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Povzetek
Posledice antropogeno pospešenih podnebnih sprememb postajajo vedno bolj očitne. Ker časa
za preprečevanje posledic podnebnih sprememb ni več veliko, se recentne okoljske raziskave
večinoma osredotočajo bodisi na strategije prilagajanja na spremenjene vzorce podnebnih
lastnosti ali pa na posamezne omilitvene ukrepe na lokalnem oziroma regionalnem nivoju.
Zavarovana območja, kot je Naravni rezervat Škocjanski zatok, so praktično idealen raziskovalni
poligon za tovrstne študije, saj je na teh območjih vpliv človeka nekoliko omejen ali pa celo
minimalen. Seveda so ta območja enako podvržena trendom podnebnih sprememb. Strokovnjaki
ocenjujejo, da bo v Evropi do konca stoletja zaradi podnebnih sprememb ogroženih 63 %
pomembnih vrst. V Sloveniji bodo spremenjenim podnebnim lastnostim najverjetneje najbolj
izpostavljena zavarovana območja s submediteranskim in subpanonskim podnebjem. Bolj se
bodo spremenile vlažnostne kot pa temperaturne razmere. Z vidka obmorskih mokrišč je treba
upoštevati še vse resnejšo grožnjo s podnebnimi spremembami pospešenega dvigovanja morske
gladine in vse večji antropogeni pritisk na obalne predele — posledica naštetega je proces, ki
ga v angleščini imenujemo »coastal squeeze«. Zaradi omenjenih groženj in pritiskov je halofitna
vegetacija sedimentnih obal že sedaj pretežno omejena na obstoječa zavarovana območja, ki
pa so obdana s številnimi cestami, z nasipi, s kanali, z intenzivnimi kmetijskimi površinami in
urbanimi območji. Na ta način nadomestitev kopenske migracije ciljnih halofitnih habitatov
evropskih obal s prihrankom območij, ki so brez fizičnih barier in omogočajo premik teh
ekosistemov, ni preprosta. Renaturacija Škocjanskega zatoka je kljub temu dokaz, da s pazljivo
pripravo umetnih površin na ustrezni mikro nadmorski višini, pod rednim vplivom plimovanja,
lahko dosežemo postopni razvoj ciljnih ogroženih habitatov po pretežno deterministični
sukcesijski poti.
Napovedi za Naravni rezervat Škocjanski zatok kažejo, da se lahko zaradi podnebnih sprememb
do srede 21. stoletja drastično zmanjša površina halofitnih trajnic. Posledično v študiji
predlagamo številne prilagoditvene in omilitvene protiukrepe za ohranjanje ciljnih habitatnih
tipov in ekosostemskih storitev, ki jih le-ti zagotavljajo. Najbolj sonaravni prilagoditveni ukrep
(ki za Škocjanski zatok secer ni mogoč) je premik obalnih habitatov z uporabo varovalnih pasov,
kjer so le-ti na voljo. Druga izvedljiva rešitev je gradnja dodatnih umetnih otočkov z uporabo
lokalnega izkopanega materiala (13 ha površin na dveh različnih mikro višinah bi lahko
kompenziralo do leta 2060 predvideno izgubo površine trem različnim habitatom v Škocjanskem
zatoku). Z načrtnejšo umetno regulacijo morja in dotoka sladke vode pa bi lahko zagotovili
ustrezno površino za ciljne habitate Nature 2000. Sklepamo lahko, da je ustrezne strateške
načrte v obalnih mokriščih, ki lahko vsebujejo naštete prilagoditvene ukrepe, treba pripraviti
pazljivo in predvsem pravočasno. V načrtu prilagajanja na podnebne spremembe območja
Natura 2000 Škocjanski zatok smo torej analizirali različne ukrepe prilagajanja in izbrali tiste,
ki so za to opisano območje najrelevantnejši in trenutno še ne povsem implementirani.
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Abstract
The consequences of anthropogenically accelerated climate change are becoming increasingly
apparent. As there is no longer much time to prevent the effects of climate change, recent
environmental research has mostly focused either on adaptation strategies to changed climate
or on individual mitigation measures at the local or regional level. Protected areas such as the
Škocjanski zatok Nature Reserve are practically an ideal research site for such studies, as human
impact on these areas is limited or even minimal. Of course, these areas are equally exposed
to recent climate change trends. In Europe, experts estimated that 63% of important species
could be endangered owing to climate change by the end of the century. In Slovenia, protected
areas lying in the sub-Mediterranean and sub-Pannonian climate zones will probably be the
most exposed to changed climatic characteristics. Humidity conditions could change more than
temperature conditions. From the coastal wetlands perspective, an even more serious threat
must be considered. The rising sea level and increased anthropogenic pressure on coastal areas
- the so called "coastal squeeze" process. Owing to these threats and pressures, the halophytic
vegetation of sedimentary shoreslines is already mostly limited to the existing protected areas,
which are surrounded by numerous roads, embankments, canals, intensive agricultural areas
and urban areas. Thus, the landward migration of habitats on European coasts is not easy to
accommodate simply by setting aside areas that are free of physical barriers for the retreat of
these ecosystems. However, the renaturation of the Škocjan Inlet Nature reserve proved that
carefully planned ranges of microelevation gradient, with the pre-condition of a regular tidal
regime, is leading to gradual development of target habitats following a deterministic
successional pathway.
Predictions for the Škocjan Inlet Nature Reserve indicated that perennial halophytes could be
drastically reduced by the middle of the 21st century due to climate change. Consequently, the
study proposes a number of adaptation and mitigation countermeasures to conserve the target
habitat types and ecosystem services they provide. The most "natural" adaptation measure is
the relocation of coastal habitats using buffer zones where they are available (not apllicable in
Škocijan Inlet). Another feasible solution is the construction of additional artificial islets using
locally excavated material (13 ha at two different micro-elevations could compensate the
projected loss of three different habitats in Škocjan Inlet by 2060). Finaly, better artificial
regulation of the sea and sweet water levels could provide an adequate area for the target
Natura 2000 habitats. It can be concluded that appropriate strategic plans in coastal wetlands,
which may contain the listed adaptation measures, need to be prepared carefully and, above
all, in a timely manner. In the adaptation plan to climate change of the area Natura 2000
Škocjanski zatok, we therefore analyzed various measures for ecosystem based adaptation and
selected those that are the most relevant in this described area and currently not yet fully
implemented.
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Seznam kratic in okrajšav
ARSO = Agencija RS za okolje
BIO = bioklimatske spremenljivke podatkovne baze WorldClim
CC = ang. Climate Change; podnebne spremembe
CCAM = ang. Climate Change Adaptation Modeler; orodje za modeliranje podnebne
prilagodljivosti
CVA = ang. Change Vector Analysis; vektorska analiza sprememb
DEM = ang. Digital Elevation Model; digitalni model reliefa
GCM = ang. Global Climate Models; globalni podnebni modeli
GNSS = ang. Global Navigation Satellite Systems; globalni navigacijski satelitski sistemi
HadGEM2-ES = ang. Hadley Global Environment Model 2 - Earth System; Headlijev globalni
podnebni model
HT = habitatni tip
HAT = ang. Highest Astronomical Tide; najvišja astronomska plima — ko je Luna v perigeju
IPCC = ang. Intergovernmental Panel on Climate Change; Medvladni forum o podnebnih
spremembah
IPCC AR5 = 5. poročilo Medvladnega foruma o podnebnih spremembah
IPCC AR6 = 6. poročilo Medvladnega foruma o podnebnih spremembah
MHWN = ang. Mean High Water Neaps; povprečna najvišja plima ob prvem ali zadnjem krajcu
MHWS = ang. Mean High Water Springs; povprečna najvišja plima ob ščipu ali mlaju
MLW=MSL = ang. Mean Sea Level; povprečna gladina morja
MPI-ESM-LR= ang. The Max Planck Institute Earth System Model; Max Plankov globalni
podnebni model
MWHA = ang. Modified Ward Habitat Aggregate; prilagojeni Wardovi habitatni agregati
P50 = povprečni podnebni scenarij serije SRES (ang. Special Report on Emissions Scenarios)
PCA = ang. Principal Component Analysis; analiza glavnih komponent
PCLASS = ang. Probability Classification tool; orodje za računanje verjetnostne porazdelitve
RCP = ang. Representative Concentration Pathway; scenariji za bodoče stanje toplogrednih
plinov v atmosferi
Prilagoditveni načrt za območje Natura 2000 Škocjanski zatok
Verzija št.: 2/avgust 2021
Datum: 01/09/2021

4

RMSE = ang. Root Mean Square Error; standardna napaka ocene
SD = standardna deviacija
SSP = ang. Shared Socioeconomic Pathways; sociekonomski scenariji za 6. podnebno poročilo
T/P = satelit Topex/Poseidon
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1. PREGLED OBSTOJEČEGA ZNANJA IN OBLIKOVANJE IZHODIŠČ
Pregled obstoječega znanja je povzeto po že opravljenih raziskavah na obravnavano temo (na
primer Ivajnšič, 2015; Ivajnšič in Donša, 2018). Povzeli smo tudi glavne novosti 6. poročila IPCC
(2021). Poleg tega smo pri pregledu obstoječega znanja upoštevali tudi rezultate aktivnosti DS
3.1 projekta ECO-SMART. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj pomembnejših izsledkov, ki so
bili bistveni za oblikovanje stališč, na katerih sloni načrt prilagajanja na podnebne spremembe
območja Natura 2000 Škocjanski zatok.
1.1 Novosti 6. poročila Medvladnega foruma o podnebnih spremembah
Izboljšave opazovalno zasnovanih ocen in informacij iz paleopodnebnih arhivov zagotavljajo
celovit pogled na vsako komponento podnebnega sistema in na njegove dosedanje spremembe.
Nove simulacije podnebnih modelov, nove analize in metode, ki združujejo več dokazov, vodijo
k boljšemu razumevanju vpliva človeka na širši spekter podnebnih spremenljivk, vključno z
vremenskimi in podnebnimi ekstremi (IPCC, 2021).
V nadaljevanju smo natančneje povzeli nova spoznanja iz 6. poročila IPCC (2021).
Slika 1 (graf) a) prikazuje spremembe globalne temperature površja, rekonstruirane s pomočjo
paleopodnebnih arhivov (1—2000) in neposrednih opazovanj (1850—2020), glede na referenčno
obdobje 1850—1900 (levo) ali desetletno povprečje (desno). Stolpec na levi strani grafikona
prikazuje (z visoko verjetnostjo) ocenjeno temperaturo v najtoplejšem večstoletnem obdobju
v zadnjih 100.000 letih, pred približno 6500 leti v sedanjem medledenem obdobju (holocen).
Zadnji interglacial, pred približno 125.000 leti, je naslednji najnovejši kandidat za obdobje
višje temperature površja. Pretekla topla obdobja (pred pojavom človeka) so bila posledica
počasnih (več tisočletnih) orbitalnih nihanj (astronomski vzroki za podnebne spremembe).

Slika 1: Zgodovina globalnih temperatur površja (levo, graf A) in opazovane ter modelirane spremembe
temperature površja glede na predindustrijsko dobo (IPCC, 2021)
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Slika 1 (graf) b) prikazuje spremembe globalne temperature površja v zadnjih 170 letih glede
na referenčno obdobje 1850—1900 po dekadah ob upoštevanju simulacij podnebnega modela
CMIP6. Prepoznaven je temperaturni odziv zaradi naravnih procesov in človeškega vpliva.
Odebeljene črte prikazujejo povprečno vrednost več modelov, barvni odtenki pa zelo verjeten
razpon simulacij. Kvantitativni kazalci tako neposredno dokazujejo, da je človek intenzivno
pospešil segrevanje zemeljskega površja.
Globalna temperatura površja se bo po novih scenarijih emisij toplogrednih plinov še naprej
poviševala do sredine stoletja. Če ne zmanjšamo emisij CO2 ter drugih toplogrednih plinov,
bomo kmalu presegli globalno segrevanje za 1,5—2,0 °C (Slika 2).

Slika 2: Letne emisije CO₂ v prihodnosti glede na pet različnih scenarijev (levo) in spremembe globalne
temperature površja za izbrana 20-letna časovna obdobja glede na pet obravnavanih scenarijev emisij
(desno) (IPCC 2021)

Na podlagi večnivojskih kvantitativnih dokazov bo v 21. stoletju globalno segrevanje, po
obravnavanih visoko-ogljičnih scenarijih (SSP3-7.0 in SSP5-8.5), višje od 2 °C glede na obdobje
1850—1900. Mejna vrednost 2 °C bo zelo verjetno presežena tudi v primeru realizacije zmernih
emisij (scenarij SSP2-4.5). Bolj optimistične napovedi ponujajo scenariji zelo nizkih (SSP1-1.9)
ali nizkih emisij toplogrednih plinov (SSP1-2.6), ki napovedujejo malo verjeten preskok 2 °C.
Kljub temu je preseganje globalnega segrevanja za 2 °C v srednjeročnem obdobju (2041—2060)
zelo verjetno v scenariju SSPS-8.5, verjetno v SSP3-7.0 ter manj verjetno v scenariju zmernih
vrednosti emisij toplogrednih plinov (SSP2-4.5).
Podnebne spremembe že vplivajo na vsako regijo sveta. Človekov vpliv je značilno zaznaven pri
opaženih spremembah vremenskih vzorcev z vse številčnejšimi in močnejšimi vremenskimi
ekstremi. Šestkotniki na slikah 3 in 5 prikazujejo poseljene regije sveta glede na kategorizacijo
IPCC AR6 WGI. Vse ocene kazalcev so izračunane po regijah od leta 1950 do danes. Ocene, ki
temeljijo na drugačnih časovnih serijah in lokalnem merilu, se lahko razlikujejo od prikazanih.
Spremembe obravnavanega kazalca po regijah (šestkotnikih) so ponazorjene z značilno barvno
paleto. Beli šestkotniki se uporabljajo, če obstaja negotovost pri določanju vrste spremembe
za regijo kot celoto, sivi šestkotniki se uporabljajo v primeru omejenih podatkov in/ali
literature, ki preprečuje oceno regije kot celote. Druge barve prikazujejo vsaj srednje zaupanje
v opazovano spremembo. Stopnja zaupanja človekovega vpliva na opažene spremembe je
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označena s številom pik: tri pike za visoko zaupanje, dve piki za srednje zaupanje in ena pika
za nizko zaupanje (Slika 3).

Slika 3: Ocena opaženih sprememb vročinskih ekstremov po regijah, prikazana glede na kategorizacijo
IPCC AR6 WGI (IPCC 2021)

Prognoza vročinskih ekstremov temelji predvsem na trendih najvišjih dnevnih temperatur
zraka. Dodane so tudi regionalne informacije o trajanju vročinskih valov, njihovi pogostosti in
intenzivnosti. Vsi rdeči šestkotniki označujejo regije, kjer obstaja vsaj srednje zaupanje v
opaženo povečanje vročinskih ekstremov.
Na sliki 4 so napovedane spremembe vročinskih valov (glede na obdobje 1850—1900 = podnebje
brez antropogenega vpliva), prikazane pri stopnjah globalnega segrevanja za 1 °C, 1,5 °C, 2 °C
in 4 °C. Obravnavana je njihova pojavnost in povečanje intenzitete po 10- ali 50-letni povratni
dobi. Ob zelo verjetnem povišanju globalne temperature zraka za 2 °C (glede na
predindustrijsko dobo) bomo 5,6-krat pogosteje izpostavljeni 10-letnim vročinskim valovom, ki
bodo hkrati tudi intenzivnejši (do +2,6 °C). Še bolj zaskrbljujoča je napoved 50-letnih vročinskih
valov, ki se v 2 °C toplejši atmosferi lahko pojavijo 13,9-krat pogosteje.

Slika 4: Napovedane spremembe v intenzivnosti in pogostosti vročinskih valov glede na 10-letno (levo)
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ter 50-letno povratno dobo (desno) (IPCC 2021)

V toplejšem podnebju se bo stopnjeval kontrast med zelo vlažnim in zelo suhim vremenom,
podnebnimi ekstremi ter letnimi časi. Posledica slednjega bodo pogostejše poplave in suše
(visoko zaupanje), vendar sta lokacija in pogostost teh dogodkov odvisni od predvidenih
sprememb v regionalni atmosferski cirkulaciji, vključno z monsuni in nevihtnimi sistemi srednjih
geografskih širin. Zelo verjetno je, da se bo do druge polovice 21. stoletja v primeru realizacije
scenarijev SSP2-4.5, SSP3-7.0 in SSP5-8.5 variabilnost padavin, povezanih z fenomenom južne
oscilacije (ENSO), okrepila.
Od izdaje 6. podnebnega poročila IPCC imamo trdnejše dokaze, da se bo globalni vodni krog z
naraščanjem globalnih temperatur še naprej stopnjeval (visoko zaupanje), pri čemer bodo
padavine in površinski vodni tokovi predvidoma postali v sezonah (veliko zaupanje) in iz leta v
leto (srednje zaupanje) bolj spremenljivi v večini terestričnih regij (Slika 5). Glede na
predvidevanja se bodo povprečne letne padavine do obdobja 2081—2100 (glede na obdobje
1995—2014) povečale za 0—5 %, upoštevajoč optimistični scenarij SSP1-1.9, za 1,5—8 % glede
na scenarij zmernih emisij toplogrednih plinov (SSP2-4.5) in za 1—13 % po scenariju zelo visokih
emisij toplogrednih plinov (SSP5-8.5). Predvideva se, da se bo količina padavin povečala v višjih
geografskih širinah, v ekvatorialnem Tihem oceanu ter na nekaterih predelih monsunskih regij.
Njihova količina se bo (zelo verjetno) zmanjšala v subtropskih in nekaterih tropskih območjih,
upoštevajoč scenarije SSP2-4.5, SSP3-7.0 in SSP5-8.5.

Slika 5: Ocena opaženih sprememb obilnih padavin, prikazana po regijah glede na kategorizacijo IPCC
AR6 WGI (IPCC, 2021)

Na sliki 6 so napovedane spremembe padavinskih ekstremov in suš (glede na obdobje 1850—
1900 = podnebje brez antropogenega vpliva), prikazane pri stopnjah globalnega segrevanja za
1 °C, 1,5 °C, 2 °C in 4 °C. Obravnavana je njihova pojavnost in povečanje intenzitete po 10letni povratni dobi. Ob zelo verjetnem povišanju globalne temperature zraka za 2 °C (glede na
predindustrijsko dobo) bomo 1,7-krat pogosteje izpostavljeni močnim nalivom, ki bodo hkrati
tudi intenzivnejši (do +14 % vode). Še bolj zaskrbljujoča je napoved 10-letnih suš, ki se v 2 °C
toplejši atmosferi lahko pojavijo tudi 2,4-krat pogosteje.
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Slika 6: Napovedane spremembe 10-letnih obilnih padavin (levo) ter suš (desno) (IPCC, 2021)

Ena bolj zaznavnih posledic podnebnih sprememb je naraščanje gladine morja. Zaradi
zviševanje temperature oceanov se le-ti razpenjajo. Ker se celinski led (Grenlandija,
Antarktika) in gorski ledeniki topijo, se veča volumen oceanov. Regionalni dejavniki povzročijo,
da se gladina morja na nekaterih predelih dviguje, na drugih znižuje, na nekaterih pa ostaja
stabilna. Armada vse bolj izpopolnjenih merskih instrumentov, razporejenih po oceanih, na
polarnem ledu in v Zemljini orbiti, razkriva pomembne spremembe dejavnikov, ki povzročajo
dvig gladine morja.
Orodje za simulacijo dviga morske gladine (ang. NASA Sea Level Projection Tool), ki ga je
razvila NASA, uporabnikom omogoča vizualizacijo in prenos podatkov, uporabljenih v 6. poročilu
IPCC (AR6) (Slika 7).

Slika 7: Orodje za simulacijo dviga morske gladine; predel Sredozemskega morja (NASA, 2021)
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Slika 8 prikazuje vrednosti dviga morske gladine za merilno postajo Trst glede na scenarije
izpustov toplogrednih plinov (SSP). Povprečne ravni skupne spremembe morske gladine so
prikazane v mm na leto. Stolpec SSP5-8.5 Low Confidence vključuje sicer malo verjetne možne
močne učinke intenzivnega taljenja celinskega ledu. V Sloveniji tako lahko do konca tega
stoletja pričakujemo dvig povprečne morske gladine vse do 0,95 m. Če k temu dodamo še trend
spuščanja (ang. subsidence) površja, lahko v grobem govorimo o dobrem metru. Ob najvišji
astronomski plimi lahko pri nas tako pričakujemo tudi do 2 m višjo gladino morja.

Slika 8: Dvig morske gladine za merilno postajo Trst glede na različne scenarije izpustov toplogrednih
plinov (NASA, 2021)

1.2 Obalna mokrišča in podnebne spremembe
Boorman (1995) definira obmorska mokrišča kot območja finih sedimentov v bibavičnem pasu,
ki jih prenaša voda in stabilizira vegetacija. Ko je vegetacijski pokrov ustaljen, se stopnja
sedimentacije pogosto poveča zaradi večje količine prestreženih in ujetih sedimentov kot
posledice povečane hrapavosti površja (Stumpf, 1983; Stevenson in sod., 1988). Hkrati
vegetacija zmanjšuje ponovno suspenzijo odloženega materiala, pri čemer se na površju
mokrišča odlaga organska snov (Allen in Pye, 1992). Sočasno tako potekatata akumulacija in
rast korenin pod površjem. Seveda se pojavlja tudi usedanje odloženega materiala, pri čemer
vsi ti procesi praviloma vodijo k počasnemu postopnemu kopičenju in stabilnosti sedimenta
(prirast mokrišča; ang. accretion). Za razvoj in rast obmorskih mokrišč so potrebni štirje
elementi: relativno stabilno območje sedimentov, ki je krajši čas izpostavljeno plimi;
razpoložljiva zaloga ustreznih sedimentov v času plime; dovolj nizka hitrost vode za usedanje
sedimentov ter zaloga semen in drugih razmnoževalnih enot za vzpostavitev vegetacijskega
pokrova.
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Boorman (2003) je prepoznal tri glavne tipe obmorskih mokrišč:






Obmorska mokrišča za naravno pregrado. Ta mokrišča se razvijejo v zavetrju rtov ali
pregradnih otokov, kjer je naklonski kot površja pod vplivom plimovanja majhen (npr.
severni Norfolk). Mokrišča se razvijejo v bližini peščenih sipin ali ob prodnati obali,
prehodna območja pa so lahko bogata z rastlinskimi vrstami.
Obalna mokrišča v reliefnem zavetju. Tak tip mokrišča se običajno razvije na aluvialni
obalni ravnici v zavetju sosednjega višjega reliefa (npr. zaščitena območja v zalivih ali za
naravnimi ali umetnimi nasipi). V tem tipu mokrišča se navadno pojavljajo globji sedimenti
(npr. Wash in Dengie v okrožju Essex, Velika Britanija).
Obmorska mokrišča v estuarjih. Najdemo jih na območjih, kjer se reke izlivajo v odprto
morje. Po navadi se v zgornjem delu sistema pojavlja vpliv sladke vode, ki je lahko prisoten
tudi na območjih, kjer se mokrišče razteza na višje ležečih predelih, kjer se lahko pojavljajo
tudi posamezni vodotoki oziroma izviri sladke vode. To vrsto mokrišč so pogosto
preoblikovali v kmetijska zemljišča. Zgornji predeli mokrišč v estuarijih imajo pogosto
zanimivo tranzicijsko cono, kjer se mešajo halofiti in sladkovodne združbe, ki niso
podvržene plimovanju. Takšen tip mokrišč najdemo ob izlivu večjih rek na vzhodnih obalah
Britanije ter ob visoki zahodni obali, ki je mestoma presekana z mnogimi rečnimi dolinami,
ter v številnih riasih.

V obmorskih mokriščih obstajajo štirje glavni pasovi in zgornja prehodna cona, pri čemer se
lahko eden ali celo več izmed njih ne pojavlja v nobenem območju (Slika 9). Ti pasovi temeljijo
na režimu plimovanja in lahko sovpadajo z razporeditvijo rastlinskih vrst. Redko razlikujemo
tudi redko porasle ali neporasle muljaste poloje in pionirska mokrišča. Precejšnja letna nihanja
v gostoti pionirske vegetacije na teh območjih potrjujejo nesmiselnost te delitve. V splošnem
lahko prepoznamo naslednje pasove v obmorskih mokriščih (Boorman, 2003):








Odprte pionirske združbe z eno ali več dominantnimi vrstami — Spartina spp., Salicornia
spp., Aster tripolium. Pas je poplavljen v času vseh plim, z izjemo najnižje (ob prvem in
zadnjem krajcu).
Nizko mokrišče z zaprtimi združbami, ki jih tvorijo vrste Puccinellia maritima, Atriplex
portulacoides in prej omenjene enoletnice. Pas je pretežno poplavljen ob vseh plimah.
Srednje mokrišče z zaprtimi združbami, ki jih tvorijo vrste Limonium spp. in/ali Plantago
ter prej omenjene vrste. Pas je poplavljen le ob plimah, ki nastopijo ob mlaju in ščipu.
Visoko mokrišče z zaprtimi združbami, ki jih tvorijo vrste Festuca rubra, Armeria maritima,
Elytrigia spp. kakor tudi že prej omenjene vrste. Pas je poplavljen le ob najvišjih plimah
ob mlaju in ščipu (ko je Luna v perigeju).
Zgornja prehodna cona. Je vegetacijski mozaik, ki ga tvorijo vrste iz zgornjega pasu
mokrišča in sosednjega območja. Cona je poplavljena le občasno kot posledica plimskega
vala ob ekstremnih nevihtah.
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Slika 9: Tipični pasovi (cone) v obmorskih mokriščih (prilagojeno po Bertness in sod., 1991). Razporeditev
vrst je odvisna od gradienta mikro nadmorske višine, frekvence poplavljanja z plimovanjem ter od
pogostosti ektremnih vremenskih dogodkov. MLW = MSL = mean sea level (povprečna gladina morja);
MHWN = mean high water neaps (povprečna najvišja plima ob prvem ali zadnjem krajcu); MHWS = mean
high water springs (povprečna najvišja plima ob ščipu ali mlaju); HAT = highest astronomical tide
(najvišja astronomska plima — ko je Luna v perigeju).

Pomembnost obmorskih mokrišč za živali in rastline je poznana že mnogo let. Pestrost flore in
favne je rezultat interakcije dveh habitatov, tj. morskega in kopenskega (Daiber, 1986). Številni
zalivi v obmorskih mokriščih zagotavljajo ustrezno mesto za drstenje ali gojenje različnih ribjih
vrst (Daiber, 1977; Costa in sod.; 1994, 1995). Hkrati so obmorska mokrišča mesto
prehranjevanja, počivanja in gnezdenja številnih vrst ptic (Cadwalladr in sod., 1972;
Greenhalgh, 1975; Burger, 1977). Vloga obmorskih mokrišč kot ustreznega habitata za ptice je
še posebej pomembna na območjih, kjer so ekstenzivne travnike skoraj v celoti zamenjale
intenzivno obdelane agrarne površine. Tako lahko danes v habitatih obmorskih mokrišč najdemo
tudi vrste ptic, ki so običajno vezane na travnike [npr. školjkarica, priba (Allport in sod., 1986),
rdečenogi martinec (Green in sod., 1984)]. Mokrišča so še posebej pomembna za prezimovanje
skupine ptic plovcev, kot sta grivasta gos in raca žvižgavka (Boorman in Ranwell, 1977). Veliko
število slednjih se pase na vegetaciji obmorskih mokrišč v zimskem času bodisi kot
prezimovalcev bodisi kot migrantov. Obmorska mokrišča so prav tako habitat za določene vrste
ptic pevcev, npr. severnega repnika (Davies, 1987), ki se pozimi hrani s semeni halofitov. Poleg
vseh rastlin in živali, ki so vezane na obmorska mokrišča, imajo nekatere vrste od teh le
posredno korist. Obmorska mokrišča so območja visoke produktivnosti; zagotavljajo tudi vir
organskih snovi in nutrientov za ribe in številne nevretenčarje sosednjih morskih habitatov
(Odum, 1961; Teal, 1962; Mitsch in Gosselink, 1986; Lefeuvre in Dame, 1994).
Obalna mokrišča so v globalnem merilu podvržena dvostranskemu pritisku. S kopenske strani
posega vanje človek, ki širi svojo ekonomsko aktivnost in infrastrukturo v priobalnem pasu. Z
morske strani pa ti ekosistemi izgubljajo na površini in identiteti zaradi pospešenega dviga
gladine morja. Ob aktualnih trendih spreminjanja okolja zaradi človeka in podnebnih sprememb
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je usoda obalnih mokrišč zmernih geografskih širin (tudi severnojadranskih) v rokah stroke, ki
z ustreznimi prilagoditvenimi načrti in akcijami še lahko omeji sicer zagotovo slab scenarij v
drugi polovici 21. stoletja.
Vpliv dviga morske gladine na obalna mokrišča je sicer kompleksen. Za dobro oceno je treba
upoštevati več faktorjev. V prvi vrsti je to tektonika površja. Severni Jadran je podvržen
subsidenci površja, kar dodatno pospešuje dvig morske gladine. Po drugi strani pa sedimentacija
materiala, ki ga prinašajo reke, deluje v korist prirasti močvirja. Ob naravnih procesih na sistem
obalnih mokrišč močno pritiska človek, saj je prioblani pas tudi najbolj poseljen. Gradnja
infrastrukture onemogoča umik obalnih mokrišč pred dvigajočo se morsko gladino (Slika 10).

Slika 10: Vpliv dviga morske gladine na obalna mokrišča je povezan z več dejavniki. VIR: Cazenave in
sod., 2002; FitzGerald in sod., 2008; Bayliss in sod., 2010.

1.2.1 Analiza dejavnikov tveganja za območje NR Škocjanski zatok
Monitoring višine morja v Sloveniji poteka pod okriljem Agencije RS za okolje (ARSO) na
mareografski postaji Koper ter na oceanografski boji Piran, katere lastnik je Nacionalni inštitut
za biologijo (NIB — Morska biološka postaja). ARSO s postajo v Kopru sodeluje tudi z Evropsko
službo za spremljanje višine morja (ESEAS), ki obsega okrog 200 sodobnih mareografov v
triindvajsetih evropskih državah, z namenom da raziskovalcem in mednarodni javnosti
posreduje podatke o spreminjanju višine morja. Tako so konec leta 2005 prenovili in nadgradili
mareografsko postajo Koper, da le-ta ustreza mednarodnim standardom in zahtevam za
registracijo in dolgoročno spremljanje nivoja morja (Stopar in sod., 2006). Postavljena je na
Ukmarjevem trgu v Kopru, kjer je od leta 1958 stal stari mareograf. Sodobna mareografska
postaja poleg beleženja srednjega nivoja morja in temperature morja sedaj pridobiva tudi
natančne meteorološke podatke (hitrost in smer vetra, zračni tlak, temperaturo in vlažnost
zraka itd.) ter izvaja neprekinjena opazovanja iz permanentne GPS postaje (Savšek Safić in
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sod., 2007). Za poročila smo povzeli prosto dostopne podatke o povprečni letni višini morja iz
le-te za zadnjih 30 let (1962—2012), ki so dostopni na spletnem naslovu (ARSO).1 Trend dviganja
morske gladine smo korigirali še s povprečno hitrostjo sedimentacije v Tržaškem zalivu (0,053
cm leto-1) po ugotovitvah Ogorelca in sod. (1991) in s povprečno hitrostjo pogrezanja površja
(subsidence) v Tržaškem zalivu (0,0015 cm leto-1) po izračunih Lambecka in sod. (2004). Z
dobljenim prilagojenim trendom smo tako napovedali scenarij višine morske gladine na
raziskovanem območju Škocjanski zatok za leta 2025, 2050, 2075 in 2100 glede na primerjalno
leto 2010.
Lokalne meritve in posledične napovedi nivoja povprečne gladine morja glede na leto 2010 smo
v nadaljevanju primerjali z oceno globalnega spreminjanja morske gladine (Church in sod.,
2011) iz 5. poročila Medvladnega foruma o podnebnih spremembah (IPCC AR5, 2014), ki
vključuje spremembe toplotne kapacitete oceanov oz. njihovo toplotno razteznost, spremembe
v masi ledenikov, spremembe v površinski masni bilanci ledenikov in spremembe v toku
ledenikov; ocena dviga morske gladine bazira na podlagi simulacij globalnega podnebnega
modela, ki je del mednarodno organiziranih podnebnih simulacij, imenovanih CMIP-5 (ang.
Coupled Model Intercomparison Project).2 Za 20. stoletje model uporablja dejanske opazovane
spremembe koncentracije toplogrednih plinov in drugih podnebnih parametrov, medtem ko za
21. stoletje uporablja napovedi o emisijah toplogrednih plinov po posebnem IPCC poročilu o
scenarijih emisij RCP (ang. Representative Concentration Pathways). Tako smo v lastnem
modelu premen habitatnih tipov (HT) v Škocjanskem zatoku ob lokalnem modificiranem trendu
dviganja morske gladine upoštevali še scenarija RCP4.5 in RCP8.5 vse do leta 2100 glede na
primerjalno leto 2010.
Za oceno obsega vpliva dvigovanja morske gladine pod izbranimi scenariji podnebnih sprememb
(ang. Climate Change [CC]) ter presoje, katera območja kopnega bodo najbolj ogrožena, smo
uporabili orodje CCAM (ang. The Climate Change Adaptation Modeler) in model »Sea Level Rise
Impact« v programu TerrSet (Eastman, 2016). Algoritem PCLASS v projekcijo vključuje
negotovosti napovedi (CC RMSE; DEM RMSE) ter tako predstavlja orodje, ki omogoča
kvalitetnejšo napoved dvigovanja morske gladine. Rezultat modela »Sea Level Rise Impact« je
zemljevid v raster obliki, ki predstavlja verjetnost, da bo območje v določenem časovnem oknu
potopljeno ali poplavljeno (Eastman, 2016). Model deluje tako, da izračuna površino pod
normalno zvonasto krivuljo, določeno z mejno vrednostjo, ki jo definira vrednost standardnega
odklona RMSE. Tako smo izdelali karte tveganja poplavljenosti na podlagi štirih scenarijev
podnebnih sprememb ter v štirih časovnih oknih (2025, 2050, 2075 in 2100). Scenarij 1 je bil
izdelan z uporabo modula MAGICC/SCENGEN v programu TerrSet (Eastman, 2015). Med
različnimi scenariji emisij smo izbrali možnost P50 (povprečje vseh scenarijev SRES
[Nakicenovic in Swart, 2000]), z nekaterimi dodatnimi vhodnimi podatki (Joos et al., 2001;
Sutterlay in sod., 2014). Scenarija 2 in 3 sta temeljila na modeliranih IPCC AR5 ocenah
dvigovanja morske gladine. Izbrali smo reprezentativna scenarija RCP4.5 in RCP8.5, ki se
razlikujeta po intenzivnosti in trendu emisij toplogrednih plinov. IPCC AR5 ocene dviga morske
gladine za območje severnega dela Jadranskega morja (Church in sod., 2013) (44,5 N, 13,5 E)
so bile pridobljene s spletne strani Integriranega podnebnega centra Univerze v Hamburgu.3
1

http://kazalci.arso.gov.si/xml_Preglednica?data=graph_Preglednica &graph_id=12120&ind_id=612
http://www.cmar.csiro.au/sealevel/sl_proj_21st.html
3
http://icdc.cen.uni-hamburg.de/las/getUI.do
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Scenarij 4 (lokalno linearno dvigovanje morske gladine) je temeljil na trendu dviga morske
gladine, ki je bil zabeležen z meritvami, izpeljanimi na raziskovalnem območju med letoma
1984 in 2014 (prilagojeni trend glede na podatke mareografa v Kopru).
Kontinuirane verjetnostne karte, ki prikazujejo tveganje za poplavljenost pod izbranimi
podnebnimi scenariji, so omogočile objektivnejšo določitev stanja nivoja morske gladine na
območju Naravnega rezervata Škocjanski zatok v prihodnosti, s pretvorbo omenjenih
verjetnostnih kart glede na stopnjo tveganja, ki smo ga pripravljeni prevzeti. Tako smo kot
mejno vrednost izbrali 10-% verjetnost napake (α = 0,10; p < 0,1). Na tej podlagi smo izdelali
več zemljevidov, ki prikazujejo stanje morske gladine na območju slanih močvirij Naravnega
rezervata Škocjanski zatok pod izbranimi podnebnimi scenariji. V skladu s tem je bil izhodiščni
digitalni model višin kalibriran za vsak podnebni scenarij dvigovanja morske gladine ter vsako
časovno okno v prihodnosti. S tem smo dobili novo relativno višino, ki vključuje tudi stopnjo
ugrezanja in sedimentacije (nalaganja). Z reklasifikacijo relativnega digitalnega modela višin
smo določili bodočo prostorsko razširjenost in potencialna območja za vsak habitatni agregat
na območju Naravnega rezervata Škocjanski zatok. Slednje predstavlja klimatske modele ali
lokalne linearne scenarije dvigovanja morske gladine, z znanimi intervali nadmorske višine
posameznih habitatnih agregatov (GNSS meritve) (povprečje ± 2 SD) glede na referenčno leto
2014. Shematski prikaz modela je prikazan na sliki 11.

Slika 11: Shematski prikaz modela

Za potrebe projekta ECO-SMART smo v model vključili še napovedi bodočega temperaturnega
in padavinskega režima na ciljnem območju glede na podatke prihajajočega 6. poročila IPCC.
Obravnavali smo vsa časovna okna in vse razpoložljive podatke globalnih podnebnih modelov
(ang. Global Climate Modells [GCM]) (Slika 12). Pri tem smo se osredotočili na scenarija
toplogrednih plinov ssp245 in ssp585, ki sta primerljiva s predhodnikoma RCP4.5 in RCP8.5.
Končni model je na ta način podal objektivni sestavljeni kazalec podnebne ranljivosti (dvig
morske gladine + temperaturni režim + padavinski režim) habitatov Škocjanskega zatoka.
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Slika 12: Upoštevani globalni podnebni modeli in toplogredna scenarija ssp245 in ssp585

Podatki iz mareografske postaje Koper za zadnje 30-letno obdobje, ki smo jih umerili s
povprečnim trendom sedimentacije in subsidence površja, nakazujejo hitrost dviganja morske
gladine za 0,28 cm na leto (Slika 13, graf A). Tako lahko napovemo, da se bo morska gladina v
Tržaškem zalivu v primerjavi z zadnjim pridobljenim podatkom o povprečni gladini morja (2011)
dvignila za 5 cm do leta 2020, za 11 cm do 2040, za 16 cm do 2060, za 22 cm do 2080 in za 28
cm do leta 2100. Posodobljene globalne napovedi (IPCC AR5), na podlagi scenarijev RCP (2.6,
4.5, 6.0 in 8.5), predvidevajo v najhujšem primeru (RCP8.5; 95-percentil) relativni dvig morske
gladine celo za 95 cm do leta 2100 v primerjavi z letom 2010 (Slika 13, graf B).

B

A

Slika 13: Dviganje morske gladine od 1982 do 2011 (0,33 cm/leto; modra premica) v Kopru (ARSO, 2011)
ter s sedimentacijo (0,053 cm/leto) in subsidenco (0,0015 cm/leto) prilagojeni trend (a) ter napovedi
dviga morske gladine po 5. poročilu IPCC (b)

Lokalni linearni trend napoveduje bolj drastične spremembe v dvigu morske gladine v prvi
polovici 21. stoletja. Leto 2050 predstavlja obrat, saj scenariji RCP4.5, RCP6.0 in RCP8.5
pričnejo prehitevati lokalno napoved in sledijo predvidenemu pospešku do konca stoletja. Kot
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pričakovano, je do leta 2100 napoved globalnih scenarijev bolj drastična, kot kaže trend po
lokalnih meritvah, vendar je treba poudariti, da barvne krivulje na sliki 8 (graf A) kažejo
povprečne modelne vrednosti. Odkloni so v globalnih modelnih napovedih pričakovani in so na
sliki 8 (graf B) prikazani z nežnejšimi odtenki barve (5- do 95-percentil). Negotovost v napovedih
je funkcija časa, zato se tudi površina med obema omenjenima krivuljama proti koncu stoletja
povečuje. Posledično ugotavljamo, da lokalni modificirani linearni trend, bazirajoč na zadnjem
30-letnem časovnem obdobju, kljub morebitnemu podcenjevanju hitrosti dviganja morske
gladine proti koncu stoletja zadovoljivo napoveduje dvigovanje morske gladine v primerjavi z
globalnimi modelnimi napovedmi.
Trendi dviga morske gladine se regionalno zelo razlikujejo. Vzroke lahko iščemo v morfologiji
in dinamiki površja (epirogeneza) ter v doprinosu toplotnega razpenjanja oceanov (morij),
količini staljene vode v gorskih ledenikih in spremembi padavinskih vzorcev. Podatki daljinskega
zaznavanja dokazujejo regionalne razlike v trendu dviganja morske gladine na območju
Sredozemskega morja kot tudi severnega Jadrana. V Sloveniji smo tako lahko priča postopnemu
dviganju morske gladine, ki je primerljiva z globalnim povprečjem (3,4 mm/leto).
Najintenzivnejše dviganje morske gladine tako beležimo predvsem v Črnem morju (Slika 14).

Slika 14: Prostorski trend dviga morske gladine, opredeljen na podlagi podatkov satelita Topex/Poseidon
(povzeto po Cazenave in sod., 2008)
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1.2.2 Podnebna ranljivost habitatov Škocjanskega zatoka
Pripravljeni model nam je omogočil, da podamo objektivno oceno o stopnji podnebne ranljivosti
habitatov tako brakičnega kot sladkovodnega dela Naravnega rezervata Škocjanski zatok. V
model smo vključili tri podnebne faktorje, tj. dvig morske gladine ter bodoče temperaturne in
padavinske razmere. Simulacijo podnebne ranljivosti smo pripravili za štiri časovna okna (2030,
2050, 2070 in 2090) v luči optimističnega (RCP4.5/SSP245) ter pesimističnega (RCP8.5/SSP585)
ogljičnega scenarija, glede na že dostopne podatke za prihajajočo 6. poročilo Medvladnega
foruma o podnebnih spremembah (IPCC AR6) (Slika 15).

Slika 15: Bodoča podnebna ranljivost habitatov Škocjanskega zatoka glede na optimistični
(RCP4.5/SSP245) in pesimistični (RCP8.5/SSP585) scenarij ogljičnega odtisa

Rezultati kažejo eksponentno rast ranljivosti habitatov v brakičnem delu preučevanega
območja. Sladkovodni del Naravnega rezervata Škocjanski zatok bo v bodoče izpostavljen
konstantnejšim pritiskom zaradi podnebnih sprememb. Na ta del rezervata bosta veliko bolj
vplivala spremenjena temperaturna in padavinska režima. Ob neukrepanju bodo N2000 habitati
brakičnega dela rezervata v bodoče izgubljali na površini. Posledično bo prizadeta favna, ki je
na te habitate vezana. Lagune postajajo vse bolj podobne morskemu okolju. Predvsem
spremembe v vrstni sestavi in abundanci obrežnih ptic v teh okoljih so prvi dober pokazatelj
resnosti stanja.
Sliki 16 in 17 povzemata izpostavljenost habitatov Škocjanskega zatoka vplivom podnebnih
sprememb. Slika 13 tako prikazuje predvideno gibanje ranljivosti habitatov po ogljičnem
scenariju RCP4.5/SSP245. Najbolj ogroženi bodo habitati muljasti poloji brez vegetacije (N2000
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CC RISK INDEX

koda 1140) ali s halofitnimi enoletnicami (N2000 koda 1310), sledijo obalne lagune (N2000 koda
1150) in habitati slanuš trajnic (N2000 koda 1420).
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Slika 16: Podnebna ranljivost habitatov Škocjanskega zatoka glede na ogljični scenarij RCP4.5/SSP245
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Pesimističen ogljični scenarij (RCP8.5/SSP585) ponuja še slabše obete za N2000 habitate
Naravnega rezervata Škocjanski zatok (Slika 17). Podnebna ranljivost zavarovanih habitatov s
časom narašča še bolj eksponentno. Tovrstni rezultati so dokaz več, da bo v bodoče potrebna
dobra strategija upravljanja za omilitev vplivov podnebnih sprememb na obmorska mokrišča v
Sloveniji in drugod po svetu.
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Slika 17: Podnebna ranljivost habitatov Škocjanskega zatoka glede na ogljični scenarij RCP8.5/SSP585
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1.2.3 Vpliv podnebnih sprememb na ekosistemske storitve območja Natura 2000 Škocjanski
zatok
Vpliv podnebnih sprememb na ekosistemske storitve območja Natura 2000 Škocjanski zatok so
podrobneje opisane v poročilih delovnega sklopa 3.1 projekta ECO-SMART. Identificiranih je
bilo 31 ekosistemskih storitev, od tega 15 storitev kot pomembnejših za deležnike (CICES
klasifikacija ekosistemskih storitev). Največ relevantnih ekosistemskih storitev spada v skupino
končnih kulturnih storitev, ki vključujejo izobraževanja, raziskovanja, opazovanja narave in
izvajanja rekreativnih dejavnosti, s tem pa izboljšanja, ohranjanja in vzdrževanja psihofizične
kondicije obiskovalcev tega območja. Druga največja skupina pomembnih storitev pa so
regulatorne in podporne storitve, kot na primer blaženje podnebnih sprememb, uravnavanje
mikroklime, zaščita pred poplavami z zadrževanjem in akumulacijo visokih vod ob ekstremnih
vremenskih pojavih. Analize so pokazale, da bodo spremenjene podnebne razmere vplivale na
vse opisane ekosistemske storitve, deležniki pa bodo posledice zaznali še posebej pri kulturnih
ekosistemskih storitvah, ki jih omogoča velika biotska pestrost tega območja. Brez ohranjanja
biotske pestrosti pride torej do degradacije ekosistemov in dinamike ekosistemskih storitev,
posledično se to pozna tudi na ekosistemskih storitvah in na toku koristi za deležnike. S posegi
za ohranjanje tega obalnega mokrišča in njegovo zaščito z ukrepi za prilagajanje na podnebne
spremembe na osnovi ekosistemskega pristopa bomo torej lahko v veliki meri preprečili
pričakovane učinke podnebnih sprememb in potencialna tveganja, ki iz tega izhajajo tako za
ekosistem kot tudi za skupnost. Končni cilj pa je povečanje odpornosti teritorija in lokalne
skupnosti.
1.2.4 Obnovitvena ekologija obmorskih mokrišč
Stoletja prevelikega izkoriščanja, modificiranja habitatov in njihovega onesnaževanja so vodila
do degradacije estuarijev in obalnih območij, izgube biodiverzitete in do upada ekološke
odpornosti teh ekosistemov (Lotze in sod., 2006). Obalni habitati, še posebej tisti v gosto
poseljenih evropskih obalah (majhna slovenska obala je tipičen primer), so že sedaj močno
ogroženi zaradi hitrih pokrajinskih sprememb, ki so posledica človekove aktivnosti (Ivajnšič in
Kaligarič, 2014). Tako je obnova ali vzpostavitev izgubljenih, uničenih ali docela spremenjenih
habitatov postala praksa za veliko okoljskih agencij, parkov, regionalnih ali državnih uprav ali
nevladnih organizacij. Predvsem ustvarjanje in obnova mokrišč se kaže kot razvijajoča se
znanost in tehnologija (Mitsch in Wilson, 1996); najpomembnejši faktor obnove v teh primerih
je ustrezen vodni režim, ki omogoča nastanek vegetacije mokrišč in rekolonizacijo ostalih
organizmov ter vzpostavitev funkcij mokrišča (Onaindia in sod., 2001). Samozadostne rastlinske
združbe, pogosto opredeljene kot zreli ali stabilni klimaksni ekosistem (Odum, 1971), so
primarni cilj obnove, saj opravljajo veliko bioloških funkcij mokrišč in predstavljajo
najpogostejši zmogljivostni standard obnovitev (Garbutt in Wolters, 2008). V splošnem je
uspešna obnova rastlinskih združb odvisna od razpoložljivosti ciljnih vrst in ustreznih abiotskih
pogojev. Takšne pogoje v mokriščih lahko dosežemo z vzpostavitvijo ustreznih hidroloških
razmer; v obalnih mokriščih z režimom plimovanja in posledično s slanostjo substrata.
Razpoložljivost in razpršenost ciljnih vrst lahko predstavlja ozko grlo za uspešno ponovno
vzpostavitev vegetacije na ciljnem območju, vendar kljub velikem potencialu za disperzijo
semen na dolge razdalje s plimovanjem v obalnih okoljih prevladuje lokalna disperzija
rastlinskih vrst (Wolters in sod., 2005a; Garbutt in Wolers, 2008). Vzpostavitev ciljnih rastlinskih
združb na obnovljenih območjih je odvisna od prisotnosti semen ali semenske banke v
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uporabljenem substratu oziroma od razpršenosti vrst v bližnji okolici (Dausse in sod., 2008).
Prisotnost ciljnih rastlinskih združb v bližini obnovljenega območja se je izkazala kot velik
pospeševalec obnovitvenega procesa v različnih ekosistemih; tudi v obmorskih mokriščih
(Brown, 1998; Bischoff, 2002; Donath in sod., 2003; Wolters in sod., 2005b; Dausse in sod.,
2008). Kadar so semena razpršena po ciljnem območju, so kalitev, zakoreninjenje, vzpostavitev
in preživetje vrst odvisni od okoljskih filtrov, ki so v obmorskih mokriščih zastopani predvsem z
vlažnostjo in s slanostjo podlage. Obnovljena območja so zaradi motenj še posebej občutljiva
za kolonizacijo invazivnih rastlinskih vrst, ki pogosto tvorijo monodominantne sestoje in
izpodrivajo avtohtone vrste. V obalnih mokriščih visoka slanost običajno izloči večino tujerodnih
rastlin, ne pa vseh: ugotovitve kažejo, da lahko Aster squamatus na slovenski obali prodira na
zmerno slana tla predvsem zaradi ogromne produkcije semen (Šajna in sod., 2014).
Številni avtorji (Rodwell, 2000; Silvestri, 2005), ki so preučevali conacijo obmorskih mokrišč,
so dognali, da na razporeditev halofitov vplivajo različni okoljski dejavniki. Večina študij
dokazuje, da je prostorska conacija vegetacije v obmorskih mokriščih odvisna od mikro
nadmorske višine nad povprečnim nivojem morja, kar se kaže v gradientu vlažnosti
(poplavljanje) in slanosti podlage. Čeprav danes že simuliramo različne naravne oblike površja
in hidrogeomorfološke procese, pa se z vključitvijo bioloških komponent znatno podaljšata
odziv in končni rezultati obnovitve. Poleg tega kompleksnost naravnih oziroma polnaravnih
rastlinskih združb, ki so tarča obnovitvenih namer, lahko pripelje do nepredvidljivega razvoja
vegetacije zaradi nepredvidenih dejavnikov ali naključnih dogodkov. Kakorkoli, halofitna
vegetacija na plitvih obalah predstavlja relativno preprosto rastlinsko združbo, ki temelji na
prisotnosti/dominantnosti le nekaterih visoko specializiranih vrst, ki se zoperstavljajo močnim
okoljskim filtrom. To dejstvo poenostavi monitoring takšnih združb po obnovitvenem obdobju.
Nicholls in sodelavci (1999) so poudarili, da je treba takoj pričeti s strateškim planiranjem
ustreznih protiukrepov za preprečevanje nadaljnjih izgub mokrišč. Te ukrepe bi lahko usmerili
v tri smeri, odvisne od naravnih značilnosti posameznega območja: (1) gradnja umetnih otočkov
na ustrezni mikro nadmorski višini in s tem povečanje površine ciljnih habitatov, (2)
zagotavljanje puferskih oziroma nadomestnih con, kjer obalna mokrišča niso fizično omejena
(infrastruktura, urbane površine, reliefne omejitve itd.), (3) regulacija dviga morske gladine
(možno le v zaprtih sistemih — lagune in soline).
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2. METODE DELA
Medotologija je skladna s skupnim modelom prilagodtivenih načrtov, ki so ga določili partnerji
projekta ECO–SMART in je natančno opisan v poročilu »Skupni model načrtov za prilagajanje na
podnebne spremembe območij Natura 2000, Poročilo aktivnosti 10 DS 3.2«.

3. PRLAGODITVENI NAČRT ZA OBMOČJE NATURA 2000 ŠKOCJANSKI ZATOK
Naravni rezervat Škocjanski zatok je 122,7 ha veliko brakično oz. polslano mokrišče, ki se
nahaja v močno urbaniziranem okolju ob mestu Koper. S svojo okolico predstavlja posebnost
med slovenskimi ekosistemi, kar pogojujejo neposredna bližina morja, mediteransko podnebje
in submediteranska vegetacija kakor tudi sama ureditev in razsežnost zatoka. Različne globine
brakične lagune ter velika raznovrstnost življenjskih okolij, od zamočvirjenih travnikov, plitvin
in polojev, bibavičnega pasu, obrežja in polslanih mlak do trstičij in sladkovodnega močvirja,
omogočajo veliko pestrost rastlinskih in živalskih vrst.
Nastanek Škocjanskega zatoka je ozko povezan z urbanističnim razvojem Kopra in njegove
okolice. V 50. letih minulega stoletja se je mesto začelo postopoma širiti na območje
Škocjanskega zaliva in semedelske bonifike. Usodo Škocjanskega zaliva je dokončno zapečatil
leta 1957 izdelani projekt zapore Škocjanskega zaliva od Kopra do izliva Rižane, ki naj bi
omogočil izsušitev 230 ha velike morske plitvine na pragu mesta Koper. Na severni strani mesta
so v smeri proti Ankaranu začeli graditi skoraj 900 metrov dolg nasip, na katerem je svoj prostor
našlo novo koprsko pristanišče. Otoško mesto je tako vse bolj izgubljalo svojo prvobitnost,
Škocjanski zaliv pa je postajal čedalje bolj zaprt — postal je zatok.
Sledilo je dolgoletno zasipavanje in načrtno izsuševanje v urbanistične in industrijske namene,
zaradi česar je območju grozilo popolno uničenje. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic
Slovenije je leta 1993 začelo s široko zastavljenimi naravovarstvenimi prizadevanji za ohranitev
in ponovno oživitev največjega polslanega mokrišča v Sloveniji. Usklajeno sodelovanje vseh
zainteresiranih, pomoč domačih in tujih nevladnih organizacij ter posameznikov, podpora
medijev in ne nazadnje 7000 podpisov podpore širše javnosti so v letu 1998 pripeljali do trajne
zakonske zaščite območja.
Namen raziskave je oblikovanje načrta prilagajanja na opisano območje Natura 2000 Škocjanski
zatok. Raziskovalna metodologija je bila določena s strani projektnih partnerjev. V sklopu
metodologije se še posebej izpostavlja sodelovanje z deležniki, ki so bili identificirani že v prvi
projetni fazi. Kot zunanji izvajalec projektne naloge smo se povezali z identificiranimi deležniki
in s pomočjo metodelogije za analizo deležnikov izbrali ključne akterje, s pomočjo katerih smo
študijo tudi oblikovali. Pri tem smo sodelovali še posebej z Društvom za opazovanje in
proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), ki ima koncesijo za upravljanje opisanega območja Natura
2000.
Upravljanje naravnega rezervata se izvaja na podlagi podeljene koncesije, in sicer v okviru
javne službe, neposredni nadzor in upravljanje podatkovnih zbirk, ki se nanašajo na naravni
rezervat, pa na podlagi javnega pooblastila. Koncesija za upravljanje naravnega rezervata je
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bila na podlagi Uredbe o koncesiji za upravljanje Naravnega rezervata Škocjanski zatok (Uradni
list RS, št. 31/99) z Odločbo o izbiri koncesionarja za upravljanje Naravnega rezervata
Škocjanski zatok št. 636-06/99-4 z dne 30. septembra 1999 podeljena Društvu za opazovanje in
proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), ki je na dan uveljavitve uredbe upravljalo naravni
rezervat. Ta se izvaja do prenehanja Koncesijske pogodbe za upravljanje Naravnega rezervata
Škocjanski zatok št. 252100-50-85/00. Koncesija je bila podaljšana z aneksom št. 1 h Koncesijski
pogodbi za upravljanje Naravnega rezervata Škocjanski zatok št. 252100-50-85/00 z dne 1. 9.
2009 za deset let oziroma do 6. 11. 2019. Leta 2019 je bila koncesija podaljšala za nadaljnjih
10 let (aneks št. 2 h Koncesijski pogodbi za upravljanje Naravnega rezervata Škocjanski zatok).
Pri določanju smiselnega seznama možnih ukrepov so sodelovali strokovnjaki iz različnih strok
(soavtorji poročila) in strokovnjaki iz DOPPS-a, ki upravlja Naravni rezervat Škocjanski zatok.
Pretehtali smo različne možnosti in se nato osredotočili na tiste, ki so bili najbolj okrepljeni
glede znanstvenih dokazov o učinkovitosti le-teh pri prilagajanju obalnih mokrišč na podnebne
spremembe. Glede na prognoze lahko sklepamo, da relativni dvig morske gladine predstavlja
resno grožnjo za obalna mokrišča v severnem Jadranu. Slednja bodo posledično potrebovala
nove protiukrepe oziroma prilagojeno upravljanje, ki bi lahko šlo v tri smeri (varovalni pasovi,
umetni otoki, regulacija morske gladine), odvisno od naravnih značilnosti vsakega območja.
Najprimernejši protiukrep je preprosta uporaba varovalnih pasov (ang. buffer zone) v
neposredni okolici mokrišč. Pasovi niso na razpolago povsod, čeprav imajo takšne površine
nekatera zavarovana območja danes že načrtovana. Varovalne pasove je treba vnaprej
pripraviti za kolonizacijo novih habitatov; priprave vključujejo odstranitev lesnih ali ruderalnih
vrst in pripravo nivoja površja na mikro višino ciljnega habitata. Gradnja majhnih umetnih
otokov ali polojev je preprost in pogost ukrep na plitvi sedimentni obali. Otoke je treba
nivelirati na ustrezno višino ciljnega habitata in ob robovih utrditi z lesenimi piloti. Oblikovno
jih je smiselno prilagoditi tako, da so videti čim bolj naravno, še posebej, kadar jih lociramo v
naravne zalive lagun. Regulacija višine morja je manj pogosta možnost, uporabljena le v
primerih, ko so na razpolago ustrezni pogoji, na območjih s ciljnimi obmorskimi habitati, za
izgradnjo umetne bariere (zapornice). Ta pristop, ki je podoben izgradnji polderjev, se je
izkazal za zelo uporabnega v Krajinskem parku Sečoveljske soline; nekatere površine pod
nivojem morja v zapuščenem predelu solin (Fontanigge) so bile umetno zaprte ter kasneje
spontano kolonizirane z vegetacijo halofitnih trajnic. Ideja je, da z uporabo nasipov prekinemo
dotok morske vode do ciljnih površin, ki so na ustrezni mikro nadmorski višini. V Naravnem
rezervatu Škocjanski zatok so vsi trije opisani protiukrepi možni, vendar le v določenih
kombinacijah, ko so prilagojene naravnim pogojem.
V preglednici 2 smo ukrepe razporedili glede na predlagane katergorije in vrste ukrepov (EC,
2013). Nekateri ukrepi lahko učinkovito prispevajo k blaženju številnih posledic podnebnih
sprememb, na primer zmanjševanju obstoječih pritiskov in zagotavljanju primernih biotskih in
abiotskih razmer, zato so bili razvrščeni v več kategorij.
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Preglednica 2: Analiza možnih prilagoditvenih ukrepov glede na stanje implementacije in relevantnost
za pilotno območje

Kategorija

Zmanjšanje
obstoječih
pritiskov

Primeri konkretnih
ukrepov

Ali je ukrep
pomemben
za pilotno
območje
Natura
2000?

Kakšno je
trenutno stanje
implementacije
tega ukrepa?

Dejavnosti obnavljanja
ekosistemov

Zagotavljanje prirasti
močvirja, zaščita pred
erozijo,
odstranjevanje
invazivnih vrst

X

2

Razvoj blažilne cone

Infrastrukturne
omejitve
onemogočajo razvoj
blažilne cone

0

0

Povečanje velikosti
naravnega območja

Gradnja umetnih
otokov, polotokov in
muljastih polojev na
ustrezni mikrovišini

X

1

Omogočanje naravnih
procesov

Ustrezna in strateška
regulacija gladine
morja in dotoka
sladke vode

X

2

Kakovost vode

Monitoring kakovosti
morske in sladke
vode, kontrola
meteornih in odpadnih
voda

X

2

Količina vode

Ustrezna in strateška
regulacija gladine
morja, ustrezna in
strateška regulacija
dotoka sladke vode

X

2

Uravnoteženost hranil

Ustrezna in strateška
regulacija gladine
morja, ustrezna in
strateška regulacija
dotoka sladke vode,
zagotavljanje naravne
prirasti močvirja,
zaščita pred erozijo

X

2

Vrsta ukrepa za
prilagajanje na
podnebne spremembe
pilotnega območja
Natura 2000

Povečati
heterogenost
ekosistema

Zagotovitev
primernih
abiotskih
razmer

Prilagoditveni načrt za območje Natura 2000 Škocjanski zatok
Verzija št.: 2/avgust 2021
Datum: 01/09/2021

25

Upravljanje
posledic
ekstremnih
(vremenskih)
dogodkov

Povečanje
povezljivosti
ekosistemov

Zmanjševanje poplavne
ogroženosti območij

Ustrezna in strateška
regulacija gladine
morja in dotoka
sladke vode

X

2

Zmanjševanje
ogroženosti zaradi
vremenskih pojavov, kot
so močne nevihte,
nalivi, toča …

Ustrezna in strateška
regulacija dotoka
sladke vode

X

2

Širše upravljanje krajine

Vzdrževanje kakovosti
habitatov in površine
habitatov Nature 2000

X

2

Ustvarjanje novih
zaščitenih območji

Vzdrževanje
obstoječih in gradnja
novih umetnih otokov,
polotokov in muljastih
polojev na ustrezni
mikrovišini

X

1

Prostorsko načrtovanje

Vzdrževanje
obstoječih in gradnja
novih umetnih otokov,
polotokov in muljastih
polojev na ustrezni
mikrovišini

X

1

Nadzor invazivnih
Odstranjevanje
X
2
tujerodnih vrst
invazivnih vrst
Legenda: 0 = ni izvedeno, 1 = v fazi začetnega izvajanja, 2 = v fazi naprednega izvajanja, 3 = popolnoma
izvedeno, X = ukrep pomemben in ustrezen

Utemeljitev predlaganih konkretnih ukrepov:
-

-

Da bi zagotovili dovolj prostora za ciljne halofitne habitatne tipe, bi morali umetno
zgraditi ali povišati obstoječo kopno površino več majhnih otokov in polotokov. Če bi
želeli ohraniti površine HT, ki bi potencialno lahko izginile do leta 2060, bi morali 11 ha
nove površine nivelirati na višinski interval 33 ± 15cm, ki je primerna za habitatni
agregat MWHA2. Dva hektarja površine pa bi bilo treba prilagoditi na višino 42 ± 16cm
nad srednjim nivojem morja (glede na leto 2010), kar bi ustrezalo habitatnemu agregatu
MWHA3, za katerega model napoveduje postopen umik iz Škocjanskega zatoka. Potrebna
skupna razpoložljiva površina za razvoj halofitne vegetacije (otoki in polotoki) v
Škocjanskem zatoku bi tako morala znašati 13 ha do leta 2060.
Ukrep regulacije morske gladine se na ciljnem območju že delno izvaja (DOPPS, 2015;
Mozetič in sod., 2021). Predvsem se regulira plimovanje v času gnezdenja obrežnih ptic.
V bodoče bo potrebno skrbno načrtovanje uporabe zapornice v korist tako flore kot
favne. Vodna masa bo v drugi polovici 21. stoletja precej večja, kar lahko vpliva na
erozijo obstoječih otočkov. Do konca leta 2020 so v Škocjanskem zatoku v okviru
podnebnih ukrepov, financiranih iz sredstev Sklada za podnebne spremembe,
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-

nadaljevali z izvedbo aktivnosti, povezanih z zagotavljanjem poplavne varnosti in
zagotavljanjem ustreznih vodnih režimov brakičnega dela naravnega rezervata, ki je
obsegala nadvišanje zaporničnega sistema na morskem kanalu za 1 m. Izvedba
nadvišanja kotalne zapornice na morskem kanalu omogoča učinkovito upravljanje z
vodostajem brakičnega dela rezervata ter dolgoročno prispeva tudi k zagotavljanju
poplavne varnosti celotnega območja NR Škocjanski zatok in okolice ter varovanju
območja v primeru potencialne nevarnosti izlitja nevarnih snovi v morju (Mozetič in
sod., 2021).
Regulacija sladke vode se na ciljnem območju tudi že delno izvaja (DOPPS, 2015;
Mozetič in sod., 2021). Gre za sistem zaščite proti poplavam. Dotok sladke vode bo, po
napovedih globalnih podnebnih modelov, na letnem nivoju zmanjšan, a bosta
razporeditev in količina padavin manj konstantni čez leto. Na ta način se bo treba boriti
proti procesu marinizacije lagunskih ekosistemov. S tega zornega kota sta se v
Škocjanskem zatoku izvedli sanacija dotrajanega vodnega praga na Ari ter nadgradnja
praga z avtomatskim zaporničnim sistemom za uravnavanje nivojev vode in
zagotavljanje poplavne varnosti. Novi zapornični sistem poleg povečanja poplavne
varnosti omogoča tudi zagotavljanje stalne gladine vode v Ari in s tem napajanje
sladkovodnega dela rezervata in hkrati preprečuje vdor slane vode v gornji tok Are. V
okviru izvedbe je bila postavljena tudi ribja steza, ki bo omogočala prehod vodnih
organizmov skozi zapornično polje (Mozetič in sod., 2021).

Opisani najrelevantnejši ukrepi so v preglednici 2 označeni v stolpcu 4 z onako X. V sklopu
analize operativnih načrtov in študije izvedljivosti bodo v nadaljevanju obravnavani samo trije
izbrani ukrepi (predstavljeni v preglednici 3), ki smo jih določili v sodelovanju z DOPPS-om, ki
upravlja območje NR Škocjanski zatok.
Preglednica 3: Izbrani ukrepi za podrobnejšo analizo v sklopu operativnih načrtov in študije izvedljivosti

Konkretni predlagani ukrepi

Cilji in namen predlaganega ukrepa, kratek opis in
pričakovani rezultati

UKREP 1: Regulacija vodnih mas

Ukrep obravnava problematiko dviga morske gladine kot
posledice podnebnih sprememb. Cilji tega ukrepa so:
zagotavljanje in akumulacija zadostne količine vode za
sladkovodni del mokrišča, preprečevanje vdora slane
vode v sladkovodni del mokrišča, preprečevanje vdora
slane vode v zgornji tok vodotoka Ara, preprečevanje
prelivanja viškov vode v brakično laguno, zagotavljanje
poplavne varnosti, regulacija nivoja morske gladine in
prekomernega poplavljanja brakičnega dela mokrišča,
zgotavljanje pogojev za prirast močvirja, zagotavljanje
pogojev za gnezdenje obrežnih ptic, zaščita umetnih
otočkov pred erozijo zaradi povečanja vodnih mas,
zaščita pred razlitji nevarnih snovi v morju itd. Z
udejanjanjem tega ukrepa bi torej omogočali varovanje
in ohranjanje mozaika zaščitenih habitatov obalnih
mokrišč in s tem vzdrževanje vseh identificiranih
ekosistemskih storitev, ki jih to območje Natura 2000
zagotavlja (na primer tudi ekosistemske storitve, ki so
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UKREP 2: Povišanje in povečanje
obstoječe površine halofitne
vegetacije ter stabilizacija
obstoječih otočkov (zaščita pred
erozijo) ter zagotavljanje
prirasti močvirja

bile identificirane kot najbolj tržne, in sicer mozaik
habitatov za rastlinske in živalske vrste, blaženje
podnebnih ekstremov in izobraževanje o naravi). Zaradi
vpliva podnebnih sprememb (dvig morske gladine in
spremenjena vodna bilanca) bi tako do konca stoletja
lahko izgubili 70 % terestričnih Natura 2000 habitatov v
najnižjem višinskem pasu (0,24 ± 0,10 m; muljasti poloji
in halofitne enoletnice), 80 % v drugem visoškem pasu
(0,33 ± 0,15 m; halofitne enoletnice in halofitne trajnice)
ter 68 % v tretjem pasu (0,42 ± 0,16; halofitne trajnice).
Seveda bi pridobivala na površini laguna, ki bi se na ta
način lahko poveča za 13,23 ha.
Infrastruktura zaporniškega sistema je že bila zgrajena,
torej je ukrep že delno implementiran. Novi zapornični
sistem poleg povečanja poplavne varnosti omogoča tudi
zagotavljanje stalne gladine vode v Ari in s tem napajanje
sladkovodnega dela rezervata ter preprečuje vdor slane
vode v gornji tok Are. V okviru izvedbe je bila postavljena
tudi ribja steza, ki bo omogočala prehod vodnih
organizmov skozi zapornično polje. Treba pa je še
implementirati nadgradnjo tega sistema, in sicer s
pomočjo monitoringa vodnih mas, slanosti brakičnega
dela rezervata, dotoka hranil, biotske pestrosti in na
splošno ukrepe za optimiziranje delovanja tega sistema
na osnovi opravljenih meritev/monitoringov.
Namen tega ukrepa je: povečanje površine za razrast
ciljne halofitne vegetacije (enoletnice in trajnice) in s
tem ohranjanje habitatnih tipov Nature 2000, povečanje
potencialne gnezditvene površine za pet vrst obrežnih
ptic (mala in navadna čigra, mali in beločeli deževnik in
rdečenogi martinec), doseganje boljše pretočnosti s
poglabljanjem sekundarnih kanalov, zaščita pred erozijo
zaradi premika vodnih mas. Glede na identificirane
spremembe v habitatih v brakičnem delu Škocjanskega
zatoka so upravljalci NR ŠZ v letu 2021 pripravili
projektno dokumentacijo za izvedbo ukrepa povišanje in
stabilizacije obstoječih izpostavljenih umetnih otočkov,
povečanje gnezditvene površine z dodatnimi umetnimi
otočki. Cilje bi lahko dosegli s poglabljanjem sekundarnih
kanalov, s čimer bi zagotovili tudi boljšo pretočnost.
Ukrep je torej še v začetni fazi planiranja in še ni bil
implementiran. Popolna implementacija ukrepa bo
zahtevala: dokončanje pripravljalne faze in pridobivanje
vira sofinanciranja za implementacijo ukrepa, izvedbo
gradbenih del za nadvišanje obstoječih slanih muljastih
tal in oblikovanje novih otokov v skupni površini 6,5 ha ob
hkratni poglobitvi lagunskih kanalov ter stabilizacijo
obstoječih muljastih otočkov in izvajanje monitoringa. Za
implementacijo slednjega bi bilo potrebno sodelovanje
različnih strokovnjakov. Ukrep učinkovito obravnava
problematiko dviga morske gladine kot posledice
podnebnih sprememb in problematiko vse pogostejših
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UKREP 3: Odstranjevanje
invazivnih vrst

vremenskih ekstremov kot posledice podnebnih
sprememb. Hkrati ukrep omogoča varovanje in
ohranjanje mozaika habitatov obalnih mokrišč, še
posebej habitatov Nature 2000 brakičnega dela mokrišča
in s tem vzdrževanje vseh identificiranih ekosistemskih
storitev, ki jih ta okolja zagotavljajo (med drugim tudi
mozaik habitatov za rastlinske in živalske vrste, blaženje
podnebnih ekstremov in izobraževanje o naravi). Zato
ima ukrep velik potencial za implementacijo tudi s
pomočjo identificiranih inovativnih modelov plačila za
ekosistemske storitve.
Namen ukrepa je ohranjanje biotske raznovrstnosti na
območju Natura 2000 Škocjanski zatok, s tem tudi bolj
dinamičnih ekosistemskih pocesov, ki bi zagotavljali tudi
ohranjanje ekosistemskih storitev tega območja.
Ohranjanje biotske pestrosti pomembno prispeva k
ukrepom za blaženje in prilagajanje na podnebne
spremembe. Specifičen cilj ukrepa je odstranjevanje in
omejevanje širjenja invazivnih tujerodnih živalskih in
rastlinskih vrst. Med bolj problematične vrste sodi
navadna amorfa (Amorpha fruticosa), ki se sicer širi
relativno počasi, a tvori dominantne sestoje, ki jih
učinkovito odstranimo le s strojnim izkopavanjem
podzemnih delov rastlin. Podobno velja za navadno
robinijo (Robinia pseudoacacia), ki jo v Naravnem
rezervatu Škocjanski zatok omejujejo le na določenih
mestih. Prisotni sta tudi vrsti bleščeča kalina (Ligustrum
lucidum) in japonsko kosteničevje (Lonicera japonica), ki
se počasi širita in ju je lažje odstraniti v kombinaciji z
zasenčenjem. Med manj problematične vrste na območju
rezervata sodita verlotov pelin (Artemisia verlotiorum)
ter lovorikovec (Prunus laurocerasus) (Mozetič idr.,
2021). Različni ukrepi za odstranjevanje in omejevanje
širjenja invazivnih vrst se že vrsto let izvajajo. Med
ukrepe za redno vzdrževanje in ohranjanje ugodnih
ekoloških razmer na območju NRŠZ sodijo na primer tudi
ukrepi za izboljšanje ohranitvenega stanja močvirske
sklednice (Emys orbicularis). Ukrepi so v tem primeru
usmerjeni v izlov čim večjega števila osebkov invazivne
okrasne gizdavke (Trachemys scripta) ter preprečevanje
njenega razmnoževanja (Mozetič in sod., 2021). V bodoče
bi bilo treba ukrepe za odstranjevanje in omejevanje
širjenja invazivnih vrst še nadgraditi in jih izvajati za
tujerodne invazivne vrste, ki jih do zdaj ukrepi niso
zajeli.
Nadgradnja tega ukrepa, ki je že v fazi naprednega
izvajanja, bi torej zajemala: nadaljevanje z
odstranjevanjem kopenskih rastlinskih invazivnih vrst,
nadaljevanje
z
monitoringom
invazivnih
vrst
sladkovodnega dela mokrišča, monitoring invazivnih vrst
v brakičnem delu (laguni), identifikacija drugih
potencialno problematičnih tujerodnih vrst, priprava
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celostne strategije upravljanja z
invazivnimi in
potencialno problematičnimi tujerodnimi vrstami v
perspekviti podnebnih sprememb in vpliva, ki ga v bodoče
pričakujemo (povišanje temperature zraka in vode,
pospešen fenološki razvoj, povečanje primarne
produkcije ipd. Nekatere invazivne vrste še bolj uspešno
širijo svoja ozemlja zaradi podnebnih sprememb in
segrevanja ozračja.
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