta
navadna kalina (Ligustrum vulgare) in prava sivka (Lavandula angustifolia).
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Slika 129: Kartiranje in identifikacija rastlin v mestnih parkih na območju Ankarana (prirejeno po Google
Earth, 2018).

Slika 130 (A na sliki 129): Črni bor (Pinus nigra)
in vednozelena cipresa (Cupressus sempervirens)
ter tratna ploskev v Beblerjevem parku v
Ankaranu.

Slika 131 (B na sliki 129): Oljka (Olea europaea)
in navadni jadikovec (Cercis siliquastrum) na
tratni ploskvi v kampu Adria Ankaran.

Slika 132 (A na sliki 129): Puhasti hrast (Quercus
pubescens), navadni koprivovec (Celtis australis)
in navadna kalina (Ligustrum vulgare) ter tratna
ploskev v Beblerjevem parku v Ankaranu.

Slika 133 (B na sliki 129): Črni bor (Pinus nigra),
navadni koprivovec (Celtis australis) in tratna
ploskev v kampu Adria Ankaran.
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Slika 134 (C na sliki 129): Vednozelena cipresa
(Cupressus sempervirens 'Stricta') v kampu Adria
Ankaran.

Slika 135 (D na sliki 129): Himalajska cedra
(Cedrus deodara) v ozadju in navadni cigarovec
(Catalpa bignonioides) na tratni ploskvi v kampu
Adria Ankaran.

5.5.2 Koper
Na območju Kopra in njegove okolice se v javnih mestnih parkih pojavljajo naslednje
drevesne vrste: črničevje (Quercus ilex), javorolistna platana (Platanus × acerifolia),
povešava atlaška cedra (Cedrus atlantica 'Glauca Pendula'), atlaška cedra (Cedrus
atlantica), himalajska cedra (Cedrus deodara), lipovec (Tilia cordata), oljka (Olea
europaea), visoka žumara (Trachycarpus fortunei) in indijska lagerstremija
(Lagerstroemia indica). Med grmovnimi vrstami se pojavljajo: pravi lovorikovec (Prunus
laurocerasus), plazeča trdoleska (Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'), navadni lepljivec
(Pittosporum tobira), bršljan (Hedera helix), navadna kalina (Ligustrum vulgare), pušpan
(Buxus sempervirens), japonska glicinija (Wisteria floribunda), zvezdasti jasmin
(Trachelospermum jasminoides) in vrtnica (Rosa spp.). Pogosta je tudi tratna ploskev.

Slika 136: Kartiranje in identifikacija rastlin v mestnih parkih na območju Kopra (prirejeno po Google Earth,
2018).
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Slika 137 (A na sliki 136): Črničevje (Quercus
ilex) in nekaj rastlin navadnega lepljivca
(Pittosporum tobira) na območju parka ob tržnici.

Slika 138 (B na sliki 136): Javorolistna platana
(Platanus × acerifolia), povešava atlaška cedra
(Cedrus atlantica 'Glauca Pendula'), atlaška cedra
(Cedrus atlantica) in plazeča trdoleska
(Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold') na veliki
tratni ploskvi pred vhodom v banko Intesa
Sanpaolo v Kopru.

Slika 139 (C na sliki 136): Javorolistna platana
(Platanus × acerifolia), japonska glicinija
(Wisteria floribunda), himalajska cedra (Cedrus
deodara), navadni lepljivec (Pittosporum tobira),
bršljan (Hedera helix), navadna kalina (Ligustrum
vulgare), pušpan (Buxus semperviren), pravi lovor
(Laurus nobilis) in tratna ploskev na
Vergerijevem trgu v Kopru.

Slika 140 (D na sliki 136): Črničevje (Quercus
ilex), lipovec (Tilia cordata), oljka (Olea
europaea), vrtnica (Rosa spp.), visoka žumara
(Trachycarpus fortunei), indijska lagerstremija
(Lagerstroemia indica), vednozelena cipresa
(Cupressus sempervirens), ostrolistni javor (Acer
platanoides 'Crimson King') in tratna ploskev na
trgu Brolo v Kopru.
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Slika 141 (E na sliki 136): Črni bor (Pinus nigra),
zvezdasti jasmin (Trachelospermum jasminoides),
cedra (Cedrus sp.) in tratna ploskev v manjšem
parku nasproti banke Intesa Sanpaolo v Kopru.

Slika 142 (F na sliki 136): Pinija (Pinus pinea),
črničevje (Quercus ilex), koprivovec (Celtis
australis), beli gaber (Carpinus betulus), hrast
plutovec (Quercus suber), evkalipt (Eucalyptus
camaldulensis), navadni jadikovec (Cercis
siliquastrum), figa (Ficus carica), mimoza
(Acacia dealbata), pravi lovor (Laurus nobilis),
oljka (Olea europaea), bela murva (Morus alba
'Macrophylla'), navadna jagodičnica (Arbutus
unedo), portugalski lovorikovec (Prunus
lusitanica), prava sivka (Lavandula angustifolia),
rožmarin (Rosmarinus officinalis) perovskija
(Perovskia atriplicifolia), navadni lepljivec
(Pittosporum tobira 'Nanum'), perjanka
(Pennisetum alopecuroides), žajbelj (Salvia
officinalis), laški smilj (Helichrysum italicum),
mačja meta (Nepeta faassenii), šašuljica
(Calamagrostis brachytricha), bradatec
(Caryopteris clandonensis), atlaška cedra (Cedrus
atlantica 'Glauca'), afriška modra lilija
(Agapanthus praecox) in nežna bodalica (Stipa
tenuissima) v novem priobalnem parku v Kopru.

5.5.3 Izola
Na območju Izole in njene okolice se v javnih mestnih parkih kot drevesne vrste pojavljajo
predvsem atlaška cedra (Cedrus atlantica), himalajska cedra (Cedrus deodara), črni bor
(Pinus nigra), črničevje (Quercus ilex) in pinija (Pinus pinea). Med grmovnimi vrstami se
najpogosteje pojavljajo navadni lepljivec (Pittosporum tobira), oleander (Nerium
oleander), nitasta juka (Yucca filamentosa) in vrtnica (Rosa spp.).
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Slika 143: Kartiranje in identifikacija rastlin v mestnih parkih na območju Izole (prirejeno po Google Earth,
2018).

Slika 144 (A na sliki 143): Atlaška cedra (Cedrus
atlantica), himalajska cedra (Cedrus deodara),
oleander (Nerium oleander) in tratna ploskev v
parku ob izolskem pokopališču.

Slika 145 (A na sliki 143): Črni bor (Pinus nigra),
črničevje (Quercus ilex) in tratna ploskev v parku
ob izolskem pokopališču.
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Slika 146 (B na sliki 143): Pinija (Pinus pinea),
navadni jadikovec (Cercis siliquastrum),
solangova magnolija (Magnolia solangeana),
bleščeča kalina (Ligustrum lucidum), japonska
češnja (Prunus serrulata), zvezdasti jasmin
(Trachelospermum jasminoides), vednozelena
magnolija (Magnolia grandiflora), atlaška cedra
(Cedrus atlantica), tisa (Taxus × media) in
navadni lepljivec (Pittosporum tobira) v linijski
zasaditvi v parku na Trgu padlih za svobodo v
Izoli.

Slika 147 (B na sliki 143): Nitasta juka (Yucca
filamentosa), navadni jadikovec (Cercis
siliquastrum), pinija (Pinus pinea), hrastovolistna
hortenzija (Hydrangea quercifolia), divji kostanj
(Aesculus sp.), škrlatni lepi slak (Ipomoea
purpurea), trnati akant (Acanthus spinosus),
drevesasta hortenzija (Hydrangea arborescens) na
tratni ploskvi v parku na Trgu padlih za svobodo
v Izoli.

Slika 148 (C na sliki 143): Oljka (Olea europaea),
vrtnica (Rosa spp.), navadni lepljivec
(Pittosporum tobira), velecvetna magnolija
(Magnolia grandiflora), himalajska cedra (Cedrus
deodara), žajbelj (Salvia officinalis) in tratna
ploskev v parku na Velikem trgu v Izoli.

Slika 149 (D na sliki 143): V parku ob Trgu
republike v Izoli rastejo: navadni bršljan (Hedera
helix), lipovec (Tilia cordata), pušpan (Buxus
sempervirens), navadni pravi lovor (Laurus
nobilis), pravi lovorikovec (Prunus laurocerasus),
javorolistna platana (Platanus × acerifolia), črni
bor (Pinus nigra), bleščeča kalina (Ligustrum
lucidum), vrtnica (Rosa spp.), navadna mirta
(Myrtus communis), japonska medvejka (Spiraea
japonica), mahonija (Mahonia × media), navadna
mahonija (Mahonia aquifolium), kitajski
trstikovec (Miscanthus sinensis), brin (Juniperus
sp.), potonika (Poeonia sp.), širokolistna bodika
(Ruscus hypoglossum), zimzelena brogovita
(Viburnum tinus), ognjeni trn (Pyracantha
coccinea), nandina (Nandina domestica) in šaš
(Carex sp.).
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5.5.4 Piran in Strunjan
Na območju Pirana in Strunjana ter njune okolice ni mestnih parkov; le zasaditev odprtega
prostora na Belem Križu po kriterijih ustreza tipu mestnega parka. Tam so zasajeni
rožmarin (Rosmarinum officinalis), prava sivka (Lavandula angustifolia), oljka (Olea
europaea), robinija (Robinia pseudoacacia) in brnistra (Spartium junceum).

Slika 150: Kartiranje in identifikacija rastlin v mestnih parkih na območju Pirana in Strunjana (prirejeno po
Google Earth, 2018).

Slika 151 (A na sliki 150): Rožmarin
(Rosmarinum officinalis), prava sivka
(Lavandula angustifolia), oljka (Olea europaea),
robinija (Robinia pseudoacacia) in brnistra
(Spartium junceum) v parku ob Belokriški cesti.
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5.5.5 Portorož in Lucija
Na območju Portoroža in Lucije ter njune okolice se v javnih mestnih parkih pojavljajo
vrtnica (Rosa spp.), oljka (Olea europaea), robustna vašingtonija (Washingtonia robusta),
pinija (Pinus pinea), bleščeča kalina (Ligustrum lucidum), rdeči bor (Pinus sylvestris) in
velecvetna magnolija (Magnolia grandiflora). Pogoste so tudi tratne ploskve večjih
razsežnosti.

Slika 152: Kartiranje in identifikacija rastlin v mestnih parkih na območju Portoroža in Lucije (prirejeno po
Google Earth, 2018).

Slika 153 (A na sliki 152): Vrtnica (Rosa spp.),
oljka (Olea europaea), robustna vašingtonija
(Washingtonia robusta), pinija (Pinus pinea),
bleščeča kalina (Ligustrum lucidum) in rdeči bor
(Pinus sylvestris) v manjšem parku v bližini
slaščičarne Cacao v Portorožu.

Slika 154 (B na sliki 152): Vrtnica (Rosa spp.),
pinija (Pinus pinea), robustna vašingtonija
(Washingtonia robusta) v manjšem parku nasproti
glavnega avtobusnega postajališča in parkirišča v
Portorožu, kjer ob robu raste tudi primerek
oblikovanega navadnega lovorja (Laurus nobilis).
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Slika 155 (C na sliki 152): Vrtnica (Rosa spp.) in
velecvetna magnolija (Magnolia grandiflora) na
tratni ploskvi na trgu za glavno avtobusno
postajo v Luciji.

5.6

POGOSTOST RABE POSAMEZNIH RASTLINSKIH VRST NA CELOTNEM
OBMOČJU SLOVENSKE OBALE

Po končanem terenskem ogledu in opravljeni identifikaciji rastlinskih taksonov smo na
celotnem obravnavanem območju slovenske obale določili 84 rodov in 113 rastlinskih vrst.
Za določevanje rodov in vrst sem uporabila obsežno literaturo (Brus, 2004; Brus, 2008;
Bavcon, 2008; Eppinger in Hofmann, 2007; Kotar in Brus, 1999; Mayer in Schwegler),
kljub temu pa nekaterih taksonov nisem mogla določiti na ravni vrste. Predvsem pri
vrtnicah je določevanje sort zelo težavno, tako da sem zabeležila le prisotnost rodu Rosa
spp. Iz zbranih podatkov smo ugotovili, da je, ne glede na tip prostora, najpogosteje
zasajen rod Pinus, sledijo rodovi Quercus, Platanus, Nerium, Pittosporum, Celtis, Cedrus,
Lavandula, Rosa in Prunus. Podatke o najpogostejših rastlinskih taksonih na območju
Kopra smo primerjali tudi z ugotovitvami iz diplomske naloge o urbani drevnini v Kopru
(Žumer, 2009) in ugotovili, da se rastlinsko gradivo v obdobju 10 let ni veliko spremenilo.
Preglednica 1: Najpogostejši rodovi na obravnavanem območju slovenske obale in njihova pogostost v
posameznih tipih javnih prostorov.
Rod
Pinus
Quercus
Platanus
Nerium
Pittosporum
Celtis
Cedrus
Lavandula
Rosa
Prunus

Obcestni
prostor
5
1
3
3
2
1
1
2
2
1

Parkirišča
2
5
2
2
1
2
1
1
0
1

Tlakovane
površine
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0

Priobalni pas
4
1
0
2
1
0
0
0
0
1

Mestni
Park
3
2
1
1
1
1
3
2
3
2

V nadaljevanju smo želeli preveriti, ali med mesti in izbranimi lokacijami iz njihove
okolice na slovenski obali v določenem tipu zasaditve javnega prostora prevladujejo iste
rastline. Zato smo izdelali preglednice s pogostostjo pojavljanja posameznih rastlinskih
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vrst v vsakem od obalnih mest in njihovi okolici glede na tipe javnega odprtega prostora. V
preglednicah so v levem stolpcu zapisana imena rastlinskih vrst, ki si sledijo po pogostosti
pojavljanja, v desnem pa je ta razred pogostosti določen s številom od 1 (najmanj pogosto)
do 5 (najbolj pogosto) glede na vse popisane rastline. Poleg zapisanih rastlinskih vrst se v
vseh tipih javnega odprtega prostora zelo pogosto pojavlja tudi urejena tratna ploskev.
5.6.1 Obcestni prostor
V obcestnem prostoru v posameznih mestih in njihovi okolici najpogosteje rastejo
naslednje rastline:
Preglednica 2: Pogostost rabe posameznih rastlinskih vrst v obcestnem prostoru na območju Ankarana.
Rastlinske vrste v obcestnem prostoru v Ankaranu
javorolistna platana (Platanus × acerifolia)
vednozelena cipresa (Cupressus sempervirens 'Stricta')
črni topol (Populus nigra)

Ocena pogostosti
5
3
1

Preglednica 3: Pogostost rabe posameznih rastlinskih vrst v obcestnem prostoru na območju Kopra.
Rastlinske vrste v obcestnem prostoru v Kopru
črničevje (Quercus ilex)
pinija (Pinus pinea)
oleander (Nerium oleander)
robustna vašingtonija (Washingtonia robusta)
javorolistna platana (Platanus × acerifolia)
navadni koprivovec (Celtis australis)
brnistra (Spartium junceum)
indijska lagerstremija (Lagerstroemia indica)
vednozelena cipresa (Cupressus sempervirens 'Stricta')
himalajska cedra (Cedrus deodara)
zvezdasti jasmin (Trachelospermum jasminoides)
banksina roža (Rosa banksiae)

Ocena pogostosti
5
5
5
4
4
3
3
2
1
1
1
1

Preglednica 4: Pogostost rabe posameznih rastlinskih vrst v obcestnem prostoru na območju Izole.
Rastlinske vrste v obcestnem prostoru v Izoli
pinija (Pinus pinea)
navadni lepljivec (Pittosporum tobira)
vednozelena cipresa (Cupressus sempervirens 'Stricta')
javorolistna platana (Platanus × acerifolia)
velecvetna magnolija (Magnolia grandiflora)
vrtnica (Rosa spp.)
nandina (Nandina domestica)
prava sivka (Lavandula angustifolia)
francoska tamariša (Tamarix gallica)
arizonska cipresa (Cupressus arizonica)
pušpan (Buxus sempervirens)
oleander (Nerium oleander)
himalajska cedra (Cedrus deodara)
japonska medvejka (Spiraea japonica)
mirta (Myrtus communis)
pravi lovorikovec (Prunus laurocerasus)

Ocena pogostosti
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
se nadaljuje

69
Eler U. Rastlinski sortiment na območju slovenske obale: izbor in pojavnost ... odprtega prostora.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2019

nadaljevanje preglednice 4: Pogostost rabe posameznih rastlinskih vrst v obcestnem prostoru na območju
Izole.
Rastlinske vrste v obcestnem prostoru v Izoli
nitasta juka (Yucca filamentosa)
rožmarin (Rosmarinus officinalis)
virginski brin (Juniperus virginiana)
sredozemska pepeluška (Cineraria maritima)
gaura (Gaura lindheimeri)
juka (Yucca filamentosa 'Variegata')
perjanka (Pennisetum alopecuroides)
pampaška trava (Cortaderia selloana)
kitajski miskant (Miscanthus sinensis)
hermelika (Sedum spectabile)
navadni nemški rožmarin (Santolina chamaecyparissus)
patagonski sporiš (Verbena patagonica)
nežna bodalica (Stipa tenuissima)
glavičasta budleja (Buddleia globosa)
podlesna kadulja (Salvia nemorosa)
plazeča trdoleska (Euonymus fortunei)
avkuba (Aucuba japonica 'Variegata')
panešplja (Cotoneaster sp.)
grevilka (Grevillea rosmarinifolia)
brin (Juniperus sp.)
grmasti flomis (Phlomis fruticosa)
kalifornijska pahljačasta palma (Washingtonia filifera)
zgubanolistna brogovita (Viburnum rhytidophyllum)
mahonija (Mahonia sp.)

Ocena pogostosti
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Preglednica 5: Pogostost rabe posameznih rastlinskih vrst v obcestnem prostoru na območju Pirana in
Strunjana.
Rastlinske vrste v obcestnem prostoru v Piranu in Strunjanu
pinija (Pinus pinea)
francoska tamariša (Tamarix gallica)
perovskija (Perovskia atriplicifolia)
gaura (Gaura lindheimeri)

Ocena pogostosti
5
4
3
1

Preglednica 6: Pogostost rabe posameznih rastlinskih vrst v obcestnem prostoru na območju Portoroža in
Lucije.
Rastlinske vrste v obcestnem prostoru v Portorožu in Luciji
pinija (Pinus pinea)
kanarski datljevec (Phoenix canariensis)
vrtnica (Rosa spp.)
pušpan (Buxus sempervirens)
prava sivka (Lavandula angustifolia)
rožmarin (Rosmarinus officinalis)
oleander (Nerium oleander)
tisa (Taxus × media)
javorolistna platana (Platanus × acerifolia)
velecvetna magnolija (Magnolia grandiflora)
navadni lepljivec (Pittosporum tobira)
pravi lovorikovec (Prunus laurocerasus)
himalajska cedra (Cedrus deodara)
nitasta juka (Yucca filamentosa)
indijska lagerstremija (Lagerstroemia indica)

Ocena pogostosti
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
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Skupno se na obravnavanem območju slovenske obale v obcestnih zasaditvah najpogosteje
pojavljajo pinije (Pinus pinea), javorolistne platane (Platanus × acerifolia), oleander
(Nerium oleander) ter črničevje (Quercus ilex) v kombinaciji z urejeno tratno ploskvijo,
tako pod drevesi ob vozišču kot v krožiščih.
5.6.2 Parkirišča
Na območju parkirišč v posameznih mestih in njihovi okolici najpogosteje rastejo
naslednje rastline:
Preglednica 7: Pogostost rabe posameznih rastlinskih vrst na parkiriščih na območju Ankarana.
Rastlinske vrste na parkiriščih v Ankaranu
pinija (Pinus pinea)
himalajska cedra (Cedrus deodara)
javorolistna platana (Platanus × acerifolia)
črni bor (Pinus nigra)
navadni lepljivec (Pittosporum tobira)
lipovec (Tilia cordata)
ostrolistni javor (Acer platanoides)
prava sivka (Lavandula angustifolia)
svilnata albicija (Albizia julibrissin)
rožmarin (Rosmarinus officinalis)
oljka (Olea europaea)

Ocena pogostosti
5
5
4
4
3
3
2
2
2
2
1

Preglednica 8: Pogostost rabe posameznih rastlinskih vrst na parkiriščih na območju Kopra.
Rastlinske vrste na parkiriščih v Kopru
črničevje (Quercus ilex)
javorolistna platana (Platanus × acerifolia)
navadni koprivovec (Celtis australis)
pinija (Pinus pinea)
oleander (Nerium oleander)
ameriški koprivovec (Celtis occidentalis)
indijska lagerstremija (Lagerstroemia indica)
navadni lepljivec (Pittosporum tobira)

Ocena pogostosti
5
4
3
3
3
2
1
1

Preglednica 9: Pogostost rabe posameznih rastlinskih vrst na parkiriščih na območju Izole.
Rastlinske vrste na parkiriščih v Izoli
črničevje (Quercus ilex)
pinija (Pinus pinea)
javorolistna platana (Platanus × acerifolia)
pravi lovorikovec (Prunus laurocerasus)
himalajska cedra (Cedrus deodara)
visoka žumara (Trachycarpus fortunei)

Ocena pogostosti
5
4
4
3
2
1

Preglednica 10: Pogostost rabe posameznih rastlinskih vrst na parkiriščih na območju Pirana in Strunjana.
Rastlinske vrste na parkiriščih v Piranu in Strunjanu
navadni koprivovec (Celtis australis)
oleander (Nerium oleander)
črničevje (Quercus ilex)

Ocena pogostosti
5
4
1
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Preglednica 11: Pogostost rabe posameznih rastlinskih vrst na parkiriščih na območju Portoroža in Lucije.
Rastlinske vrste na parkiriščih v Portorožu in Luciji
črničevje (Quercus ilex)
javorolistna platana (Platanus × acerifolia)
navadni koprivovec (Celtis australis)
pinija (Pinus pinea)
oleander (Nerium oleander)
navadni divji kostanj (Aesculus hippocastanum)
svilnata albicija (Albizia julibrissin)
visoka žumara (Trachycarpus fortunei)
navadna robinija (Robinia pseudoacacia)
veliki pajesen (Ailanthus altissima)

Ocena pogostosti
5
4
4
3
3
2
1
1
1
1

Skupno se na obravnavanem območju slovenske obale na parkiriščih najpogosteje
pojavljajo pinije (Pinus pinea), črničevje (Quercus ilex), navadni koprivovci (Celtis
australis) in himalajske cedre (Cderus deodara).
5.6.3 Tlakovane površine, namenjene pešcem
Na območju tlakovanih površin, namenjenih pešcem, v posameznih mestih in njihovi
okolici najpogosteje rastejo naslednje rastline:
Preglednica 12: Pogostost rabe posameznih rastlinskih vrst na tlakovanih površinah namenjenih pešcem na
območju Kopra.
Rastlinske vrste na tlakovanih površinah namenjenih pešcem v Kopru
navadni koprivovec (Celtis australis)
prava sivka (Lavandula angustifolia )
rožmarin (Rosmarinus officinalis)
velecvetna magnolija (Magnolia grandiflora)
navadni lepljivec (Pittosporum tobira)
vednozelena cipresa (Cupressus sempervirens 'Stricta')
sinjezelena bilnica (Festuca glauca)
vrtnica (Rosa spp.)
oljka (Olea europaea)
bleščeča kalina (Ligustrum lucidum)
navadna tisa (Taxus baccata)
grmičasti vrednik (Teucrium fruticans 'Compactum')
navadna bodika (Ilex aquifolium 'Variegatum')
japonska nešplja (Eriobotrya japonica)

Ocena pogostosti
5
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Preglednica 13: Pogostost rabe posameznih rastlinskih vrst na tlakovanih površinah, namenjenih pešcem, na
območju Portoroža in Lucije.
Rastlinske vrste na tlakovanih površinah
namenjenih pešcem v Portorožu in Luciji
črničevje (Quercus ilex)

Ocena pogostosti
5

Na območju Ankarana, Izole, Pirana in Strunjana še ni urejenih tlakovanih površin,
namenjenih le pešcem. Skupno se na obravnavanem območju slovenske obale ob
tlakovanih površinah, namenjenih pešcem, pojavljata predvsem tratna ploskev in črničevje
(Quercus ilex), takoj za njima pa še navadni koprivovec (Celtis australis) in prava sivka
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(Lavandula angustifolia). Največ takih urejenih in zasajenih površin se nahaja na območju
Kopra.
5.6.4 Priobalni pas
V priobalnem pasu v posameznih mestih in njihovi okolici najpogosteje rastejo naslednje
rastline:
Preglednica 14: Pogostost rabe posameznih rastlinskih vrst v priobalnem pasu na območju Ankarana.
Rastlinske vrste v priobalnem pasu v Ankaranu
navadna robinija (Robinia pseudoacacia)
črni bor (Pinus nigra)
pinija (Pinus pinea)
oleander (Nerium oleander)
francoska tamariša (Tamarix gallica)
sliva (Prunus sp.)
poljski javor (Acer campestre)
enovrati glog (Crataegus monogyna)

Ocena pogostosti
5
4
4
3
2
1
1
1

Preglednica 15: Pogostost rabe posameznih rastlinskih vrst v priobalnem pasu na območju Kopra.
Rastlinske vrste v priobalnem pasu v Kopru
pinija (Pinus pinea)
črničevje (Quercus ilex)
oleander (Nerium oleander)
robustna vašingtonija (Washingtonia robusta)
črni bor (Pinus nigra)

Ocena pogostosti
5
5
3
2
1

Preglednica 16: Pogostost rabe posameznih rastlinskih vrst v priobalnem pasu na območju Izole.
Rastlinske vrste v priobalnem pasu v Izoli
oleander (Nerium oleander)
črničevje (Quercus ilex)
poljski javor (Acer campestre)
navadni lepljivec (Pittosporum tobira)
pinija (Pinus pinea)
vednozelena cipresa (Cupressus sempervirens)
črni bor (Pinus nigra)
srebrnasti javor (Acer saccharinum)
arizonska cipresa (Cupressus arizonica)
kanarski datljevec (Phoenix canariensis)
buddleja (Budleia globosa)
žajbelj (Salvia officinalis)
rožmarin (Rosmarinus officinalis)
trnati akant (Acanthus spinosus)

Ocena pogostosti
5
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
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Preglednica 17: Pogostost rabe posameznih rastlinskih vrst v priobalnem pasu na območju Portoroža in
Lucije.
Rastlinske vrste v priobalnem pasu v Portorožu in Luciji
pinija (Pinus pinea)
visoka žumara (Trachycarpus fortunei)
črni bor (Pinus nigra)
francoska tamariša (Tamarix gallica)
vednozelena cipresa (Cupressus sempervirens)
navadni lepljivec (Pittosporum tobira)
bleščeča kalina (Ligustrum lucidum)
oleander (Nerium oleander)
pravi lovorikovec (Prunus laurocerasus)
kanadski bršljan (Hedera canariensis)
pravi lovor (Laurus nobilis)
ognjeni trn (Pyracantha coccinea)
spreminjevalka (Lantana camara)
bršljan (Hedera helix)
agava (Agave americana 'Variegata')
plazeči brin (Juniperus horizontalis)
sredozemska pepeluška (Cineraria maritima)
češmin (Berberis sp.)

Ocena pogostosti
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1

Na območju Pirana in Strunjana ni z zasaditvijo urejenega priobalnega pasu, ki ne bi že
spadal k cestni ureditvi ali ureditvi parkirišča. Na obravnavanem območju slovenske obale
v priobalnem pasu najpogosteje rastejo pinije (Pinus pinea), črničevje (Quercus ilex),
navadne robinije (Robinia pseudoacacia) in oleandri (Nerium oleander); lepo so urejene
tudi travnate površine.
5.6.5 Mestni parki
V mestnih parkih v posameznih mestih in njihovi okolici najpogosteje rastejo naslednje
rastline:
Preglednica 18: Pogostost rabe posameznih rastlinskih vrst v mestnih parkih na območju Ankarana.
Rastlinske vrste v mestnih parkih v Ankaranu
navadni koprivovec (Celtis australis)
črni bor (Pinus nigra)
vednozelena cipresa (Cupressus sempervirens)
puhasti hrast (Quercus pubescens)
himalajska cedra (Cedrus deodara)
navadna kalina (Ligustrum vulgare)
vednozelena cipresa (Cupressus sempervirens 'Stricta')
navadni jadikovec (Cercis siliquastrum)
navadni cigarovec (Catalpa bignonioides)
oljka (Olea europaea)

Ocena pogostosti
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
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Preglednica 19: Pogostost rabe posameznih rastlinskih vrst v mestnih parkih na območju Kopra.
Rastlinske vrste v mestnih parkih v Kopru
pinija (Pinus pinea)
črničevje (Quercus ilex)
javorolistna platana (Platanus × acerifolia)
himalajska cedra (Cedrus deodara)
navadni lepljivec (Pittosporum tobira)
navadni jadikovec (Cercis siliquastrum)
koprivovec (Celtis australis)
portugalski lovorikovec (Prunus lusitanica)
črni bor (Pinus nigra)
bršljan (Hedera helix)
prava sivka (Lavandula angustifolia)
rožmarin (Rosmarinus officinalis)
perjanka (Pennisetum alopecuroides)
žajbelj (Salvia officinalis)
figa (Ficus carica)
mimoza (Acacia dealbata)
pravi lovor (Laurus nobilis)
murva (Morus alba 'Macrophylla')
hrast plutovec (Quercus suber)
japonska glicinija (Wisteria floribunda)
zvezdasti jasmin (Trachelospermum jasminoides)
vrtnica (Rosa spp.)
visoka žumara (Trachycarpus fortunei)
pravi lovorikovec (Prunus laurocerasus)
perovskija (Perovskia atriplicifolia)
laški smilj (Helichrysum italicum)
navadna jagodičnica (Arbutus unedo)
mačja meta (Nepeta faassenii)
pušpan (Buxus sempervirens)
navadna kalina (Ligustrum vulgare)
indijska lagerstremija (Lagerstroemia indica)
šašuljica (Calamagrostis brachytricha)
bradatec (Caryopteris clandonensis)
oljka (Olea europaea)
navadni lepljivec (Pittosporum tobira 'Nanum')
afriška modra lilija (Agapanthus praecox)
nežna bodalica (Stipa tenuissima)
atlaška cedra (Cedrus atlantica 'Glauca')
povešava atlaška cedra (Cedrus atlantica 'Glauca Pendula')
ostrolistni javor (Acer platanoides 'Crimson King')
lipovec (Tilia cordata)
evkalipt (Eucalyptus camaldulensis)
vednozelena cipresa (Cupressus sempervirens)
beli gaber (Carpinus betulus)
plazeča trdoleska (Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold')

Ocena pogostosti
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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Preglednica 20: Pogostost rabe posameznih rastlinskih vrst v mestnih parkih na območju Izole.
Rastlinske vrste v mestnih parkih v Izoli
črni bor (Pinus nigra)
himalajska cedra (Cedrus deodara)
navadni lepljivec (Pittosporum tobira)
črničevje (Quercus ilex)
pinija (Pinus pinea)
atlaška cedra (Cedrus atlantica)
oleander (Nerium oleander)
vrtnica (Rosa spp.)
javorolistna platana (Platanus × acerifolia)
navadni bršljan (Hedera helix)
pravi lovor (Laurus nobilis)
lovorikovec (Prunus laurocerasus)
pušpan (Buxus sempervirens)
bleščeča kalina (Ligustrum lucidum)
nitasta juka (Yucca filamentosa)
japonska medvejka (Spiraea japonica)
navadna mirta (Myrtus communis)
mahonija (Mahonia × media)
navadna mahonija (Mahonia aquifolium)
nandina (Nandina domestica)
kitajski trstikovec (Miscanthus sinensis)
trnati akant (Acanthus spinosus)
škrlatni lepi slak (Ipomoea purpurea)
brin (Juniperus sp.)
potonika (Poeonia sp.)
širokolistna bodika (Ruscus hypoglossum)
zimzelena brogovita (Viburnum tinus)
ognjeni trn (Pyracantha coccinea)
vednozelena magnolija (Magnolia grandiflora)
lipovec (Tilia cordata)
navadni jadikovec (Cercis siliquastrum)
tisa (Taxus × media)
zvezdasti jasmin (Trachelospermum jasminoides)
drevesasta hortenzija (Hydrangea arborescens)
hrastovolistna hortenzija (Hydrangea quercifolia)
divji kostanj (Aesculus sp.)
šaš (Carex sp.)
solangova magnolija (Magnolia soulangeana)
japonska češnja (Prunus serrulata)
oljka (Olea europaea)
žajbelj (Salvia officinalis)

Ocena pogostosti
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Preglednica 21: Pogostost rabe posameznih rastlinskih vrst v mestnih parkih na območju Pirana in Strunjana.
Rastlinske vrste v mestnih parkih v Piranu in Strunjanu
prava sivka (Lavandula angustifolia)
rožmarin (Rosmarinus officinalis)
brnistra (Spartium junceum)
oljka (Olea europaea)
robinija (Robinia pseudoacacia)

Ocena pogostosti
5
4
3
2
1

Preglednica 22: Pogostost rabe posameznih rastlinskih vrst v mestnih parkih na območju Portoroža in Lucije.
Rastlinske vrste v mestnih parkih v Portorožu in Luciji
vrtnica (Rosa spp.)
pinija (Pinus pinea)
robustna vašingtonija (Washingtonia robusta)
bleščeča kalina (Ligustrum lucidum)
oljka (Olea europaea)
velecvetna magnolija (Magnolia grandiflora)
rdeči bor (Pinus sylvestris)
pravi lovor (Laurus nobilis)

Ocena pogostosti
5
4
4
3
3
2
1
1

Na obravnavanem območju slovenske obale se v mestnih parkih najpogosteje pojavljajo
javorolistne platane (Platanus × acerifolia), vrtnice (Rosa spp.) in prava sivka (Lavandula
angustifolia) v kombinaciji z urejeno tratno ploskvijo.
Pri pogostosti pojavljanja posameznih rastlinskih vrst in njihove številčnosti v posameznih
mestih in njihovi okolici je treba poudariti, da je razlika v urejenosti in pestrosti zasaditev v
javnem odprtem prostoru opazna zaradi večjega vlaganja sredstev v krajinske ureditve v
nekaterih mestih, ki so že dalj časa bolj zanimiva tudi za turiste. Med mesta z več
zasaditvami tako spadajo Koper, Izola in Portorož z Lucijo, medtem ko je Ankaran
trenutno še v fazi razvoja, Piran in Strunjan pa sta omejena predvsem z njuno majhno
površino in gostoto poselitve. Zaradi tega sta številčnost in pestrost javnih urejenih
zasaditev v Kopru, Izoli in Portorožu z Lucijo večji od številčnosti in pestrosti javnih
urejenih zasaditev v Ankaranu, hkrati pa tudi veliko večji od javnih urejenih zasaditev v
Piranu in Strunjanu. Ne glede na razlike med posameznimi mesti smo lahko ugotovili
pogostost pojavljanja posameznih rastlinskih vrst na območju celotne slovenske obale.
Največkrat se torej na obravnavanem območju pojavljajo pinije (Pinus pinea), črničevje
(Quercus ilex) in javorolistne platane (Platanus × acerifolia). Zaradi sušnih obdobij je rod
Pinus zelo primeren za obalna območja, prav tako je na naše podnebje dobro prilagojen
rod Quercus, poleg tega pa naj bi z izborom črničevja (Quercus ilex) skrbeli tudi za
ohranitev oziroma obuditev nekdaj samonikle vrste v Istri.
Medtem ko pinije (Pinus pinea) in črničevje (Quercus ilex) večinoma opazimo v novejših
zasaditvah, pa so zasaditve, kjer se pojavljajo javorolistne platane (Platanus × acerifolia),
zelo stare. Zaradi velikosti platan kot tudi različnih bolezni in škodljivcev, ki se pojavljajo
na teh drevesih, se vrste rodu Platanus sp. redko uporabljajo v sodobnih zasaditvah.
Starejša drevesa javorolistnih platan so kljub vsemu na videz dobro ohranjene. Med
grmovnicami po pogostosti sajenja izstopa oleander (Nerium oleander), velikokrat se
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pojavljajo navadni lepljivec (Pittosporum tobira), prava sivka (Lavandula angustifolia) in
vrtnica (Rosa spp.).
Na območju Ankarana in njegove okolice se najpogosteje pojavljajo pinije (Pinus pinea),
himalajske cedre (Cedrus deodara), javorolistne platane (Platanus × acerifolia), navadne
robinije (Robinia pseudoacacia) in črni bor (Pinus nigra).
Na območju Kopra je najbolj pogosto črničevje (Quercus ilex), sledijo mu pinije (Pinus
pinea), oleandri (Nerium oleander), javorolistne platane (Platanus × acerifolia) ter
navadni koprivovec (Celtis australis), v kombinaciji z urejeno tratno ploskvijo.
Na območju Izole se prav tako najpogosteje pojavljajo pinije (Pinus pinea) in črničevje
(Quercus ilex), nato pa še oleandri (Nerium oleander), javorolistne platane (Platanus ×
acerifolia) ter himalajske cedre (Cedrus deodara).
Na območju Pirana in Strunjana, kjer je veliko manj javnih odprtih prostorov z urejeno
zasaditvijo, prevladujejo pinije (Pinus pinea), francoske tamariše (Tamarix gallica),
navadni koprivovec (Celtis australis), prava sivka (Lavandula angustifolia) ter oleander
(Nerium oleander), v kombinaciji z urejeno tratno ploskvijo.
Na območju Portoroža in Lucije prevladujejo pinije (Pinus pinea), vrtnice (Rosa spp.),
črničevje (Quercus ilex), visoke žumare (Trachycarpus fortunei) in javorolistne platane
(Platanus × acerifolia).
Najobsežnejše zasaditve v javnem odprtem prostoru se pojavljajo ob prometnicah in
ostalih, predvsem linijskih oblikah odprtega prostora, ki med seboj povezujejo pomembne
točke in prostore v mestu. Opazimo pa lahko tudi vse večje zavedanje o pomenu parkov in
priobalnega prostora za ljudi, predvsem v večjih mestih, kjer se povečuje število urejenih
javnih odprtih zasaditev.
5.7

NAJPOGOSTEJE SAJENI RODOVI NA OBRAVNAVANEM OBMOČJU IN
NJIHOVE ZNAČILNOSTI

Najpogosteje sajen rod je Pinus, ki ga predstavljajo vednozelena drevesa z značilno srčno
korenino, ki sega globoko v tla, njihova krošnja pa je dežnikasta (zelo izrazito pri piniji
(Pinus pinea) in spominja bolj na listavce kot iglavce, poleg tega pa zagotavljajo odlične
pogoje tudi za sajenje grmovnic pod njimi zaradi odprte krošnje in globokih korenin.
Potrebujejo veliko sončne svetlobe, zato so obcestne zasaditve zanje idealne, predvsem za
črni bor (Pinus nigra), ki je najbolj odporen proti prahu in onesnaženemu zraku, vendar je
vseeno pogostejša izbira pinije zaradi njene idealno oblikovane krošnje. Zelo nezahtevni so
tudi glede talnih razmer ter tolerantni do soli v tleh in zraku. Odporni so tako proti pozebi
kot tudi vročini in suši.
Naslednji rod je Quercus, ki se na tem območju pogosto pojavlja tudi v gozdovih
(predvsem puhasti hrast, Quercus pubescens), v urejenih mestnih zasaditvah pa je
uporabljeno črničevje (Quercus ilex), počasi rastoča, vednozelena vrsta hrasta, ki odlično
prenaša tudi rez in oblikovanje krošnje, poleg tega pa je krošnja dokaj kroglaste oblike tudi
brez rezi. Razvije globok koreninski sistem in zato ne uničuje tlakovanih površin. Dobro
prenaša sušo, poleg tega pa v primeru hude suše ne odmetava večjih količin listov.
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Nezahteven je glede tal, vendar vseeno bolje uspeva v globljih bogatih tleh. Ker mu hud
mraz ni najbolj všeč, so mile sredozemske zime slovenske obale zanj odlične (Bavcon,
2008).
Iz časov, ko so v drevorednih zasaditvah pogosto sadili platane (Platanus), na
obravnavanem območju predvsem javorolistne platane (Platanus × acerifolia), se je
mnogo dreves ohranilo vse do danes. Iz tega lahko sklepamo, da so na razmere na
slovenski obali dobro prilagojene, nekaj nevšečnosti pa smo v tem času vseeno lahko
opazili. Predvsem gre za plitvo razraščanje korenin in s tem dvigovanje tlaka ter
razraščanje v podzemne napeljave. Platane so kljub temu zelo primerne za tvorjenje
linijskih potez, saj rastejo precej hitro in oblikujejo visoko deblo, kar omogoča nemoten
promet pod drevesi. Prav tako so manj zahtevne glede tal, dobro prenašajo nizke
temperature, veter, sušo in druge posebnosti mestnega okolja. Platane se odlično odzivajo
na rez, poleg tega pa imajo zanimivo lubje in okrogle plodove, ki ostanejo na drevesu do
pomladi. Na žalost so javorolistne platane (Platanus × acerifolia) poleg težav zaradi
dvigovanja tlaka pogosto podvržene glivičnim okužbam mladih listov (platanova listna
sušica, Apiognomonia veneta) in škodljivcem (platanova čiparka, Corythucha ciliata), zato
se jih za sajenje v novejšem času manj uporablja.
Kot najpogosteje zasajena grmovnica je v preučevanih zasaditvah prisoten oleander
(Nerium oleander). Je pokončen vednozelen grm, ki obilno cveti celo poletje in odlično
uspeva na sončnih rastiščih. Dobro prenaša sušo, vendar je veliko bolj raščav, košat in
cvetljiv, če je dobro preskrbljen z vodo. Ne prenaša nizkih temperatur in je zgolj zmrzalno
trdna vrsta, ki brez težav prezimi na območjih, kjer se temperatura spusti do –5 °C, a ne za
več dni. Čeprav je rastlina v celoti strupena, ne tvori plodov, ki bi lahko bili privlačni za
otroke, in zato manj nevarna za zastrupitve (Bavcon, 2008).
Zelo pogost rod v zasaditvah v javnem odprtem prostoru je tudi rod Pittosporum, predvsem
vrsta navadni lepljivec (Pittosporum tobira). V izvorni obliki je vednozeleno drevo s
kroglasto krošnjo, na slovenski obali pa sem ga v analiziranih zasaditvah najpogosteje
opazila kot gost grm. Navadni lepljivec odlično prenaša rez, ima opazne bele cvetove,
združene v končna socvetja, ki lepo dišijo. Je odlična pokrovnica ali živa meja, posamično
ga gojimo tudi kot cvetočo grmovnico v parkovnih ureditvah. Dobro uspeva tako na
sončnih legah kot v polsenci, nezahteven je glede tal in je odporen tako proti zmrzali kot
suši (Bavcon, 2008).
V novejših zasaditvah se, predvsem na območju Kopra, vse bolj uporablja rod Celtis,
predvsem navadni koprivovec (Celtis australis), ki s svojimi nekoliko nepravilnimi
kroglastimi krošnjami krasijo obcestni prostor in nekatera parkirišča. Navadni koprivovec
ima globok koreninski sistem, kar mu omogoča prenašanje dolgotrajne suše in višjih
temperatur. Najbolje uspevajo na sončnih legah in niso zahtevni glede tal. Mlade rastline
so nekoliko občutljive na pozebo, odrasla drevesa pa brez težav prenesejo tudi temperature
pod lediščem.
V večini mestnih parkov in nekaterih parkiriščih rastejo zelo velika drevesa rodu Cedrus,
predvsem atlaška cedra (Cedrus atlantica) in himalajska cedra (Cedrus deodara), v
novejših zasaditvah pa tudi povešava sorta atlaške cedre z modrimi iglicami (Cedrus
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atlantica Glauca pendula). Vsi predstavniki so hitro rastoči iglavci, mlada drevesa imajo
nekoliko stožčasto krošnjo, pri odraslih drevesih pa se krošnja široko razveja in postane
nesimetrična z dežnikasto upognjenimi vejami. Cedre imajo plitev koreninski sistem, zato
pogosto dvigujejo tlakovane površine in jih na tovrstne površine raje ne sadimo. Dobro
uspevajo na sončnih in odprtih legah, najraje na s hranili bogatih tleh. Zelo dobro so
odporne proti pozebi kot tudi poletni suši in onesnaženemu mestnemu zraku, nekoliko pa
so občutljive na vetrolom.
Zelo pogosto se, predvsem zaradi svoje okrasne vrednosti in značilnega vonja, v javnih
zasaditvah na območju slovenske obale pojavlja prava sivka (Lavandula angustifolia), ki
raste v obliki kroglastega grma. Ima plitev, razvejan koreninski sistem, ki pa ni tako
močan, da bi lahko povzročal nevšečnosti. Prava sivka potrebuje sončno rastišče, rada ima
dobro odcedna in s hranili manj založena tla. Dobro prenaša sušne razmere in nizke zimske
temperature, značilne za subsredozemsko podnebje (Stadler, Wintterlin, 2012).
Velikokrat v priobalnih mestih v javnih zasaditvah opazimo tudi rod Rosa, predvsem
skupino pokrovnih sort, ki so nižje in bolj strnjene rasti ter obilno cvetijo vso sezono.
Uporabljajo jih predvsem zaradi njihove velike okrasne vrednosti. Potrebujejo začetno
pripravo tal, a so odporne proti zmrzali, vetru in onesnaženemu mestnemu zraku, uspevajo
na soncu in v polsenci. V sušnem obdobju in na izpostavljenih rastiščih (sonce, obcestni
prostor, odcedna tla) jih namakamo.
Večkrat sem na območju slovenske obale zasledila tudi rod Robinia, in sicer vrsto navadna
robinija (Robinia pseudoacacia). Ker je vrsta invazivna, se v zasaditvah uporabljajo sorte.
Največkrat so drevesa zasajena v obalnih zasaditvah in mestnih parkih, saj za sajenje na
tlakovanih površinah in parkiriščih niso primerne zaradi dvigovanja tlaka in občutljivosti
na vetrolom. Navadna robinija ima kroglasto krošnjo z nepravilno razporejenimi vejami,
pozneje pa se krošnja dežnikasto upogne. Je zelo hitro rastoča listopadna vrsta, s
strupenimi listi in užitnimi dišečimi cvetovi, ob nevzdrževani površini pod drevesom
pogosto odganja iz korenin. Glede tal je nezahtevna, dokler so ta dovolj zračna. Potrebuje
sončno lego, odporna je proti zmrzali in suši, onesnaženemu mestnemu ozračju ter soli v
tleh in zraku. Je zelo medovita vrsta, zato lahko v spomladanskem času, ko obilno cveti,
povzroča nevšečnosti, saj so na socvetjih pogosto prisotne čebele. Nekoliko pozornosti pri
umeščanju sort moramo nameniti tudi trnatosti mladih poganjkov.
5.8

VEGETACIJSKE PRVINE IN NJIHOVA UPORABA V ZASADITVAH NA
OBMOČJU SLOVENSKE OBALE

Vegetacijske prvine se glede na obalna mesta v posameznih tipih odprtega javnega
prostora bistveno ne razlikujejo.
Pri obcestnem prostoru gre predvsem za linijske zasaditve, ponekod se, predvsem v
krožiščih, pojavljajo tudi gručne ali točkovne zasaditve, vendar je teh zasaditev v
primerjavi z dolgimi organskimi in ravnimi linijami dreves in/ali grmov zelo malo. Veliko
je tratnih ploskev, tako v krožiščih kot pod linijskimi zasaditvami vzdolž cest.
Na javnih parkiriščih se večinoma pojavljajo linijske zasaditve, ki pa jih ponekod
dojemamo kot točkovne prvine zaradi mrežaste razporeditve drevnine po celotnem
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parkirišču in precejšnji razdalji med drevesi. Pod zasaditvami je večinoma urejena tratna
ploskev.
Na tlakovanih območjih, namenjenih pešcem, se pojavljajo večinoma gručne in točkovne
zasaditve grmovnic ali dreves, ponekod pa tudi linijske zasaditve z drevoredi. Tudi na teh
območjih ustvarja horizontalna urejena tratna ploskev kontrast vertikalni zasaditvi.
V priobalnem pasu se zaradi vzdolžnih sprehajalnih poti ob obali pojavljajo predvsem
linijske zasaditve, manj je gručnih, opazimo pa lahko tudi točkovne zasaditve drevnine
predvsem na območjih plaž.
Večina mestnih parkov vsebuje številne gručne zasaditve raznolikih rastlinskih vrst in
posamezne točkovne poudarke z večjimi drevesi. Ponekod se seveda pojavljajo tudi
linijske zasaditve z linijo iz grmovnic ali dreves, vendar gre večinoma za obrobje parka ali
poudarek osi glavne poti skozi park.
Na območju priobalnih mest in njihove bližnje okolice ne zasledimo rabe vegetacije kot
pomembnejših orientacijskih poudarkov v prostoru; taka funkcija vegetacije je bolj
prepoznavna v nekaterih manjših vaseh v zaledju, kjer se skupina mogočnih dreves pojavi
na vaškem glavnem trgu oziroma v središču vasi.
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6

SEZNAM PRIMERNIH RASTLIN ZA SLOVENSKO
MORFOLOŠKIMI PARAMETRI IN ZNAČILNOSTMI

OBALO

Z

V seznamu so prikazane rastline, ki dobro uspevajo v mediteranskem in submediteranskem
podnebju ter na večinoma flišni podlagi, ki je pogosta na obravnavanem območju. Rastline
niso invazivne (po do zdaj znanih podatkih za območje Mediterana), jih večinoma ne
napadajo bolezni ali škodljivci in so primerne za sajenje v vsaj enem od obravnavanih
javnih odprtih prostorov. Obsega 79 izbranih vrst in sort, med katerimi jih je veliko že
pogosto uporabljenih v zasaditvah na območju slovenske obale. Na seznamu so poleg
rastlin vključeni tudi tehnični podatki in morfološki parametri kot oblika habitusa,
koreninskega sistema, odpornosti proti suši, soli, mestnemu zraku in nizkim temperaturam.
Ti kriteriji so zelo pomembni pri izboru primernih rastlin za sajenje v javnih odprtih
prostorih na območju slovenske obale, poleg tega pa seznam vsebuje tudi preferenco
posamezne rastline glede tal, rastiščne lege in hitrosti rasti. Iz seznama so izključene vrste,
ki so zaradi kateregakoli razloga neprimerne za sajenje v javnih odprtih prostorih na
slovenski obali, ne le glede prej naštetih lastnosti, ampak tudi zaradi morebitnih drugih
težav (alergenost, strupenost, nizka estetska vrednost, prevelika zahtevnost za
vzdrževanje), zaradi katerih se jim je pri uporabi bolje izogniti. (Prirejeno po seznamu
sredozemskih rastlin botaničnega vrta Univerze v Ljubljani, dopolnjeno s sredozemskimi
rastlinami in njihovimi lastnostmi iz dodatnih virov (Bavcon, 2008; Bruns, 2012/13; Plants
for a future, 2019) ter identifikacijskimi in prostorskimi analizami obravnavanega
območja).
Preglednica 23: Seznam najprimernejših rastlin za sajenje v javnem odprtem prostoru na območju slovenske
obale z morfološkimi parametri in značilnostmi.

se nadaljuje
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nadaljevanje preglednice 23: Seznam najprimernejših rastlin za sajenje v javnem odprtem prostoru na
območju slovenske obale z morfološkimi parametri in značilnostmi.

se nadaljuje
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nadaljevanje preglednice 23: Seznam najprimernejših rastlin za sajenje v javnem odprtem prostoru na
območju slovenske obale z morfološkimi parametri in značilnostmi.

Legenda:
Oblika habitusa: (pokončen, stebrast), (stožčast, piramidalen), (kroglast),
(dežnikast), (nepravilen),
(plazeč/popenjav),
(palma), (trava). Koreninski sistem:
(plitev),
(globok), (globok s srčno korenino). Odpornost na sušo: 1 (nekoliko
občutljiv/a na daljša sušna obdobja), 2 (odporen/a na sušo, bolje cveti z zalivanjem), 3 (odlična odpornost na daljša sušna obdobja).
Odpornost na sol: - (občutljiv/a na sol v tleh in/ali v zraku), + (odporen/a na sol v tleh in/ali v zraku). Odpornost na onesnažen mestni
zrak: - (občutljiv/a na onesnažen zrak), + (odporen/a na onesnažen zrak). Odpornost na nizke temperature: 1 (ne prenese nizkih
temperatur), 2 (prenese temperature do nekaj stopinj pod ničlo za krajše obdobje), 3 (dobro prenaša nizke temperature). Talne zahteve: /
(nezahteven/a glede tal), gl (raje ima globoka tla), od (raje ima odcedna tla). Rastiščna lega: (sončna lega),
(polsenca),
(senca).
Hitrost rasti: 1 (počasna rast), 2 (srednje hitra rast), 3 (hitra rast). Vz/lp: vednozelena ali listopadna rastlina.
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7

SKLEPI

V magistrskem delu smo ugotovili naslednje:
 Da je v javnih zasaditvah različnih tipov odprtega prostora na slovenski obali
zasajen visok delež tujerodnih submediteranskih rastlin, saj so te pogosto bolj
zanimive in privlačne. Marsikatera ima že sama po sebi bolj pravilno obliko rasti in
s tem bolj strogo obliko krošnje, nekatere odlikujejo za nas posebne oblike in barve
listov ter tudi zanimive cvetove in vonjave.
 Da za posamezen tip javnega odprtega prostora niso značilne specifične rastlinske
vrste, saj se uporabljajo različno, ne glede na tip javnega odprtega prostora, odvisno
od učinka, ki ga želijo z zasaditvijo doseči, oziroma od oblike prostora, ki ga je
treba zasaditi.
 Da je v javnih zasaditvah na slovenski obali malo rastlin, prilagojenih na celinsko
podnebje. Te zaradi suše in visokih temperatur slabše uspevajo, zato bi jih bilo
treba v poletnih mesecih zelo pogosto zalivati. Poleg tega pa so te rastline
večinoma listopadne in bi pozimi imele v nekaterih zasaditvah manjšo okrasno
vrednost v primerjavi s kombinacijo vednozelenih in nekaterih listopadnih rastlin v
trenutnem izboru rastlinskih vrst na območju slovenske obale.
 Da so specifične submediteranske rastline sajene točkovno, v obliki gruč ali linij,
odvisno od njihovega habitusa in načina rasti, ter glede na obliko odprtega prostora,
v katerem so zasajene. Drevnina z visoko krošnjo pravilne oblike je zasajena
večinoma v linijskih zasaditvah vzdolž prometnic, sprehajalnih poti in v
priobalnem pasu ter v linijskih ali točkovnih zasaditvah na javnih parkiriščih. Prav
tako se ob prometnicah pojavljajo linijske zasaditve grmovnic, v nekaterih
krožiščih se grmovnice in včasih tudi enoletnice pojavljajo tudi v gručah. Drevnina
z nepravilno in/ali povešavo krošnjo pa je uporabljena večinoma v mestnih parkih
kot točkovna ali gručna zasaditev, vendar to ni pravilo, saj se tam pojavlja tudi
drevnina s pravilno obliko krošnje in visokim deblom. V parkih in na drugih dovolj
velikih območjih, kjer ne gre za linijski prostor, so v gruče različnih dimenzij
zasajene tudi grmovnice.
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8

POVZETEK

Slovenska obala je zaradi milega submediteranskega podnebja odlično območje za uspešno
rast številnih rastlin, ki jih drugje po Sloveniji ni. Tu so rastline izpostavljene sušnim in
vročim poletjem s pomanjkanjem padavin v vegetacijski dobi, ponekod pa se v zraku in
tleh pojavljajo višje koncentracije soli, zato številne rastline s celine tu ne uspevajo.
Toploljubne rastlinske vrste na slovenski obali rastejo v različnih tipih javnega odprtega
prostora, in sicer v obcestnih zasaditvah, kjer primanjkuje rastnega prostora ter so visoke
temperature in onesnažen zrak, na parkiriščih, kjer prihaja do poškodb z vozili in učinka
toplotnega otoka, v priobalnem pasu, kjer prihaja do pršenja morske vode in višje
koncentracije ionov v zraku, ter na tlakovanih površinah, kjer so rastline izpostavljene
visokemu sončnemu sevanju, pomanjkanju substrata in hranil ter hitremu odtekanju
padavinske vode. Kriteriji za izbor submediteranskih rastlin so zato najprej sposobnosti
rasti na zahtevnih rastiščih, nato pa šele morfološke lastnosti.
Magistrsko delo je bilo izdelano s pomočjo terenskih ogledov, fotografiranja, analiz,
določanja rastlinskih taksonov in popisa rastlinskega gradiva v izbranih javnih odprtih
prostorih na območju slovenske obale ter pregleda ustrezne literature. Vsebuje
deskriptivno statistično analizo o prisotnosti in številčnosti posameznih rastlinskih vrst v
izbranih mestih in tipih javnega odprtega prostora. Rezultati so prikazani tudi v
preglednicah z razredi pogostosti ter s pomočjo tabelaričnega nabora z opisi in smernicami
za rabo rastlin v submediteranskem podnebju s poudarkom na primernosti rastlin za sajenje
v različnih vegetacijskih tipih.
Ugotovili smo, da rastlinski sortiment na območju slovenske obale zajema, ne glede na tip
odprtega prostora, večinoma tujerodne sorte, ki so razširjene predvsem po Mediteranu, saj
zaradi submediteranskega podnebja na tem območju zelo dobro uspevajo. Nekatere sorte
se sicer zaradi ne čisto pravega mediteranskega podnebja pojavljajo v nekoliko manj
razraščajočih se oblikah, vendar je njihova okrasna vrednost kljub temu nespremenjena.
Opaziti je, da se med zelo starimi primerki rastlin v starejših zasaditvah, navadno še iz
časov, ko so šele začeli z ozelenjevanjem mest, pojavljajo tudi avtohtone vrste, medtem ko
jih v novejših zasaditvah skoraj ne zasledimo. Na obravnavanem območju v naravi
opazimo predvsem črni bor (Pinus nigra) in puhasti hrast (Quercus pubescens), ki sta iz
dveh najpogostejših rodov Pinus in Quercus, v načrtovanih zasaditvah po slovenski obali
pa večinoma pinije (Pinus pinea) in črničevje (Quercus ilex), ki so tudi vse pogosteje
uporabljeni. Še vedno pogoste javorolistne platane (Platanus × acerifolia), himalajske
cedre (Cedrus deodara), atlaške cedre (Cedrus atlantica) in črni bor (Pinus nigra) niso več
na seznamu rastlin v zasaditvenih načrtih. Te bodo, kot kaže, s časom zamenjane z
drugimi, v današnjih in prihodnjih časih bolj zanimivimi in prilagojenimi rastlinskimi
vrstami. Nekoliko bolj zaželen postaja tudi rod Celtis, predvsem navadni koprivovec
(Celtis australis). Opaziti je tudi, da se izbor rastlinskih vrst za zasaditev razlikuje v tem,
ali gre za del mesta, namenjen predvsem tamkajšnjim prebivalcem, ali za slikovita,
turistična območja mesta. Na slednjih so zasaditve bolj raznolike, uporabljene pa so tudi
cvetoče grmovnice, ki jih v večini ostalih predelov mest in njihove okolice ni opaziti. Tako
se ob glavnih prometnih in peš povezavah v mestu, predvsem neposredno ob obali,
pogosto pojavljajo tudi rodovi Nerium, Lavandula in Rosa, kjer navadni oleander (Nerium
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oleander), prava sivka (Lavandula angustifolia) ter različne sorte vrtnic (Rosa spp.) s
svojimi dolgotrajnimi cvetovi krasijo zasaditve. Velik pomen v javnih zasaditvah v vseh
tipih javnega odprtega prostora ima tudi urejena tratna ploskev, ki se zelo pogosto pojavlja
in ustvarja kontrast s cvetočimi in/ali vertikalnimi zasaditvami.
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