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POVZETEK  
 
Marikulture, v katerih gojijo ribe, so lahko vzrok za veliko lokalno onesnaženost morja. 
Kopičenje neporabljene hrane in ribjih iztrebkov pod in v neposredni okolici ribjih kletk 
vpliva predvsem na biokemijske procese v sedimentu in na abundanco 
mikroplanktontov. V Piranskem zalivu, kjer se nahaja ribogojnica, smo julija 2006 na 18 
merilnih mestih na in v sedimentu pod kletkami merili biomaso mikrofitobentosa kot 
koncentracijo klorofila a in njegovih razpadnih produktov feopigmentov ter redox 
potencial. Koncentracije klorofila a v sedimentu so nihale od 3,9 mg/m2 in 28,1 mg/m2, 

koncentracije feopigmentov pa od 9,4 mg/m2 in 35,2 mg/m2. Z meritvijo redox 
potenciala v sedimentu pod kletkami smo preučevali kakovost sedimenta. Redox 
potencial smo merili na 6 merilnih mestih, vrednosti so nihale od - 405 mV do + 127 
mV. Na merilnem mestu v središču kletke smo z negativno vrednostjo redox potenciala 
lahko zaznali odsotnost kisika. Vplive ekskrecije in prekomernega hranjenja rib na 
povečano hitrost rasti planktonskih mikroorganizmov smo določevali z inkubacijo le-teh 
v pol zaprtem sistemu dializnih vrečk. Eksperiment in situ je trajal od 21. do 26. julija 
2006 na 4 merilnih mestih. V vzorcih smo merili klorofil a, feopigmente ter določevali 
biomaso bakterij. Rezultati meritev koncentracije klorofila a in feopigmentov v 
nefiltrirani morski vodi in filtrirani morski vodi so pokazali povišane vrednosti merjenih 
parametrov v bližini ribogojnice, ki pa se z oddaljenostjo od vira onesnaženja 
zmanjšujejo. Celokupno število heterotrofnih planktonskih bakterij v vzorcih dializnih 
vrečk z nefiltrirano morsko vodo je najvišje na merilnem mestu v bližini ribogojnice, v 
vzorcih s filtrirano morsko vodo pa je število bakterij na tem mestu najnižje. Z merjenimi 
parametri smo potrdili negativni vpliv ribogojnice na morski ekosistem v neposredni 
bližini kletk, ki pa se z oddaljenostjo zmanjšuje.  
 
Ključne besede: marikultura, klorofil a, feopigmenti, redox potencial, Piranski zaliv 
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SUMMARY 
 
Maricultures, in which fish are being bread, can be a cause of local sea pollution. Piling 
the fish faeces and unused food under and in nearest surroundings of cages effects the 
biochemistry of sediments and the abundance of microphytobenthos. In the Bay of 
Piran, where the fish farm farm is located, we measured the biomass of 
microphytobenthos as a concentration of chlorophyll a and its decomposing products 
phaeopigments, on 18 stations in June 2006. Concentrations of chlorophyll a in 
sediment varied from 3,9 mg/m2 to 28,1 mg/m2, concentrations of phaeopigments 
varied from 9,4 mg/m2 to 35,2 mg/m2. With measuring the redox potencial in the 
sediment under cages, we studied the quality of sediment. Redox potencial was 
measured on 6 stations and values varied from - 405 mV to + 127 mV. On the station 
under the centre of cages we detected negative values of redox potencial, which 
indicate oxygen deficiency. We determinated influences of fish faeces and excessive 
feeding on increased growth of planktonic microorganisms with incubation in dialysis 
bags. Experiment in situ lasted from 21st to 26st July 2006 on 4 stations. Concentrations 
of chlorophyll a, phaeopigments and bacteria biomass .were measured. Results of 
measurements of pigments in unfiltered sea water and filtered sea water indicate 
higher values in the immediate vicinity of cages, decreasing with distance. The number 
of the population of heterotrophic planktonic bacteria from dialysis bags with unfiltered 
sea water was the highest in the station next to the centre of cages and the lowest in 
samples with filtered sea water in the same station. Through the measured parameters 
we proved the negative influence of fish farm on the ecosystem nearby the fish cages, 
decreasing with distance.  
 
Key words: mariculture, chlorophyll a, phaeopigments, redox potecial, Bay of Piran 
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DEFINICIJE POJMOV IN KRATIC 
 

Akvakultura – gojenje različnih vrst organizmov v vodnem okolju. Lahko je 
sladkovodna, braktična ali morska. Organizmi so prvenstveno alge, mehkužci, raki in 
ribe. 
 
Marikultura – gojenje živalskih in rastlinskih organizmov v morskih ekosistemih. 
 
SCUBA potapljači – Self-Contained Underwater Breathing Apparatus - potapljanje s 
pomočjo dihalnih aparatov. 
 
ECASA projekt – An Ecosystem Approach for Sustainable Aquaculture – 
ekosistemski pristop za trajnostno akvakulturo. 
 
Ekosistemski pristop – celovito, integrirano vodenje človeških aktivnosti, ki naj 
temeljijo na najboljšem dosegljivem znanju o ekosistemu in njegovi dinamiki z 
namenom ugotoviti in odpraviti vplive, ki ogrožajo morske ekosisteme, z drugimi 
besedami, doseči je potrebno trajnostno rabo ekosistemskih dobrin in uslug ter 
ohranjati njihovo integriteto. 

 
MBP – Morska biološka postaja. 

 
REDOX potencial – oksidacijsko–redukcijski potencial. 

 
DAPI – 4, 6-diamino-2-fenildiol, fluorescentno barvilo. 

 
DOC – Dissolved organic carbon – raztopljeni organski ogljik. 

 
DON – Dissolved organic nitrogen – raztopljeni organski dušik. 

 
DOP – Dissolved organic phosphorus – raztopljeni organski fosfor. 

 
ABUNDANCA – količina in gostota kake rastlinske vrste v rastlinski združbi. 
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1 UVOD 
 
Že leta 1798 je Thomas Malthus v delu Essay on the principle of population zagovarjal 
misel, da svetovno prebivalstvo raste hitreje kot zaloge hrane, ki so nujno potrebne za 
njegov obstoj. V delu je napovedal neizbežnost pomanjkanja hrane, ki pa se zaradi 
razvoja industrije in kmetijstva ni povsem uresničila (Malthus 1798). Sočasno so začeli 
kot možen izvor hrane vse bolj vključevati morje. Ribištvo se je hitro razvijalo in 
omogočalo ulov velikih količin morskih živali. Današnja predvidevanja o številčni rasti 
človeštva opozarjajo, da bomo morali v prihodnje zagotoviti še večjo količino hrane. 
Povečevanje obdelovalne zemlje in pridelave s pomočjo umetnih gnojil ter vztrajno 
izkoriščanje morij in oceanov bodo povzročili spremembe ekosistemov. 
 
Vzporedno z upadanjem svetovnega ribolova se je razvijala akvakultura, kot posledica 
pretiranega razvoja ribištva. Pri gojenju organizmov v vodah (akvakultura) in v morju 
(marikultura) se habitati ne spreminjajo, saj se organizme vzgaja samo za namen 
prehrane. Z gojenjem morskih organizmov se proizvede velike količine živalskih 
beljakovin, ki so potrebne v prehrambeni industriji. Marikultura ima tudi negativne 
posledice na okolje z vnosom odvečne hrane in ekskrecijskih produktov. Kopičenje 
odvečne hrane in fecesa rib v vodi in na sedimentu pod ribjimi kletkami, je poleg 
uporabe farmacevtskih sredstev, velik problem marikulture posebno v zaprtih zalivih, 
kjer izmenjava vode ni dovolj velika. Širjenje in stopnja organskega onesnaženja je 
odvisna od vodnih tokov, turbulenc, globine morja ter hitrosti in količine sedimentacije 
organske snovi na dno. V Sloveniji se širi predvsem gojenje školjk (užitna klapavica 
Mytilus galloprovincialis) in rib (brancin Dicentrachus labrax in orada Sparus aurata). 
Na kvaliteto morske vode na slovenski obali, poleg marikulture v Piranskem zalivu, 
vpliva veliko antropogenih dejavnosti, ki se izvajajo na naši (pre)kratki obali. Potrebno  
je stalno spremljanje kakovosti vode za določevanje in proučevanje vplivov 
antropogenih dejavnosti, na samo gojišče ter na morski ekosistem in njegove ekološke 
spremembe. Z izbiro pravilne lokacije, števila gojenih rib, ribje hrane in drugih 
dejavnikov, lahko zmanjšamo vpliv marikulture do te mere, da ne preseženo nosilne 
kapacitete morja in s tem ravnovesja v morskem ekosistemu. Pri izbiri lokacije za 
postavitev marikulture v zalivih, se srečujemo tudi s konflikti uporabe prostora z drugimi 
dejavnostmi človeka (šport, rekreacija, plovne poti,…). 
 
 

1.1 Cilji diplomskega dela 
 
Cilj diplomskega dela je določiti vplive gojenja rib na ekosistem sedimenta in morske 
vode v neposredni okolici gojišč v Piranskem zalivu. V ta namen smo izvedli vzorčenje 
sedimenta pod in v neposredni okolici gojitvenih kletk. V zgornjem sloju sedimenta smo 
določali klorofil a in feopigmente, v samem sedimentu pa smo izmerili vrednosti redox 
potenciala. Vplive ekskrecije in prekomernega hranjenja rib na povečano hitrosti rasti 
planktonskih mikroorganizmov smo testirali s pomočjo inkubacije le teh v pol zaprtem 
sistemu dializnih vrečk (in situ eksperiment). Določevali smo biomaso bakterij, klorofil a 
in feopigmente ter izračunali porast v vsakem vzorcu v dializnih vrečkah. S podatki iz 
meritev sedimenta ter vodnega stolpca bomo ocenili vpliv marikulture na okolico.  
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2 TEORETIČNE OSNOVE 
 
 

2.1 Pomen marikulture v svetovnem merilu 
 
Akvakultura je ena izmed najhitreje rastočih prehrambenih panog v svetu v zadnjih 
desetih letih. 10 % letna rast je stalna že od leta 1984 in visoka v primerjavi z 3 % 
rastjo v mesni industriji in le 1,6 % rastjo v ribištvu. Visoka pričakovanja o širitvi te 
panoge iz 80-ih in 90-ih letih so se uresničevala že v letu 1995, ko je bilo vzgojenih 
27,7 milijonov ton rakov, školjk, vodnih rastlin in rib. V istem času ribištvo ni imelo 
znatnejšega povečanja količine ulovljenih organizmov. Od okoli 300 različnih vrst, ki se 
jih goji v akvakulturi, le 22 vrst predstavlja 80 % celotne proizvodnje. Večina so 
filtratorji, herbivori, omnivori ter nekaj karnivornih vrst (lososi). Pri ribah prevladujejo 
ciplji s produkcijo 10,3 milijonov ton. Hitra rast proizvodnje vodnih rastlin je v glavnem 
na Bližnjem vzhodu. Pri mehkužcih se najbolj razširjajo pokrovače in klapavice, 
medtem ko produkcija ostrig pada, v glavnem zaradi onesnaževanja okolja. Tudi 
produkcija rakov ne narašča predvsem zaradi okoljskega onesnaževanja in problema 
virusnih bolezni (Katavić, 1999). 
 
Globalna produkcija ribolova in akvakulture ter zaloga ribje hrane je trenutno največja v 
zgodovini in igra pomembno vlogo pri zalogah hrane, saj prispeva več kot 15 % 
živalskih proteinskih zalog. Kitajska ostaja največji proizvajalec, z 41,6 milijoni ton  
proizvodnje rib v letu 2000 (17 milijona ton z ribolovom in 24,6 milijona ton z 
akvakulturo), kar zagotavlja količine 25 kg na prebivalca. Ker pa je bil s strani 
strokovnjakov že večkrat izražen dvom o pristnosti količin proizvedenih na Kitajskem, jo 
v globalnih statistikah ponavadi obravnavamo posebej. Drugje po svetu je prebivalstvo 
naraščalo hitreje kot proizvodnja ribje hrane, le da razlika ni povsod enaka, saj se je  
poraba ribje hrane po nekaterih državah in regijah povišala, medtem ko je ponekod 
ostala enaka ali se je celo malce znižala. V letu 2000 se je globalni ribolov, brez 
Kitajske, vrnil na količine iz leta 1990. Količine okoli 78 milijonov ton so se zmanjšale 
zaradi naravnih katastrof in lokalnih prelovov. V severozahodnem Pacifiku so je 
količina ulovljenih rib z 12 milijonov ton v letu 1970 do leta 2000 podvojila. Kitajska je 
svoje 2,5 kratno povečanje ulova med letoma 1990 (17 milijonov ton) do 2000 ustvarila 
na račun zmanjšanja ulova ostalih držav v tej regiji v istem obdobju. Razlike v ulovljenih 
količinah v zadnjih 10 letih lahko pripišemo padcu in obnovi naravnih populacij, ki so 
sledile po orkanu El Niñjo v letih 1997 in 1998. Ulov je v letih 1998 do leta 2000 narasel 
z 79,2 milijona na 86,0 milijona ulovljenih rib. Če odštejemo Kitajsko, pa se je ulov leta 
2000, glede na leto 1995, zmanjšal za 5 % (FAO, 2002). 
 
Pritisk ribolova na naravno okolje se nadaljuje in postaja vedno močnejši. Območij, kjer 
ni več rib zaradi prelova, je vedno več. Območja, ki so stabilna ali se obnavljajo, 
naraščajo izredno počasi. Ocenjeno je, da je 25 % območij z zalogami morskih rib, za 
katere so na voljo informacije, izčrpanih. 47 % območij je že doseglo maksimum ulova, 
ki ga območje še prenese. Zato ni mogoče pričakovati nadaljnjega povečevanja ulova, 
saj bodo zaloge rib vedno manjše in ulov se bo zniževal. Če v morskem ribištvu ne 
bodo ukrepali v smeri popravljanja situacije in obnavljanja svetovnih zalog rib v morjih, 
se lahko proces umiranja morij nadaljuje. Ukrepi obnavljanja morajo biti drastični in 
dolgotrajni ter morajo odpravljati pogoje, ki so vodili v prelov (FAO, 2002). 
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Slika 1: Razmerja med ulovljenimi in vzgojenimi organizmi v obdobju 1990-1995 (FAO, 
1997).  

 
K prelovu so najbolj pripomogle tehnološke izboljšave in novejše metode lova (sonarji) 
ter neprestano naraščanje prebivalstva, ki povečuje zahteve po količinah morske 
hrane.To se odraža v porastu količine rib za prehrano na prebivalca z 12,3 kg/leto v 
1976 na 15,2 kg/leto v 1996 (FAO, 2000).  
 
Regionalne, kulturne in zgodovinske lastnosti so pripomogle k razvoju in obsegu 
akvakulture povsod po svetu. Zgodovinska tradicija gojenja rib na Kitajskem, v Indiji, 
Kambodži in Indoneziji je veliko pripomogla k statusu Azije kot vodilne proizvajalke (več 
kot 90 %) v akvakulturi. Vendar večji del tega prispeva Kitajska, saj ima Azija brez 
Kitajske samo 4,4 letno razmerje rasti, medtem ko ima Evropa 3,9 in severna Amerika 
3,6. Prav tako je v Afriki in Latinski Ameriki ekspanzija akvakulture občutnejša (FAO, 
1997).  
 
Človeštvo porabi manj kot 1 % kopenske primarne produkcije (organska snov), skupno 
132 bilijonov ton in manj kot 0.02 % od 82 bilijonov ton primarne produkcije oceanov 
(ribji ulov se smatra kot sekundarna potrošnja). Zaradi izboljšanja hrane za gojenje 
živali, ribe lahko nadomestijo kopenske živali v prehrani ljudi. Na primer, sto kilogramov 
hranil proizvede 30 kilogramov rib in le 15 kilogramov svinjine. V tem pogledu ima 
marikultura boljši izkoristek primarne produkcije kot živinoreja. Statistike FAO kažejo 
rast v marikulturnem sektorju z okoli 9 milijonov ton v letu 1990 na več kot 23 milijonov 
ton v letu 1999. Vendar je ta porast rezultat višje produkcije le nekaterih vrst, kar lahko 
vpliva na biodiverziteto, saj se bodo povečevale le populacije komercialno uporabnih 
vrst (UNEP Tech. report No. 12, 2004).  
 
Svetovna marikulturna letna rast brez Kitajske je 5,4 %. Po podatkih naj bi bila letna 
rast na Kitajskem 14 %. Leta 2000 je več kot polovico svetovne akvakulture prispevala 
vzgoja v morju in braktičnih obalnih vodah. Glavne vrste v braktičnih vodah so raki in 
ribe, medtem ko v morju prevladujejo školjke in vodne rastline (FAO, 2002).  
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Slika 2:  Primerjava deleža skupine vrst med sladko, braktično in morsko vodo (FAO, 
2002). 

 
Marikulturna dejavnost je znana že tisočletja, saj so ribiči v predantični in antični dobi 
pričeli gojiti ulovljene ribe. Na Kitajskem so že v 5. stoletju pred našim štetjem gojili 
ribe, medtem ko so Grki gojili ostrige. Z lažjo dostopnostjo take oblike pridobivanja 
hrane se je marikultura skozi zgodovino razširjala in 450 let nazaj so na Filipinih 
prenesli divje vrste v brakične bazene in jih tam vzgajali. Velik porast so zabeležili v 
marikulturni dejavnosti ravno v zadnjih desetletjih, saj vedno večje potrebe po ribji hrani 
in svetovni problem prelova narekujejo vedno bolj učinkovite in cenovno ugodne 
tehnologije gojenja morskih organizmov. Kljub dejstvu, da so nekateri, okolju nevarni 
vplivi znani, je bilo malo storjenega za takšen razvoj marikulturne industrije, ki bo 
skladen z možnostmi, katere ponuja okolje. Zato se na tem mestu odpira veliko 
področje sonaravnega razvoja marikulturnih dejavnosti. 
 
Z globalnim upadanjem komercialnega ribolova sovpada širjenje marikulture. V 50-ih in 
60-ih letih rasti ni bilo, oziroma je bila minimalna. Do konca 60-ih let je bil letni porast 
približno 5 %, od leta 1990 dalje okoli 8 % in narašča. Za zadovoljevanje potreb na trgu 
bo morala proizvodnja do leta 2010 narasti za 15,5 × 106 ton (1998: 122 × 106 ton 
ulovljenih in vzgojenih rib skupaj) (FAO, 2000). 
 
Do leta 1980 so z 98 % v marikulturi prevladovale tri vrste: japonska alga ali komba 
(Laminaria japonica), škrlatna ločika ali norja (Porphyra tenera) in klapavica (Mytilus 
edulis). Kasneje se je povečala tudi produkcija kozic (Penaneous monodon in P. 
chinensis), školjk (Ostea spp., Solen constricta, Argoipecten spp., Haliotis discuss 
hannai in H. diversidor) in rib (FAO, 2002). 
 
Tabela 1 predstavlja najpomembnejše vrste organizmov v marikulturah v letu 2000. 
 

Tabela 1: Najbolj množično gojene vrste organizmov v marikulturah z letno 
proizvodnjo, gojitvenim okoljem in državami proizvajalkami (UNEP Tech. report No. 12, 
2004). 

 
Vrsta 

Letna 
proizvodnja 

(ton) 

Gojitveno 
okolje 

Vodilne 
države 

Japonski rjava alga (Laminaria japonica) 4.580.056  m Kitajska, 
Japonska 

Pacifiška skodelasta ostriga (Crassostrea 
gigas) 

3.944.042 m, b Kitajska, 
Japonska 

»se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 
 

Vrsta 
Letna 

proizvodnja 
(ton) 

Gojitveno 
okolje 

Vodilne 
države 

Japonska školjka (Ruditapes philippinrum) 1.693.012 m, b Kitajska, 
Italija 

Pokrovča (Patinopecten yessoensis) 1.132.866 m Kitajska, 
Japonska 

Ločika-alga (Porphyra spp.) 1.010.963 m Kitajska, 
Japonska 

Atlantski losos (Salmo salar) 883.448 m, b Norveška, 
Čile 

Losov rog (Eucheuma cottonii) 604.600 m Filipini 
 

Velika bela kozica (Penaeus monodon) 571.497 m, b Tajska, 
Indonezija 

Klapavice (Mytilus edilus) 458.558 m Španija 
 

Krvavi volek (Anadara granosa) 319.382 m Kitajska, 
Malezija 

Wakame alga (Undaria pinnafitida) 311.105 m Koreja, 
Japonska 

Mesna kozica (Penaeus chinensis) 219.152 b, m Kitajska, 
Koreja 

Rdeče morske trave (Kappaphycus spp. & 
Eucheuma spp.) 

205.277 m Indonezija 

Ameriška postrv šarenka (Oncorhynchus 
mykiss)  

153.340 m, b Čile, 
Norveška 

Belonogi rakec (Penaeus vannamei) 143.737 b, m Ekvador, 
Mehika 

Japonski rumenorep (Seriola 
quinqueradiata) 

137.328 m Japonska, 
Koreja 

Užitna klapavica (Mytilus galloprovincialis) 117.271 m, b Italija, 
Francija 

Ameriški srebrni losos (Onchorhynchus 
kisutch) 

108.626 m Čile, 
Japonska 

Zelena klapavica (Perna viridis) 87.533 m Tajska, 
Filipini 

Orada (Sparus aurata) 87.106 m, b Grčija, 
Turčija 

Rdeča orada (Pagrus major) 82.811 m Japonska, 
Koreja 

Novozelandska klapavica (Pena canaliculus) 
 

76.000 m Nova 
Zelandija 

Brancin (Dicentrarchus labrax) 
 

52.817 m, b Grčija, Egipt 

Rdeča alga Gracilaria (Gracilaria spp.) 52.674 m, b Čile, 
Vietnam 

Trda ladinka (Mercenaria mercenaria)  
 

50.685 m, b Tajvan, ZDA 
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Seznam ne vključuje morskih vrst, kot so mlečnica in cipelj, ki jih gojijo v brakičnih 
vodah na celini in sladkovodnih vrst, ki jih gojijo v brakičnih ali morskih vodah. V 
brakičnih vodah dominirajo rakci, ribe in školjke. V morskem okolju pa prevladujejo 
makroalge (Japonska rjava alga) in mehkužci (Pacifiška skodelasta ostriga). Velik del 
prispevajo tudi ribe, predvsem lososi (UNEP, Tech. report No. 12, 2004). 
 
 

2.2 Mediteran 
 
Zgodovina akvakulture v mediteranskem prostoru sega v 6. stoletje pred našim 
štetjem, zato lahko štejemo to območje kot pionirja akvakulture. Marikultura je relativno 
mlajša kot sladkovodna akvakultura. Po Evropi se je začela širiti šele v 80-ih letih z 
gojenjem lososov, predvsem v Severni Evropi. Pozitivni rezultati gojenja lososov v 
plavajočih kletkah so povzročili prenos načina gojenja tudi v mediteranske države. 
Dolgo časa je v marikulturi obstajal problem dobave mladic, kar je zadrževalo razširitev 
industrijske marikulture, saj je bilo ikre morskih rib in majhne larve težko gojiti v okolju, 
podobnem naravnemu. Visoko rast gojenja morskih rib v zadnjem desetletju lahko 
pripišemo izredni širitvi gojitvi orade in brancina v kletkah ter neprestanim izboljšavam 
tehnik gojenja mladic, kar je prispevalo k zniževanju stroškov. Okoli 600 intenzivnih 
ribogojnic brancina in orade deluje v mediteranskem prostoru s produkcijo 80.000 ton 
in 300 milijonov mladic. Nekaj ribogojnic presega produkcijo 500 ton letno. Tudi 
ribogojnic s produkcijo od 100 do 300 ton ni veliko, saj večina pridela manj kot 50 ton 
letno. V Mediteranu je tudi 10 % ribogojnic, ki same vzgajajo ribje potomstvo, a nobena 
nima celostne predelovane dejavnosti (UNEP, Tech. report No. 140, 2004). 
 
Glavni problemi, s katerimi se srečuje marikulturna dejavnost so: 

• zniževanje prodajne cene rib na račun donosnosti (v Italiji, ki je s 60 odstotki 
največja porabnica rib v Evropi, je bila cena rib leta 1988 trikrat višja kot je 
danes), 

• pomanjkanje genetsko izboljšanih vrst (kvaliteta mesa in oblika rib sta le del 
sprememb, ki bi jih radi vnesli v populacije gojenih rib), 

• odvisnost gojenja rib od ribištva (ribje meso in olja) pri karnivornih vrstah, 
• pomanjkanje raznolikosti vrst in končnih produktov (nižja cena za hitro rastoče 

vrste in višja cena na trgu za počasneje rastoče vrste), 
• zmanjšanje produkcije školjk v južni Evropi (Španija), 
• tekmovalnost med uporabniki obale za prostor 
• naraščajoča zaskrbljenost javnosti o okoljski neoporečnosti pridelave hrane in 

ohranjanju kakovosti morske vode (UNEP, Tech. report No. 140, 2004). 
 
Količinski delež, ki ga Mediteran prispeva k svetovni proizvodnji, je 5,1 odstoten. Hiter 
razvoj v marikulturi lahko pripišemo dobrem poznavanju reprodukcije rib, 
raziskovalnemu razvoju in tehnološkim inovacijam na tem področju, izboljšanju sestave 
hrane, namenjene gojenim organizmom ter seveda povečanju potreb po morski hrani. 
Povprečna poraba morske hrane v Mediteranu znaša 18 kg per capita in je podobna 
količinam drugje po svetu, z velikimi odstopanji po posameznih državah (UNEP, Tech. 
report No. 140, 2004). 
 
Glavni vrsti rib, ki se gojita v mediteranskem prostoru sta brancin in orada. Iz 
primerjave rasti količin rib po vrstah med letom 1988 in 1998 lahko povzamemo, da je 
količina gojenega brancina narasla za 20-krat, količina gojene orade za 25-krat. 
Količina gojenega ciplja se je povečala 3,3-krat, vseh ostalih rib je narasla za 16-krat. 
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Tako je produkcija gojenih morskih rib v letu 1988 znašala 9.800 ton, medtem ko je 
produkcija v letu 1998 narasla na 96.500 ton. V skupini mehkužcev je količina ostrig in 
klapavic med letoma 1988 in 1998 ostala skoraj nespremenjena, medtem ko se je 
količina drugih dvolupinastih školjk povečala za 12-krat. Proizvodnja vseh ostalih školjk 
se je povečala za 29-krat. Proizvodnja skupin rakov je padla z 1.300 na 300 ton. V tem 
obdobju se je v mediteranskem prostoru začela tudi proizvodnja alg in je leta 1998 
znašala 5.000 ton (UNEP, Tech. report No. 140, 2004). 

 
Slika 3: Delež proizvodnje marikulture v evropskih državah v letu 2000 (UNEP, Tech. 
report No. 140, 2004). 

Države, ki v marikulturni pridelavi v Mediteranu  prednjačijo, so Grčija, Španija, Italija in 
Turčija. Grčija predstavlja 47 % intenzivne marikulture v Mediteranu. Proizvodnja 
mehkužcev v pol intenzivni in ekstenzivni obliki je v obdobju med 1990 do 2000 z 5.800 
ton narasla na 28.100 ton letno. Število gojišč školjk je naraslo s 5 v letu 1980 na 346 v 
letu 1998. Večina marikultur v Španiji je v obliki pol-intenzivnih in ekstenzivnih školjčišč. 
Proizvodnja školjk v letu 2000 je bila 280.000 ton, količina proizvedenih rib v istem letu 
pa le 11.100 ton. Med ribami prevladujejo robec (Scophthalmus maximus), brancin in 
orada. V zadnjih letih narašča tudi količina modre tune, saj je od leta 1990 do leta 2000 
proizvodnja narasla z 31 ton na 3.400 ton. V Italiji so leta 2000 vzgojili 15.800 ton rib 
(prevladujeta orada in brancin) in 141.000 ton školjk v letu 1999. Tudi Turčija je v 
zadnjih letih izredno napredovala, saj je proizvodnja s 1.750 ton od leta 1992 narasla 
na 25.500 v letu 2000. Skupno je v Mediteranu proizvodnja rib in rakov narasla s 6.000 
ton v letu 1990 na 124.000 ton v letu 2000 (UNEP, Tech. report No. 140, 2004). 
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Tabela 2: Trend sprememb med ribolovom in marikulturo v Evropi od leta 1988 do 
2000 (podatki za države: Belgija, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Irska, 
Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Španija, Švedska in Velika Britanija) 
(FAO, 2002). 

Dejavnost 1988 1992 1996 2000 
marikultura (1.000 ton) 714 686 889 1.047 
globalni delež (%) 15,7 11,2 8,2 7,4 
morski ulov (1.000 ton) 7.037 6.570 6.507 5.861 
globalni delež (%) 8,5 8,3 7,6 6,8 
zaloga per capita (kg) 21,5 22,7 23,5 ni podatka 
 
 

2.3 Marikultura v Sloveniji 
 
V Sloveniji se marikultura širi, predvsem gojenje školjk (užitna klapavica Mytilus 
galloprovincialis) in belih rib (brancin Dicentrarchus labrax in orada Sparus auratus). 
Letna proizvodnja bele ribe v Sloveniji že od leta 1990 zelo niha (FAO-Slovenia). 
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Slika 4: Marikulturna proizvodnja v Sloveniji od leta 1992 do 2005 (FAO-Slovenia). 

 
Ribogojnica, kjer so potekale meritve, leži v notranjem delu Piranskega zaliva in je last 
družinskega podjetja FONDA.SI, ribogojstvo, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Od 
podjetja Mariva so jo odkupili leta 2003 skupaj z nekaj nasadi školjk. Trenutno vzgajajo 
dve vrste bele ribe, brancina in ostriža, vendar imajo v načrtu pridelovati še druge vrste 
rib (orada, romb) in školjk.  
 
Ribogojnica Fonda leži na najbolj južni točki slovenskega morja: 45°29’12” severno in 
13°34’ 50” vzhodno. Na jugovzhodu je obala Savudrij skega rta, na jugu in vzhodu pa je 
obala sečoveljskih solin. Ribe vzgajajo v prosto lebdečih mrežastih kletkah sredi 
ribolovnega rezervata. Redno izmenjavanje sveže morske vode, nenehno gibanje, 
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značilno lokalno podnebje ter nižja slanost morja v tem delu Piranskega zaliva 
blagodejno vplivajo na kakovost in čvrstost ribjega mesa. Ribe krmijo ročno samo z 
najkakovostnejšo in najdražjo hrano na tržišču (Biomar), ki je nastala izključno iz 
morskih živali in rastlin. V nasprotju z večino drugih ribogojnic ne uporabljajo toksičnih 
sredstev proti obraščanju mrež z morskimi organizmi, temveč mreže čistijo ročno. 
Antibiotike uporabljajo zelo redko in samo na mladicah, medtem ko so starejše ribe 
prepuščene naravni selekciji. Po podatkih družinskega podjetja FONDA.SI imajo 
njihove ribe tudi do 16-krat manj živega srebra kot divje ribe istih vrst (FONDA.SI d. o. 
o.). 
 

 
Slika 5: Kletke ribogojnice družinskega podjetja Fonda (FONDA.SI d. o. o.). 

Ribogojnica Fonda ima 20 okroglih kletk s premerom 12 metrov in 8 kletk s premerom 
8 metrov, ki dosežejo globino od 6 do 8 metrov pod gladino morja. Kletke so 
postavljene v tri vrste, ki so med seboj oddaljene 50 metrov. Kletke same so oddaljene 
med seboj od 4 do 8 metrov. Skupna površina ribogojnice znaša 40.000 m2, od tega 
kletke zasedejo 2.019 m2. Skupen volumen kletk je 11.040 m3 (FONDA.SI d. o. o.). 
 
Začetna teža mladic je 5 do 8 g. Po štiri letnem gojenju njihova teža naraste na 800 do 
1.000 g. Razmerje hrana/rast na tej ribogojnici znaša od 2 do 2,4 (FONDA.SI d.,o. o.). 
 
Trenutno pridelajo 70 ton brancinov, v nekaj letih jih bo že 100 ton, saj so mladice v 
glavnem že v morju. Njihov dolgoročni cilj je doseči 200 ton z najnižjim možnim vplivom 
na okolje (FONDA.SI d. o. o). 
 
Ribogojnica je postala zatočišče za množico rib in drugih morskih organizmov. Našteli 
so preko trideset vrst rib, ki se zadržujejo na območju ribogojnice, pri tem pa se hranijo 
s hrano, ki pade izven ribogojnih kletk. Medtem ko se majhne ribice skrivajo pred 
plenilci med nasadi školjk in mrežami, se večje ribe tu prehranjujejo in drstijo. Na 
sidrišča vrvi, s katerimi so na dno pritrjene kletke, in na ostale dele ribogojnice se 
primejo številne druge živali, od plaščarjev do raznih mnogoščetincev (FONDA.SI d. o. 
o.). 
 
 

2.4. Načini gojenja 
 
Gojenje se ponavadi izvaja v ogradah, v umetnih jezerih in kanalih s tekočo morsko 
vodo in na odprtem morju. Najpogosteje se uporablja gojenje v kletkah ob obali in na 
odprtem morju. Kletke so lahko plavajoče, pritrjene ali potopljene. Kletke bliže obali so 
ponavadi locirane v plitvih zalivih, kjer so varovane. Vendar pa je na takih lokacijah 
slabše kroženje morske vode, kot pri kletkah na odprtem morju. Pri tem načinu gojenja 
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je zmanjšanja kvaliteta okoliške vode, zmanjšana biodiverziteta morskega dna pod 
kletkami, povečan prenos bolezni, vnos antibiotikov in pobegi rib iz klet. Ti vplivi so 
lahko zmanjšani z ustreznim managementom, pravilno izbiro lokacije gojenja in 
neprekinjenim monitoringom. Kletke dalj od obale so na lokacijah z večjo morsko 
globino in so bolj izpostavljene vremenskim vplivom (nevihte), vendar imajo boljšo 
izmenjavo vode. Največje tveganje za gojenje stran od obale so pobegi rib z kletk. 
Celoten vnos hranil je enak ali celo večji kot pri obalnih lokacijah, vendar zaradi 
večjega mešanja tega vpliva ni čutiti (UNEP, Tech. report No. 12, 2004). 
 
Do nedavnega je bil v marikulturi poudarek na hitri širitvi panoge, danes se trend 
obrača k trajnostnemu razvoju. Cilji so usmerjeni v manjšo porabo energije (količine 
hrane) in manjše rabe čistih naravnih virov. Marikulturni razvoj mora biti podprt s 
teoretičnimi in praktičnimi raziskavami na glavnih področjih, kot so prehranjevanje, 
genetika, zmanjševanje pogostosti bolezni, ravnanje s produkti, socialno-ekonomski 
vidik, itd (UNEP, Tech. report No. 12, 2004). 
 
Ena najbolj uporabljanih tehnologij gojenja rib v ujetništvu so odprte viseče mreže, tako 
imenovane ribje kletke. Ribja farma ponavadi vključuje 20 - 80 ribjih kletk na vodni 
površini 0,8 - 2 hektara. Ponavadi je postavljena tam, kjer je intenzivno plimovanje, saj 
velika izmenjava vode omogoča prezračevanje in vzdrževanje visokih koncentracij 
kisika ter odnašanje ribjega fecesa in ostankov hrane, ki padajo skozi mrežo na morsko 
dno. Težave pri gojenju se pojavijo tam, kjer rastno okolje ni dovolj podobno 
naravnemu okolju gojenih vrst (temperatura, slanost, kisik, onesnaževalci,…), kjer 
pobegle ribe iz gojitvenih kletk predstavljajo kompeticijo z avtohtonimi ribami, in kjer so 
plenilci dovolj veliki, da poškodujejo mreže. Pri gojenju rib se pojavljajo tudi visoki 
stroški umetne hrane, ki jo v veliki meri odnesejo tokovi ali pade na dno (20 – 40 %), 
kar predstavlja negativne posledice za okolje. Vsi ti dejavniki vplivajo na visoko 
incidenco bolezni in mortalitete gojenih rib, saj je povprečno % preživetja 80 do 85 
odstotni. Alternativo visečim mrežam predstavljajo zaprti sistemi - rezervoarji s trdnimi 
stenami in kontroliranim dotokom vode in odtokom odpadkov, ki jih naknadno lahko 
očistijo s posebno čistilno napravo, da so efluenti učinkovito predelani in kontrolirani, 
kot pri ribogojnicah na kopnem (UNEP, Tech. report No. 12, 2004). 
 
Večina umetne hrane je narejena iz prostoživečih divjih rib. Približno 31×106 t od 
svetovnega ulova divjih rib se porabi za proizvodnjo živalske hrane, od tega 15 % za 
ribjo hrano (UNEP, Tech. report No. 12, 2004).  
 
Metode in okolja za vzgojo morskih organizmov se razlikujejo glede na skupino živali 
oz. rastlin (UNEP, Tech. report No. 12, 2004): 

1. mehkužci: 
- vertikalna ali obešalna kultura 
- viseča kultura 
- kultura na dnu 
- kultura v kopenskih bazenih 
- »sea ranching« – spuščanje mladic v  

morje, ki se jih kasneje ulovi  
 

2. iglokožci: 
- kulture v bazenih 
- kulture v kletkah 
- »sea ranching« 
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3. raki: 
- kulture v umetnih jezerih 
- kulture v kanalih 
- kulture v kletkah 
- »sea ranching« 

 
4. morske vodne rastline: 
- viseče kulture 
- kulture na dnu 
- kulture v bazenih 

 
5. ribe: 
- kulture v bazenih 
- kulture v ogradah 
- kulture v pretočnih bazenih 
- »sea ranching« 

 
Školjke gojijo predvsem v tropskih in zmernih regijah, odvisno od vrste. V zmernih 
regijah prevladujejo ostrige, pokrovače in klapavice, medtem ko so te vrste v tropskih 
regijah gojene le lokalno in v manjših količinah. Marikultura rakov je najpogostejša v 
tropskih regijah. Nekaj poskusov vzgoje rakov v pretočnih sistemih se pojavlja tudi v 
zmernih regijah. Makroalge, mikroalge in morske trave so najpogosteje gojene v 
zmernih regijah, vendar jih za potrebe kozmetične in prehrambene industrije gojijo tudi 
na območjih s tropskem podnebjem. Iz velikih količin teh rastlin pa nastanejo kasneje 
izdelki iz agarja. Gojenje rib je pogosto tako v zmernih kot v tropskih vodah. Gojenje 
iglokožcev (morska kumara in morski ježek) se izvaja le na lokalnih ravneh Azije, 
Avstralije in severne ter južne Amerike. Drugje ta vrsta marikulture ni tako razširjena 
(UNEP, Tech. report No. 12, 2004).  
 

 
Slika 6: Prikaz odprtega sistema in Sargo rezervoarjev ter njuni vplivi na okolje (Sargo 
reservoir). 
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Zaprt sistem: 
Zaprte sisteme v komercialni marikulturi uvajajo v nekaterih državah (Francija) kot 
alternativo za intenzivno gojenje. Teoretično ga lahko postavimo kjerkoli, če uporabimo 
umetno narejeno morsko vodo, saj zagotavlja visoko kvaliteto produktov. Ta 
tehnologija je tudi prijaznejša do okolja v primerjavi z kletkami na obali. Vendar morajo 
biti investicija in obratovalni stroški nižji, da je sistem lahko donosen. Po drugi strani 
ima ta sistem prednost samovzgoje novih mladic, katerih nadaljnja reja lahko poteka v 
obstoječih sistemih, v katerih voda in toplota ne predstavljata velikega stroška (Katavić, 
1999). 
 
Kletke: 
Marikultura v kletkah se je začela na Japonskem v 50-ih letih. Glavna ekspanzija tega 
načina gojenja je bila v zadnjih dveh desetletjih v severni Evropi v ribogojnicah lososov. 
Gojenje v kletkah predstavlja 60 % v načinu gojenja v priobalnem pasu, v Mediteranu 
je kar 90 % ribogojnic, ki v kletkah  gojijo orado in brancina. Glavne prednosti takega 
načina gojenja v primerjavi z običajnim sistemom na kopnem so nižji stroški vloženega 
kapitala in preprostejši management. Tveganje je večje zaradi občutljivosti sistema pri 
naravnih katastrofah (Katavić, 1999). 
 
Polikultura: 
Gojenje dveh ali več vrst živalskih ali rastlinskih organizmov z različnih trofičnih nivojev 
v enem sistemu ima dolgo tradicijo v sladkih vodah na Kitajskem (UNEP, Tech. report 
No. 12, 2004). Celostno akvakulturo dosežemo tudi s kombiniranjem ribogojnice s 
filtratorskimi organizmi (polikultura klapavice in lososa) ali ribogojnice z makroalgami 
(polikultura Gracillria in lososa), ki jih namestimo na školjčnih vrveh, v košarah ali na 
biofiltrih v neposredni okolici ribogojnice. Polikulture povečajo privzem raztopljenih 
hranil in zmanjšujejo njihovo koncentracijo v vodnem stolpcu ter posledično na 
sedimentu (MBP predstavitev projekta BIOFAQs).  
 
 

2.5 Vplivi marikulture na okolje 
 
Vplivi gojenja rib na morsko okolje se spreminjajo tako časovno kot prostorsko. 
Razdelimo jih lahko na notranje (vpliv posamezne marikulture sama nase in bližnjo 
okolico), lokalne (vpliv na bližnje objekte in divje živeče populacije v oddaljenosti nekaj 
kilometrov) in regionalne (vpliv na večje vodno telo ter časovno omejeno na cikel 
plimovanja ali letni čas). Obstaja možnost, da se bo vpliv povečal, zaradi hitrega 
širjenja te industrijske panoge in ostalih antropogenih dejavnostih na obalnih območjih 
(Karakassis et al., 2005).  
 
V poročilu Evropske okoljske agencije Človekove aktivnosti in pritiski v Mediteranu 

(Gabrielides et al., 1999) avtorji navajajo oceno količine nutrientov, ki jih odplakne z 
marikultur in omenja možnost hitrega dviga koncentracij nutrientov in celo možnost 
evtrofikacije (izredno povečanje primarne produkcije) zaradi hitrega širjenja akvakulture 
v morskem okolju. 
 
Čeprav v zadnjih dvajsetih letih marikultura z ribami v Mediteranu skoraj eksponentno 
naraščala, je bilo do leta 1994 le malo znanega o vplivih ribjih farm na okolje. V 
zadnjem obdobju je bilo več raziskanega za boljše razumevanje teh procesov s 
serijami objavljenih študij. Karakassis in sodelavci (2005) opisujejo vplive ribjih farm na 
vodni stolpec in parazite, na nutriente in plankton, na morsko travo in dinamiko 
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akumulacije sedimenta pod ribjimi kletkami. V svojem delu tudi omenja procese 
obnavljanja bentosa po ustavitvi ribje farme in opisuje vplive na kemične spremembe 
sedimenta in bentoške organizme. Te študije vplivov vključujejo okoljske raziskave na 
eni ali večih ribjih farmah v različnih regijah v Mediteranu in poročajo o majhnih vplivih 
na okolje v bližini ribjih kletk. V večini primerov so bile kletke postavljene na lokacijo s 
hitro menjavo vodnih mas, kar povzroča razredčitev nutrientov in prenos stran od kletk. 
 
Vendar bi bilo potrebno raziskati ali to neprestano odnašanje nutrientov na daljših 
razdaljah obale mediteranskega morja s stalno rastjo produkcije vpliva na kvaliteto 
vode v širšem obsegu. Pomembno je poznati kvaliteto vode v širši okolici, saj lahko le 
tako določimo ali lokalni vplivi marikultur spreminjajo kvaliteto vode v obalnem območju 
(Gabrielides et al., 1999). 
 
Aktivnosti marikulture povečujejo delež organske snovi v morskem ekosistemu z izpusti 
metabolnih produktov (feces rib) in s presežki hrane. Glavni prejemnik organske 
partikularne snovi je sediment, medtem ko ostane največ raztopljene organske snovi v 
vodnem stolpcu. Organska snov se lahko izmenjuje med sedimentom in vodnim 
stolpcem s sedimentacijo in remineralizacijo (UNEP, Tech. report No. 140, 2004). 
 

 
Slika 7: Prikaz porabe in izgube ribje hrane ter ekskrecijskega materiala (UNEP, Tech. 
report No. 140, 2004). 

Marikultura vpliva tudi na naravne populacije z ostanki hrane, vnaša tujerodne vrste s 
pobegi iz mrež in lahko dolgoročno uničuje občutljive habitate. Večina mediteranskih 
marikultur je postavljena v odprte vode, kar pomeni direkten prenos raztopljenih snovi v 
morski ekosistem. Te snovi so amoniak, fosfor in raztopljeni organski ogljik (DOC). 
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Slednji vsebuje še frakcije bogate z raztopljenim dušikom (DON) in raztopljenim 
fosforjem (DOP) (UNEP, Tech. report No. 140). 
 
 

2.5.1. Vnos snovi 
 
Doslej še ni bila izdelana učinkovita tehnologija za zmanjševanje negativnih vplivov 
marikultur na okolje. V Sloveniji so v okviru projekta BIOFAQs preizkušali sistem 
umetnih površin, ki so jih nameščali v neposredni bližini ribjih kletk in s tem poizkušali 
povečevati »očiščevalne sposobnosti« morja. Na umetne površine so se naselile 
združbe bakterij, alg in filtratorskih organizmov, ki iz vode privzemajo organske in 
anorganske spojine in bistveno zmanjšujejo prekomerne vnose organske snovi in 
nutrientov v okolje.  
 
V svetu je bilo narejenih že veliko študij o vnašanju dušika in fosforja z marikultur, le 
malo v Mediteranu. Večina avtorjev uporablja ocenjevanje s pomočjo modelov o 
ravnotežju snovi, ki so narejeni na podlagi rabe hranil in vrsti rib. Hall in sod. (1992) 
ocenjujejo, da se od 67 do 80 % dušika, ki ga dodajajo v kletke, izgubi v okoliški vodi. 
Če hrana vsebuje 8 % dušika in ribe zaužijejo 21 % dušika, ocenjujejo, da je izguba v 
okolje od 84 do 100 kilogramov dušika na tono proizvedenih rib. Od 34 do 41 % se 
izgubi v raztopljeni obliki, ostalo pa s sedimentacijo potone na dno, del tega se preko 
celega leta vrača v vodni stolpec. Tudi Katavić in Antolić (1999) poročata o podobnih 
količinah: 96,5 kilogramov izgubljenega dušika na tono proizvedenih rib in 11 
kilogramov izgubljenega fosforja. Ocenjujeta na podlagi gojenja brancina in orade na 
Hrvaškem, v obsegu vzgoje 266 ton rib na leto. 
 
Julija 2002 je bila v slovenskem morju izvedena meritev vnosa dušika v morje z 
marikulturnih kletk v Piranskem zalivu. V skupno petnajst kletk, v katerih je bilo 
približno 150.000 brancinov s povprečno maso 200 g, je bilo vneseno 4746 kg hrane 
Ecolife proizvajalca Biomar. Delež proteinov v tej hrani znaša 45 % (90 % 
prebavljivost), % dušika v hrani naj bi znašal okoli 7,5 % njene teže (Hall in sod., 1992), 
iz česar so izračunali, da naj bi v mesecu dni vnesli 356 kg dušika (raztopljena in 
partikularna oblika). Izguba dušika iz vodnega stolpca s sedimentacijo naj bi v enem 
mesecu znašala 2,26 kg dušika. Za sedimentacijsko površino so uporabili površino 
kletk in zanemarili vpliv tokov. Zaključujejo, da lahko obremenitev vodnega stolpca s 
strani marikulture v enem mesecu znaša od 196 do 262 kg dušika, kar je od 55 do 74 
% dušika, vnesenega v okolje z ribjo hrano. Okoli 10 % vnesenega dušika konča v 
sedimentu (nekonzumirani briketi ribje hrane in iztrebki), ostalo pa predstavljajo 
raztopljeni presnovni produkti rib v marikulturi, predvsem amoniak, ki ostane v vodnem 
stolpcu. Če mesečno količino posplošimo na celotno leto (množimo količino vnesenega 
dušika v enem mesecu z 12 meseci) je letni vnos dušika v morje s strani ribogojnice 
približno 2,2 do 3 tone, kar je tretjina letnega vnosa dušika z reko Dragonjo ali 3 % 
vnesenega dušika z odpadnimi vodami mesta Piran (Červek, 2002).  
 
Pomembno je dejstvo, da je obremenitev morja z marikulturo točkastega značaja, 
zaradi česar lahko kljub v celotni gledano nizkim absolutnim vrednostim vnosa snovi 
pomeni lokalno pomemben vpliv na morsko okolje. V raziskavi, ki so jo opravili 
Lefebvre in sod. (2001), je bila površina ribje farme 100-krat manjša od površine 
celotnega zaliva, a je predstavljala kar 25 % celotnega vnosa dušika v zaliv.  
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Tudi o vnosu ogljika je bilo narejeno veliko študij. Hall in sod. (1990) menijo, da je vnos 
ogljika v okolje z intenzivne ribje farme med 29 in 71 %. Ye in sod. (1991) ocenjujejo, 
da je ta vnos kar 78 %, vendar je odvisen od posameznega leta. Gowen in sod. (1997) 
v modelu ravnotežja snovi ocenjujejo, da je vnos ogljika v okolje z gojitvenih kletk 79 
%, medtem ko ribe porabijo le 21 % vnesenega ogljika. Model je bil narejen na 
gojitvenih kletkah brancina in orade na Cipru. Ocenjen letni izpust ogljika v okolje je bil 
283 ton na 663 tone proizvedenih rib, kar predstavlja kar 427 kilogramov izpusta ogljika 
v okolje na tono proizvedenih rib.  
 
Po oceni nalaganja nutrientov in ogljika ter trenda zadnjih nekaj let lahko ugotovimo da: 

• glavni vpliv prihaja z intenzivnih ribjih farm, 
• nalaganje dušika in fosforja s pol-intenzivnih marikultur je le 5 %, medtem ko je 

z intenzivnih marikultur kar 10 %, 
• povprečje vnosa dušika, fosforja in ogljika po vseh avtorjih je: 

o 110 kilogramov dušika na tono proizvedenih rib (22-kratno povečanje 
med letoma 1990 in 2000), 

o 12 kilogramov fosforja na tono proizvedenih rib (22-kratno povečanje 
med letoma 1990 in 2000) in 

o 450 kilogramov ogljika na tono proizvedenih rib (21-kratno povečanje 
med letoma 1990 in 2000) (UNEP, Tech. report No. 140, 2004). 

 

Tabela 3: Ocena vnosa nutrientov, ogljika in količina proizvedenih rib v Sloveniji v 
tonah (UNEP, Tech. report No. 140, 2004). 

Leto Vnos dušika  Vnos fosforja Vnos ogljika Proizvedene 
ribe 

1990 - - - - 
1991 - - - - 
1992 1 - 5 11 
1993 2 - 8 18 
1994 8 1 34 76 
1995 6 1 22 50 
1996 8 1 38 75 
1997 10 1 40 89 
1998 11 1 46 102 
1999 11 1 46 102 
2000 13 1 54 120 

 
 

2.5.2 Sediment 
 
Usedline ali sedimenti so nesprijeti ostanki organskega ali neorganskega detritnega 
(ostanek odmrlih živalskih in rastlinskih organizmov) in raztopljenega materiala. Morski 
sedimenti so pelaškega ali bentoškega izvora, nastali v biogeokemijskih procesih v 
oceanih. Kot sediment lahko označimo tudi vse delce, ki se prenašajo s tokom in 
končno odložijo deponirajo na dno vodnega telesa. Delci, ki potujejo s tokovi 
nadslojenega vodnega telesa, se s posedanjem izključujejo iz transporta oziroma 
kroženja hranil v vodnem stolpcu, vstopajo pa v prehrambeni splet v sedimentu. 
Sedimenti so kompleksni ekosistemi, spremenljivi v času in prostoru. Prostorska 
spremenljivost vpliva na porazdelitev potencialnih hranil ter biološko aktivnost, 
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povzroča lokalno mešanje zaradi bioturbacije (premešanje trdne faze kot posledica 
dejavnosti ali prisotnosti živih organizmov v sedimentu) in bioirigacije (vnos vode iz 
vodnega stolpca v sediment kot posledica dejavnosti prisotnosti živih organizmov v 
sedimentu), podvodnega vulkanizma in tektonskih premikov. Časovna spremenljivost 
se kaže npr. v nihanju količine organske snovi, ki pride v sediment in spreminjanju 
strukture in aktivnosti sedimentne mikrobiote. V daljšem časovnem obdobju je moč 
zaznati ponovljivost z manjšimi odstopanji in periodičnost (Klemenčič, 2006).  
 
Mikrobni metabolizem v sedimentu in povezava z vodnim stolpcem 
 
Značilnosti in obseg bioloških procesov, kroženje hranil v sedimentih ter povezava med 
sedimenti in vodnim stolpcem, so pod vplivom kemijskih in fizikalnih lastnosti 
sedimenta in vodnega stolpca. Na te vplivajo matična podlaga, kemijska sestava in 
višina nadslojenega vodnega telesa, alohtoni (npr. rečni vnosi, zemeljski plazovi, 
industrijski in kmetijski vtoki) in avtohtoni (primarna in sekundarna produkcija v vodnem 
stolpcu, količina in kvaliteta deponirane snovi) vnosi v  vodno telo. Lastnosti, količina in 
dotok organske snovi v sedimentu bistveno vplivajo na njeno razgradnjo. Pri lastnostih 
mislimo predvsem na dostopnost, dovzetnost za razgradnjo in razmerje med ogljikom 
in dušikom (Klemenčič, 2006).  
 
V globokomorskih (>1000 m) sedimentih, kjer se koncentracija kisika v pelaškem 
območju izven evfotske cone le malo spreminja, količina in dotok organskega ogljika pa 
sta nizka, sega aerobni sloj nekaj centimetrov pod površino. Nasprotno pa v sedimentih 
plitvih ali (hiper)evtrofnih vodnih teles, kjer koncentracija kisika sezonsko ali dnevno 
niha, oksigenirani sloj sega le nekaj milimetrov pod površino sedimenta (Klemenčič, 
2006).  
 
Poglavitni donor elektronov v sedimentu je organska snov. Za sedimentno organsko 
snov, nastalo v primarni produkciji (PP) istega vodnega telesa, pravimo, da je 
avtohtona. Večina izvira iz aktivnosti fototrofnih mikroorganizmov v evfotskem območju. 
To je opredeljeno z globino, do katere prodre zadostna količina svetlobe (nekako 1 % 
vrednosti intenzitete na površini), ki še omogoča fotosintezo. Del primarno producirane 
organske snovi je na voljo sekundarnim producentom (kemoogranotrofnim 
mikroorganizmom in višjim organizmom) in se reciklira v evfotskem območju, del pa z 
odmrlimi organizmi, makroagregati in fekalnimi peleti (detrit) tone proti sedimentu. Med 
tonjenjem je detrit podvržen razgradnji, zato se tok delcev z naraščanjem globine 
vodnega stolpca zmanjšuje (Klemenčič, 2006).  
 
Dejavniki, ki (de)stabilizirajo naravne sedimente, so posledica aktivnosti bentoške 
makrofavne in mikroflore ter mikrobiote. V splošnem so mikrofitobentos in sedimentne 
bakterije stabilizatorji, bentoška favna pa destabilizatorji sedimenta (Klemenčič, 2006).  
 
Na dnu pod ribogojnico se kopičijo velike količine partikularne organske snovi 
(neporabljena hrana, iztrebki in ribji ostanki) in izdelki farmacevtske industrije. 
Neprivzeta hrana in ostanki, ki se posedajo na dno, predstavljajo vir hrane za bentoške 
živali ali pa so podvrženi bakterijski razgradnji. Kot posledice zaznamo, da bentoški 
organizmi selektivno privzemajo ribjo hrano, kar vodi do prevlade nekaterih vrst v 
sedimentu pod kletkami in spremenjene strukture prehranjevalne verige. Povečana 
bakterijska razgradnja ostankov hrane povzroči zmanjšanje koncentracij kisika pri dnu, 
kar lahko vodi do hipoksije in anoksije (IAEA Research Contract No. 11103/UN).  
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Poleg anoksije na sedimentu kot posledica nalaganja organske snovi in presnovnih 
produktov organizmov tako obogatenje in sedimentacija povzročata tudi visoke 
vrednosti vodikovega sulfida (H2S) v sedimentu, ki mu sledita še sprememba bentoških 
združb in zmanjšanje bioturbacijskih procesov (aktivnost bentoških organizmov in 
mešanje sedimenta). Moč vpliva pogojujejo hitrost in smer vodnih tokov, sestava 
sedimenta, resuspenzija (dvig delcev s sedimenta v vodni stolpec), bentoška favna in  
organsko nalaganje z ribogojnic. Organski doprinos z ribogojnic predstavlja velik del 
onesnaženja v že prizadetih morskih okoljih. Pomembno je slediti tem tokovom 
organske snovi in oceniti njihov vpliv na morsko okolje (IAEA Research Contract No. 
11103/UN). 
  
Kopičenje organske snovi na sedimentu 
 
Hines in sod. (1996) so med oktobrom 1992 in septembrom 1993 spremljali razgradnjo 
organske snovi v površinskih sedimentih Tržaškega zaliva, kjer lahko pozno poleti 
pride do pomanjkanja kisika na dnu zaradi gradienta gostote morske vode in ločitve 
slabše premešanega bentosa/sedimentov od bolje premešanih in oksigeniranih 
površinskih slojev. Koncentracija kisika v bentoški vodi in posledično globina, do katere 
prodre v sediment, vplivata na pot in produkte razgradnje sedimentne organske snovi, 
skupaj s slednjim pa na aktivnost bentoške makrofavne.  
 
Ugotovili so, da sta v sedimentih Piranskega zaliva v hipoksičnih, predvsem v 
anoksičnih pogojih pomembna terminalna akceptorja elektronov Fe3+ in Mn4+, zaradi 
nizkih koncentracij kisika pa še posebno SO4

2-. V odsotnosti kisika, ki edini lahko 
reoksidira Fe2+ in Mn2+, postane poglavitni terminalni akceptor elektronov SO4

2-. Ta se 
reducira do elementarnega žvepla, ki se lahko kopiči znotrajcelično ali sulfida, ki se 
izloči v okolje. Bentoška makrofavna je tako poleg neugodnih vplivov pomanjkanja 
kisika izpostavljena še toksičnim vplivom zaradi kopičenja sulfida. 
 
Mineralizacija organske snovi in redox potencial 
 
Sedimentacija in razgradnja organskega materiala v morjih predstavlja pomemben del 
globalnega biogeokemijskega kroženja ogljika, pa tudi ostalih biogenih 
makroelementov – vodika, kisika, dušika in žvepla (Emerson and Hedges, 1988). Rizzo 
(1990) navaja, da se v plitvih priobalnih morskih bazenih, kjer eutrofična cona sega do 
dna, na površini sedimenta kopičijo velike količine lahko razgradljivega organskega 
materiala. Pri razgradnji tega materiala ima zelo pomembno vlogo količina 
razpoložljivega kisika. Aerobna razgradnja poteka tako na meji sediment-voda, kot tudi 
globlje v sedimentu. S kisikom bogata voda z difuzijo prodira nekaj milimetrov v 
sediment, bioturbacija, ki jo vrši bentoška favna, pa omogoča oksigenacijo tudi globljih 
slojev sedimenta (Hmeljak, 2006). 
 
Tržaški zaliv je primer zgoraj opisanega morskega bazena. Gre za plitev priobalni 
morski bazen. Za sediment je značilna visoka vsebnost karbonatov, velik vnos 
organskega materiala in intenzivna bioturbacija. Ta lahko zelo vpliva na poti 
mineralizacije organskega materiala, saj spreminja redox potencial sedimenta z 
dovajanjem sveže oksigenirane vode v globlje sloje (Čermelj in sod., 2001). Zato imajo 
pri razgradnji organskih snovi zelo pomembno vlogo anaerobne metabolne poti z 
alternativnimi akceptorji elektronov (Hines et al., 1997). Hines in sodelavci (1997) tudi 
ugotavljajo, da se večina kisika v sedimentu Tržaškega zaliva porabi za reoksidacijo 
reduciranih kemijskih spojin in ne za aerobno razgradnjo organskih snovi. 
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V primeru ugotavljanja vpliva marikulture na okolje, bi bilo smiselno meriti tudi redox 
potencial na sedimentu, saj naj bi bila količina organske snovi v okolici marikulture 
povečana, količina kisika na sedimentu pa zmanjšana.  
 
 

2.5.3 Vodni stolpec 
 
Okolje, kjer se izvaja marikulturna dejavnost, je pod vplivom stalnih presežkov ribje 
hrane in ribjih iztrebkov, kar vodi do povečane sedimentacije, temu pa sledi anoksični 
sediment in osiromašenje bentoške favne. Na kvaliteto vode vplivajo tako partikularne 
kot raztopljene organske in anorganske odvečne snovi, katerih količina povzroča 
evtrofikacijo okoliške vode  in se odraža v porasti fitoplanktonske biomase (Kovač et 
al., 2003). 
 
Evtrofikacija okoliške vode je ena najbolj značilnih posledic intenzivne marikulture, saj 
izločki rib (amonij) in razgrajevanje neuporabljenih peletov močno prispevajo k 
bogatenju okoliške vode z anorganskimi hranili, ki se kot primarne posledice kažejo v 
povečani biomasi fitoplanktona in s tem možnosti izbruha škodljivih cvetenj, poškodb 
dihalnih organov rib in nalaganje toksinov v filtratorskih organizmih. Poleg toksinov v 
školjkah, pa lahko ljudje z uživanjem gojenih rib zaužijejo tudi antibiotike in druge 
ostanke, ki jih najdemo v ribji hrani. Direktni in indirektni vpliv zasledimo tudi na 
mikrobno prehranjevalno zanko s spreminjanjem količine nutrientov v okolju ter 
številčnega odnosa plen-plenilec. V najširšem pomenu je evtrofikacija nekega vodnega 
sistema posledica vnosa hranilnih snovi, kar neposredno vpliva na povečano primarno 
produkcijo in kopičenje biomase v prehranjevalni verigi. Dolgoročnejše posledice 
evtrofikacije so lahko veliko bolj neprijetne in škodljive: spremembe sestave 
planktonske združbe z zmanjšanjem raznovrstnosti, masovna namnožitev ene ali nekaj 
vrst mikroorganizmov (cvetenje ali blooms), posedanje fitoplanktonske biomase na dno 
in bakterijska razgradnja, ki lahko privede do pomanjkanja kisika in pogina bentoških 
združb (Mozetič, 1997). 
 
Vzorci sprememb koncentracij izpustov hranil z ribjih farm povzročajo občutna 
odstopanja od naravnih fluktuacij pri koncentracijah nutrientov v vodnem stolpcu (Pitta 
et al., 1999). V zmernih regijah (Mediteran) ima fitoplankton maksimalno rast v obdobju 
pomladi in jeseni, ko je zaradi mešanja vod hranil dovolj in so ugodne svetlobne 
razmere. Zmanjševanje koncentracij fitoplanktona v zgornjem sloju vodnega stolpca, ki 
kljub dobrim svetlobnim pogojem nastane v poletnem času, lahko pripišemo poletni 
stratifikaciji in pomanjkanju hranil. Vendar vpliv ribjih kletk lahko poruši ta naravni 
proces, saj z neprekinjenimi izpusti hranil zagotavljajo visok nivo količine hranil, kar 
povzroča maksimalne rasti fitoplanktona v poletnem času (Karakassis, Institute of 
marine biology of Crete, 8.1.2008).  
 
Odziv fitoplanktona na povečane zunanje vnose hranilnih snovi 
 
V oceanih so oksigeni fototrofi iz taksonomsko ločenih skupin. Večinoma gre za 
enocelične fotosintetske organizme, ki lebdijo in se premikajo s tokom, imenujejo se 
fitoplankton. Za razliko od kopenskih rastlin imajo predstavnike v relativno majhnem 
številu vrst, ki pa so filogenetsko ločene. Prevladujoči fototrofni organizmi v večini 
vodnih okolij so mikroorganizmi; v oksičnih območjih so to predvsem cianobakterije in 
enocelične alge, v anosičnih območjih pa anoksigene fototrofne bakterije (Turk and 
Malej, 2003). V priobalnih morjih so glavni primarni producenti v vodnem stolpcu 
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mikroorganizmi, medtem ko je na dnu možna primarna produkcija makrofitov in 
mikroskopskih alg (bentoški avtotrofi).  
 
Pri raziskavah v Tržaškem zalivu je bilo ugotovljeno, da se fitoplankton na povečanje 
zunanje vnose hranilnih snovi odzove približno v enem tednu s povečano klorofilno 
biomaso, abundanco in primarno produkcijo, pri čemer je za ohranitev visoke 
produktivnosti in biomase pomembna tudi vzpostavitev stabilnega vodnega stolpca 
(Mozetič, 1997). 
 
Osnovni kazalci onesnaženja morskega okolja, ne glede na vir, so (Okolje v Sloveniji, 
1996): 
 

• Vsebnost raztopljenega kisika 
Poseben problem v Tržaškem zalivu je vsebnost oziroma nasičenost s kisikom. 
Hipoksijo opredeljujemo kot padec vsebnosti kisika pod 2 ml/l, anoksične pa so 
razmere, ko je kisik pod mejo določljivosti. Sezonsko znižanje kisika (pozno poleti in 
jeseni) je opaziti v pridnenem sloju. Posledica nizkih koncentracij, zlasti, če take 
razmere trajajo daljši čas, je pogin pridnenih organizmov. Kot možni vir onesnaženja, s 
posledico pomanjkanje kisika v pridnenem sloju, bi lahko omenili marikulturo. Ta naj bi 
vplivala le na neposredno okolico in to samo v danem času delovanja s kratko 
remediacijo. Posredno je možno meriti koncentracijo kisika tudi z redox potencialom. 
Višje kot so negativne vrednosti, manj kisika je prisotno. 
 

• Hranilne snovi 
Dinamika vsebnosti hranilnih snovi v morju je zelo odvisna od zunanjih vnosov in s tem 
tudi od nihanja pretoka rek. Na mikrolokaciji marikulture je najpomembnejši dnevni 
vnos hranil ribje hrane. Zlasti na dnu so pomembni regeneracijski procesi.  
 

• Klorofil a 
Vsako leto praviloma nastopajo trije maksimumi. Visoke vrednosti se pojavljajo 
februarja ali marca, po spomladanskem višku vsebnost pade in ponovno naraste maja 
in junija. V poletnih mesecih je vsebnost klorofila nizka, v novembru pa doseže tretji 
višek. Najvišje vrednosti sovpadajo z najnižjo slanostjo in najvišjimi vsebnostmi nitrata 
v površinskem sloju morja. Klorofil a smo izmerili v vzorcu iz dializnih vrečk, ki so 
posebno okolje in rezultatov ne moremo primerjati s rezultati monitoringa morja. Merili 
smo tudi koncentracijo klorofila a na sedimentu pod in v okolici gojitvenih kletk. 
 

• Sezonska dinamika in struktura dominantnih vrst fitoplanktona 
V vzorcih morske vode Tržaškega zaliva prevladujeta dve skupini: mikroflagelati in 
diatomeje. Mikroflagelati so od 2 do 10 µm velike bičkaste alge različnih taksonomskih 
skupin. Številčno kot skupina prevladujejo vse leto, maksimume pa dosegajo v 
poletnem obdobju, ko lahko predstavljajo 80-90 % celotnega števila celic. V 
velikostnem razredu > 10 µm prevladujejo alge skupin: Diatomeae, Dinoflagellatae, 
Coccolithophoridae in Silicoflagellatae. Sezonska dinamika pa ne sovpada vedno z 
dinamiko klorofila.  
 

• Izredni pojavi evtrofikacije 
Pojavi, ki jih skupno imenujemo evtrofikacija, mnogokrat predstavljajo resen problem. 
To so različna cvetenja alg, ki so posledica rasti fitoplanktona. To so pojavi, ki odražajo 
trofični status obalnega morja in pogosto negativno vplivajo tako na ekološko 
ravnovesje, kot tudi na kakovost morja v smislu uporabnosti za različne dejavnosti ljudi 
ter tudi marikulture. 
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2.5.4 Vpliv marikulture na biodiverziteto 
 
Vse oblike marikulture, ne glede na način gojenja ali ekonomske motivacije, vplivajo na 
biodiverziteto na genetskem, vrstnem in ekosistemskem nivoju. Marikultura lahko 
spremeni, degradira ali uniči habitate, prekine trofične sisteme, izpraznjuje naravne 
zaloge semen in mladic, prenaša bolezni in zmanjšuje genetsko pestrost. Po drugi 
strani lahko marikultura zagotavlja lokalno biodiverzitetno obogatitev pod določenimi 
pogoji, na primer navezanost ptic na marikulturna gojišča ali umetni grebeni za 
pritrjevanje vrst, kar se lahko izkaže za pozitiven efekt za obogatitev lokalne 
biodiverzitete. In situ program presajanja koral se je izkazal tudi kot pozitiven efekt na 
bidiverziteto morskih grebenov (UNEP, 2003). 
 
Glede na vire energije za proizvodnjo biomase lahko marikulturo delimo na: 

- »avtochthonous« sistemi ali »naravni« trofični sistem, kot na primer kultura 
rjavih alg in gojišče klapavic in ostrig. Ti sistemi izrabljajo sončno energijo in 
zaloge nutrientov, ki že obstojijo v okolju. Imajo tudi manjši vpliv na 
biodiverziteto, v nekaterih primerih celo pozitiven vpliv. Take sisteme 
imenujemo tudi neintenzivni sistemi. 

- »allochthonous« sistemi ali »umetni« trofični sistemi, kot so kletke in umetna 
jezera, kjer gojijo ribe in rake. V takih sistemih mora gojitelj konstantno dodajati 
hrano in pogosteje motijo naravne ekosisteme. Take sisteme imenujemo tudi 
intenzivni sistemi.  

 
Moč vplivov na okolje je odvisna tudi od občutljivosti posameznega ekosistema in 
njegovega tipa. Še posebej so občutljivi estuarji, podvodni travniki morskih trav, koralni 
grebeni in posebne bentične združbe. Moč vpliva je pogojen tudi z različnimi nosilnimi 
kapacitetami zunanjih dejavnikov posameznih ekosistemov (UNEP, 2003). 
 
Sistemi v odprtih vodah direktno spuščajo z nutrienti obogatene snovi (feces in 
nepojedena hrana) in s tem lahko povzročijo spremembe na trofičnih statusih. Polzaprti 
ekosistemi, kot so na primer zalivi, so še posebej občutljivi na take vnose snovi. To 
lahko vodi do cvetenja fitoplanktona, tudi toksičnih vrst, in posledična degradacija lahko 
vodi do drastičnega padca koncentracije kisika v vodi. Cvetenje s senčenjem vpliva tudi 
na morsko floro, ki je pogosto habitat ribam in drugim bentičnim nevretečarjem. V takih 
zalivih je sedimentacija odpadnih snovi z marikultur najopaznejša v obsegu 50 do 100 
metrov od gojišča. Vendar to ne velja za zalive z močnejšimi tokovi, kjer se odpadne 
snovi redčijo v večji meri in jih tok odnaša dalj od mesta nastanka. Močni tokovi plime 
in oseke z mešanjem vodnih mas celo preprečujejo hipernutrifikacijo in evtrofikacijo, ki 
se pojavila ob šibkem mešanju vodnih mas. Oba pojava pa ne učinkujeta na vse 
organizme enako. Na primer, pokrovača in ostriga proizvedeta od 50 do 120 g fecesa 
(suha teža) na leto. Del tega se bo razkrojilo in tok ga bo odnesel stran, del pa se bo 
posedel na dno. Nevihte lahko ta sediment dvignejo v vodni stolpec, kar povzroči 
visoko mortaliteto školjk z blokiranjem škrg. Taka plast na sedimentu lahko spremeni 
sestavo bentoških združb in omogoči širitev vrst, ki na tako onesnaženje niso 
občutljive, kar pomeni močan vpliv na biodiverziteto. Problemi z odpadnimi snovmi 
povezanimi z intenzivnimi marikulturami z velikim številom gojenih organizmov, 
predvsem rib, so pripeljale do prvih sprememb v gojitveni industriji (UNEP, 2003). 
 
Razpadni produkti, ki vsebujejo večinoma organske oblike dušika, fosforja in sulfatov 
se s sedimentacijo nalagajo na dno. Ogljikov dioksid, raztopljeni organski ogljik in razni 
nutrienti (amoniak in fosfati) pa ostanejo v vodnem stolpcu. Bentične združbe (mikrobi) 
uravnavajo te transportne poti, kot tudi strukture pelagičnih združb (UNEP, 2003).  
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Potencialna nevarnost za biodiverziteto v območjih, ki prejemajo raztopljene polutante, 
kot so kemikalije, zdravila in drugi dodatki v hrani, ki jo uporabljajo v marikulturi, še ni 
bila zadostno raziskana. Velikokrat je uporaba kemikalij, zdravil in drugih dodatkov 
pretirana, kar še povečuje količino in koncentracijo polutantov z marikultur. 
Pomanjkanje znanja ali nedostopnost informacij o lastnosti kemikalij je velikokrat 
privedlo gojitelje do napačne uporabe zdravil, največkrat antibiotikov. Pogosto 
uporabljene kemikalije so: antibiotiki, pesticidi, razkuževalci, sredstva proti zaraščanju 
in hormoni. V tabeli 4 so prikazani tipi onesnaževalcev in njihova najpogostejša 
posledica na biodiverziteto. 
 
Tabela 4: Narava onesnaževalcev z akvakultur, njihov izvor in vpliv na biodiverziteto 
(UNEP, 2003). 

Onasnaževalec Vir/uporaba Vpliv 
Antibiotiki Gojišča mladic, gojitveni 

bazeni 
Akumulacija v sediment in žive 
organizme, sprememba genetske 
biodiverzitete bentične mikroflore 

Pesticidi Kletke, rastišča alg Umrljivost nevretenčarjev 
Razkuževalci Gojišča mladic, gojitveni 

bazeni 
Hipoksija, umrljivost  

Sredstva proti 
zaraščanju 

Kletke Umrljivost nevretenčarjev 

Hormoni Gojišča mladic Neznano 
  
Izguba ali sprememba habitata postane biodiverzitetni vpliv, ko se spremenijo 
življenjski pogoji drugih vrst. Nabiranje semen iz habitatov, kot je dno lagune, z 
napravami, ki uničujejo morsko dno, privede do sprememb ali uničenja habitata. 
Marikultura zavzame tudi veliko prostora v zalivih in na obali. Same kletke, vrvi in 
ploščadi pa lahko ovirajo poti migracij in prehranjevalne vzorce veliko vrst, ki na takem 
območju živijo. Nekatera gojišča lososov celo smatrajo za ovire naravnih migracij 
naravnih populacij lososov in nekaterih vrst kitov. Tudi podvodne akustične naprave, ki 
odganjajo predatorje gojenih rib, pogosto povečujejo stres naravnih populacij in združb 
(UNEP, 2003). 
 
Vpliv marikulture na genetiko in biodiverziteto  je različen. Razumevanje vpliva na 
genetiko zahteva veliko znanja s področja genetskih struktur gojenih in divjih populacij, 
kar za vse vrste ni bilo še raziskano, zato si moč takega vpliva lahko samo 
predstavljamo. Za zdaj je napovedovanje vplivanja marikulture na genetiko gojenih in 
divjih vrst še vedno težko, če ne kar nemogoče in veliko napovedi se izkaže za 
napačne. Genetski vpliv gojenih morskih živali je posledica nenamernosti (pobegi 
gojenih rib v okolje) ali zavednih dejanj (širitev dejavnosti ali »sea ranching«). Pobegi 
hibridov (parjenje daljnih sorodnikov), ki so plodni in se v naravnem okolju parijo, že 
kažejo na spremembe na genetskem zapisu naravnih populacij (UNEP, 2003). 
 
Temu genskemu nazadovanju so se poskušali izogniti z vzgojo neplodnih osebkov, ki v 
primeru stika z naravno populacijo ne bi mogli raznašati genov. Vendar taki osebki še 
vedno razširjajo bolezni, tekmujejo za hrano in motijo naravna paritvena mesta. Prenos 
genov (zaenkrat se v trgovinski marikulturi še ne uporablja) bo lahko imel ekološki 
vpliv, če bo vnesen gen povzročil spremembe v ekološki vlogi takih organizmov (na 
primer, povečanje velikosti osebkov ali njihove sposobnosti za uporabljanje drugih virov 
prehranjevanja). Če bi takim ribam dodali gen za hitrejšo rast, bi lahko zmagovale v 
boju za hrano z naravnimi populacijami in le-te bi počasi izginjale, saj ne bi mogle 
tekmovati v isti ekološki niši z genetsko »popravljenimi ribami«. Ribe, ki bi jim vnesli 
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gen tolerantnosti na mraz, bi vdirale v severnejša morja in izpodrinile avtohtone vrste. 
Domneva se tudi velika verjetnost za nepričakovane vplive, ki se lahko pojavijo pri 
takem spreminjanju/dodajanju genov (UNEP, 2003). 
 
Večina živali, ki jih človek goji na kopnem, bi brez naše zaščite bolj težko preživela v 
divjini. Organizmi, ki jih gojimo v akvakulturi, ostanejo še dokaj divji in bi brez težav 
preživeli in se razmnoževali izven gojišč. Zato je problem pobegov še toliko večji, saj 
se je v večini primerih izkazalo, da so gojeni osebki hitreje rastoči in agresivnejši od rib 
v naravnih populacijah (UNEP, 2003). 
 
 

2.6 Cilji ECASA projekta 
 
Diplomsko delo sem opravljala v okviru projekta ECASA (An Ecosystem Approach for 
Sustainable Aquaculture), ki nadgrajuje razumevanje vpliva marikulture na okolje, še 
posebej v Sredozemskem morju, načrtuje terensko delo na vzorčevalnih točkah v 
atlantskih vodah Norveške in Škotske, Baltskem morju in v vodah toplejšega 
podnebnega pasu, v Sredozemlju. V svojih raziskavah marikultur zajema tako 
ribogojnice kot školjčišča. Evropski projekt ECASA  sofinancira Evropska unija v sklopu 
6. okvirnega programa EU. Pri delu sodeluje 16 inštitutov iz 13 držav (Summary of 
ECASA project). 
 
Cilji projekta ECASA so: 
 

• prepoznati in oceniti kvantitativne in kvalitativne kazalnike vplivov marikulture 
na okolje, 

• prepoznati in oceniti primernost okoljskih pogojev za postavitev marikulture, 
• razviti programska orodja oziroma modele, ki bodo opisali odnose med stanjem 

okolja in posledicami delovanja marikulture upoštevaje različne vrste okolij in 
različne sisteme gojenja morskih organizmov, 

• razviti učinkovito presojo vpliva na okolje (EIA – Environmental Impact 
Assessment) in vpeljati metode za izbor optimalnega mesta za postavitev 
marikulture v smislu upravljanja z obalnim območjem. 

 
Veliko je že spoznanega o potrebah gojenih rib v različnih okoljih, vendar je premalo 
storjenega na oceni optimalne uporabe virov za zniževanje vplivov marikulture na 
okolje, kar bi lahko preprečevalo njegovo degradacijo. Prav izbira lokacije za postavitev 
marikulture je ključna za moč negativnih vplivov na okolje. Koncepti nosilne kapacitete 
(uporaba virov, predvsem hrane), kapacitete prilagodljivosti (recikliranje organske 
mase) in omejitvena kapaciteta (trajnostna produkcija) so pomembni pri izbiri lokacije, 
a težko opredeljivi (Summary of ECASA project).  
 
Antropogeni vpliv na morsko okolje ima lahko različne razsežnosti, ki jih ponavadi 
opredelimo na velikost vplivanega okolja: 

• Cona A - lokalni vpliv, 
• Cona B - vmesno območje, logično zaključeno biogeografsko območje (estuarji, 

zalivi, jezera,…), 
• Cona C - regionalno omejeno območje z definiranimi hidrodinamičnimi in 

ekosistemskimi lastnostmi. 
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Večina okoljskih vplivov je raziskanih na nivoju cone A, kjer je signal najmočnejši in ga 
je najlaže meriti. Ekosistemska degradacija je tudi najmočnejša na lokalni ravni, 
medtem ko so vplivi v conah B in C minimalni. V nekaterih primerih se vplivi iz cone A z 
različnih nivojev izražajo v coni B, zato je potrebno ocenjevanje kapacitet na nivoju 
celotne regije. Posamezni indikatorji merijo skupen vpliv marikulture in ostalih 
antropogenih virov, zato ni mogoče definirati samo vpliva marikulture, saj le-ta ni 
izoliran objekt (Summary of ECASA project). 
 
Uporaba ekosistemskega pristopa k obstoječim in bodočim marikulturnim aktivnostim 
je osnovni korak k smotrnejšemu upravljanju z okoljem in trajnostni rabi naravnih virov. 
Cilj projekta ECASA je podpreti marikulturno industrijo v prizadevanju za zvečanje 
produktivnosti ob sočasnem zmanjšanju vpliva na okolje. To se namerava doseči z 
zbirko programskih orodij, ki bodo vsebovala metode za pravilno izbiro lokacije 
marikulture in za kakovostno presojo vplivov na okolje. ECASA programsko orodje bo 
vsebovalo zbirko indikatorjev in okoljskih modelov, katerih glavni cilj bo olajšati 
opredelitev primernega območja in obsega marikulturne dejavnosti (Summary of 
ECASA project). 
 
Okoljski indikator je mišljen kot meritev posamezne lastnosti okolja, ki lahko 
samostojno ali v kombinaciji z več drugimi dejavniki poda znanstveno uporabno 
informacijo o stanju in trendih v kvaliteti okolja. Okoljski model ponazarja značilnosti 
sistema oziroma procesa s pomočjo med seboj povezanih matematičnih enačb. 
Informacija, dobljena iz okolja ali podatkovne baze, je vstavljena v model in rezultat 
nato uporabljen za napoved resničnega odgovora na spremembe. Končni rezultat 
projekta bo sklop modelov in indikatorjev, ki bodo olajšali razumevanje in ocenjevanje 
medsebojnih vplivov marikulture in okolja (ECASA newsletters, Issue 2). 
 
Ker je sledljivost snovi v vodnem stolpcu zaradi tokov in razredčitev izredno težka 
oziroma nemogoča, smo v sklopu te diplome in projekta ECASA izvedli poskus z 
dializnimi vrečkami. Dializne vrečke so vsebovale približno liter ne/filtrirane morske 
vode, vzorčene na mestu poskusa, in so prepuščale samo morsko vodo z hranilnimi 
snovmi. Z njimi nam je uspelo zadržati populacijo fitoplanktona na enem mestu več dni 
in nato izmeriti rast v posameznih vrečkah. Prednost te metode je, da se rezultati 
nanašajo na vzorce, ki so bili celotno inkubacijsko dobo na enem določenem mestu. Pri 
prejšnjih metodah se je analiziralo vzorce, ki so se naključno znašli na mestu vzorčenja 
in predvidevamo, da niso pokazali realne situacije (Summary of ECASA project). 
 
Meritve v diplomski nalogi so bile opravljene v okviru sodelovanja Morske biološke 
postaje v Piranu pri evropskem projektu ECASA. 
 
 

2.7 Zakonodaja 
 
Del Piranskega zaliva je po veljavni zakonodaji namenjen marikulturi: ribji farmi in 
školjčiščem. Vlada RS je na podlagi Zakona o vodah in Zakona o varstvu okolja 
sprejela Uredbo o koncesijah za rabo vode za vzrejo avtohtonih morskih rib na 
območju Piranskega zaliva, ki določa območje in pogoje za gojenje rib, koncesijsko 
dajatev in nadzor inšpekcijskih služb. Po Uredbi je bila leta 2004 podpisana pogodba o 
rabi tega prostora med družinskim podjetjem Fonda d.o.o. in Agencijo RS za okolje. 
Pogodba je bila je bila sklenjena za  obdobje 20 let. Koncesijska dajatev, ki se v 
razmerju 50:50 deli med državo in lokalno skupnostjo, se določa letno na podlagi 
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Sklepa o določitvi povprečne odkupne cene za koncesijo za rabo vode za vzrejo 
avtohtonih morskih rib (Ur. l. RS, št. 124/2006). 
 

 

Slika 8: Pregled zakonodaje za ribje farme.

Ministrstvo za 
okolje in prostor 

Uredba o koncesiji za rabo vode 
 za vzrejo avtohtonih morskih rib 
 na območju Piranskega zaliva 

 

Sklep o določitvi povprečne odkupne 
cene za koncesijo za rabo vode za vzrejo 

avtohtonih morskih rib za leto 2007  

Zakon 
o vodah 

Zakon o  
varstvu okolja 

Direktive EU Direktive EU 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
 
Vse lokacije, kjer smo izvajali vzorčenje, se nahajajo v notranjosti Piranskega zaliva, 
razen referenčnih postaj, ki so od bile od ribjih kletk oddaljene 1500 in 5400 metrov. Na 
območju za vzorčenje sedimenta smo na 18 merilnih mestih s pomočjo SCUBA 
potapljačev vzorčili sediment na globini 13 metrov. Na območju za meritev vpliva hranil 
na rast mikroplanktona smo na 4 merilnih mestih postavili sistem dializnih vrečk. Vodo 
v dializnih vrečkah smo inkubirali na mestu vzorčenja (in situ) pet dni. 
 
 

3.1 Opis lokacije 
 
Piranski zaliv je 19 km2 velik, plitev zaliv v severnem delu Jadranskega morja, del 
Tržaškega zaliva, ki je na severni strani omejen z Rtom Madona, na južni strani pa s 
Savudrijskim rtom (Wikipedia). Zaradi plitvosti na dinamiko vodnih mas močno vplivajo 
meteorološki dejavniki (smer in jakost vetra), na prostorsko in časovno razporeditev 
slanosti in posledično gostote pa padavinski režim in pritoki sladkovodnih rek, ki 
znižujejo slanost globoko v zaliv. Slanost vode v Piranskem zalivu niha na površini od 
28  psu do 38,5  psu, v globljih slojih pa so nihanja manj izrazita. Lokalno v Piranskem 
zalivu na slanost vplivata Dragonja in Drnica. Povprečni pretok Dragonje znaša 
2,76×107m3/leto, Drnice pa 1,01×107m3/leto (Občina Piran). Sezonska nihanja 
temperature zaliva so večja na površini. V obdobju od januarja do marca je po 
celotnem stolpcu temperatura vode okoli 7 °C, najvi šja pa okoli 27 °C v površinskem 
sloju od julija do septembra. V pridnenem sloju se voda segreva počasneje in so 
maksimumi premaknjeni v čas izotermije (september, oktober) ter ne presegajo 20 °C. 
Temperature v plitvejših zalivskih vodah v Piranskem zalivu so tako na površini kot tudi 
v pridnenem sloju celo leto višje od temperatur na odprtem morju. Medtem, ko je za 
obdobje od novembra do aprila značilno, da so temperature po celotnem delu stolpca 
enake (homotermija), je v preostalem delu leta vertikalna temperaturna stratifikacija 
lahko zelo izrazita, zato lahko rečemo, da struktura vodnega stolpca kaže izrazito 
sezonsko dinamiko. Hidrodinamični in meteorološki procesi vplivajo tudi na 
horizontalno in vertikalno razporeditev hranilnih snovi in tako posredno vplivajo na 
razporeditev, dinamiko in vrstno sestavo avtotrofnih in heterotrofnih planktonskih 
organizmov v morju. (Tinta, 2006; Frumen, 2002).  
 
Koncentracije nitrata se spreminjajo med 0,2 in 20 µmol/l (nizke so poleti, visoke pozno 
jeseni in pozimi). Značilne so nizke koncentracije hranilnih soli fosforja (od 0,01 do 0,5 
µmol/l, tudi pod mejo detekcije) in zato občasno predstavljajo omejujoč element za rast 
primarnih proizvajalcev (fitoplankton). Povprečna hitrost sedimentacije celokupne 
suspendirane snovi je 12,2 ± 8,5 g/m2 na dan in je najvišja poleti, ko je v spodnjem 
sloju vodnega stolpca največ celokupne suspendirane snovi. Na kroženje organskega 
ogljika in dušika v veliki meri vplivajo procesi resuspenzije sedimenta in procesi na fazi 
voda-sediment (Faganeli, 1989; Faganeli et al., 1987).   
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Slika 9: Satelitski posnetek Piranskega zaliva (Google earth). 

 
Vzorčenje je potekalo ob ribogojnici v notranjosti Piranskega zaliva ob Sečoveljskih 
solinah. Sezonska spremenljivost se kaže tudi v taksonomski strukturi fitoplanktonske 
združbe. V večjem delu prevladujejo mikroflagelati (Franuko, 1981). To so goli, 
avtotrofni bičkarji, ki po velikosti sodijo med nanoplankton (2 - 20 µm) (Mozetič, 1997). 
Taksonomsko pripadajo različnim razredom. Občasno se pojavljajo izraziti viški 
kremenastih alg (diatomeje), ki so omejeni na krajša časovna obdobja in največkrat 
predstavljajo tudi absolutne viške celotne fitoplanktonske združbe. Praviloma so ti viški 
sezonsko omejeni na pomlad in jesen, kar je značilno za obalna morja zmernega pasu 

(Franuko, 1981), vendar je bliskovit porast kremenastih alg v zalivu lahko povezan tudi 
s kratkotrajnimi poletnimi nevihtami, povečanim vnosom hranilnih snovi in 
premešanjem vodnega stolpca (Malej et al., 1997). Takšne nenadne spremembe lahko 
spremenijo sestavo in gostoto vseh mikroorganizmov. 
 
Gojišče rib je od izliva Dragonje oddaljeno približno 1,5 kilometra. 
 
Globina vode na območju kletk je približno 13 metrov, sediment na tem mestu je 
sestavljen iz 30% peskov, 55% mulja in 15% gline. Plavajoče kletke imajo premer 12 
metrov, višina pa je 8 metrov. Kletke so povezane v dve liniji po štiri kletke, skupno 
osem. Center kletke za meritve je bil določen s satelitsko navigacijo (GPS) (Forte, 
2001). Morski tok teče po hrvaški obali v zaliv in odteka ob slovenski obali iz zaliva. Na 
mešanje vod vplivata tudi plima in oseka. 
 
Gojene ribe, brancine in orade, hranijo trikrat dnevno in sicer med 8 in 9 uro, med 11 in 
12 uro ter med 17 in 18 uro. Dnevna poraba hrane je 12 kilogramov in je sestavljena 
pretežno iz beljakovin (43-47%) in maščob (18-22%). V hrano so dodani tudi ogljikovi 
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hidrati (16-17%), vlaknine (okoli 2%), pepel kot vir anorganskih mineralnih soli (7,3-
7,5%) in vitamini (A, D3, E, C). Hitrost potapljanja peletov po podatkih gojiteljev znaša 
od 5 do 15 cm/s, po podatkih Morske biološke postaje (laboratorijsko merjenje) pa 6 do 
8 cm/s (Tinta, 2006; FONDA.SI d. o. o.). 
 
 

3.1.1 Merilna mesta vzorčenja sedimenta 
 
Sediment smo vzorčili pod in v okolici ribje kletke na 18 merilnih mestih: v centru kletke 
(F0CC), na šestih merilnih mestih na obodu kletke v polmeru 6 metrov (F0N1, FEN1, 
FES1, F0S1, FWS1 in FWN1), na šestih merilnih mestih v polmeru 20 metrov (F0N2, 
FEN2, FES2, F0S2, FWS2 in FWN2), na treh merilnih mestih, ki so bila oddaljena 100 
metrov (FEN3, F0S3 in FWN3) ter na dveh referenčnih mestih, ki sta od centra kletk 
oddaljene 1500 metrov in 5400 metrov (ZBMA in ZCOB). Izbrana merilna mesta so 
prikazana na slikah 10 in 11. 
 
Center merilnih postaj je bil postavljen pod desno kletko najjužnejšega para kletk.  
 

Slika 10: Mreža merilnih mest sedimenta v Piranskem zalivu – satelitski posnetek 
(Google earth). 

 

Tabela 5: Oceanografske koordinate in oddaljenost merilnih mest za vzorce sedimenta 
od centra ribjih kletk. 

Merilno 
mesto 

Oddaljenost od 
centra (m) 

Geografska širina Geografska dolžina 

F0CC 0 45° 29' 12,00" 13° 34' 50,28" 
F0N1 6 45° 29' 12,18" 13° 34' 50,28" 
F0N2 20 45° 29' 12,66" 13° 34' 50,28" 
FEN1 6 45° 29' 12,12" 13° 34' 50,52" 
FEN2 20 45° 29' 12,36"  13° 34' 51,06"  
FES1 6 45° 29' 11,88"  13° 34' 50,52"  
FES2 20 45° 29' 11,70"  13° 34' 51,06"  

»se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 
Merilno  
mesto 

Oddaljenost od 
centra (m) 

Geografska širina Geografska dolžina 

F0S1 6 45° 29' 11,82"  13° 34' 50,28"  
F0S2 20 45° 29' 11,34"  13° 34' 50,28" 
FWS1 6 45° 29' 11,88"  13° 34' 50,04" 
FWS2 20 45° 29' 11,64"  13° 34' 49,50" 
FWN1 6 45° 29' 12,12"  13° 34' 50,04" 
FWN2 20 45° 29' 12,30"  13° 34' 49,50" 
FEN3 100 45° 29' 17,20"  13° 34' 57,81"  
F0S3 100 45° 29' 09,66"  13° 34' 57,00"  
FWN3 100 45° 29' 10,68"  13° 34' 39,84"  
ZBMA 1500 45° 30' 12,00"  13° 34' 12,00"  
ZCOB 5400 45° 32' 55,68"  13° 33' 01,89"  

 

 
Slika 11: Shema merilnih mest za sediment. 

 
 

3.1.2 Merilna mesta za inkubacijo v dializnih vrečkah 
 
Merilna mesta za inkubacijo v dializnih vrečkah so bila štiri. Prvo merilno mesto CC 
(CESY) se je nahajalo v neposredni bližini ribjih kletk, nato sta si proti severu sledili še 
dve merilni mesti: S50 na oddaljenosti 50 metrov od centra kletk in S100, ki je bila od 
središča ribjih kletk oddaljena 100 metrov. Postavili smo tudi referenčno mesto in sicer 
400 metrov zahodno od merilnega mesta CC (CESY). Izbrana merilna mesta so 
prikazana na slikah 12 in 13. 
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Slika 12: Mreža merilnih mest za inkubacijo dializnih vrečk (Google earth). 

 

Tabela 6: Oceanografske koordinate in oddaljenost merilnih mest za eksperiment 
inkubacije dializnih vrečk od centra ribjih kletk. 

Merilno  
mesto 

Oddaljenost od 
centra (m) 

Geografska širina Geografska dolžina 

CC (CESY) 0 45° 29' 12,51" 13° 34' 50,07" 
S50 50 45° 29' 13,60" 13° 34' 52,38" 

S100 100 45° 29' 18,00" 13° 34' 56,84" 
REF 400 m 45° 29' 30,48" 13° 34' 17,16" 

 
 

 
Slika 13: Shema merilnih mest za inkubacijo dializnih vrečk.  
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3.2 Vzorčenje 
 
 

3.2.1 Vzorčevanje sedimenta pod ribjimi kletkami  
 
Sediment smo vzorčili 20. julija 2006 na vseh merilnih mestih. Potapljači so sediment 
vzorčili s pomočjo polietilenskih prozornih korerjev. Premer korerjev je 36 mm. Na 
vsakem merilnem mestu (slika 11) smo pobrali 3 vzorce sedimenta za merjenje 
koncentracije pigmentov v površinskem sloju sedimenta. Da ne bi prišlo do mešanja 
sedimenta in s tem napake pri vzorčenju, smo korer približali površini dna zelo počasi 
in ga počasi potisnili v sediment. Globina je bila približno 10 cm. Takoj za tem smo ga z 
vrha zaprli z zamaški. Ko so bili vsi trije korerji v sedimentu in zavarovani z zgornjimi 
zamaški, smo jih previdno izpulili in zaprli s spodnje strani. Pomembno je, da se korerji 
med prenosom ne obrnejo za 180 °, saj se vzorec lah ko premeša in ni več uporaben za 
nadaljnje analize (Forte, 2001). 
 
Vreme med vzorčenjem je bilo sončno, gladina morja mirna. 
 

  
Slika 14: Prikaz korerjev za vzorčenje sedimenta (levo - redox, desno - pigmenti) 
(MBP). 

Na ladji smo iz vsakega korerja iztisnili zgornji sloj sedimenta, nato z nožem odrezali 
približno 5 mm (predele, kjer je bilo zeleno) in ga prenesli v stekleničko, v katero smo 
dodali 20 ml acetona. Tako pripravljene vzorce smo spravili do nadaljnje analize v 
temo. 
 
Na osmih merilnih mestih, kjer smo vzorčili sediment, smo s korerji, ki imajo premer 
100 mm vzorčili tudi sediment za merjenje redox potenciala. Ta merilna mesta so bila: 
F0S3, FEN3, FWN3, F0S2, FEN2 in F0CC. 
 
 

3.2.2 Inkubacija v dializnih vrečkah 
 
In situ poskus z dializnimi vrečkami smo izvedli od 21. do 26. julija 2006 na štirih 
merilnih mestih (slika 12). 
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Uporabili smo dializne vrečke iz celuloze tipa Spectral z molekulsko maso 6 - 8 kilo 
Daltonov. Z osmozo lahko skozi dializno vrečko prehajajo organske in anorganske 
snovi (hranila). Populacija mikroorganizmov v vzorčeni vodi je za določeno časovno 
obdobje inkubirana. Prirast biomase je lahko posledica visokih koncentracij 
anorganskih snovi v morski vodi. Prisotnost predatorjev smo v vzorcih preprečili s 
predhodnim filtriranjem morske vode skozi planktonske mreže (25 µm). 
 
Deset centimetrov širok trak iz celuloze smo narezali na 30 cm dolge segmente. 
Namakali smo jih v destilirani vodi, dokler niso postale mehke. Na enem koncu smo 
vsak trak zaprli in zatesnili z žico, ki je bila zaradi varnosti ovita v plastičen ovoj, tako 
da smo dobili obliko vrečke. Na vsakem merilnem mestu smo skozi planktonsko mrežo 
s 25 µm velikimi porami prefiltrirali morsko vodo. Prefiltrirano vodo smo razdelili v štiri 
dializne vrečke (1.000 ml/vrečko). Istočasno smo na vsakem merilnem mestu pripravili 
tudi štiri dializne vrečke z nefiltrirano morsko vodo z enakim volumnom. Vse vrečke 
smo zaprli in zatesnili, nato pa jih vstavili še v nosilne mrežaste vrečke iz najlona, ki 
imajo tudi varovalno nalogo. Na vsako postajo smo pritrdili po štiri vrečke s filtrirano 
morsko vodo in štiri z nefiltrirano morsko vodo. Velikost polne vrečke je bila približno 
6,4 × 20 cm. Z vrvjo smo pritrdili dializne vrečke preko najlonske nosilne vrečke, kot je 
prikazano na sliki 15. Na vrh smo pritrdili bojo in na dno sidro tako, da so bile vrečke na 
globini 5 m na vseh merilnih mestih.  
 
Postopek smo ponovili na štirih merilnih mestih, vse vrečke so bile nameščene v nekaj 
urah. Sistem dializnih vrečk smo inkubirali v naravnih svetlobnih, temperaturnih in 
nutrientnih pogojih (in situ) pet dni, od 21. do 26. julija 2006. Po petih dneh smo 
dializne vrečke vzeli iz morja in jih v večjih plastičnih sodih z morsko vodo prenesli v 
laboratorij, kjer smo dializne vrečke previdno odprli in vodo razdelili za nadaljnje 
analize abundance fitoplanktona in bakterioplanktona ter pigmentov. 

 
Slika 15: Shematski prikaz dializnih vrečk in prikaz postavitve na terenu (leva slika - 
Summary of ECASA Project; desna slika - ECASA Newsletters, Issue 2). 
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3.3 Metode 
 
 
V vzorcih površinskega sedimenta smo merili koncentracijo klorofila a, feopigmentov in 
vrednost redox potenciala v in na sedimentu. V vzorcih morske vode po inkubaciji v 
dializnih vrečkah smo merili koncentracijo klorofila a in feopigmentov, šteli bakterije ter 
določili biomaso bakterijske populacije. 
 
 

3.3.1 Meritev klorofila a in feopigmentov v sedimentu  
 
Klorofil je zeleno barvilo v rastlinah, algah in cianobakterijah. Kemijsko je heterociklična 
aromatska spojina z ionom magnezija v sredini obroča in več stranskimi verigami. 
Glede na zgradbo stranskih verig ločimo več vrst klorofilov. Klorofil a absorbira modri 
(430nm) in rdeči del (670nm) spektra in odbija zelenega (Wikipedia). Pri klorofilu a smo 
absorpcijske vrednosti merili pri valovni dolžini 664 nm. Pri valovni dolžini 750 nm, kjer 
klorofili ne absorbirajo svetlobe, smo merili korekcijske vrednosti za motnost.  
 
Feopigmenti so razpadli produkti klorofila ali inaktivni klorofili, ki absorbirajo svetlobo v 
istem področju spektra kot aktivni klorofil a. Značilni razpadni produkti klorofila a so 
feoforbid a1, feoforbid a2, klorofilid a in feofitin a. Feopigmenti so navadno prisotni v 
starajočih tkivih, poškodovanih fitoplanktonskih celicah in fekalnih peletih zooplanktona 
ter odmrlih celic in so pokazatelji paše zooplanktona.(Flander, 2003; Juriševič, 1992). 

 
Slika 16: Absorpcijski spekter in struktura klorofila a (Wikipedia). 

 
Vzorcem z vseh merilnih mest smo že na ladji dodali 20 ml acetona in jih spravili v 
temo. V laboratoriju smo vzorec najprej eno minuto sonicirali z ultrazvokom na 
frekvenci 20 kHz (ultrasonična palčka Vibracell, Sonics and Materials) in vzorec nato 
15 min centrifugirali (Centrifuge 5804 R, Eppendorf) na hitrosti 5.000 rpm. Absorpcijo 
pigmentov v supernatantu vzorca smo izmerili v spektrometru Philips PU 8620.  
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Koncentracijo klorofila a v vzorcih smo izračunali po naslednji enačbi: 

( ) ( )( ) ( )cevi
kivete

acetona plHClEHClEABSEEABS
D

V
ChlaAKChla ××−−−×
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(1) 
Enota za klorofil a  in feopigmente je mg/m2. 
 
Za določanje feopigmentov smo vzorce zakisali z eno kapljico 1N HCl in nato 
absorbanco izmerili v spektrofotometru. Vrednosti feopigmentov smo izračunali po 
naslednji enačbi: 
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Chla-klorofil a (mg/m2) 
Phaeo-feopigmenti (mg/m2) 
AK1 – absorpcijski koeficient=27,7 
AK2 – absorpcijski koeficient=19,4 
V- volumen 
D – dolžina 
ABS – absorpcija 
pl cevi-površina preseka korerja 
 

3.3.2 Meritev redox potenciala na in v sedimentu 
 
Sediment za meritve redox potenciala smo vzorčili s korerji premera 100 mm. Meritve v 
sedimentu smo opravili s pomočjo sonde Mettler Toledo tipa SevenGo, enota za redox 
potencial je mili Volt. Merilno sondo smo potiskali v sediment od površine v globino po 
centimetrih. Meritve skozi stranske luknje v steni korerja niso primerne zaradi vnašanja 
atmosferskega kisika v sediment. Vrednosti redox potenciala nam povedo ali je kisik 
prisoten na in v sedimentu. Ko je vrednost redox potenciala pozitivna, je kisik prisoten, 
ko je vrednost redox potenciala negativna, kisika ni. Mediji, ki so v stiku z zrakom imajo 
vrednost potenciala med 350 mV do 500 mV. Mikrobiološki procesi (poraba kisika) pa 
lahko zmanjšajo to vrednost tudi do -300 mV (Lowry et al., 5.1.2008). 
 
 

3.3.3 Meritev klorofila a in feopigmentov v vodi  
 
Količino klorofila a v vzorcih morske vode smo določali po metodi filtracije in meritve v 
fluorometru (Holm-Hansen et al., 1965). Vzorce morske vode (200 ml) iz dializnih vrečk 
smo filtrirali filtre iz steklenih vlaken Whatmann Schleicher & Schuell, GF/F, premera 
25 mm (nominalna velikost por 0,7 µm) pri nizkem vakuumu. Filtre smo homogenizirali 
s tkivnim homogenizatorjem (Glas-Col) v posebni epruveti za homogeniziranje, v 
katero smo nalili 7 ml 90 % acetona. Homogenizacija filtra poteka približno 1 min na 
hitrosti 30 rpm, tako da je filter v celoti razbit na majhne koščke. Nato homogenizat 
prelijemo v plastično centrifugirko, dobro speremo epruveto in dopolnimo z acetonom 
do 10 ml. Ekstrakcija klorofila a poteka najmanj 2 uri, zato da se ves klorofil ekstrahira. 
Po končani ekstrakciji koščke filtra in ekstrakt centrifugiramo 10 min pri 5.000 rpm 
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(Centrifuge 5804 R, Eppendorf). Fluorescenco smo izmerili s fluorimetrom Trilogy 
Turner Desings. Isti vzorec smo izmerili dvakrat, pred in po zakisanju z 60 µl 1N HCl. Z 
zakisanjem molekule klorofila a razpadejo, novo nastale razpadne molekule 
feopigmenti pa fluorescirajo pri enaki valovni dolžini kot klorofil a in jih lahko izmerimo z 
istim inštrumentom. Inštrument pokaže fluorescenco pred in po zakisanju ter tudi že 
izračuna koncentracije klorofila a in feopigmentov v izbrani enoti (µg/l) (NIB-MBP 01-A-
Nav05-01, 2007; NIB-MBP01M-Pos14-01, 2007). 
 
 

3.3.4 Metoda določanja števila bakterij  
 
Število bakterij v vzorcih morske vode smo določali direktno s štetjem celic s pomočjo 
epifluorescentnega mikroskopa Olympus BX51. Celice smo barvali z fluorescentnim 
barvilom DAPI (4,6-diamino-2-fenildiol) po metodi Porter and Feig (1980). Vzorce 
morske vode smo takoj po terenskem vzorčevanju fiksirali s formaldehidom (končna 
koncentracija 10% (v/v)) in jih shranili v hladilniku. V laboratoriju smo v 5 ml vzorca 
dodali 0,5 ml 0,1 M DAPI barvila in inkubirali 5 min. Bakterijske celice smo koncentrirali 
na polikarbonatnih filtrih (velikost por 0,2 µm) s filtracijo s pomočjo vakuumske črpalke. 
 

 
Slika 17: Kemijska formula DAPI (Wikipedia). 

 
Filter na objektivnem stekelcu smo pregledali z epifluorescentnim mikroskopom pri 
2.000-kratni povečavi. Pri analizi vsakega vzorca smo s kamero Image System DP70 
fotografirali 10 naključno izbranih vidnih polj (velikost vidnega polja je 512 x 628 µm2). 
Vidno polje smo zaradi lažjega štetja razdelili na devet delov in na vsakem delu prešteli 
bakterijske celice. Iz povprečne vrednosti celic na vseh preštetih poljih smo za 
posamezen vzorec podali rezultat kot število bakterij v litru vzorca po enačbi (Porter 
and Feig, 1980): 
 

PV
Fa

N
×
×=                                                                                                                                  (3) 

 
N - število celic na liter vzorca (št. celic/l) 
ā – povprečno število bakterijskih celic v vidnem polju 
F – površina filtra (µm2) 
V – volumen vzorca (l) 
P – površina vidnega polja (µm2) 
 
 

3.3.5 Izračun biomase bakterijske populacije  
 
Biomaso ogljika bakterijske populacije smo izračunali iz števila bakterijskih celic, pri 
čemer smo upoštevali konverzijski faktor 19,8 fg ogljika na celico (Lee and Furhman, 
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1987). Konverzijski faktor je določen na podlagi primerjave volumnov, števila celic in 
vsebnosti ogljika v celicah heterotrofnih planktonskih bakterij v naravnih vzorcih iz 
različnih tipov morij. Konverzijski faktor 19,8 fg ogljika na celico se uporablja samo za 
izračunavanje biomase ogljika naravnih populacij pelaških bakterij. Bakterije gojene na 
ploščah vsebujejo več ogljika kot celice bakterij v naravi. Faktor te vrednosti zato ni 
primeren za druge vrste vzorcev, saj za celice bakterij gojenih na ploščah ne poda 
pravega rezultata.  
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
 

4.1 Rezultati meritev v sedimentu 
 
Koncentracijo pigmentov v površinskem sloju sedimenta smo določali pod in v okolici 
ribjih kletk, kjer gojijo orade in brancine, v notranjosti Piranskega zaliva. Vzorčenje 
sedimenta je potekalo 20. julija 2006 na 18 merilnih mestih znotraj in zunaj zaliva. 
Pomembno je, da so vzorci hitro odvzeti (enaki svetlobni pogoji) in analizirani, saj se v 
nasprotnem primeru poveča možnost razgradnje vzorcev s sončno svetlobo. 
 
 

4.1.1 Rezultati meritev klorofila a  
 

Na sliki 18 je predstavljen prikaz prostorske porazdelitve koncentracij klorofila a na 
površini sedimenta v okolici ribjih kletk.  

 
Slika 18: Prikaz prostorske porazdelitve vrednosti klorofila a (mg/m2) v zgornjem sloju 
sedimenta v okolici ribjih kletk v Piranskem zalivu na dan 20. julija 2006. 

 
Koncentracije klorofila a na površini sedimenta pod ribjimi kletkami na posameznih 
merilnih mestih nihajo od 3,88 mg/m2 do 28,07 mg/m2. Na merilnem mestu neposredno 
pod ribjo kletko (F0CC) je koncentracija klorofila a 13,30 mg/m2. Na ostalih merilnih 
mestih na obodu kletke (6 metrov oddaljenosti od centra) koncentracije klorofila a v 
vzorcih nihajo od 3,88 mg/m2 do 21,98 mg/m2. Koncentracija klorofila a v vzorcih na 
merilnih mestih, ki so od centra oddaljene 20 metrov nihajo od 11,63 mg/m2 do 25,67 
mg/m2. Koncentracija klorofila a na referenčnih mestih je 22,35 mg/m2 (ZBMA) in 7,20 
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mg/m2 (ZCOB). Koncentracije klorofila a so v centru kletke višje kot na referenčnem 
mestu, ki je 5.400 m oddaljen (ZCOB) in manjše kot na referenčnem mestu, ki je od 
centra oddaljen 1.500 m (ZBMA). Najvišje koncentracije klorofila a na bližnjih in 
oddaljenih merilnih mestih se pojavljajo v smeri severovzhodno od centra proti središču 
zaliva, kar je v smeri morskega toka stran od ribjih kletk. 
 
Rezultate smo primerjali z rezultati meritev, ki so jih opravili v aprilu leta 2006 na MBP. 
Izvedli so vzorčenje površinskega sloja sedimenta pod in v okolici ribje kletke. V 
vzorcih vseh 18 postaj so izmerili koncentracije klorofila a in feopigmentov. Tabela 7 
prikazuje primerjavo koncentracij klorofila a s standardno deviacijo v mesecih april in 
julij 2006. Vrednosti klorofila a v aprilskih vzorcih nihajo od 2,22 mg/m2 do 84,21 mg/m2. 
 

Tabela 7: Vrednosti klorofila a s standardno deviacijo po posameznih merilnih mestih 
(mg/m2) v zgornjem sloju sedimenta v Piranskem zalivu na dan 20. april 2006 in 20. julij 
2006.  

 
April 2006 

 
Julij 2006 Merilno 

mesto 
Chla a  

(mg/m2) 
st. dev. Chla a 

(mg/m2) 
st. dev. 

F0CC 31,03 11,07 13,30 2,00 
F0N1 26,97 3,20 19,21 3,05 
F0N2 32,87 11,89 24,56 2,73 
FEN1 44,32 21,16 21,98 16,94 
FEN2 34,35 12,54 25,67 7,44 
FES1 2,22 2,00 15,14 1,28 
FES2 40,63 14,58 19,21 0,85 
F0S1 84,21 54,46 14,96 3,88 
F0S2 44,88 9,70 12,74 5,46 
FWS1 17,54 13,80 3,88 0,96 
FWS2 26,59 1,47 20,31 11,20 
FWN1 18,47 3,69 7,02 1,70 
FWN2 20,13 7,15 11,63 2,54 
FEN3 24,93 10,90 28,07 8,84 
F0S3 9,60 2,50 9,42 5,62 
FWN3 28,44 11,64 9,60 7,06 
ZMBA 34,17 15,90 22,35 2,73 
ZCOB 15,88 4,44 7,20 2,77 

 
Povzamemo lahko, da so vrednosti v aprilu bistveno višje. Koncentracija klorofila a na 
merilnem mestu F0CC je v aprilu več kot dvakrat višja kot v juliju na istem merilnem 
mestu. Tudi na ostalih merilnih mestih so koncentracije klorofila a od dvakrat do skoraj 
štirikrat višje, razen na merilnih mestih FES1 in FEN3.  
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4.1.2 Rezultati meritev feopigmentov 
 
Na sliki 19 je prikazana prostorska porazdelitev koncentracij razpadnih produktov 
klorofila - feopigmentov na površini sedimenta v okolici ribjih kletk. Koncentracijo 
feopigmentov smo izmerili na spektrofotometru po zakisanju vzorcev klorofila a. 
 
Koncentracije feopigmentov na površinskem sloju sedimenta pod in v okolici ribje 
kletke na posameznih merilnih mestih nihajo od 9,43 mg/m2 do 35,24 mg/m2. Na 
merilnem mestu neposredno pod središčem kletke (F0CC) je koncentracija 
feopigmentov 24,56 mg/m2. Na 6 metrov oddaljenih merilnih mestih imamo najvišjo in 
najnižjo koncentracijo izmerjenih feopigmentov, na 20 metrskih merilnih mestih pa 
nihajo od 20,98 mg/m2 do 26,40 mg/m2. Koncentracije feopigmentov so na merilnem 
mestu F0CC višje kot na referenčnem mestu ZCOB (14,27 mg/m2) in skoraj enake kot 
na merilnem mestu ZMBA (24,55 mg/m2). Delno se kaže trend koncentracij klorofila a, 
saj imamo najvišje koncentracije feopigmentov v smeri severo-vzhodno od središča 
kletke.  
 
Možna napaka v enem izmed triplikatov vzorcev zgornjega sloja sedimenta bi se lahko 
pojavila, če v vzorec zajamemo makroalgo, ki bistveno poveča koncentracijo klorofila a. 

 

 
Slika 19: Prikaz prostorske porazdelitve vrednosti feopigmentov (mg/m2) v zgornjem 
sloju sedimenta v okolici ribjih kletk v Piranskem zalivu na dan 20. julija 2006. 

 
V tabeli 8 je primerjava koncentracij feopigmentov s standardno deviacijo v mesecu 
aprilu in juliju 2006.  
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Tabela 8: Vrednosti feopigmentov s standardno deviacijo po posameznih merilnih 
mestih (mg/m2) v zgornjem sloju sedimenta v Piranskem zalivu na dan 20. april 2006 in 
20. julij 2006. 

 
April 2006 

 

 
Julij 2006 Merilno 

mesto 
Phaeo  

(mg/m2) 
st. dev. Phaeo  

(mg/m2) 
st. dev. 

F0CC 80,86 18,40 24,56 2,13 
F0N1 50,69 13,76 18,91 2,55 
F0N2 48,26 5,23 24,92 1,02 
FEN1 37,85 10,09 30,22 16,33 
FEN2 56,92 25,01 25,11 6,02 
FES1 10,57 11,14 35,24 20,33 
FES2 43,73 14,21 26,40 10,35 
F0S1 97,44 10,63 22,77 3,60 
F0S2 39,49 6,27 20,98 11,04 
FWS1 68,37 56,20 9,43 3,35 
FWS2 39,41 12,29 22,84 6,40 
FWN1 62,67 18,19 28,38 16,94 
FWN2 37,49 19,76 26,35 10,24 
FEN3 16,93 3,90 24,38 1,95 
F0S3 8,10 3,52 19,26 5,47 
FWN3 33,19 3,00 19,60 5,86 
ZMBA 34,31 19,24 24,55 13,47 
ZCOB 25,46 5,26 14,27 7,20 

 
Tudi koncentracije feopigmentov so bile v aprilu višje kot v juliju. Podobno kot pri 
klorofilu a lahko rečemo, da so tudi vrednosti feopigmentov v aprilu višje kot v juliju tudi 
do petkrat, z izjemo treh postaj (FES1, FEN3 in F0S3). 
 
Razprava rezultatov pigmentov 
 
Razlogi za nizke koncentracije pigmentov v mikrofitobentosu so lahko povečana 
sedimentacija organske snovi iz ribjih kletk, ki se dnevno nalaga na morsko dno 
neposredno pod kletkami. Nižje vrednosti klorofila a na merilnih mestih so na obodu 
kletke v zahodni smeri, kar je lahko posledica kopičenja neporabljene hrane, ki prihaja 
iz kletk. Najvišje koncentracije klorofila a imamo na merilnih mestih F0N2, FEN2, 
FES2, FWS2, FEN3 in ZBMA, kjer sediment ni toliko obremenjen z odpadno organsko 
snovjo. Domnevamo, da je nizka koncentracija klorofila a na merilnem mestu F0S2 
lahko posledica slabše prozornosti vode, ki jo povzročajo lebdeči delci sladkovodnega 
pritoka (Dragonja) ali dvigovanje sedimenta, ki je ob izlivu bolj zamuljen. Nizke 
vrednosti na merilnem mestu ZCOB v zunanjem delu Piranskega zaliva lahko 
pojasnjujemo z drugačnimi hidrometeorološkimi, geokemičnimi lastnostmi (pH, 
koncentracija hranilnih soli, oksigeniranost sedimenta,..) in večjo globino morja na tem 
mestu. Kot možen vzrok za nižje koncentracije pigmentov pa lahko navedemo tudi 
sončno svetlobo oz. njeno odsotnost. Kletke lahko ovirajo, da bi sončna svetloba 
prodrla do dna, kar vpliva na rast in fotosintetsko aktivnost mikrofitobentoških alg. Tudi 
povečana sedimentacija organske snovi lahko zmanjša prozornost vode in s tem 
intenziteto svetlobe na morskem dnu. 
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Slika 20: Prikaz postavitve mreže merilnih mest na ribje kletke. 

Tudi prostorska razporeditev feopigmentov pod in v okolici ribje kletke je po razmerju 
vrednosti podobna razporeditvi koncentracij klorofila a. Najnižje vrednosti smo izmerili 
na merilnem mestu FWS1, ki leži med dvema kletkama, in F0N1. Razlike v 
koncentracijah feopigmentov in klorofila a (višje so koncentracije feopigmentov) lahko 
pripišemo paši meio- in makrofavne (grazing), ki zmanjšuje število mikroflore, torej 
aktivnega klorofila a. Bentoške mikroalge so osnovni prehrambeni vir različnim 
organizmom meiofavne. Gostota teh organizmov lahko bistveno omejuje in spreminja 
biomaso fitobentosa, vendar je to težko dokazljivo, saj so oboji podvrženi delovanju 
ekoloških dejavnikov.  
 
Primerjava vrednosti pigmentov merjenih v aprilu in juliju 2006 
 
Nižje vrednosti klorofila a v mesecu juliju lahko pripišemo povečani količini ribje hrane, 
ki so jo dodajali v ribogojnico in posledično več sedimentirane snovi, ki se je odlagala 
na morsko dno in prekrivala mikrofitobentos. V poletnem času se lahko pojavi tudi 
slabša prozornost vode, ki je lahko posledica povečane količine hranilnih soli v vodnem 
stolpcu in s tem povečanja fitoplanktona. Tudi koncentracije feopigmentov so v mesecu 
juliju nižje, kar je lahko posledica nižjih koncentracij klorofila a.  
 
Vrednosti klorofila a v julijskih vzorcih nihajo v manjšem razponu kot v aprilskih vzorcih. 
Odstopanje koncentracij na merilnem mestu F0S1 z razmeroma visoko standardno 
deviacijo (84,21 ± 54.46 mg/m2) lahko pripišemo napaki pri vzorčevanju. V vzorec so 
lahko zajeli makroalgo, saj je vrednost klorofila a tega merilnega mesta dvakrat višja od 
naslednje najvišje koncentracije klorofila a. 
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Koncentracije feopigmentov v aprilskih vzorcih  na posameznih merilnih mestih nihajo 
med 3,88 mg/m2 in 28,07 mg/m2 in so višje od koncentracij v julijskih vzorcih, kar je 
lahko posledica višjih koncentracij klorofila a v aprilu kot v juliju. Koncentracije 
feopigmentov v aprilskih vzorcih nihajo v ožjem razponu kot koncentracije v julijskih 
vzorcih.  
 
 

4.1.3 Rezultati meritev redox potenciala 
 
Meritve redox potenciala so se v Piranskem zalivu s sondo izvajale prvič. Meritve redox 
potenciala smo merili le na osmih postajah: F0N2, F0S2, FEN2, F0CC, F0S3, FEN3, 
FWN2, FWN3. Veljaven rezultat smo odčitali le na šestih, saj na postajah F0N2 in 
FWN2 meritev ni bila pravilno izvedena (kontaminacija s kisikom). Mediji, ki so v stiku z 
zrakom imajo vrednost potenciala med 350 mV do 500 mV, mikrobiološki procesi, ki 
porabljajo kisik pa lahko zmanjšajo to vrednost tudi do -300 mV ali manj. Vrednost 
redox potenciala 0 mV in manj nakazuje odsotnost kisika. 
 
V tabeli 9 so prikazane vrednosti meritev redox potenciala na in v sedimentu na 
merilnih mestih F0S2, FEN2, F0CC, F0S3, FEN3 in FWN3, ki smo jih izvajali julija 
2006. 
 

Tabela 9: Rezultati meritev redox potenciala na in v sedimentu na merilnih mestih 
F0S2, FEN2, F0CC, F0S3, FEN3 in FWN3 julija 2006. 

 
Redox (mV) 

 

 
Globina 

sedimenta 
(cm) F0S2 FEN2 F0CC F0S3 FEN3 FWN3 

0 +122 +127 -317 +90 -6 +121 
0-2 -64 -114 -374 -52 -76 -140 
2-4 -129 -137 -405 -130 -177 -200 
4-6 -178 -207 -414 -217 -232 -261 
6-8 -220 -273 - -279 -278 -304 

8-10 -253 -300 - -313 -326 -335 
 
Vrednosti redox potenciala v sloju tik na sedimentom nihajo od - 317 mV na merilnem 
mestu F0CC do + 127 mV na merilnem mestu FEN2. Profil vrednosti redox potenciala 
v sedimentu na merilnem mestu F0CC se močno razlikuje od profilov vrednosti redox 
potenciala na ostalih merilnih mestih, za katere lahko rečemo, da so si dokaj podobni.  
 
Na sliki 21 je prikazan potek profilov redox potencialov za vsa merilna mesta. Odmik 
merilnega mesta F0CC je očiten. 
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Slika 21: Redox profili v sedimentu na šestih merilnih mestih.  
 
Najnižjo vrednost redox potenciala v sedimentu smo izmerili na in v sedimentu pod 
centrom ribje kletke, kar nakazuje na pomanjkanje kisika že v zgornjem sloju 
sedimenta. Povečana količina organske snovi pod kletko lahko povzroči povečanje 
bakterijske razgradnje, kar lahko privede do pomanjkanja kisika. Vrednost redox 
potenciala na merilnem mestu F0CC (center) je že na površini sedimenta negativna in 
z naraščajočo globino še pada. 
 
Ostala merilna mesta (F0S3, FEN3, FWN3, F0S2 in FEN2) imajo podobne profile 
redox potencialov, le da se vrednosti redox potenciala v sloju tik nad sedimentom 
razlikujejo. Merilni mesti, ki sta oddaljeni 20 metrov od centra ribje kletke, imata najvišje 
vrednosti redox potenciala. Merilni mesti F0S3 in FWN3 imata v sloju tik nad 
sedimentom še pozitivne vrednosti, merilno mesto FEN3 ima v tem sloju redox 
potencial že rahlo negativen. Na površini in v prvih plasteh sedimenta teh merilnih mest 
je kisik še prisoten, saj so vrednosti redox potenciala še pozitivne ali rahlo negativne. 
Sledi padec redox potenciala v prvih centimetrih globine v sedimentu, kar nakazuje 
zmanjšanje koncentracije kisika. V točki, kjer redox potencial doseže vrednost nič, 
lahko govorimo o pomanjkanju kisika. Odsotnost kisika lahko razložimo s povečano 
razgradnjo organskega materiala, ki prihaja iz marikulture. 
 
Rezultati redox potenciala in posledično prisotnosti kisika dosegajo pričakovane. 
Najnižje vrednosti smo izmerili na in v sedimentu neposredno pod ribjimi kletkami, kjer 
naj bi bil vpliv marikulture največji. Nizke vrednosti smo pričakovali tudi na in v 
sedimentu v smeri morskega toka, kjer je posedanje neporabljene snovi iz marikulture 
najintenzivnejše. 
 
Pri razlagi rezultatov redox potenciala je potrebno poznati tudi količine nekaterih drugih 
hranilnih snovi v sedimentu (PO4

3-, NO2
-+NO3

- in NH4
+), ki nastajajo pri biogeokemičnih 

procesih. 
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Dobljene rezultate lahko primerjamo z rezultati raziskave redox potenciala, ki so jo 
izvajali več let na Škotskem (Pearson et al., 1979) začenši leta 1972 in objavili leta 
1979. Raziskovali so primernost meritev redox potenciala morskega sedimenta za 
določevanje vpliva organskega onesnaževanja industrije papirja (celulozni odpadki). 
Meritve so izvedli v laboratoriju kot tudi in situ. Potek redox potenciala je precej 
podoben kot pri naših meritvah, saj je na kontrolni postaji na površini sedimenta še 
vedno pozitiven, nato z globino pada. Na merilnem mestu v bližini izpustov iz papirnate 
industrije je redox potencial že na površini nekje okoli 0 mV in z globino strmo pada, 
kar lahko primerjamo z našim merilnim mestom F0CC. V našem primeru so vrednosti 
redox potenciala že na površini sedimenta še bolj negativne kot na primeru papirnate 
industrije, saj smo merili neposredno pod virom organskega onesnaževanja. Na 
Škotskem dokazujejo tudi povezavo med stopnjo organske obremenitve in vrednostjo 
redox potenciala, ki z oddaljenostjo od vira onesnaževanja padajo, kar lahko potrdimo 
tudi pri naših meritvah redox potenciala na in v sedimentu v okolici marikulture v 
Piranskem zalivu.  
 
 

4.2 Rezultati meritev inkubacije v dializnih vrečkah 
 
Vzorce morske vode smo inkubirali pri naravnih pogojih (in situ) na štirih merilnih 
mestih v Piranskem zalivu v juliju 2006. V vzorcih z nefiltrirano morsko vodo in filtrirano 
morsko vodo (odstranitev predatorjev) smo merili klorofil a in feopigmente ter s štetjem 
bakterij določevali njihovo biomaso. 
 
 

4.2.1 Rezultati meritev klorofila a  
 
V tabeli 10 so prikazane vrednosti klorofila a (µg/l) s standardno deviacijo in porast 
ogljika (µg/l) v dializnih vrečkah, ki so bile v obdobju od 21. do 26. julija nameščene na 
merilnih mestih CC, S50, S100 in REF v notranjosti Piranskega zaliva. Na vsakem 
merilnem mestu smo imeli štiri vrečke z nefiltrirano morsko vodo in štiri vrečke s 
filtrirano morsko vodo. Dializne vrečke so sistem za inkubacijo pod kontroliranimi pogoji 
(prepustnost stene vrečke), zato smo lahko za to časovno obdobje izračunali porast 
ogljika, kar nam prikaže porast biomase. Začetna vrednost t0 za nefiltrirano morsko 
vodo znaša 0,24 µg Chla/l (12 µgC/l), za filtrirano morsko vodo pa je t0 0,1 µg Chla/l (5 
µgC/l). Vrednost ogljika je bila izračunana tako, da smo koncentracijo klorofila a 
pomnožili s 50 (C:Chla=50:1). 
 

Tabela 10: Koncentracije klorofila a (µg/l) s standardno deviacijo in prirast ogljika (µg/l) 
na posameznih merilnih mestih v dializnih vrečkah v Piranskem zalivu v obdobju od 21. 
do 26. julija 2006. 

 
Nefiltrirana morska voda Filtrirana morska voda (pore 25 µm) 

Merilno 
mesto 

Chla (µg/l)  st. dev. C (µg/l) Chla (µg/l) st. dev. C (µg/l) 
CC 1,6 0,77 68 1,1 0,57 50 
S50 0,6 0,23 18 0,5 0,22 20 

S100 0,7 0,10 23 0,6 0,11 25 
REF 0,5 0,19 13 0,4 0,14 15 
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Na sliki 22 je predstavljena prostorska razporeditev koncentracij klorofila a v dializnih 
vrečkah po inkubacijski dobi v Piranskem zalivu. 
 

Slika 22: Prostorska razporeditev vrednosti klorofila a (µg/l) s standardno deviacijo v 
dializnih vrečkah z nefiltrirano morsko vodo in filtrirano morsko vodo v Piranskem zalivu 
v časovnem obdobju od 21. do 26. julija 2006. 
 
Koncentracije klorofila a v nefiltrirani morski vodi na merilnih mestih nihajo od 1,6 µg/l 
do 0,5 µg/l, v filtrirani morski vodi od 1,1 µg/l do 0,4 µg/l. Najvišje koncentracije klorofila 
a v vzorcih z nefiltrirano morsko vodo so na merilnem mestu CC, najnižje na 
referenčnem merilnem mestu, ki je od centra oddaljen 400 metrov. Tudi koncentracija 
klorofila a v vzorcih s filtrirano morsko vodo je najvišja na merilnem mestu CC, najnižja 
na referenčnem mestu. Merilni mesti S50 in S100 imata tudi do dvakrat nižje 
koncentracije klorofila a v obeh tipih vzorcev. Koncentracije klorofila a v nefiltrirani 
morski vodi so na vseh merilnih mestih višje kot v vzorcih s filtrirano morsko vodo. 
Največja razlika koncentracij klorofila a se pojavi prav na merilnem mestu CC, kjer so 
koncentracije najvišje. 
 
 

4.2.2 Rezultati meritev feopigmentov  
 
V tabeli 11 so prikazane vrednosti feopigmentov s standardno deviacijo v dializnih 
vrečkah, ki so bile v obdobju od 21. do 26. julija nameščene na merilnih mestih v 
Piranskem zalivu. Na vsakem merilnem mestu smo imeli vrečke z nefiltrirano morsko 
vodo in filtrirano morsko vodo. Začetna vrednost feopigmentov t0 za nefiltrirano morsko 
vodo znaša 0,05 µg Phaeo/l, za filtrirano morsko vodo pa je t0 0,03 µg Phaeo/l.  
 

Tabela 11: Koncentracije feopigmentov (µg/l)s standardno deviacijo na posameznih 
merilnih mestih v dializnih vrečkah v Piranskem zalivu v obdobju od 21. do 26. julija 
2006. 

 
Nefiltrirana morska voda 

 
Filtrirana morska voda 

Merilno 
mesto 

Phaeo (µg/l) st. dev. Phaeo (µg/l) st. dev. 
CC 0,8 0,27 0,6 0,13 
S50 0,4 0,17 0,3 0,17 

S100 0,4 0,02 0,4 0,07 
REF 0,3 0,07 0,3 0,09 
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Na sliki 23 je predstavljena prostorska razporeditev koncentracij feopigmentov v 
dializnih vrečkah po inkubacijski dobi v Piranskem zalivu. 

Slika 23: Prostorska razporeditev vrednosti feopigmentov (µg/l) s standardno deviacijo 
v dializnih vrečkah z nefiltrirano morsko vodo in filtrirano morsko vodo v Piranskem 
zalivu v časovnem obdobju od 21. do 26. julija 2006. 

Koncentracije feopigmentov v nefiltrirani morski vodi na merilnih mestih nihajo od 0,8 
µg/l do 0,3 µg/l, v filtrirani morski vodi od 0,6 µg/l do 0,3 µg/l. Najvišje koncentracije 
feopigmentov v vzorcih z nefiltrirano morsko vodo so na merilnem mestu CC, najnižje 
na referenčnem merilnem mestu, ki je od centra oddaljen 400 metrov. Tudi 
koncentracija feopigmentov v vzorcih s filtrirano morsko vodo najvišja na merilnem 
mestu CC, najnižja merilnem mestu S50 in na referenčnem mestu. Merilna mesta S50, 
S100 in REF imajo tudi do dvakrat nižje koncentracije feopigmentov v obeh tipih 
vzorcev, od koncentracij feopigmentov v vzorcu z merilnega mesta CC. Koncentracije 
feopigmentov v nefiltrirani morski vodi so na vseh merilnih mestih višje kot v vzorcih s 
filtrirano morsko vodo. Tudi pri merjenju feopigmentov se največja razlika koncentracij 
v vzorcih z nefiltrirano morsko vodo in filtrirano morsko vodo pojavi prav na merilnem 
mestu CC. 
 
Inkubacijo z dializnimi vrečkami, ki prepuščajo samo nutriente, smo uporabili zaradi 
njenih prednosti za izvajanje eksperimenta v okolju z močnejšim morskim tokom in 
lažjo detekcijo povišanja koncentracij nutrientov z meritvijo biomase fitoplanktona. 
Povečano biomaso fitoplanktona, kot odziv na nutriente, je z direktnimi tehnikami težko 
izmeriti, zaradi tokov, ki fitoplankton odnaša stran.  
 
V središču kletk smo izmerili najvišje koncentracije klorofila a in feopigmentov, kar 
nakazuje na najvišje koncentracije anorganskih hranil, saj v bližini točkastega izvora 
odpadne snovi še niso močno razredčene. Koncentracije ogljika v nefiltrirani morski 
vodi so se povišale za faktor 1 - 5,7 krat. V filtrirani morski vodi je bil porast ogljika višji 
za 3 - 10 krat. Višji porast ogljika v filtrirani morski vodi lahko pripišemo odsotnosti paše 
fitoplanktona. Koncentracije klorofila a in feopigmentov z oddaljenostjo od centra kletk 
padajo, kar že nakazuje na močnejšo razredčenost anorganskih hranil na merilnih 
mestih S50 in S100. Manjši porast koncentracij smo zabeležili tudi na referenčnem 
mestu, kjer so vrednosti najnižje. 
 
Če dobljene rezultate primerjamo z rezultati iz študije inkubacije v dializnih vrečkah, ki 
so jo leta 2006 izvedli na ribogojnicah v Cipru, Italiji, Grčiji in Španiji (Dalsgaard et al., 
2006), lahko povzamemo, da pri vseh meritvah koncentracije pigmentov z 
oddaljenostjo od kletk padajo, kar se je pojavilo tudi pri naših meritvah. V primeru prej 
omenjene študije so zabeležili višje poraste koncentracij klorofila a, ki ga lahko 
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pojasnimo z daljšo inkubacijsko dobo in večjih številom rib v marikulturi, kar povzroči 
več odpadnih snovi.  
 
 

4.2.3 Rezultati števila bakterij in biomase 
 
Celokupno število heterotrofnih planktonskih bakterij v vzorcih dializnih vrečk s filtrirano 
morsko vodo, z izjemo središča kletke, pada z oddaljenostjo. Število bakterij iz dializnih 
vrečk z nefiltrirano morsko vodo na merilnih mestih nihajo od 1,50 × 109 celic/l do 3,93 
× 109 celic/ l. Na referenčni postaji smo izmerili vrednost 3,51 × 109 celic/l. Število 
bakterij v vzorcih s filtrirano morsko vodo niha od 3,53 × 108 celic/l do 9,28 × 109 celic/l. 
Na referenčni postaji smo izmerili vrednost 1,92 × 109 celic/l. Dinamika celokupnega 
števila heterotrofnih planktonskih bakterij iz dializnih vrečk z nefiltrirano morsko vodo je 
obratna kot v primeru z filtrirano morsko vodo.  
 
Na sliki 24 je prikazana prostorska porazdelitev celokupnega števila heterotrofnih 
planktonskih bakterij med inkubacijo v dializnih vrečkah z nefiltrirano morsko vodo in 
filtrirano morsko vodo v Piranskem zalivu v obdobju od 21. do 26. julija 2006.  
 

Slika 24: Prostorska porazdelitev celokupnega števila bakterij v dializnih vrečkah z 
nefiltrirano morsko vodo in filtrirano morsko vodo v Piranskem zalivu po inkubacijski 
dobi. 

V tabeli 12 so podani rezultati štetja celic iz dializnih vrečk, ki smo jih šteli s pomočjo 
epifluorescentnega mikroskopa. Podana je tudi biomasa ogljika bakterijske populacije 
(µg C/l), ki smo jo izračunali s konverzijskim faktorjem 19,8 fg ogljika/celico (Lee and 
Furhman, 1987). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 47 

Tabela 12: Število celic in biomasa iz dializnih vrečk z nefiltrirano morsko vodo in 
filtrirano morsko vodo, ki so bile postavljene v Piranskem zalivu v obdobju od 21. do 
26. julija 2006. 

 
Nefiltrirana morska voda 

 
Filtrirana morska voda (pore 25 µm) 

Merilno 
mesto 

št. celic/l  biomasa (µg C/l) št. celic/l biomasa (µg C/l) 
CC 3.93 × 109 77.81 9.28 × 108 18.37 
S50 1.50 × 109 29.70 3.53 × 109 69.89 

S100 2.72 × 109 53.86 1.95 × 109 38.61 
REF 3.51 × 109 69.50 1.92 × 109 38.02 

 
Oktobra 2005 je bila izvedena meritev celokupnega števila heterotrofnih planktonskih 
bakterij pod okriljem projekta ECASA ter objavljena v diplomskem delu T. Tinta (2006). 
Vzorčenje je potekalo na globini 5 metrov na transektu od središča ribjih kletk do 
referenčne postaje, 5.400 m oddaljene oceanografske boje. Vmesne vzorčevalne 
postaje transekta so bile od središča ribje kletke oddaljene 8 m (00N1), 20 m (00N2) in 
1.500 m (ZBMA). Vzorčili so pred in po hranjenju rib. Celokupno število heterotrofnih 
planktonskih bakterij v središču kletke je nihalo med 2,4× 109  in 3,1× 109 na liter, v 
vzorcih v dializnih vrečkah po inkubacijski dobi je bilo število bakterij v morski vodi 3.93 
× 109 na liter in v filtrirani morski vodi 9.28 × 108 na liter. Ker ostale postaje niso bile 
locirane na istih mestih teh primerjav ni mogoče narediti.  
 

 

Slika 25: Posnetki vidnega polja bakterijskih celic, obarvanih s fluorokromom DAPI na 
epifluorescentnem mikroskopu (Olympus BX51, 2000 - kratna povečava). 
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5 ZAKLJU ČKI 
 
Kopičenje neporabljene hrane in ribjih iztrebkov pod in v neposredni okolici ribjih kletk 
negativno vpliva predvsem na biokemijske procese v sedimentu in na abundanco 
mikroplanktontov. Raztopljene anorganske in organske snovi lahko negativno vplivajo 
na morski ekosistem, kar je mogoče ublažiti s spremembo načina gojenja rib 
(kvalitetnejša hrana) in z izbiro primernejše lokacije. V Piranskem zalivu trenutno deluje 
le ena ribogojnica z 20 kletkami, v njeni bližini se nahaja tudi školjčišče. V ribogojnici 
vzgajajo ribe v prosto lebdečih mrežastih kletkah sredi ribolovnega rezervata. Ribe 
krmijo ročno in z najkakovostnejšo hrano na tržišču. Mreže kletk čistijo ročno in brez 
uporabe toksičnih sredstev. Tudi fitofarmacevtska sredstva uporabljajo izključno na 
mladicah, medtem ko so starejše ribe prepuščene naravni selekciji.  
 
Meritve sedimenta in inkubacijo planktonskih mikroorganizmov v dializnih vrečkah smo 
izvajali Piranskem zalivu v juliju leta 2006.  
 
Vpliv povečane količine sedimentirane organske snovi na in v sedimentu smo ocenili z 
fitoplanktonsko biomaso kot koncentracijo klorofila a in njegovih razgradnih produktov 
feopigmentov. Razgradnjo organske snovi in kakovost sedimenta smo ocenili z 
meritvijo redox potenciala. Meritve sedimenta smo s pomočjo potapljačev opravili julija 
2006 na 18 merilnih mestih. V zgornjem sloju sedimenta smo izmerili koncentracijo 
klorofila a in feopigmentov, v samem sedimentu na nekaterih izmed izbranih merilnih 
mest tudi redox potencial. Vrednosti klorofila a v vzorcih sedimenta so nihale med 3,88 
mg/m2 in 28,07 mg/m2. Najvišje vrednosti smo izmerili v vzorcih sedimenta v smeri 
severo-vzhod. Najnižje vrednosti smo zabeležili neposredno pod kletko, kar je lahko 
posledica povečane sedimentacije organske snovi in s tem zaviranja rasti 
mikrofitobentosa. Pod kletko je zaradi sedimentacije organske in anorganske snovi ter 
povečanja abundance pelaškega fitoplanktona tudi lahko zmanjšana prozornost vode, 
kar onemogoča dostop svetlobi na dno.  
 
Podobna razporeditev vrednosti se pojavi tudi pri feopigmentih. Vrednosti koncentracij 
feopigmentov nihajo med 9,43 mg/m2 in 35,24 mg/m2. Najvišje vrednosti najdemo v 
smeri severo-vzhod in vzhod, kar deloma sovpada z rezultati klorofila a. Povečane 
vrednosti feopigmentov na določenih področjih so lahko posledica hitrejše razgradnje 
klorofila a. 
 
Hitro razgradnjo organske snovi, ki se poseda na sediment smo dokazali tudi z 
meritvijo redox potenciala na in v sedimentu. Povečanje sedimentirane organske snovi 
lahko vodi do visoke bakterijske razgradnje, kar lahko privede do pomanjkanje kisika 
na dnu. Najvišje vrednosti redox potenciala smo zaznali prav neposredno pod ribjo 
kletko. Tam vrednosti nihajo med - 317 mV in - 405 mV. Na ostalih merilnih mestih pa 
vrednosti nihajo od + 127 mV do - 200 mV. Odstopanje merilnega mesta F0CC je 
izrazito in povzamemo lahko, da je največje pomanjkanje kisika prav neposredno pod 
kletko, kjer se lahko razkraja največ odpadne snovi z ribogojnice. Ta vpliv z 
oddaljenostjo od centra pada, kar lahko opazimo tudi z rezultatov ostalih merilnih mest.  
 
Vplive ekskrecije in prekomernega hranjenja rib na povečano hitrost rasti planktonskih 
mikroorganizmov smo ocenili s pomočjo inkubacije le-teh v pol zaprtem sistemu 
dializnih vrečk (in situ eksperiment) z nefiltrirano morsko in filtrirano morsko vodo. S 
filtriranjem morske vode skozi planktonske mreže smo odstranili predatorje 
fitoplanktona in s tem preprečili pašo fitoplanktona. Ker ima fitoplankton kratek 
generacijski čas, je lahko dober pokazatelj onesnaženja z ribogojnic. Inkubacijo z 
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dializnimi vrečkami, ki prepuščajo samo nutriente, smo uporabili zaradi njenih prednosti 
za izvajanje eksperimenta v okolju z močnejšim morskim tokom. Detekcijo povišanja 
koncentracij nutrientov lahko izvedemo z meritvijo biomase fitoplanktona. Inkubacija 
vzorcev je potekala pet dni v juliju 2006 na štirih merilnih mestih v Piranskem zalivu. V 
vzorcih smo določili biomaso bakterij, koncentracije pigmentov fitoplanktona in 
izračunali porast ogljika.  
 
Koncentracije klorofila a v vzorcih z nefiltrirano morsko vodo nihajo od 0,5 µg/l do 1,6 
µg/l, v filtrirani morski vodi od 0,4 µg/l do 1,1 µg/l. Najvišje koncentracije klorofila a v 
obeh tipih vzorcev smo izmerili na merilnem mestu CC, ki je v neposredni okolici ribjih 
kletk. Z oddaljenostjo od kletk v obeh tipih vzorcev vrednost klorofila a pada, kar lahko 
pripišemo manjšim koncentracijam nutrientov v vodi in s tem manjšemu vplivu gojišča 
rib. Koncentracije ogljika v nefiltrirani morski vodi so se povišale od 1 do 5,7 krat. V 
filtrirani morski vodi je bil porast ogljika višji in sicer od 3 do 10 krat. 
 
Koncentracije feopigmentov v vzorcih z nefiltrirano morsko vodo nihajo od 0,3 µg/l do 
0,8 µg/l, v filtrirani morski vodi od 0,3 µg/l do 0,6 µg/l. Koncentracije feopigmentov so 
najvišje na merilnem mestu CC in sicer do dvakrat višje kot na merilnih mestih S50 in 
S100.  
 
Celokupno število heterotrofnih planktonskih bakterij v vzorcih dializnih vrečk z 
nefiltrirano morsko vodo niha od 1,50 × 109 celic l-1 do 3,93 × 109 celic l-1, v vzorcih s 
filtrirano morsko vodo pa niha od 9,28 × 108 celic l-1 do 3,53 × 109 celic l-1.  
 
Z meritvami tonjenja odpadnih snovi, ki so bile opravljene pod ribogojnico v Piranskem 
zalivu (Malačič and Forte, 2003), avtorji ocenjujejo velikost prizadete površine 
morskega dna zaradi delovanja marikulture. Površino, ki jo pokrijejo odpadne snovi, 
moramo primerjati s celotno površino zaliva, v katerem se ribogojnica nahaja. V 
primeru Piranskega zaliva ribogojnica prizadene le 0,24 % površine zaliva. Raztopljene 
odpadne snovi se lahko razširijo v večji delu zaliva, le da se redčijo in na lokalni ravni 
tako nimajo večjega negativnega vpliva.  
 
Zaključujem, da marikultura, ki ne preseže naravnih »samoočiščevalnih« zmožnosti 
morja, vpliva na okolje le v času svojega delovanja. Ko ribogojnica preneha z 
delovanjem, se lahko okolje, v katerem je delovala, v razmeroma kratkem času 
regenerira. Da bi ta regeneracijski čas še skrajšali in zmanjšali vplive v samem 
delovanju, bi bilo potrebno uporabljati najboljše tehnologije (BAT- best tehnology 
available), loviti lebdeče delce iz ribogojnic z uporabo biofiltrov in povečati privzem 
raztopljenih hranil z uvajanjem polikultur. S polikulturami ribogojnica-filtratorski 
organizmi in ribogojnica-makroalge ter z uporabo umetnih substratov za pospešeno 
biofiltracijo in privzem raztopljenih hranil bi lahko dosegli celostno akvakulturo. Tudi z 
izboljšanjem sestave hrane (zmanjšanje količine dodanih živalskih beljakovin, boljši 
izkoristek hrane) in uporabo zaprtih sistemov (Sargo) bi pripomogli k blaženju 
negativnih vplivov. V zaprtih sistemih je možna obdelava odpadnih voda, kjer se izločijo 
kemikalije, antibiotiki, bolezni, kot tudi presežek nutrientov.  
 
Za celovito presojo vpliva onesnaženja z ribogojnic je potreben večji izbor meritev 
parametrov pri različnih oceanografskih pogojih. Za nadaljnjo delo bi priporočila 
ponovitev meritev parametrov opisanih v diplomskem delu ter dodatno izvedbo meritev 
sedimentacije snovi, koncentracije nutrientov (nitrat, nitrit, amoniak in fosfat) in 
oceanografskih parametrov (temperatura, slanost in koncentracija kisika). Mogoče bi 
bilo bolj smiselno izvesti meritve večjega števila parametrov na manjšem številu 
merilnih mest.  
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