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1.1. ZAVAROVANA OBMOČJA  

 

Na območju MOK se nahaja 5 zavarovanih območij. Od tega so 4 na območju MOK, med tem, ko  eno izmed njih (Slavnik-vrh in 

pobočja) sega tudi na območje sosednje Občine Hrpelje- Kozina: (NS=naravni Spomenik NR=naravni rezervat) 

Ev. 

št. 

Ime območja Status Pravna 

podlaga 

1415 Škocjanski zatok NR Odlok o razglasitvi 
kulturnih spomenikov v 
občini Koper 
(Uradne objave, št. 27/87). 

1337 Slavnik - vrh in pobočja NS 

3924 Dragonja s pritoki NS 

1317 Rakitovec - jama pod Gabrkom NS 

1318 Rakitovec - pečina v Radotah NS 
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1.2. POSEBNA VARSTVENA OBMOČJA – OBMOČJA NATURA 2000 

 

Na območju MOK se nahaja 6 posebnih varstvenih območij - Natura 2000 območja. Od tega se 3 območja (Kras, Kras in Slovenska 

Ista) raztezajo tudi v sosednjih občinah. 

Natura 2000 območja in kvalifikacijske vrste ter habitatni tipi na območju MOK 

Koda Ime območja Kvalifikacijske vrste in habitatni tipi 

 

SI3000252 

 

Škocjanski zatok 

- Solinarka 
- Ozki vrtenec 

  - Sredozemska slanoljublna grmičevja (Sarcocornetea  fruticosi) 
-      Sredozemska slana travišča (Juncetalia maritimi) 

- Pionirski sestoji vrst rodu Salicornia in drugih enoletnic na mulju in pesku 
-  Obalne lagune 
- Muljasti in peščeni poloji, kopni ob oseki 

 

 

 

  SI5000008 

 

 

 

     Škocjanski zatok* 

-  Čapljica 
-  Beločeli deževnik 
-  Srpična trstnica 
-  Rakar 
-  Bobnarica 
-  Kačar 
-  Mala bela čaplja 
-  Mokož 
-  Navadna čigra 
-  Polojnik 
-  Togotnik 
-  Veliki škurh 
-  Čopasta čaplja 



 

3 
 

-  Rjava čaplja 
- Plevica 

 

  SI3000251 

Žusterna – 

Rastišče 

Pozejdonke 

  - Podmorski travniki s pozejdonovko (Posidonion oceanicae) 

 

 

 

 

 

 

SI3000212 

 

 

 

 

 

Slovenska Istra 

- Veliki pupek 
- Hribski urh 
- Močvirska sklednica 
- Progasti gož 
- Grba 
- Rogač 
- Travniški postavnež 
- Barjanski okarček 
- Hromi volnoritec 
- Črtasti medvedek 
- Primorski koščak 
- Veliki studenčar 
- Jadranska smrdljiva kukavica 
- Hrastov kozliček, Strigoš 
- Laška žaba 
- Marchesettijeva smetlika 
- Gozdovi s prebladujočima vrstama Quercus ilex in Quercus rotundifolia. 
- Lehnjakotvorni izviri (Cratoneurion) 
- Travniki s prevladujočo stoţko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno- muljastih 

tleh (Molinion caeruleae) 
- Vzhodna submediteranska suha travišča (Scorzoneretalia villosae) 
- Sestoji navadnega brina (Juniperus communis) na suhih traviščih na karbonatih) 
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SI3000037 

 

 

Pregara - Travišča 

-Hribski urh 
-Travniški postavnež 
-Veliki pupek 
-Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno- muljastih 
tleh (Molinion caeruleae) 
- Vzhodna submediteranska suha travišča (Scorzoneretalia villosae) 
- Sestoji navadnega brina (Juniperus communis) na suhih traviščih na karbonatih) 

 

 

 

 

SI50000276 

 

 

 

 

Kras 

- Veliki pupek 
- Človeška ribica 
- Hribski urh 
- Črtasti medvedek 
- Ozki vrtenec 
- Travniški postavneţ 
- Barjanski okarček 
- Hromi volnoritec 
- Rogač 
- Bukov kozliček 
- Drobnovratnik 
- Kraški zmrzlikar 
- Mali podkovnjak 
- Ostrouhi netopir 
- Dolgonogi netopir 
- Dolgokrili netopir 
- Vejicati netopir 
- Navadni netopir 
- Tommasinijeva popkoresa 
- Raznolika mačina 
- Hrastov kozliček, Strigoš 
- Primorski koščak 
- Juţni podkovnjak 
- Jadranska smrgljiva kukavica 
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- Gozdovi s prevladujočima vrstama Quercus ilex in Quercus rotundifolia 
- Ilirski boukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio - Fagion)) 
- Jame, ki niso odprte za javnost 
- Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok 
- Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu 
- Vzhodna submediteranska suha travišča (Scorzoneretalia villosae) 
- Skalna travišča na bazičnih tleh (Alysso - Sedion albi) 
- Sestoji navadnega brina (Juniperus communis) na suhih traviščih na karbonatih. 

 

 

 

SI3000023* 

 

 

 

Kras 

- Sršenar 
- Kačar 
- Veliki skovik 
- Velika uharica 
- Podhujka 
- Smrdokavra 
- Hribski škrjanec 
- Rjava cipa 
- Rjavi srakoper 
- Vrtni strnad 
- Beloglavi jastreb 
- Kotorna 
- Planinski orel 
- Sokol selec 
- Poljski škrjanec 
- Puščavec 
- Veliki strnad 

SI3000060 Rižana 
- Primorski koščak 
- Dolgonogi netopir 

*območje zaščiteno po direktivi o pticah – Spa območje 
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Območje Nature 2000 v MOK (Naravovarstveni-atlas, 2014) 

Območja NATURA 2000 so določena na podlagi direktive o pticah (Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju 

prosto živečih ptic) - SPA območja, in direktive o habitatih (Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 

habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst) - SCI območja. Predloge območij, ki jih je Slovenija opredelila na podlagi 

direktive o habitatih, je Evropska komisija potrdila leta 2008. (ARSO, 2014) 

 

V MOK, ki ima skupno površino 31.120 ha, vsebuje 14.789 ha površine območja Nature 2000 (april, 2013). To predstavlja 47,52% 

deleža površine občine, ki je pokrita z Naturo 2000. Za slovenske razmere (37 % RS je pokrite z Naturo 2000) je MOK nadpovprečno 

pokrita z območji Nature 2000. 
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1.3. EKOLOŠKA POMEMBNA OBMOČJA (EPO)  

 

Na območju MOK se delno ali v celoti nahaja sedem ekološko pomembnih območij. 

Tabela 58: Ekološko pomembna območja na območju MOK 

Koda Ime območja Oznaka in opis območja 

 

70000 

Morje in 

morsko obrežje 

Najsevernejši del Sredozemskega morja z veliko pestrostjo habitatnih tipov od odprtega morja do habitatnih tipov 
muljevitega in trdnega morskega dna ter prepletom borealnih in sredozemskih rastlinskih in živalskih vrst. 

79700 Rižana - estuarij  

78600 Žusterna Morsko dno med Koprom in Izolo, tik ob obalni cesti, območje ogroženih habitatnih tipov (npr. travnik pozejdonke) 
ter habitat ogroženih vrst (npr. leščur). 

 

77600 

 

Škocjanski 

zatok 

Edino brakično mokrišče v Sloveniji, življenjski prostor številnih ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, predvsem ptic 
(obmorska triroglja, navadna vodopivka, zlatouhi ponirek, vranjek, rjavka, črna raca, duplinska gos, mali žagar, ribji 
orel, polojnik, beločeli deževnik, mali deževnik, rumena pastirica, trstni strnad, rakar, svilnica, brškinka, mala 
tukalica in mala bobnarica. 

 

78200 

 

Rižana 

Primer redkega vodotoka v flišu s kraškim izvirom Zvroček pod Kraškim robom. V zgornjem toku se ponaša z 
redkimi in ogroženimi habitatnimi tipi (srednjeevropska črna jelševja in jesenovja ob tekočih vodah, rečna prodišča 
in bregovi). Predstavlja habitat za ogrožene živalske vrste (primorski koščak, soška postrv). 
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71500 

 

 

Dragonja 

porečje 

Porečje reke Dragonje v flišnem gričevju Slovenske Istre. Značilni habitatni tipi, večinoma vzhodna 
submediteranska suha travišča (Scorzoneretali villosae) in ponekod karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo 
skalnih razpok (Stena). Ogrožene rastlinske in živalske vrste: jadranska smrdljiva kukavica, kraški zmrzlikar, progasti 
gož, močvirska sklednica, hribski urh, veliki pupek, grba, črtasti medvedek, hromi volnoritec, barjanski okarček, 
travniški postavnež. 

 

 

51100 

 

 

Kras 

Obsežna apneniška planota v jugozahodnem delu Slovenije, severozahodni del dinarskega krasa s številnimi 
površinskimi in podzemeljskimi kraškimi pojavi ter veliko pestrostjo habitatnih tipov (jame, suha travišča, brinovja, 
črničevje, skalne stene, …). Življenjski prostor ogroženih rastlinskih in živalskih vrst (21 vrst ptic, 10 vrst netopirjev, 
51 vrst rastlin …). Mnogi med njimi so endemiti, največ jih je med predstavniki podzemeljske favne. Selitveni 
koridor velikih sesalcev in ujed. 
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1.4. NARAVNE VREDNOTE (NV) 

 

Na območju MOK se nahajajo številne naravne vrednote.  

V spodnji tabeli so navedena območja  NV na območju MOK. 

 

Naravne vrednote - območja, na območju MOK 

Evid. št. Ime Kratka oznaka Pomen Zvrst 

286 V Slavnik Vrh, travišča in botanična lokaliteta, ilirsko montanska 
flora na Slavniku 

državni Geomorf, bot, ekos 

3629 V Kraški rob Narivni naluskani rob Krasa nad flišno Slovensko Istro državni Geomorf, bot, zool 

 

37 V 

Črni kal - Hrastovlje- ostenje Tektonsko pogojena apnenčasta stena na območju 
Kraškega roba med kamnolomom pri Črnem Kalu in 
Prapročami 

 

državni 

 

Geomorf, geol, bot 

4815 V Golič-Lipnik-Kavčič-travišča 
Travišča, suhi kraški travniki na vrhovih, bogata, tudi 
endemična flora in favna nas Rakitovcem 

državni Bot, zool 

3908 Kojnik 
Gozdni sestoj na Kojniku 

lokalni ekos 

 

4814 V 

 

Rakitovski kras 

Travišča, suhi kraški travniki na vrhovih, bogata, tudi 
endemična flora in favna na kraškem ravniku pri 
Rakitovcu 

 

državni 

 

Bot, ekos 
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4277 V Moravška vala Tipična vala, ki ima značaj robnega kraškega polja, pri 
Movražu 

lokalni Geomorf 

4878 Moravška vala - Pučič 
Kal v Moravški vali 

lokalni ekos 

 

1187 

 

Veli Badin - Krog 

Apnenčasta luska s slikovitimi spodmoli, naravnim 
mostom, škavnicami, značilna termofilna vegetacija, 
gnezdišče in bivališče ogroženih vrst ptic 

 

državni 

Geomorf,geol,bot, 

ekos 

 

2181 

 

Štrkljevica - stena 

Stena Kraškega roba med Podpečjo in Zanigradom, 
razčlenjena s spodmoli, jamo in tremi občasnimi slapovi, 
življenjski prostor redkih in ogroženih živalskih vrst 

 

državni 

 

Geomorf, bot, zool 

3904 Mišja peč 
Udornica v Kraškem robu jugovzhodno od Ospa 

državni Geomorf, bot, zool 

 

207 

 

Osp - udornica 

Udornica v pobočju Kraškega roba pri Ospu, L.T. 
foraminifere, rastišče submediteranskega rastja, vodna 
jama, življenjski prostor redkih in ogroženih živalskih vrst 

 

državni 

 

Geomorf, zool, bot, 

geol 

4846 
 Zasedski potok -    erozijsko 
žarišče Značilno flišno erozijsko območje južno od Socerba lokalni Geomorf 

3905 Trnovščica 
Gozdni sestoj severovzhodno od Tinjana 

lokalni ekos 

 

50 V 

 

Dragonja 

Vodotok v flišnem, fosili - sledovi lazenja, izjemne 
geomorfološke oblike, redke živalske in rastlinske vrste 

 

državne 

 

Hidr, geol 
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4820 Malinska 
Vodotok zahodno od Pregare 

lokalni Hidr, ekos 

2588 Bracana- dolina in vodotok 
Dolina z vodotokom Bracana državni Geomorf, hidr, ekos 

4827 Trebeše - puč 
Kal v Trebešah 

lokalni Ekos 

4827 Trebeše - hrast pri pokopališču 
Hrast pri pokopališču v Trebešah lokalni Drev 

4854 Butari- puč Na Štrpanju 
Kal pri Butarih lokalni ekos 

4825 Truške - hrasti pri      cerkvi sv. 
Kancijana 

Skupina hrastov pri cerkvi sv. Kancijana v Truškah lokalni Drev 

4810 Dragonja - suhi tranik pri 
Fermovem mlinu Travišče ob reki Dragonji, značilna flora državni bot 

2973 Krkavška komunela 
Gozdni sestoj jugo - jugozahodno od Koštabone 

lokalni Ekos 

5443 Puče - Škrljevec - profil fliša 
Profili fliša in skladi apnenčevega peščenjaka zahodno od 
Puč 

lokalni Geomorf, geol 

4263 Sveti Štefan - stena Izdanek eocenskega apnenca ob Dragonji s prepadno 
steno na južnem robu, rastišče eumediteranske flore 

državni Geomorf, bot, ekos 

 

5444 

Puče - Brače - skladi 

apnenčevega peščenjaka 
 Skladi apnenčevega peščenjaka v flišu južno od naselja  
Križišče - Puče 

 

lokalni 

 

Geomorf, geol 
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4870 Križišče - Puče – puč ob cesti 
 Kal ob cesti Križišče - Puče lokalni ekos 

4867 Koštabona- Plešivica - puč ob 
cesti  Kal ob cesti Koštabona - Plešivica lokalni Ekos 

4272 Žusterna - Izola - klif Flišni klif med Žusterno in Izolo, močno porasel s 
pionirskimi rastlinskimi vrstami 

lokalni Geomorf, geol, bot, 

ekos 

1611 Žusterna – rastišče pozejdonke  Rastišče ogrožene morske cvetnice pozejdonke pri 
Žusterni 

državni Bot, ekos 

4805 Koper - Žusterna - klif Delno zaraščen flišni klif z izrazitimi erozijskimi 

grapami med Koprom in Žusterno 

lokalni Geomorf 

1265 V Škocjanski zatok Obalna laguna z brakično vodo, pomembna 

ornitološka lokaliteta pri Kopru 

državni Geomorf, hidr, bot, 

zool, ekos 

4819 Bertoki – drevored murv Drevored murv v Bertokih lokalni drev 

4821 Srmin Flišni grič na obalni ravnici Bonifika lokalni Geomorf, ekos 

4836 V Rižana Vodotok s kraškim izvirom lokalni Hidr, ekos 

4873 Lopar - Gorenjci – Na Pučih Kal severno od ceste Lopar - Gorenjci lokalni ekos 

4874 Lopar - Gorenjci – puč 

Stari hram 

Kal ob cesti pri Gorenjcih lokalni ekos 
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4824 Lopar - Gorenjci-hrasti pri 
pokopališču 

Hrasti ob pokopališču v Gorenjcih lokalni drev 

4825 
 Truške - hrasti pri cerkvi sv. 
Kancijana Skupina hrastov pri cerkvi sv. Kancijana v Truškah lokalni drev 

4911 Zabavlje - lokva v vasi Kal v Zabavljah lokalni drev 

4885 Poletiči - puč zahodno od vasi Kal zahodno od vasi Poletiči lokalni ekos 

4854 Butari - puč Na Štrpanju Kap pri Butarih lokalni ekos 

4907 Trebeše - puč Kal pri Trebešah lokalni ekos 

4877 Montinjan - kal Kal pri Montinjanu lokalni ekos 

4875 Mali Čentur – Pri Lokvi Kal v Malem Čenturju lokalni Ekos 

4275 Zaliv sv. Jerneja -trstišča Obrežna močvirja v zalivu sv. Jerneja lokalni Bot, ekos 
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Območja naravnih vrednot (območja in točke) v MOK (Naravovarstveni- atlas, 2014) 

 

Skupno znašajo v MOK območja naravnih vrednot (NV), ekološko pomembnih območij (EPO) ter Natura 2000 območij 20.943 ha, kar 

predstavlja 67,3% površine občine. Samo z NV ter Natura 2000 območji pa je pokritih 15.278 ha oz 49,1 % površine občine. Območja se v 

veliki meri prekrivajo. 
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1.5. JAME 

Po podatkih ARSO je gostota jam na območju OE Piran, ki pokriva območje Mestne občine Koper, med najmanjšimi. 

V Mestni občini Koper deluje jamarsko društvo Dimnice, ki upravlja s turističnima jamama Dimnice in Sveta jama, v katerih so organizirani 

obiski. Prav tako sta ti dve jami vključeni v slovensko jamsko transverzalo. 

Nastanek jam na območju je povezano s potoki, ki so se zrezali v Šavrinsko gričevje v zaledju mest Slovenske Istre. Voda se je razširila v 

podzemne poti vzdolž razpok v apnencu in na stični ploskvi s spodaj ležečimi plastmi izoblikovala številne votline. 

 

Naravne vrednote – jame na območju MOK (E-kataster jam, 2014) 
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Jama Dimnice je okoli 6 km in preko 130 m globoka pretočna jama z rovi v dveh nadstropjih. Zgornji so suhi in lepo zakapani, z urejenimi 

turističnimi potmi. Po spodnjih se pretaka potok, ki ponika v slepi dolini Velike Loče in se steka v izvir Rižane. 

Vhod drugo turistično jamo, v Sveto jamo se nahaja v borovem gozdu, okoli 150 m od slednjega, ob planinski transverzali. Gre za edino 

podzemno cerkev v Sloveniji. Globina jame znaša 44m, dolga pa je 200m. Na njenem dnu je potok, kateri se steka v izvire v Dolini. 

Poleg omenjenih dveh turističnih jam, se na območju nahaja tudi jama, ki jo uvršamo med onesnažene. Gre za Socerbsko jamo za vrhom 

(1005/VG 253), onesnaževalo pa je mrhovina. (Jamarsko društvo Dimnice, 2014).
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1.6. RASTLINSTVO IN HABITATNI TIPI 

 

Seznam nekaj najbolj ogroženih rastlinskih vrst v Slovenski Istri predstavlja večinoma travniške rastline. Ena od značilnosti Slovenske Istre so 

nagle spremembe naravnih razmer kot posledica urbanizacije. Zaradi tega razloga in tudi zaradi specifičnih razmer je za Slovensko Istro 

značilno visoko število ogroženih rastlin. 

 ozkolista mrežnica (Limonium angustifolium), 

 jesenska modra čebulica (Scilla autumnalis), 

 obmorski lan (Linum maritimum), 

 bledorumeni ušivec (Pedicularus friderici-augusti), 

 zvezdasta vetrnica (Anemone hortensis), 

 navadni hijacint (Bellevalia romana): Edino rastišče te rože je v Sečoveljskih solinah. (Ampak njegov življenjski prostor je zaradi bližine 

letališča močno ogrožen, delno že uničen.), 

 neapeljski luk (Allium neapolitanum), 
 opičja kukavica (Orchis simia), 

 Tommasinijeva popkoresa (Moehringia Tommasinii), 

 navadni kaprovec (Cappris spinosa), 

 venerini lasci (Adiantum capillus-Veneris), 

 jadranska smrdljiva kukavica (Himantoglossum adriaticum), 

 pozejdonka (Posidonia Oceanica), 

 bleda obloglavka (Cephalaria leucantha) in 

 črničevje (Quercus ilexi): edini drevesni predstavnik. 

 

Škocjanski zatok je polslana laguna v neposredni bližini Kopra. Ujet je med mestom in Luko Koper na eni ter železnico in obalno štiripasovnico 

na drugi strani. Velja za največje brakično mokrišče pri nas in je pribežališče številnih vrst ptic, dvoživk in plazilcev ter primerno rastišče za 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ozkolista_mre%C5%BEnica&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jesenska_modra_%C4%8Debulica&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Obmorski_lan&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bledorumeni_u%C5%A1ivec&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zvezdasta_vetrnica&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Navadni_hijacint&amp;action=edit&amp;redlink=1
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http://sl.wikipedia.org/wiki/Letali%C5%A1%C4%8De
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številne močvirne in slanoljubne rastline. Habitatni tipi, ki sestavljajo naravovarstveno pomembni Škocjanski zatok so: Sredozemska 

slanoljubna grmičevja, Sredozemska slana travišča, Pionirski sestoj vrst rodu Salicornia in drugih enoletnic na mulju in pesku, Obalne lagune 

ter Muljasti in peščeni poloji, kopni ob oseki. 

Naravni spomenik Slavnik je bogat vir rastlinske pestrosti MOK. Poleg kraške travniške vegetacije kot je tržaški svišč, košutnik in narcise, tam 

uspevajo tudi sredozemske gorske cvetlice (Jacquinijev ranjak, zlati koren). 

 

V spodnji tabeli so navedeni HT, ki se potrjeno pojavljajo na območju MOK, vendar seznam nikakor ni dokončen. 

Habitatni tipi na območju MOK 

Ime habitatnega tipa Physis koda EU koda 

podmorski travniki s pozejdonovko (Posidonion oceanicae) 11.34 1120* 

vzhodna submediteranska suha in polsuha travišča 34.75 62A0 

Oligotrofni mokrotni travniki z modro stožko in sorodne združbe 37.31 6410 

Sestoji navadnega brina na suhih traviščih na karbonatih 31.88 5130 

lehnjakotvorni izviri (Cratoneurion) 54.12 7220* 

Apnenčaste ali dolomitne stene z vegetacijo skalnih razpok 62.1 8210 

Gozdovi s prevladujočima vrstama Quercus ilex in Quercus rotundifolia 45.3 9340 

sredozemska slanoljubna grmičevja (Sarcocornetea fruticosi) 15.6 1420 

sredozemska slana travišča (Juncetalia martimi) 15.5 1410 
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pionirski sestoji vrst rodu Salicornia in drugih enoletnic na mulju in pesku 15.1 1310 

obalne lagune 21 1150* 

muljasti in peščeni poloji, kopni ob oseki 14 1140 

Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu 61.3 8160* 

Skalna travišča na bazičnih tleh (Alysso-Sedion albi) 34.11 6110* 

jame, ki niso odprte za javnost 65 8310 

Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica; Aremonio - Fagion) 41.1C 91K0 

Združbe enoletnic na obalnem drobirju 17.2 1210 

porasli obmorski klifi sredozemskih obal z endemičnimi vrstami rodu Limonium 18.22 1240 

Peščena obrežja, stalno prekrita s tanko plastjo morske vode 11.2 1110 

mejice in skupine dreves 92.2  
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1.7. ŽIVALSTVO  

 

Živalstvo je prav tako kot rastlinstvo v Mestni občini izredno pestro. K tem seveda prispevajo specifične podnebne razmere in raznoliki 

življenjski prostori živali. 

Med zanimivejša območja iz zoološkega vidika so prav zagotovo: Škocjanski zatok in obala ter morje. 

V obdobju 1996-2002 je bilo v Škocjanskem zatoku popisanih 18 vrst rib, od tega jih je bilo 5 izključno sladkovodnih rib. Tujerodne vrste so 

gambruzija in dve izključno sladkovodni vrsti ameriški somič in srebrni koreselj. Slednjega je v Škocjanski zatok vnesel človek. 

Med trstiščem in vodnem rastlinjem imajo svoj življenjski prostor žabe. Najpogostejša  vrsta  dvoživke v Škocjanskem zatoku je zagotovo žaba 

debeloglavka (Rana ridibunda). Poleg nje se v rezervatu pojavljajo tudi zelena krastača (Bufo viridis), navadna krastača (Bufo bufo), rosnica 

(Rana dalmatina) in zelena rega (Hyla arborea). 

Med plazilci v Škocjanskem zatoku so najpogostejše kače in sicer kobranke (Natrix tessellata), ki jih je največ v razbremenilniku Ara in v jarkih 

na sladkovodnem delu rezervata. Manj pogoste so belouške (Natrix natrix) in pa črnica (Coluber viridiflavus). Predstavniki plazilcev so tudi 

močvirska skledarica (Emys orbicularis) in pa primorska kuščarica (Podarcis sicula campestris). 

Od večjih sesalcev v Škocjanskem zatoku živijo poljski zajec, beloprsi jeţ, nutrija in lisica. Med manjšimi pa so prisotni navadna belonoga miš, 

dimasta miš, pritlikava miš, črna podgana, siva podgana, vrtna rovka, poljska rovka in etruščanska rovka. 

Območje zatoka je še posebno pomembno zaradi velike pestrosti ptic. Na komaj 122 hektarjev velikem zavarovanem območju je zabeleženo 

kar 241 različnih vrst. Pojavljanje ptic je različno, tako lokacijsko kot tudi časovno. Nekatere tu gnezdijo, druge prezimujejo ali pa se le za 

kratek čas ustavijo in počivajo na selitvi. Za brakične lagune na slovenski obali so predvsem značilne vodne ptice, ki pa so ogrožene zaradi 

zasipavanja Škocjanskega zatoka, onesnaženja in hrupa. 

Številnim organizmom ter živalim je življenjski prostor tudi slovensko morje in obalni pas. V slovenskem morju se pojavlja približno 1.800 

različnih rastlinskih in živalskih vrst. Kar pomeni, da na 200 km2 živi kar 0,8 vseh znanih morskih vrst. 
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Seznam vrst slovenskega morja (Favna slovenskega morja...2004) 

NEVRETENČARJI  

 Goli polži 

Morski klobuk 

Uhati klobučnjak 

Kompasna meduza 

Perjaničar 

Ceriant 

Nepravilni morski ježek 

Vlasulja 

Sončna vetrnica 

Sipa 

Moškatna hobotnica 

Veliki leščur 

Belobodičasi morski ježek 

Črni morski ježek 

Morska kumara 

Oranžni vrtinčar 

Ledvičasta spužva 

Oranžasta morska zvezda 

Ognjeno rdeča morska zvezda 

Spužva vrtavka 

Rožnata spužva 

Morski plutek 

Veliki kačjerep 

Bodičasti kačjerep 

Školjka kamnožerka 

Kamena korala 

Ţveplenjača 

Olivni hiton 
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Trnastočela rakovica 

Lopatasta rakovica 

Pelikanovo stopalce 

Oko sv. Lucije 

Morsko uho 

Bradavičasti kozolnjak 

Pisani skakač 

Bodičasti volek 

Čokati volek 

Morska breskvica 

RIBE  

 Volčič 

Kaval 

Pisanica 

Črnorepka 

Pic 

Špar 

Fratr 

Salpe 

Pisana ustnača 

Kosirica 

Gnezdivka 

Pavlinka 

Knez 

Mediteranka 

Črnik 

Velika babica 

Zmajček 

Črnik 

Peščeni bradač 
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Rdeči sprehajalček 

Črnoboka babica 

Morski zmaj 

Črni glavač 

Dalmatinska babica 

Rumeni sprehajalček 

Bathijev glavaček 

Rogata babica 

Babica kokoška 

Jelenjeroga babica 

Babica papagajka 

Rdečeusti glavač 

Bledi glavač 

Dolgonosi morski konjiček 

 

Omeniti velja tudi morsko želvo kareto, veliko pliskavko ali delfina, ki stalno naseljuje naše moje, ter hrbtoplut vosati kit, ki pa je v 

slovenskem morju tudi poginil.(Umanotera, 2014) 

V Jadranskem morju so prisotne tudi številne tujerodne živalske vrste. Evidentiranih jih je najmanj 38. Tujerodne vrste v Jadranskem morju, 

NIB, Morska biološka postaja Piran. (Morska biološka postaja Piran, 2014) 

Poleg živalstva v morju je na območju Mestne občine Koper prisotno tudi številčno živalstvo v sladkovodnih vodnih telesih. V 

obalno-kraškem ribiškem območju živi 28 vrst rib. Večina (19) je domorodnih, devet pa je tujerodnih: šarenka, potočna postrv, 

srebrni koreselj, srebrni tolstolobik, beli amur, som, sončni ostriž, rjavi ameriški somič in smuč. Večina tujerodnih vrst je naseljenih 

v akumulacijah kot na primer Klivnik, Mola in v Vanganelsko jezero. 

Med temi 28 vrstami jih je šest varovanih po Habitatni direktivi. Med njimi so štiri uvrščene med evropsko pomembne vrste, 

katerih habitate je treba varovati. 
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   Seznam vrst v obalno-kraškem ribiškem območju ter njihov varstveni status. 

 

Vrsta 

 

Latinsko ime 

 

Uredba 

Rdeči 

seznam 

Pravilnik mera 

(cm) 

Pravilnik 

varstvena doba 

Soška postrv Salmo marmoratus Cuvier 1829 H E 40 1.10-31.3 

Potočna postrv Salmo t.m. fario Linnaeus, 1758  E 25 1.10-31.3 

Šarenka Oncorhynchus mykiss 
(Walbaum, 1792) 

  - 1.12.-28.2. 

Rdečeoka Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)   - 1.4.-30.6. 

Štrkavec Squalius squalus (Bonaparte, 
1837) 

  30 1.5.-30.6. 

Pisanec Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 
1758) 

  - 1.4.-30.6. 

Rdečeperka Scardinius erythrophthalmus 
(l.,1758) 

  - 1.4.-30.6. 

Linj Tinca tinca (Linnaeus, 1758)  E 30 1.5.-30.6. 

Golobček      

Grba Barbus plebejus (Bonaparte, 
1839) 

H E 30 1.5.-30.6. 

Pohra Barbus balcanicus Kotlik, Ts., 
Rab˛Ber. 2002 

H  -   1.5.-30.6. 

Primorska belica Albarnus albidus (Costa, 1838) H O1   

Koreselj Carassius carassius (Linnaeus, 
1758) 

  -    1.5.-30.6 

Krap Cyprinus carpio Linnaeus, 1758   - - 

Srebrni koreselj Carassius gibelio (Bloch, 1782)   - - 
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Srebrni 
tolstolobik 

Hypophthalmichthys molitrix 
(Valenc. 1844) 

  - - 

Beli amur Barbatula barbatula (Linnaeus, 
1758) 

  - - 

Babica Barbatula barbatula (Linnaeus, 
1758) 

 O1   

Som Silurus glanis (Linnaeus, 1758)  V - - 

Sončni ostriž Lepomis gibbosus (Linnaeus, 
1758) 

  - - 

Rjavi ameriški 
somič 

Ameiurus nebulosus (Lesueur, 
1819) 

  -   - 

Jegulja Anguilla anguilla (Linnaeus, 
1758) 

Z,H Ex
? 

  

Ščuka Esox lucius (Linnaeus, 1758) H V 50   1.2. -30.4 

Smuč Sander lucioperca (Linnaeus, 
1758) 

 E - - 

Navadni ostriž Perca fluviatilis (Linnaeus, 
1758) 

  -   1.3. -30.6. 

Kapelj Cottus gobio (Linnaeus, 1758) H V   

Zahodni zet Gasterosteus gymnurus (Cuvier, 
1829) 

Z.H* R   

Solinarka Aphanius fasciatus 
(Valenciennes, 1821) 

H E   

 

Legenda: 

Habitatna direktiva = Evropsko pomembna vrsta= Direktiva sveta Evrope 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih 

živalskih in rastlinskih vrst. 
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Uredba = Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur. l. RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 96/08,  36/09, 102/11). 

Z zavarovana vrsta 

H vrsta, katere habitat se varuje 

 

Rdeči seznam = Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam 

(Ur. l. RS, št. 82/02, 42/10). 

E prizadeta vrsta 

V ranljiva vrsta 

O1 vrsta zunaj nevarnosti 

Ex? domnevno izumrla vrsta 

R Redka vrsta 

 

Po Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah se od vrst navedenih v zgornji tabeli kot žival varuje dve vrsti (zahodni zet in pa 

jegulja). Varstveni cilji, ki so opredeljeni po tej Uredbi, vključujejo med drugim ohranjanje raznolikosti habitata zavarovane vrste, zlasti pa 

ohranjanje tistih habitatov, ki so bistveni za najpomembnejše življenjske faze zavarovane vrste (npr.: mesta za razmnoževanje, skupinsko 

prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje). Vključujejo tudi ohranjanje celovitosti habitata oz. povezovanja fragmentiranih 

delov habitata nazaj v celoto. 

Na rdečem seznamu je pet vrst iz obalno-kraškega ribiškega območja uvrščenih v kategorijo ogrožene (E), med njimi je tudi potočna 

postrv, ki je v jadranskem povodju tujerodna vrsta in jo v tem območju ne obravnavamo kot ogroženo, tri v kategorijo ranljive (V) od tega 
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tudi tujerodni som, ki ga v jadranskem povodju ne štejemo za ogroženo vrsto in ne obravnavamo kot ogroženega, dve v kategorijo O1 

vrste in ena v kategorijo izginulih vrst (Ex). 

Številnim organizmom ter živalim je življenjski prostor slovensko morje, ter s tem tudi obalni pas. Med ribami so najštevilčnejše ustnače, 

glavači, ribja družina šparov, ribe iz vrst menola, volčič, ribon, morski špaget, mol, morska plošča, glavač, med nevretenčarji pa je pogosta 

muškatna hobotnica, goli polži in drugi mehkužci, meduze, morski ježki, kačjerepi in znane ter manj poznane morske spužve. Omeniti velja 

tudi morsko želvo kareto, veliko pliskavko ali delfina, ki stalno naseljuje naše moje, hrbtoplut vosati kit, ki pa je v slovenskem morju tudi 

poginil. Glavnino ulova morskega ribištva (80%) predstavlja mala pelagična riba (sardela, inčun, papalina). Ribištvo je v upadanju in ne 

predstavlja nevarnosti za obstoječe vrste. 

Zoologi cenijo tudi naravni spomenik Slavnik, kjer živijo številni redki in endemični živalskih vrst, na primer metuljev, strig, pajkov in 

drugih. 
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1.8. GOZD 

Kraško GGO v celoti zajema submediteransko fitogeografsko območje. Močan vpliv  na  pojavljanje in vrsto vegetacije ima tudi orografija, 

predvsem na območju fliša. Ponovna ogozditev Krasa z borom ter proces zaraščanja sta oblikovala gozdne sestoje, ki se precej razlikujejo 

od naravne podobe. Na območju Kraškega GGO je bilo do sedaj opravljenih malo analiz gozdnih združb. Te so bile do sedaj opravljene na 

delu Brkinov, Vremščice ter na posameznih lokacijah v Istri na na Krasu. Večina GGO pa fitocenološko ni proučena, tako da so v preteklosti 

gozdarji sami in za lastne potrebe določili gozdne združbe. 

 

Gozdne združbe na območju Kraškega GGO. 

 

Ocena lesne zaloge leta 2010 je znašala 175 m3/ha, od tega 60 m3/ha predstavljajo iglavci, 115 m3/ha pa listavci. Sestava lesne zaloge po 

drevesnih vrstah kaže na precejšno pestrost gozdov. V meritvah in ocenah lesne zaloge je bilo evidentiranih 49 drevesnih vrst, štirinajst jih 

v deležu doseže več kot 1%, skupaj sestavljajo več kot 90% celotne lesne zaloge. Med drevesnimi vrstami ima še vedno največji delež črni 

bor (25,1 %), med listavci pa bukev (16,5 %). Prevladujoče drevesne vrste v listnatih gozdovih so še graden, cer, črni gaber, črna jelša in 
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puhasti hrast. Sestava lesne zaloge po drevesnih vrstah v zadnjem desetletju nakazuje nadaljnje povečevanje deleža iglavcev, vendar je to 

predvsem posledica sodobnejših meritev na SVP. Dejansko pa se delež iglavcev v lesni zalogi najverjetneje zmanjšuje, saj so iglavci pod 

večjim pritiskom sečnje, njihovo pomlajevanje pa je sorazmerno majhno. V prihodnje lahko pričakujemo občutnejše zmanjšanje njihovega 

deleža v lesni zalogi. 

Gozdovi v Kraškem GGO so relativno ohranjeni (67 %). Ocena ohranjenosti gozdov se nanaša na ugotavljanje deleža drevesne vrste v 

sestojih, ki je rastišču tuja. V primeru Kraškega GGO to praviloma velja za vse iglavce, ki na do sedaj opredeljenih rastiščih niso avtohtoni, 

ter robinijo. Najbolje ohranjeni so bukovi in hrastovi gozdovi. Njihova ohranjenost je v provprečju nad 80 %. Najmanj ohranjeni so borovi 

gozdovi na silikatih (2 %), borovi gozdovi na karbonatih (4 %), gozdovi robinije (5 %) in nasadi iglavcev na silikatih (6 %). Kljub dokaj 

spremenjeni drevesni sestavi pa je zabeleženo izboljšanje, saj je bil delež ohranjenih gozdov pred leti 61%. 

Glede na sestojni tip na Kraškem GGO prevladujejo drogovnjaki s 64,3 % površine, sledijo debeljaki in nato panjevci. Ostale razvojne faze 

zajemajo manjše deleže. Zaskrbljujoč je predvsem majhen delež mladovij in sestojev v obnovi, skupaj jih je le 3,9 %. Kar pa ne zagotavlja 

trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Takšen nizek procent pa je posledica predvsem nizke intenzivnosti gospodarjenja z gozdovi. V 

prihodnje se načrtuje in predvideva povečevanje deleža debeljakov, sestojev v obnovi in mladovja. 

Na območju MOK je velika požarna ogroženost gozdov. Kar 9.587 ha (62 %) gozda v MOK se uvršča v 1. stopnjo požarne ogroženosti kar 

pomeni, da je ogroženost zelo velika. Velik  delež  gozdov spada v 2. stopnjo požarne ogroženosti (4.995 ha oz 32 %), preostali del pa v 3. 

stopnjo. Na območju MOK se nahajata tudi dva gozdna rezervata in sicer Kojnik s 31,01 ha površine, kjer je varstveni režim 1, ter Plešivski 

gozd z varstvenim režimom 2, in 40,29 ha površine.(ZGS, 2014) 
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Prikaz požarno ogroženih gozdov, gozdov s posebnim namenom, gozdnih rezervatov in varovalnih gozdov na območju MOK. (ZGS, Gis, 

2014) 
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1.9. UGOTOVITVE 

    V MOK je 14.789 ha površin pokrito z območji Nature 2000, to predstavlja 47,52 % površine občine. Za slovenske razmere (37 % RS 

je pokrite z Naturo 2000) je MOK nadpovprečno pokrita z območji Nature 2000. 

    Skupno znašajo v MOK območja naravnih vrednot , ekološko pomembnih  območij  ter Natura 2000 območij 20.943 ha, kar 

predstavlja 67,3% površine MOK. Samo z NV ter Natura 2000 območji pa je pokritih 15.278 ha oz 49,1 % površine občine. Območja 

se v veliki meri prekrivajo. 

    V MOK izstopata dve območji pomembni za naravo. Škocjanski zatok, ki velja za največje brakično mokrišče pri nas in je 

pribežališče številnih vrst ptic, dvoživk in plazilcev ter primerno rastišče za številne močvirne in slanoljubne rastline. Drugo 

območje je naravni spomenik Slavnik, ki je bogat vir rastlinske pestrosti MOK. Poleg kraške travniške vegetacije, tam uspevajo tudi 

sredozemske gorske cvetlice. 

    Živalstvo je prav tako kot rastlinstvo v MOK izredno pestro. K tem seveda prispevajo specifične podnebne razmere in raznoliki 

življenjski prostori živali. Med zanimivejša območja iz zoološkega vidika so prav zagotovo: Škocjanski zatok in obala ter morje. 

    Za brakične lagune na slovenski obali so predvsem značilne vodne ptice, ki pa so ogrožene zaradi zasipavanja Škocjanskega zatoka, 

onesnaženja in hrupa. 

    V slovenskem morju se stalno ali občasno pojavlja približno 1.800 različnih rastlinskih in živalskih vrst, kar pomeni da na vsega 

skupaj 200 km2, živi kar 0,8 % odstotkov vseh znanih morskih vrst. 

    Za MOK značilen predvsem intenzivni pritisk urbanizacije in hkrati nadpovprečna pokritost z varstvenimi režimi za naravo. 

    Ribištvo je v upadanju in ne predstavlja nevarnosti za obstoječe vrste. 
    Za gozdna območja je značilno razmeroma dobro stanje ohranjenosti. Po slabši ohranjenosti izstopajo predvsem borovi gozdovi ter 

gozdovi robinje. 

    Na območju MOK je velika požarna ogroženost gozdov, kar 62,7 % gozdov spada pod 1 stopnjo ogroženosti zaradi požara. 
 


