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Institucije varstva narave imajo omejene kadrovske in 
finančne vire, zato se lahko posvetijo ohranjanju le 
omejenega obsega vrst / HT.

Praviloma je kriterij ogroženost rdeči seznam:
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Ohranjanje biotske 
raznovrstnosti na morju



Slabo mobilne ogrožene vrste:

 Naravovarstveni instrument

območnega varstva praktično

vedno primeren 

 grožnje ohranjenosti so

predvsem fizična degradacija 

ali uničenje habitata (npr. 

zaradi uporabe talnih ali 

pridnenih ribiških orodij,

sidranja)
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Mobilnost ogroženih vrst



Dobro mobilne ogrožene vrste:

 Naravovarstveni instrument območnega varstva 
uporabljati s strokovno

previdnostjo

 Grožnje ohranjenosti so 

predvsem grožnje povečane

smrtnosti osebkov

(npr. prilov, kolizija s plovili)
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Mobilnost ogroženih vrst
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Slovenski del morja



 Zavarovana območja urejajo IUCN kategorije ZO, z vidika 
namena za katerega je določeno zavarovano območje.

 Koncept območnega varstva dodelan skozi strokovne pobude 
(npr. IBA) – območja, strokovno izbrana za območno varstvo 
(IBA) morajo imeti resničen pomen za mednarodno ohranjanje 
populacij; območje se razlikuje od okolice, ki ga obdaja, po 
značaju habitata ali pomena za taksonomsko skupino. 

 Za zelo mobilne vrste je določitev območnega varstva 
zahtevnejša kot za slabo mobilne vrste, in ni vedno 
najprimernejši pristop za odpravljanje groženj ugodnemu stanju 
ohranjenosti.

 V EU v zadnjih desetletjih vedno več varstvenih zahtev postaja 
del horizontalnega režima ohranjanja okolja in narave.
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Koncept območnega varstva



Mobilnost osebkov (npr. pojavljanje osebkov z oddajniki -
kareta):
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Primer mobilne vrste

Iz poročila projekta NetCet (www.netcet.eu)



http://www.netcet.eu/files/Atlas/ATLAS_OF_CETACEAN_AND_SEA_TURTLE_DISTRIBUTION_IN_THE_A

DRIATIC_SEA-final2016.pdf

Iz podatkov naj bi razbrali zgostitve, območje je težje 
(dražje) dostopno. Popisni napor vpliva na rezultate.
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Primer mobilne vrste

Vir: www.netcet.eu



Različne življenjske in razvojne faze se lahko odvijajo na 
geografsko zelo oddaljenih območjih.

Določena faza lahko zelo jasno pridobi z območnim 
varstvom (npr. zgostitev v času gnezditve ali odlaganja 
jajc).

Neka druga faza se lahko izvaja na zelo velikem območju 
in je dodana vrednost območnega varstva za 
zagotavljanje ugodnega stanja ohranjenosti vprašljiva

(npr. vrste imajo velika prehranjevalna področja izven 
obdobja odlaganja jajc ali gnezditve).
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Primer mobilne vrste



Zakaj – so na določenem seznamu, ki državam nalaga 
določitev območnega varstva na morju:

- Natura 2000 – določa jih sprejet pravni akt,

- SPAMI (v okv. Barc. Konv.) – določa jih sprejet pravni 
akt,

ali so osnova za izvajanja ali financiranje določenih analiz, 
vključevanja deležnikov in podobnih ukrepov: 

- EBSA (v okv. CBD) - določajo jih strokovnjaki,

- IMMA (v okv. CMS) - določajo jih strokovnjaki.

Uporaba slednjih še vedno ni popolnoma jasna.
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Območno varstvo teh vrst



HT Podmorski 

travniki s 

pozejdonovko

Primer Nature 2000

Prevzeta deljena odgovornost pri habitatnih tipih (EEA –
Natura Network Viewer):
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Delitev odgovornosti za ohranjanje

HT Morski grebeni



Območno varstvo zelo mobilnih vrst – strokovni pogledi 
so različni.

Kriteriji ugotavljanja primernih območij za ohranjanje 
ključnih habitatov vrst temeljijo na biologiji in ekologiji 
teh vrst.

So že dolgo v uporabi na kopnem in v obalnih območjih 
(npr. IBA, kriteriji po dir. o habitatih).

Za morje so bili kriteriji prilagojeni z namenom hitrejšega 
določanja območij v težko dostopnih delih odprtega 
morja (npr. kot prispevek k EBSA  v ABNJ).
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Delitev odgovornosti za ohranjanje



V primeru, da je območno varstvo strokovno smiselno

- je za zelo mobilne vrste, ki se v S Jadranu prehranjujejo 
območje morja v pristojnosti Slovenije premajhno, da 
bi zagotavljajo učinkovito ohranjanje ugodnega stanja 
ali njegovo doseganje.

Zato so nujne usklajene aktivnosti s sosednjimi državami.
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Delitev odgovornosti za ohranjanje



Kot pomembna grožnja ugodnemu stanju zelo mobilnih 
vrst se izpostavljajo prilov, kolizije s plovili, podvodni 
hrup, razpoložljivost hrane.

Prilov se z večjo verjetnostjo pojavlja tam, kjer je večji 
ribolovni napor – ta ni povezan z območnim varstvom 
teh vrst.

Enako je pri možni koliziji s plovili verjetnost zanjo večja 
tam, kjer je največ plovil.
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Grožnje ugodnemu stanju zelo mobilnih 
vrst 



V prihodnosti še več naporov usmeriti v zmanjševanje 
povečane smrtnosti.
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Aktivnosti za zmanjševanje 
smrtnosti



Hvala za pozornost!
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