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1 Uvod
Obalni deli morij ter zalivi so občutljivi morski ekosistemi, kjer so nižje samočistilne zmogljivosti
pogojene z naravnimi danostmi (lego, plitvostjo, šibkejšim tokovanjem), poleg tega pa so izpostavljeni največjim vplivom s kopnega. Človek je z rabo obalnega pasu pogosto preoblikoval njihove naravne
danosti (poglabljanje, nasipanje, pozidava ožjega kopnega obalnega pasu, spremenjen dotok sladke vode)
in močno povečal vnos hranil in različnih onesnažil, obremenitev pa je, zlasti s prometom, povečal tudi
na morju. Prekomerna obremenitev morskega okolja se kaže v slabšanju kakovosti morske vode, zmanjševanju biotske raznovrstnosti ter produktivnosti morja in vodi v degradacijo morskega okolja.
Območje Semedelskega zaliva je primer morskega okolja z zmanjšano samočistilno zmogljivostjo
ter izrazito velikimi obremenitvami in je že v preteklosti veljalo za onesnaženo morje. Na to so že pred
desetletji opozorili različni avtorji (Avčin s sodelavci 1974; Malačič s sodelavci 1994). V štirih desetletjih so se na območju zaliva in njegovega vplivnega območja sicer zgodile velike spremembe, kakovostno
stanje morja pa še vedno ni zadovoljivo. Razvoj kanalizacijskega omrežja, odvajanje in čiščenje odpadnih voda na centralni čistilni napravi Koper, so zmanjšali obremenjevanje zaliva z odpadnimi vodami,
na drugi strani pa sta se pozidanost in gostota poselitve v vplivnem območju zaliva zelo povečali, prav
tako prometna obremenitev večine cest v okolici in pomorski promet, v zaledju pa je še vedno veliko
intenzivno obdelanih kmetijskih zemljišč. Kakovost vode v Semedelskem zalivu je boljša v primerjavi s preteklim stanjem, vendar menimo, da je vpliv poselitve in kmetijstva še vedno velik.
Z raziskavo smo hoteli dokazati, da je Semedelski zaliv, zaradi svojih skromnih razsežnosti in šibkega tokovanja ter preteklih obremenitev, občutljivo območje z nizkimi samočistilnimi sposobnostmi,
ki vplivov onesnaževanja okolja ne more dovolj učinkovito nevtralizirati ali zmanjševati. Obstoječe kakovostno stanje zaliva je odraz tako preteklih kot sedanjih obremenitev. Območje je po Okvirni vodni
direktivi (2000/60/EC) uvrščeno med »kandidate« za močno preoblikovano telo morja (Medmrežje 1).

2 Metode
Območje raziskave obsega del Koprskega zaliva med starim mestnim jedrom Kopra, Semedelo in
Žusterno, ki ga poimenujemo Semedelski zaliv, ter njegovo zaledje, ki ga večji del predstavlja porečje
Badaševice. Badaševica se namreč tukaj izliva v morje ter predstavlja največji dotok sladke vode, s čimer pomembno vpliva na lastnosti morja v zalivu.
Raziskava (Poklar 2010) obsega preučevanja degradacije okolja ter ugotavljanja in presojo negativnih vplivov človekovega delovanja na okolje. Temelji na preučevanju vzročno-posledičnih razmerij
med dejavnostmi človeka (gonilnimi silami), ki povzročajo pritiske (obremenitve), in odzivi okolja na
te pritiske, ki so odvisni od značilnosti geografskega okolja. Za presojo vplivov izbranih virov onesnaževanja okolja v porečju Badaševice, ki vplivajo tudi na kakovostno stanje Semedelskega zaliva, smo
se pri izbiri kazalnikov zgledovali po modelu DPSIR oziroma Integralnem geografskem modelu preučevanja okolja in njegovih sestavin (Plut 2004). Območje najbolj obremenjujeta poselitev in kmetijstvo.
Za analizo pritiskov, ki jih predstavljajo izpusti onesnažil v nezajetih komunalnih odpadnih vodah ter
izcedne vode iz kmetijskih zemljišč, ne razpolagamo z zadovoljivimi podatki. Za prikaz kakovostnega
stanja zaliva, ki je odraz samočistilnih zmogljivosti in obremenjevanja, so uporabljeni rezultati fizikalno-kemijskih raziskav rečne in morske vode od leta 2000 do 2009 ter mikrobioloških raziskav rečne
vode v obdobju od leta 2000 do 2006. Kot kazalnike stanja smo, poleg prisotnosti onesnažil v vodi, upoštevali tudi evtrofikacijo vode, mikrobiološko onesnaženost vode in onesnaženost sedimenta.
Uporabljeni so bili kazalniki dveh sklopov: gonilnih sil oziroma dejavnikov obremenjevanja in stanja. Izhodišče raziskave predstavljata kakovostno stanje morja in kakovostno stanje Badaševice, ki je
bilo analizirano na podlagi razpoložljivih podatkov o kakovosti vode iz predhodnih raziskav (Avčin
s sodelavci 1974; Vrhovšek s sodelavci 2003; Šömen in Cepak 2004) in podatkov spremljanja kakovo-
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sti voda v Sloveniji (Podatki o kakovosti … 2010; Turk 2010), ki smo jih pridobili na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Redno spremljanje kakovosti morja izvaja Morska biološka postaja Piran, pridobili
pa smo tudi podatke o kakovosti vode iz študij, ki so obravnavale območje Koprskega zaliva (Malačič
s sodelavci 1994; Bajt s sodelavci 2004; Dobnikar Tehovnik in Sodja 2010). Večjo težavo so predstavljali podatki o kakovosti Badaševice, na kateri se je kakovostno stanje spremljalo le kratek čas, zato
razpolagamo s pomanjkljivimi podatki. Zbrane podatke smo dopolnili z izsledki diplomskega dela o kakovosti Badaševice med letoma 2010 in 2011 (Luin 2012). Za vplivno območje Semedelskega zaliva
smo nato izdelali analizo poseljenosti oziroma števila prebivalcev po naseljih, analizo objektov oziroma stavb z možnostjo priključitve na kanalizacijsko omrežje ter analizo obsega kategorij različne kmetijske
rabe tal in iz intenzivnosti kmetijske rabe izhajajočih obremenitev na okolje. Na podlagi podatkov o objektih, priključenih na kanalizacijsko omrežje, je bil izdelan zemljevid priključenosti stavb na kanalizacijski
sistem v porečju Badaševice (slika 1). Podatki so bili pridobljeni pri Komunali Koper v obliki vektorskih prostorsko-podatkovnih slojev, ki se navezujejo na hišno številko posamezne prostorske enote.
Z namenom ocene obremenjevanja okolja zaradi kmetijstva v porečju, je bil izdelan zemljevid zemljišč
s prikazanimi kategorijami rabe in ocenjeni deleži le-teh (slika 2). Podatki o dejanski rabi tal so bili pridobljeni s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v obliki vektorskih prostorsko-podatkovnih
slojev, ki smo jih preverili še z lidarskimi ortofoto posnetki (Lidarski orotofoto … 2011). V nadaljevanju
smo po povzeti metodologiji (Rejec Brancelj 2001), ki sloni na izračunu indeksa preobrazbe kmetijskih
zemljišč, ocenili obremenitev, ki jo ta povzroča okolju. Indeks nam pomaga oceniti intenzivnost zemljiške rabe glede na vloženo delo. Pri tem posamezne vrste rabe zemljišč prevedemo na skupni imenovalec
s pomočjo ornih ekvivalentov (njiva ima faktor 1, sadovnjak 1,2, vinograd 2,5, vrt 2,5, travnik 0,4, pašnik
0,1 in gozd 0,15) ter jih nato primerjamo s skupno površino. Ker je indeks izdelan glede na rabo zemljišč, kaže potencialni obseg obremenitev na podlagi razsežnosti preobrazbe zemljišč.
V sklopu raziskave smo ugotovili, v kolikšni meri se izbrane obremenitve odražajo v Semedelskem
zalivu ter potrdili vpliv zaledja na zaliva. Območje je bilo v preteklosti že predmet načrtov za spremembo rabe, a do uresničitve le-teh ni prišlo predvsem zaradi nezmožnosti zagotavljanja boljše kakovosti
vode oziroma zmanjšanja obremenitev. Z našo raziskavo želimo prispevati k spoznanju, da bi zmanjšanje obremenitev v zaledju prispevalo k izboljšanju stanja morskega okolja v zalivu.

3 Geografske značilnosti ter kakovostno stanje Semedelskega zaliva
in Badaševice
Semedelski zaliv predstavlja skrajni jugovzhodni del Koprskega zaliva, z ocenjeno površino približno 0,64 km2. Poleg majhne površine je za Semedelski zaliv značilna tudi plitvost, saj povprečna globina
znaša le okoli 3,5 m. Morsko dno enakomerno pada v smeri od jugozahoda proti severovzhodu, od globine –1,5 m v priobalnem delu do –5 m v zunanjem delu; v smeri od jugovzhoda proti severozahodu
pa od globine –70 cm v priobalnem delu do –5 m v zunanjem, robnem delu (Digitalni batimetrični
model … 2010). Obala je akumulacijskega tipa, a močno preoblikovana. Badaševica priteka v zaliv v njegovem južnem delu ter iz svojega erodibilnega flišnega zaledja (Zorn 2009a; 2009b) prinaša obilico
sedimentov. Pod gladino morja so manjše terase, ki se blago spuščajo do globine 9 m, kjer nato pride
do izrazitega pregiba (Malačič s sodelavci 1994; Orožen Adamič 2002). Dno Semedelskega zaliva je iz
morskih sedimentov, predvsem glin in melja ter meljaste gline. Mulj je posledica predvsem rečnih naplavin Badaševice ter erodibilnosti obale (Malačič s sodelavci 1994).
Zaradi svoje majhnosti in plitvosti je Semedelski zaliv podvržen precejšnemu temperaturnemu nihanju. Na podlagi temperaturnih razmer v osrednjem delu Koprskega zaliva lahko sklepamo tudi na letni
potek temperatur v Semedelskem zalivu. Najnižje temperature se običajno pojavijo v februarju
(8–9 °C), nato pa se do aprila postopoma dvigujejo z izmenjavo toplejše vode s tokovi Jadranskega morja. Aprila se začne segrevanje morske vode in njena stratifikacija (razslojevanje), ki traja vse do avgusta,
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ko je voda najtoplejša (okoli 24 °C). Stratifikacijo poleg segrevanja na površini dodatno poveča še dotok
hladne sladke vode. Nato se začne voda na površini ohlajati in v novembru doseže homotermijo (Rejec Brancelj 2003). Poleg temperaturnih so za Semedelski zaliv značilna tudi slanostna nihanja. Višja
slanost je značilna za poznojesenske in poletne mesece. Na prehodu v zimo je več padavin in morski
tokovi so močnejši, poleti pa se zaradi višjih temperatur in manjše količine padavin poveča izhlapevanje in s tem tudi slanost. Slanost doseže najnižje vrednosti v spomladanskih mesecih, ko je pritok
Badaševice večji, nižja slanost morja pa se pojavi tudi med septembrom in oktobrom, kar je lahko posledica večje količine padavin (Podatki o kakovosti … 2010).
Na značilnostih Semedelskega zaliva se odraža vpliv Badaševice, ki ima sredozemski dežni pretočni režim ter izrazito hudourniški značaj. Njen pretok se ob obilnih padavinah v hitro poveča tudi za
desetkrat, ob poletni suši pa je struga v zgornjem toku skoraj brez vode. Visoki pretoki so značilni za
jesen z viškom v decembru, manj izrazit višek pa se pojavi v aprilu; nizki pretoki so poleti z nižkom
v juliju. Povprečni letni pretok Badaševice je bil v obdobju od 1994 do 2009 okoli 0,25 m3/s; povprečni pretok za mesec julij je bil 0,07 m3/s, za december pa 0,42 m3/s (Medmrežje 2).
Samočistilne sposobnosti morja so, poleg dotoka sveže vode, pogojene tudi z gibanjem vodnih mas
zaliva. Ker stalnega morskega toka v zalivu ni, je občasno tokovanje odvisno predvsem od vremenskih
oziroma vetrovnih razmer. Ob burji je tako zaznati tok, ki povzroča premikanje površinskega sloja vode
od obale v zaliv ter premikanje pridnenega sloja iz zaliva k obali (ob koprski strani). V mirnem vremenu je cirkulacija odvisna predvsem v Tržaškem zalivu (Študija stanja morskih tokov … 2011). Izpostaviti
velja razmere, ko se ob večjem plimovanju voda kopiči in nariva proti severu, kar zajezi oziroma otežuje izliv Badaševice ter s tem povzroči dvig njenega vodostaja (Kolega 2006).
Fizikalno-kemijske ter mikrobiološke značilnosti Badaševice in morske vode Semedelskega zaliva v obdobju od 2000 do 2009 kažejo zelo podobno dinamiko. V obeh vodnih telesih je bila ugotovljena prisotnost
hranil, težkih kovin ter fekalna onesnaženost. V Badaševici so vsebnosti nitrata presegale dovoljeno mejno
vrednost v rečnem ekosistemu v zimsko-pomladanskem obdobju, ko so se povprečne vrednosti gibale
okoli 25 mg/l; poleti znatno padejo in dosežejo povprečne vrednosti okoli 3,72 mg/l (Podatki o kakovosti … 2010). Tudi raziskava o kakovostnem stanju Badaševice (Luin 2012) v obdobju od oktobra 2010 do
septembra 2011 je pokazala »… tendencozniževanja,kisepojavljaodzimedopoletjaternatotendenco
rastiv drugipolovicileta …« (Luin 2012, 90). Razlog za takšno spreminjanje vsebnosti hranil vidimo v večji
eroziji prsti v zgodnjespomladanskem ter jesenskem obdobju, predvsem zaradi večje količine padavin
ter povečanem vnosu gnojil v prst. Poleti, ko je količina padavin manjša, so tudi vsebnosti hranil v reki
nižje (Poklar 2010). V Semedelskem zalivu se višje vsebnosti hranil prav tako pojavijo v zimskem in zgodnjepomladanskem obdobju, v obdobju povišanega dotoka sladke vode. Najbolj se to odraža v vsebnostih
nitratov in anorganskega dušika, medtem ko so povišane vrednosti amonijevega in silikatnega iona v poletnem času posledica razgrajevanja sedimentirane fitoplanktonske mase (Bajt s sodelavci 2004). Povečane
vsebnosti dušika ter fosforja, katerih antropogeni izvor predstavljajo gospodinjske odplake ter presežek
umetnih gnojil na obdelovalnih zemljiščih, delujejo na povečanje produkcije in biomase fitoplanktona,
kar povzroči evtrofikacijo. Le-ta se namreč pokaže ob večjih pretokih Badaševice, ko sta fitoplanktonska
biomasa ter primarna produkcija visoki. Tudi izračun trofičnega indeksa, ki se uporablja za oceno evtrofikacije, uvršča zaliv med zmerno evtrofna območja. Njegove vrednosti so v obdobju od 2004 do 2009 večinoma
znašale od 2,13 do 5,62 (Podatki o kakovosti…2010). Na evtrofni značaj zaliva kažeta tudi rastje in živalstvo.
Razvito je bentopleustofitsko rastje iz pretežno nitrofilnih alg, ki so indikator močno evtrofiziranega okolja.
Pojavljajo se različne nitrofilne vrste, kot so morska solata (Ulvarigida),Ceratium sp., Enteromorpha spp.
in Cladophora sp. Živalstvo zaliva velja za zelo siromašno, saj je veliko organizmov le v obliki lupin (mehkužci) ter cevk (mnogoščetinci), medtem ko so ostale vrste indikatorji močno evtrofiziranega okolja. Vrstna
sestava posameznih habitatnih tipov je revna, zanjo pa so značilne bolj ali manj stalne razmere, zaradi
katerih pridejo obremenjujoči vplivi onesnaženja iz Badaševice še bolj do izraza (Bajt s sodelavci 2004;
Turk s sodelavci 2007; Ambrožič s sodelavci 2008). V Semedelskem zalivu se pojavlja biocenoza s kolenčasto cimodocejo Cymodoceanodosa. Nahaja se v zgornjem delu infralitorala, v globinskem razponu od 2
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do 10 m, za katerega so značilne šibke hidrodinamične razmere. Značilna je velika spremenljivost ekoloških razmer. Značilne vrste, ki živijo v tem plitvem okolju, so školjke Paphiaaurea, Loripeslacteus in
Tapesdecussatus, polža Cerithiumvulgatum in C.Rupestre ter raki Carcinusaestuarii, Clibanarius misanthropus in Upogebiapusilla. Poleg faciesa s kolenčasto cimodocejo se v Semedelskem zalivu pojavlja tudi
združba s pravo morsko travo (Zosteramarina), ki se pojavlja v obliki morskega travnika (Lipej 2006).
Travnik je lepo razvit, v osrednjem delu pa je tudi zelo gost, kar je za onesnažen zaliv presenetljivo.
Badaševica je bila v preteklosti močno onesnažena s komunalnimi odpadnimi vodami, kar je razvidno iz prisotnosti koliformnih bakterij fekalnega izvora. Njihovo število se je v obdobju od 2000 do 2006
gibalo okoli 20.000 klic/100 ml vode. Vrednost se je v poletnih mesecih občutno zvišala. Leta 2001 so
izmerili najvišjo vrednost koliformnih bakterij, in sicer je avgustovski višek znašal 45.600 klic/100 ml.
Razlog je bil v nizkem pretoku, ko se fekalno onesnažene vode zadržujejo v notranjosti estuarija. Poleg
sezonskega vpliva pretoka na koncentracije koliformnih bakterij, je mikrobiološko stanje vodna v zalivu odvisno tudi od plimovanja morja. Zaradi učinka redčenja se ob plimi in dotoku sveže morske vode
mikrobiološke razmere izboljšajo, ob oseki pa se stanje ponovno poslabša (Podatki o kakovosti … 2010).
Opravljene analize težkih kovin v obdobju od 1991 do 2001 kažejo na povišane vrednosti niklja in cinka v Badaševici, v preteklosti pa je bil problematičen tudi krom. Koncentracije slednjega so se znižale
z zmanjšanjem iztoka industrijskih odpadnih voda iz Tomosa (Bajt s sodelavci 2004). Ugotovljena onesnaženost Semedelskega zaliva s težkimi kovinami je tako predvsem odraz preteklega obremenjevanja
Badaševice, saj so v sedimentu še vedno povišane koncentracije kroma in niklja. Opozoriti je treba tudi
na višje koncentracije bakra, ki sicer ne presegajo imisijske mejne vrednosti, a so kljub temu visoke (Šömen
in Cepak 2004; Podatki o kakovosti … 2010).

4 Viri obremenjevanja okolja v porečju Badaševice in njihov vpliv
na Semedelski zaliv
Porečje Badaševice pokriva 12,7 % Mestne občine Koper; na tem območju živi prek 9900 prebivalcev, kar predstavlja skoraj petino prebivalstva v celotni občini. Gostota poselitve v porečju je visoka
(251 prebivalcev/km2) (Prebivalstvo po starosti … 2011). Večina prebivalcev v porečju živi v individualnih hišah, od katerih številne nimajo možnosti odvajanja odpadnih voda v kanalizacijski sistem, ki je
priključen na centralno čistilno napravo v Kopru. Priključenost objektov na kanalizacijsko omrežje se
je v zadnjih letih sicer povečalo; po naši oceni je v omrežje v porečju Badaševice priključenih okoli 70 %
stanovanjskih stavb. Vključeno je ožje območje Kopra: Semedela, Olmo in Šalara, ter naselja na severnem obrobju porečja z visoko stopnjo urbanizacije (slika 1). Preostala naselja in zaselki, raztreseni po
osrednjem delu porečja ter v višjih predelih zahodnega dela porečja, odvajajo odpadne vode prek individualnih sistemov za zbiranje odplak ali prek sistemov, ki se ne končajo z ustrezno čistilno napravo
(Podatki o priključenosti … 2011). Zaradi tega so nezajete komunalne odpadne vode pomemben vir
obremenitev za Semedelski zaliv. Ker ne poznamo natančnih podatkov o količini odpadnih voda, smo
slednje ocenili na podlagi povprečne letne porabe vode na člana gospodinjstva, ki je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za leto 2010 42 m3 (Medmrežje 3). Ocena količine odpadnih voda
je po takem izračunu 415.800 m3; od tega tretjina ni zajetih v kanalizacijski sistem. Nezajete odpadne
vode so v preteklosti v Semedelski zaliv pritekale tudi iz Kanala 36, glavnega kanala na depresijskem
sistemu Semedelske bonifike. Prek depresijskega sistema so se odvajale meteorne vode, ki so se prek
črpališča Semedela prečrpavale v morje. Poleg meteorne vode, ki ni bila neobremenjena z onesnažili,
pa se je v ta sistem stekala tudi odpadna voda. V primeru velike količine padavin je namreč v Kanal 36
razbremenjeval kanalizacijski sistem (Vrhovšek s sodelavci 2003).
Slika 1:Priključenoststanovanjskihstavbnakanalizacijskisistemv porečjuBadaševiceleta 2011.p str.30
Slika 2:Rabatalv porečjuBadaševiceleta 2010.p str.31
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Drugi pomemben dejavnik obremenjevanja okolja v vplivnem območju Semedelskega zaliva je povezan s kmetijsko rabo zemljišč. Porečje Badaševice ima zaradi svoje lege ter naravnih lastnosti specifično
podeželsko podobo, ki z izjemo mesta Koper in ozkega obalnega pasu prevladuje v celotnem Koprskem primorju. V porečju Badaševice je 7800 kmetijskih parcel, katerih skupna površina znaša 20,7 km2
oziroma nekaj več kot 50 % porečja. Raba tal, prikazana na sliki 2, je v porečju Badaševice zelo raznolika. Delež gozda, ki prevladuje na osojnih pobočjih, ocenjujemo na 32 %. Zaradi višjih nadmorskih
višin v levem delu porečja Badaševice, je tudi delež gozdov tu večji, medtem, ko v desnem delu prevladujejo nižje nadmorske višine in bolj položna pobočja. Ljudje so jih v preteklosti preoblikovali
s kulturnimi terasami, na katerih danes prevladujejo njive, vinogradi in oljčniki, ali pa so pobočja travnata in košena. Gozd prevladuje tudi ob zgornjem toku Badaševice ter ob zgornjem toku vseh njenih
pritokov, manjši kompleksi pa so tudi med obdelovalnimi zemljišči, in sicer tam, kjer so bili pogoji obdelave težavnejši in so ljudje zemljišča prepustili zaraščanju. Intenzivna kmetijska raba je prisotna na
dolinskem dnu, kot tudi na prisojnih pobočjih, kjer prevladujejo vinogradi ter oljčniki. Ob srednjem
toku reke, na akumulacijski ravnici Badaševice prevladujejo njive, na katerih gojijo predvsem zgodnjo
zelenjavo, v manjši meri pa so tu še intenzivni sadovnjaki ter oljčniki in vinogradi. Velik delež vinogradov je v severnem delu porečja, na pobočjih z naklonom do 6 in 6–12°, kjer so največji kompleksi
vinogradov v lasti Vinakoper d. o.o (Poklar 2010).
Po izračunu intenzivnosti kmetijskega obremenjevanja, ocenjenega na podlagi površine kmetijskih
zemljišč določene rabe in ornih ekvivalentov, okolje najbolj obremenjujejo njive, vinogradi in sadovnjaki. Navedene tri kategorije rabe v porečju predstavljajo 60 % kmetijskih zemljišč, njihovo obremenjevanje
okolja pa predstavlja kar 89 % celotnega obremenjevanja zaradi kmetijstva. Vinogradi (17 %) in sadovnjaki zavzemajo 21 % kmetijskih zemljišč, kar skoraj sedemkrat presega povprečje v Sloveniji. Poseben
problem predstavljajo starejši vinogradi, kjer je dolga tradicija uporabe zaščitnih sredstev na osnovi
bakra. Njive in vrtovi predstavljajo 10 % kmetijskih zemljišč; prevladujejo njive, namenjene intenzivni pridelavi zelenjave. Oljčniki obsegajo 9 % kmetijskih zemljišč, njihov delež pa se iz leta v leto povečuje,
ker je pridelava delovno manj intenzivna, povpraševanje in cene oljčnega olja pa zagotavljajo višji dohodek (Poklar 2010).
Zaradi značilnosti flišna so prsti v porečju Badaševice siromašne s hranilnimi snovmi, zato je uporaba gnojil za večjo rodovitnost nujna. Ker na širšem območju slovenske Istre skoraj ni živinoreje, se
uporabljajo večinoma mineralna gnojila; pogosto prihaja do njihove prekomerne rabe. Raziskave o porabi mineralnih gnojil so pokazale največjo porabo pri intenzivni pridelavi zelenjave (1270 kg/ha), tej
pa je sledilo vinogradništvo (972 kg/ha). Poraba zaščitnih sredstev je bila največja v sadjarstvu
(189 kg/ha) ter malo manjša v vinogradništvu (166 kg/ha) in zelenjadarstvu (147 kg/ha) (Malačič s sodelavci 1994). Pogosto se herbicidi uporabljajo tudi na nekmetijskih zemljiščih, in to ravno na tistih
območjih, kjer lahko pride do zelo hitrega izpiranja v vode, na primer za uničevanje rastlinja v obcestnih
jarkih ali celo v kanalih, ki uravnavajo vodni režim na melioriranih območjih (Malačič s sodelavci 1994;
Ašič s sodelavci 2006).
Kot vir obremenjevanja vplivnega območja Semedelskega zaliva lahko omenimo še odlagališča odpadkov. Edino urejeno odlagališče v porečju je v sklopu podjetja Dinos, večjo nevarnost za okolje pa po
naši presoji predstavlja 88 divjih oziroma neurejenih odlagališč. Med njimi je 36 takšnih, kjer je bila
ocenjena možna prisotnost nevarnih odpadkov (Medmrežje 4). Omenimo lahko še proizvodne in storitvene dejavnosti, ki se nahajajo v objektih brez možnosti priključitve na kanalizacijski sistem. Večja
podjetja, ki morajo izvajati redni monitoring emisij različnih snovi (plinastih, tekočih, trdnih, hrupa),
večinoma izpolnjujejo okoljske zahteve, tako da so bile le redko presežene mejne vrednosti emisij v vode
na primer v podjetjih Cimos d. o. o., Dinos (Podatki o obratovalnem … 2010), pri manjših podjetjih
pa so možnosti preseženih emisijskih vrednosti, po našem mnenju, večje. Za občutljiva vodna okolja
nedvomno predstavljajo obremenitev odpadne vode iz avtopralnic, kemičnih čistilnic, frizerskih salonov in podobnih storitvenih dejavnosti, ki so večji porabniki vode in niso priključeni na kanalizacijski
sistem. Nezanemarljiv je tudi možni škodljivi vpliv prometa, ki je v vplivnem območju Koprskega in
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Semedelskega zaliva zelo gost, saj je to območje dnevnih migracij med obalo in zaledjem, med obalo
in notranjostjo Slovenije ter dela prometnih tokov v širšem prostoru Slovenije in sosednjih držav. Prometna obremenjenost okolja je še večja v poletnem času, ko vplivno območje Semedelskega zaliva prečkajo
kolone vozil s turisti. Povprečni letni dnevni promet na državni obalni cesti Koper–Izola je leta 2009
znašal 28.016 vseh vozil, na državni cesti Koper–Šmarje, ki tudi prečka porečje Badaševice, pa je znašal 14.911 vseh vozil. Precej obremenjene so še številne lokalne ceste v porečju, ki potekajo vzdolž vodnih
tokov (Medmrežje 5).

5 Sklep
Na podlagi podatkov o vsebnosti onesnažil v reki Badaševici in v Semedelskem zalivu, izstopata
dva vira obremenjevanja okolja v porečju. Kakovostno stanje Semedelskega zaliva je odraz njegove občutljivosti ter obremenjevanja okolja v njegovem zaledju. Plitvost, zaprtost ter šibko tokovanje pogojujejo
nizke samočistilne sposobnosti, ki vplivov onesnaževanja ne morejo dovolj učinkovito nevtralizirati oziroma zmanjševati. Badaševica namreč z dotokom sladke vode vpliva na fizikalno-kemijske in biološke
lastnosti morskega okolja, hkrati pa je pomemben vir hranilnih snovi ter različnih onesnažil. V vplivnem območju Semedelskega zaliva so prisotni različni neposredni in posredni viri obremenjevanja okolja.
Vpliv posameznega vira je težko natančno opredeliti. Obdobje rednega spremljanja kakovosti Badaševice je potekalo med letoma 2003 in 2008 le na enem merilnem mestu, v obdobju od oktobra 2010 do
septembra 2011 pa je bila kakovost ocenjena na podlagi hitrih terenskih testi za vode. S postavitvijo
mreže merilnih mest na različnih delih vodnega toka (v zgornjem, srednjem in spodnjem toku ter ob
izlivih večjih pritokov), s pogostejšimi meritvami ter vzorčenji, bi dobili podatke, iz katerih bi lahko
ugotovili natančnejše povezave med posameznimi viri obremenjevanja v porečju in kakovostjo vode.
Na podlagi rezultatov lahko potrdimo, da je velika gostota poselitve, ob pomanjkljivi komunalni
infrastrukturi, pomemben dejavnik obremenitev okolja v porečju Badaševice. Pozidana zemljišča obsegajo kar petino površin, s pozidavo pa je povezano tudi urejanje vodnih tokov, ki je še poslabšalo pogoje
samočiščenja reke. Nezajete komunalne odpadne vode se odražajo v mikrobiološki onesnaženosti Badaševice; najbolj izrazita je v času nizkega poletnega pretoka. Takrat se v rečnem toku, še posebej ob izlivu
Badaševice v morje, pojavljajo višje koncentracije koliformnih bakterij fekalnega izvora. Komunalne
odpadne vode so tudi vir hranil in vplivajo na evtrofikacijo Semedelskega zaliva. V preteklosti so s tehnološkimi odpadnimi vodami dotekale velike količine težkih kovin in se s sedimenti odlagale na dnu
zaliva. Njihovo prisotnost še danes ugotavljajo tako v vodi kot v organizmih in predstavljajo veliko grožnjo
okolju, zlasti ob posegih v morsko dno. Po našem mnenju je dograditev kanalizacijskega sistema in priključitev vseh porabnikov vode na kanalizacijski sistem s čistilno napravo prioritetna naloga, če želimo
zmanjšati obremenjevanje Semedelskega zaliva. Drugi pomemben dejavnik okoljskega obremenjevanja Semedelskega zaliva je kmetijstvo, ki je v porečju Badaševice intenzivno. Obdelovanje kmetijskih
zemljišč je povezano z velikimi energijskimi in snovnimi vnosi, ki se v kakovosti Badaševice in Semedelskega zaliva najbolj odražajo v povečani vsebnosti dušikovih soli. Dodatno »gnojenje« s hranilnimi
snovmi, že naravno dovolj bogatega morja, je najbolj izrazito v zimskem in zgodnjepomladanskem obdobju, ko je zaradi večje količine padavin intenzivnejše izpiranje hranil iz prsti. Možnost zmanjšanja
obremenitev okolja s hranili vidimo v manj intenzivni pridelavi oziroma z izbiro drugih kulturnih rastlin ter s preusmerjanjem v integrirano in ekološko pridelavo.
Da bi dosegli izboljšanje kakovostnega stanja vode in sedimentov v Semedelskem zalivu, je treba
še zmanjšati obremenitve v celotnem porečju Badaševice. Trajnejša revitalizacija Semedelskega zaliva
pa je mogoča le pod pogojem, da obremenitve oziroma pritiski ne bodo presegali samočistilnih zmogljivosti okolja. Upoštevati je treba tudi, da so samočistilne zmogljivosti zaradi dolgotrajnega prekomernega
obremenjevanja in posegov v preteklosti zmanjšane, zato bo nedvomno potreben določen čas, da se
bodo naravni procesi obnovili v polni meri.
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7 Summary: The geographical assessment of the impact that agriculture
and settlement in the Badaševica river basin have on Gulf of Semedela
(translated by Nina Ujčič)
Nowadays Gulf of Semedela, part of Gulf of Koper, has poor water quality, as it used to in the past,
due to high environmental pollution in hinterland areas. We tried to discover the main causes of pollution of influence areas and sea pollution by studying information on water quality and quality of the
Badaševica River as the major freshwater inflow to the gulf. Due to its geographical position, shallowness
and weak currents the studied part of Gulf of Semedela is a sensitive area with a low self-cleaning capacity, which consequently makes the impact of different pollutants on the water quality even stronger.
The research has confirmed the connection between the pollution of the Badaševica River and Gulf
of Semedela, which means that the river is the main cause of pollutant inflow as it is the major water
inflow to the gulf. Its dynamics of water masses have a great impact on physical, chemical and biological properties of the gulf.
Analyzed physico-chemical and microbiological characteristics of Badaševica and seawater of the
Gulf of Semedela show extremely similar dynamics, as well as the two water bodies are over-burdened.
The sea is degraded by nutrient overloading causing eutrophication, and faecal water pollution. In the
period 2000–2009 nutrient (especially nitrate) concentrations exceeded the permissible value in the
river ecosystem. They were higher in winter-spring period when they reached the average value of
about 25 mg/l, while summer concentrations reached average value of about 3.72 mg/l. In the Gulf of
Semedela higher concentrations of nutrients also occurred in the winter and in the early spring period, during the period of increased influx of fresh water. Increased concentrations of nutrient salts of
nitrogen have an effect on increasing production and phytoplankton biomass, resulting in eutrophication. It occurs during greater flows of Badaševica, when phytoplankton biomass and primary
production are high. The eutrophic nature of gulf is indicated by trophic state index (TSI from 2.13 and
5.62) and by flora and fauna of the gulf. The developed aquatic vegetation of primarily nitrophylic algae
is an indicator of highly eutrophic environment. Thus, in the Gulf of Semedela appear different nitrophylic species such as sea lettuce (Ulvarigida), Ceratiumsp. Enteromorphaspp. and Cladophorasp. Many
animal organisms are only in the form of shells (molluscs) and tubes (polychaetes), which indicate an
impoverished fauna with poor taxonomic diversity.
Assessment of faecal contamination of the gulf is, due to non-implementation of monitoring of faecal pollution in the gulf itself, estimated on the basis of faecal contamination of river Badaševica. It has
been heavily polluted with sewage water, which is evident from the presence of faecal coliforms. The
number of faecal coliforms (in the period 2000–2006) ranged around 20,000 cfu/100 ml, but that number significantly increased during the summer months.

35

Mojca Poklar, Valentina Brečko Grubar

Geografska presoja vplivov kmetijstva in poselitve …

The main sources of direct pollution of the Badaševica River and consequently of Gulf of Semedela
are fugitive municipal wastewater discharges from settlements as well as from economic activities and
leachate from agricultural lands. First relates to lack of developed sewerage system and lack of sewerage network connectivity, leading to the pollution of Badaševica with faecal coliform bacteria, which
is most evident during the low summer flow of the river. At that time, concentrations of faecal coliform
bacteria arise especially in the estuary, which has a negative impact on humans as such waters are completely unsuitable for tourism and recreation. Fugitive municipal wastewater discharges are also
a source of nutrients and they have an influence on the eutrophication of the river and of the gulf.
The second main source, leachate form agricultural lands, is a consequence of intensive agriculture land use in the Badaševica river basin, involving an excessive use of fertilizers and pesticides. The
biggest problems are the unused nutrients and residues of pesticides that infiltrate into the Badaševica
and finally end in the gulf. Nitrogen intake in the marine environment means an additional »fertilization«
of naturally enough rich sea. Like waste waters, it causes, at appropriate conditions, excessive growth
of phytoplankton and bottom algae. Consequences mainly affect tourism and fishing, as, during the
blossoming, water becomes cloudy and it can develop toxic species of unicellular algae.
Pollution with heavy metals of water and sediment in Gulf of Semedela is a consequence of long-term
polluted industrial wastewater discharges. Today, their presence is observed in water and in organisms
and represent a significant threat to the environment and biological diversity of the area.
To improve water quality clean freshwater inflow is needed in our opinion, which means it is necessary to decrease the number of pollution sources in the Badaševica River and ensure regular quality
monitoring. The priority is therefore to connect all water consumer facilities in the river basin to a sewer
network and a wastewater purification plant as well as reduce farming intensity.
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