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Monitoring ribe solinarke Aphanius fasciatus v Sečoveljskih solinah 

 

 

A) Monitoring stanja ribe solinarke v letu 2014 

B) Rezultati monitoringa stanja ribe solinarke v KPSS – končno poročilo (2015) 

 

 

 

 

Vsebine, ki so bile obravnavane: 

 

1. Vzorčenje populacije solinarke v različnih življenjskih okoljih na območju KPSS 

2. Biološke in biometrične analize vzorčenih solinark 

3. Analiza vpliva različnih življenjskih okolij na vitalnost populacije solinarke 
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A) MONITORING POPULACIJE RIBE SOLINARKE V KPSS V LETU 2014 

 

UVOD 

 

Solinarke Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821) so majhne ribe iz družine  drstečih 

živorodnih krapovcev  (Cyprinodontidae). Te ribe živijo v slanih in brakičnih vodah. V Sloveniji 

jih najdemo na obmorskih mokriščih, predvsem v Škocjanskem zatoku in v Sečoveljskih 

solinah. Je sredozemska endemična vrsta, ki jo najdemo v obrežnih in somornih življenjskih 

okoljih v Albaniji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, Cipru, v Franciji, Grčiji, Italiji, na Malti, v 

Črni Gori, Turčiji in v Sloveniji)(glej npr. Crivelli, 2006).  

 

Prebiva v brakičnih in slanih vodah, najdemo jo v solinah, lagunah, ustjih rek, kanalih, 

obrežnih mokriščih  in drugih somornih okoljih (sensu Valdesalici s sod., 2015). Večina takih 

okolij je evrihalinih in evritermnih, kar pomeni, da se solinarka v njih pojavlja v 

temperaturnem razponu med 4 in 40oC in razmnožuje v slanostnem razponu od 10 do 80 

(Leonardos, 1996). Drsti se od aprila do julija. Spolno zrelost lahko doseže že v nekaj mesecih 

pri telesni velikosti, manjši od 2 cm (Leonardos & Sinis, 1998). Solinarke nimajo planktonske 

faze ličinke, kar zmanjšuje sposobnost širjenja te vrste. Zato so za solinarko značilne izolirane 

populacije (Maltagliati, 1999).  

 

Solinarka zraste običajno manj kot 6 cm v dolžino. Zanjo je značilna izrazita spolna 

dvoličnost. Samci so bolj barviti in imajo drugačen vzorec prog na telesu, obenem pa so tudi 

nekoliko manjši. Zanjo je značilna izjemna fiziološka sposobnost, ki ji omogoča preživetje v 

skrajnih ekoloških razmerah kot so obdobja pomanjkanje kisika (hipoksija), oslajene razmere 

(hiposaline) in zelo slane razmere (hipersaline)(Zammit-Mangion s sod., 2011). 

 

Prehranjuje se z vsem, kar je primerne velikosti in ji pride pod zob (=omnivorija) 

(Leonardos, 2008) kot so mlade kozice, raki enakonožci, solinski raki, školjke, jajca vodnih 

nevretenčarjev, ličinke komarjev in odrasli komarji in drugo. Značilen je ontogenetski 

preskok v prehrani, saj se mlade solinarke hranijo s planktonskimi nevretenčarji, odrasle pa z 

večjimi pridnenimi nevretenčarji kot so školjke in postranice (Leonardos, 2008). V razmerah 
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brez hrane včasih pride tudi do kanibalizma. Čeprav ni lovna vrsta, je njena vloga v brakičnih 

okoljih zaradi velike abundance zelo pomembna v prehranjevalnem spletu tovrstnih 

življenjskih okolij.  

 

 

Varstveni status  

 

Ker se pojavljajo le v določenih življenjskih okoljih kot so soline, brakične lagune, zatoki, 

estuariji  in podobno, so redke in/ali ogrožene, ker so redka in/ali ogrožena taka življenjska 

okolja. V Rdečem seznamu Mednarodne zveze za Varstvo narave (International Union for 

Conservation of Nature) je ta vrsta ovrednotena s statusom  (naj)manj ogrožene vrste (least 

concern), saj so njene populacije za zdaj stabilne in številčne, dejavniki ogrožanja pa 

maloštevilni. Med temi so omembe vredni degradacija ali izguba somornih in hipersalinih 

habitatov (soline, solinski bazeni, slana močvirja) in vnos tujerodnih vrst rib.  

Solinarka je poleg Rdečega seznama navedena tudi v drugih pomembnih dokumentih kot so:  

Bernska konvencija (konvencija o ohranjanju rastlinstva in živalstva ter naravnih območij 

Evrope; Aneks II in III), 

Habitatna direktiva ( direktiva o ohranjanju naravnih habitatov in divjih rastlin ter živali v 

Evropski uniji; Aneks II), 

 

Pri nas so za solinarko znotraj omrežja Natura 2000 določena posebna ohranitvena območja, 

med katere spadajo Sečoveljske soline in estuarij reke Dragonje, Strunjanske soline z laguno 

Stjuža in Škocjanski zatok. 
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I. OPIS METODE 

 

V  Krajinskega parka Sečoveljske soline vzorčili solinarke na dveh izbranih točkah z različnimi 

ekološkimi značilnostmi. Na območju Fontanigge smo vzorčevali v solinskem kanalu na 

območju halofitnega travnika pri solinarskem muzeju. Na območju Lere smo vzorčevali blizu 

vhoda v soline v jarku solinskega bazena levo od vstopne rampe. 

Za lov smo uporabilo mrežo na daljšem vzvodu (catcher) z zelo majhnimi mrežnimi okenci 

(1mm). Ulovljene solinarke smo takoj po vzorčevanju prenesli v akvarije Morske biološke 

postaje in jim natančno izmerili celotno dolžino telesa do 0,01 mm natančno ter telesno težo 

do 0,01 g natančno.  Na podlagi obeh smo izdelali umeritveno krivuljo (length-weight 

relationship). Na podlagi telesne dolžine in teže smo izračunali Fultonov indeks kondicije 

(Fulton, 1911) po formuli: 

 

FI = W/L3 

 

kjer je FI – Fultonov indeks, W teža v gramih in L dolžina v centimetrih. 

 

Fultonov indeks kondicije je preprosto merilo, ki nam pomaga razumeti kondicijo primerkov 

v nekem okolju. Vse dobljene podatke smo preverili s statističnimi pomagali (ANOVA, 

 

Tabela 1: Opis ekoloških dejavnikov na obeh vzorčevanih lokalitetah.  

Lokaliteta Fontanigge Lera 

Ekološke razmere zelo stagnantne stagnantne 

Pretočnost zelo slaba dobra 

Globina < 1 m  < 1 m 

Širina jarka ozka širša 

Vegetacija gosta redka 
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II. REZULTATI 

 

Na obeh lokalitetah je bilo zajetih po 50 primerkov solinark. V obeh primerih je bilo samic 

znatno več kot samcev. Na lokaliteti iz Lere je bilo 5 primerkov zelo majhnih, zato je bilo 

nemogoče natančno določiti spol.   

 

Tabela 2: Biometrični podatki o solinarkah iz lokalitete na območju Fontanigge. 

TL (mm) N povp. min max stdev 

samice 41 31,12 27,00 38,35 2,27 

samci 9 29,05 25,68 36,08 2,95 

W (g) n povp. min max stdev 

samice 41 0,38 0,23 0,80 0,10 

samci 9 0,29 0,18 0,56 0,11 

 

Telesna dolžina solinark in telesna masa sta bili večji pri samicah. Solinarke iz območja 

Fontanigge so bile manjše od tistih na Leri. Samice solinark iz območja Fontanigge so bile v 

povprečju za odtenek manjše tudi od samcev iz Lere. 

 

Tabela 3: Biometrični podatki o solinarkah iz lokalitete na območju Lera. 

TL (mm) n povp. min max stdev 

samice 36 34,27 24,37 42,80 5,42 

samci 9 31,52 27,66 37,50 3,37 

nedoločeno 5 23,88 20,90 27,00 2,70 

W (g) 
     samice 36 0,59 0,20 1,17 0,26 

samci 9 0,40 0,25 0,59 0,12 

nedoločeno 5 0,18 0,10 0,23 0,06 

 

Tabela 4: Fultonov indeks kondicije solinark iz obeh lokalitet.  

FI povp. min max stdev 

Lera 1,34 1,07 1,56 0,10 

Fontanigge 1,23 1,06 1,48 0,09 

 

Razlike so vidne tudi, ko izračunamo Fultonov indeks kondicije. Ta je v povprečju večji pri 

populaciji solinark iz območja Lera, kot je razvidno iz tabele 4.   
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Odnos med telesno maso in telesno dolžino je eksponencialen, koeficient determinacije pa je 

zelo visok. 

 

 

Slika 1: Odnos med dolžino telesa (TL) in telesno maso pri populaciji solinark iz lokalitete na Leri. 

 

Slika 2: Odnos med dolžino telesa (TL) in telesno maso pri populaciji solinark iz lokalitete na območju 

Fontanigge. 

 

 

 

y = 0,0188e0,0962x 
R² = 0,9562 

y = 0,0138e0,105x 
R² = 0,9297 
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Slika 3: Primerjava mase (zgoraj), telesne dolžine (TL, v sredi) in vrednosti Fultonovega indeksa kondicije 

(spodaj) za solinarke, vzorčene na dveh lokalitetah. 

 

Iz boxplotov (slika 3) se vidi, da razlike med lokacijama so in to pri vseh treh obravnavanih 

parametrih. Medijane vseh treh parametrov so večje na območju Lera, na katerem je večji 

tudi razpon oziroma razpršenost, še posebej za dolžino in težo rib.  Pri dolžini, še bolj pa pri 

teži, je opazen zamik razporeditve proti večjim vrednostim. Z analizo variance smo ugotovili, 

da so v populaciji solinark med obema lokalitetama statistično signifikantne razlike tako v 

dolžini (ANOVA, p<0,02), v telesni teži (ANOVA, p<0,0003) in tudi Fultonovem indeksu 

kondicije (ANOVA, p<0,0003).   

 

III. REZULTATI 

 

Primerjava dveh lokalitet v KPSS v letu 2014 z različnimi ekološkimi razmerami, pri kateri so v 

primeru na območju Fontanigge značilne zelo stagnantne razmere in slaba pretočnost, v 

drugem pa primer razmeroma dobro ohranjenega jarka v solinskem bazenu, je pokazala 

statistično značilne razlike. Ribe iz območja Fontanigge so manjše, tako na nivoju samcev in 

samic, poleg tega pa je njihov indeks kondicije slabši kot pri ribah z območja Lera. Na podlagi 

teh preliminarnih rezultatov lahko sklepamo, da je poleg globine pomemben dejavnik tudi 

pretočnost jarkov. V razmerah, kjer so jarki ohranjeni in pretočni (povezani na celi dolžini , 

kar se odraža v manj stagnantnih razmerah), so ribe večje, večji pa je tudi  Fultonov indeks 

kondicije.  

 

Zaradi statusa ogrožene vrste se solinarki v KPSS namenja posebno pozornost, še posebej 

zaradi različnih projektnih dejavnosti. Pri obnovi  jarkov solinskih bazenov se ugotavlja, če bi 

poglabljanje ali ustvarjanje novih jarkov solinskih jarkov pozitivno vplivalo na populacije 

solinark.   

Na podlagi rezultatov monitoringa populacije solinarke v KPSS v letu 2014 ugotavljamo, da je 

pristop, kot je predviden v okviru projekta LIFE MANSALT, ko se območja okopnin in vodnih 

površin povezuje z robnimi jarki, primeren. V nadaljevanju te študije bo potrebno posvetiti 

pozornost tudi nekaterim drugim dejavnikom, ki lahko vplivajo na kondicijo solinark. Ti so 
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poleg globine še pretočnost (=povezanost), vegetacija in širina jarka. Predvidevamo tudi več 

vzorčenj na različnih lokacijah z različnimi značilnostmi, ki lahko vplivajo na stanje solinark. 

Večji nabor tako zbranih podatkov nam bo omogočil tudi bolj podrobno analizo in boljšo 

interpretacijo rezultatov, ter ustrezne zaključke za uspešno upravljanje populacij solinarke v 

Sečoveljskih solinah. 

 

Solinarko danes opredeljujejo kot ogroženo živalsko vrsto s statusom LC (least concern), 

poleg tega pa je zaradi majhnih populacij, posebnih habitatnih zahtev in velike genetske 

variabilnosti vključena v Annex II evropske habitatne direktive (Wildekamp et al., 1999; 

Ferrito et al., 2007). Solinarko danes ogroža predvsem degradacija in izguba primernih 

habitatov, kot so obmorska mokrišča, znani pa so primeri izginotja zaradi kompeticije s 

tujerodno gambuzijo (Caiola & Sosota, 2005). 

  



11 
 

B) REZULTATI MONITORINGA STANJA RIBE SOLINARKE V KPSS – KONČNO POROČILO 

(2015) 

 

 

I. MATERIALI IN METODE 

 

Območje vzorčenja  

 

Vzorčenja so bila opravljena na Sečoveljskih solinah na skrajnem jugozahodnem delu 

Slovenije ob meji s Hrvaško. Sečoveljske soline so pomembno zavarovano območje (od leta 

1993 tudi Ramsarska lokaliteta), znano po posebni flori in vegetaciji ter bogati ornitofavni. 

Gre za preplet večjih in manjših solinskih kanalov in bazenov ter golih ali slabo poraščenih 

površin, ki so bile nekoč v celoti namenjene solinarski dejavnosti, danes pa imajo vidno vlogo 

z vidika kulturne in naravne dediščine. Z biološkega vidika (na podlagi protokola RAC/SPA; 

Pergent s sod., 2002) lahko uvrstimo (vsaj delno) potopljene solinske bazene v biocenozo 

muljasth peskov in muljev v lagunah in estuarijih (II.1.1.) in ožje v asociacijo s halofiti 

(II.1.1.2.) in facijes solin (II.1.1.2.), globlje solinske kanale in jarke pa v evrihalino in 

evritermno biocenozo (III.1.1) in sicer gre v tem primeru lahko za asociacijo s polžasto 

(Ruppia cirrhosa) (ali obmorsko) rupijo (Ruppia marittima). V takem okolju so pogoste tudi 

solinarke.  

 

Terensko delo 

 

Vzorčili smo v treh vzorčevalnih sezonah in sicer leta 2013, 2014 in 2015. Leta 2013 smo 

opravili testna vzorčenja. Solinarke smo vzorčevali s posebno mrežo za lov manjšim morskih 

organizmov, s planktonsko mrežo za zooplankton in 3 vršami (slika 1). Z mrežo za lov morskih 

organizmov smo solinarke prepodili iz enega dela kanala v drugi, kjer smo nastavili  

zooplanktonsko mreža za ulov solinark. Vrše so služile kot stranska zapora.  
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Slika  1: Glavna past ( mreža za lov planktona) in vrše kot pasti in zapora hkrati ( foto: N. 

Obersnel) 

 

Solinarke smo vzorčili v različnih življenjskih okoljih v različnih predelih solin (sliki 2 in 3). 

Različna življenjska okolja smo na podlagi ekoloških dejavnikov, predvsem pa glede na dotok 

vode (povezanost z drugimi vodnimi telesi), razdelili na 5 tipov: 

 

Kotanje 

Solinski kanali brez dotoka vode 

Solinski kanali z dotokom vode 

Solinski bazeni brez dotoka 

Solinski bazeni z dotokom vode 
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Slika 2: Zemljevid z označenimi lokacijami vzorčenja,  1/4 - 5/4 lokacije vzorčenja jeseni 2014 

in 1/5 - 9/5 lokacije vzorčenja spomladi 2015 

 

Vzorčevane habitatne tipe smo popisali, fotografirali in približno izmerili ter na podlagi 

meritev izračunali njihovo površino in prostornino. Kotanje so najmanjši habitatni tipi, saj so 

njihove površine merile od 16 do 50 m2. Površine kanalov brez dotoka vode so bile od 75 do 

800 m2, tiste z dotokom pa med 230 in 550, izjemoma pa celo 2070 m2. Solinski bazeni so 

imeli površino med 870 in1500 m2. V vseh habitatnih tipih smo jemali vzorce vode za 

določevanje slanosti. 

 

Zaradi možnega vpliva vodne vegetacije na vedenje solinark (zavetišče, prehranjevanje, boljši 

življenjski pogoji…) smo v vseh habitatnih tipih (HT) ocenili prisotnost vegetacije in sicer: 0 – 

HT brez vegetacije, 1 – HT z revno vegetacijo, 2 – HT z zmerno gosto vegetacijo in 3 – HZ z 

zelo gosto vegetacijo).  

 

Pregled vseh lokalitet in njihovih ekoloških in bioloških značilnosti je prikazan v tabeli 1.  
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Tabela 1: Vzorčevana življenjska okolja solinark v Sečoveljskih solinah z osnovnimi podatki 

(Legenda: HT – habitatni tip; BZ – bazen z dotokom, BB – bazen brez dotoka, KD – kanal z 

dotokom, KB – kanal brez dotoka, KO – kotanja, vegetacija: 0 – brez vegetacije, 1 – revna 

vegetacija, 2 – zmerno gosta vegetacija in 3 – zelo gosta vegetacija).  

 

Locus Vzorec datum HT globina površina volumen slanost vegetacija 

  
  cm m

2
 m

3
 

  

1 2015 21.04.-23.4.2015 BZ 10 1507 150,7 40 1 

2 2014 30.09.-1.10.2014 BB 25 1393 348,25 33,5 1 

2 2015 21.04.-23.4.2015 BZ 16 1393 222,88 40 1 

3 2015 21.04.-23.4.2015 KD 55 312 171,6 46 1 

4 2015 21.04.-23.4.2015 KD 30 550 165 40 1 

5 2015 21.04.-23.4.2015 KD 96 314 301,44 42 2 

6 2015 21.04.-23.4.2015 KD 50 2070 1035 39 2 

7 2015 21.04.-23.4.2015 KB 15 791 118,65 52 2 

8 2014 30.09.-1.10.2014 KO 50 49,8 24,9 21 3 

8 2015 21.04.-23.4.2015 KO 70 49,8 34,86 30 2 

9 2015 21.04.-23.4.2015 KO 53 15,8 8,37 41 0 

10 2014 30.09.-1.10.2014 KD 35 230 80,5 35 3 

11 2014 30.09.-1.10.2014 BB 15 876 131,4 34,5 1 

12 2014 30.09.-1.10.2014 KB 35 75,5 26,42 23,5 3 
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Slika 3: Habitatni tipi, v katerih so bile vzorčevane solinarke v Sečoveljskih solinah: zgoraj 

levo in desno – kotanji, v sredini desno – kanal brez dotoka vode, sredina levo – kanal z 

dotokom vode, spodaj – solinski bazeni (vse fotografije: N. Obersnel). 
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Laboratorijsko delo 

 

Slanost vode iz posameznih lokacij vzorčenja smo izmerili z refraktometrom. Vzorec 

ulovljenih rib smo prenesli v laboratorij, kjer smo jih s kljunastim merilom izmerili do 0,01 

mm natančno (slika 4) in stehtali do 0.01 g natančno. Določili smo spol vsake ribe in jih 

opredelili po starostnih razredih. Za razvrščanje v starostne razrede smo uporabili 

opredelitev starosti po Leonardos in Sinis (1999). Primerke, ki so bili manjši od 20 mm 

(velikostni razpon od 16,00 do 20,00 mm), smo ovrednotili kot mladice (Poljanić, 2014).  

 

 

Slika 4: Merjenje z digitalnim pomičnim kljunastim merilom ( foto: D. Trkov) 

 

Zaradi možnosti vpliva prehrane na kondicijski indeks rib smo pod stereomikroskopom na 

nekaj osebkih v vsakem vzorcu pregledali prebavni trakti in kvalitativno popisali prehrano. 

Poleg tega smo ugotavljali v posameznih vzorcih deleža obolevnosti in infestacije z zajedalci. 

V prvem primeru smo popisovali bolezenska stanja, v drugem pa prisotnost zajedalcev in 

njihoivih razvojnih oblik (jajce, ličinke). Obolelost i smo kvalitativno ocenili in sicer 0 – ni 

znakov obolelosti, 1 – šibka, 2 – zmerna in 3 – izrazita. Podobno smo opredelili tudi 

infestacijo s paraziti in sicer: 0 - ni parazitov, 1 – posamezni paraziti (šibka infestacija), 2 – 

nekaj parazitov (zmerna infetsacija) in 3 – veliko parazitov (huda infestacija s paraziti). 
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Obdelava podatkov / Opis metode (glej tudi točko I.OPIS METODE v poglavju A) 

 

Kondicijski indeks odraža fizično stanje telesa in je posledica masno-dolžinskega odnosa. 

Kondicijski indeks omogoča kvantitativno primerjavo fitnesa posameznih rib znotraj 

populacije, posameznih rib iz različnih populacij in primerjavo dveh populacij iz različnih 

lokacij. Kondicijski indeks kaže stanje zdravja osebka. 

Uporabili smo Fultonov indeks kondicije (K):  

 

 K = ( W/ L3) × 100000  

pri čemer je  

K = kondicijski faktor,  

W teža osebka (g)  

in  L dolžina osebka (mm).  

 

Na kondicijski indeks vplivajo starost in spol osebka, sezona, polnost črevesja, tip 

konzumirane prehrane, delež maščob ter stopnja mišične razvitosti. Spolne žleze lahko 

prispevajo kar 15 % celotne telesne teže. 
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II. REZULTATI 

 

Velikostna porazdelitev in masno-dolžinski odnos 

 

Izmerili in stehtali smo 1393 primerkov solinarke, od tega 477 samcev in 916 samic. 

Najmanjši primerek je meril 16,41 mm, največji pa 62,70 mm.  V povprečju so merili osebki 

32,25 (±6,62) mm. Samice so bile večje od samcev (33,74±6,83 mm vs 29,38±5,10 mm). 

Največji samec je meril 53,66 mm, samica pa 62,70 mm. Najlažji primerek je tehtal 0,03 g, 

najtežji (in obenem tudi največji) pa 3,94 g. V povprečju so solinarke tehtale 0,51(±0,40) g, 

pri čemer so bile samice (povprečna vrednost 0,60±0,43 g) znatno težje od samcev 

(0,34±0,25 g). Samo 17 primerkov je bilo manjših od 20 mm in jih torej lahko pripišemo 

mladicam.  Velika večina, skoraj ¾ vseh  primerkov, je merila med 25 in 40 mm (slika 5). 

 

 

Slika 5: Velikostna porazdelitev solinark (v %) v različnih velikostnih razredih (v mm).  
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Slika 6: Masno-dolžinski odnos pri solinarkah (n=1393). 

 

 

Slika 7: Masno-dolžinski odnos pri solinarkah – samice (n=857). 
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Slika 8: Masno-dolžinski odnos pri solinarkah – samci (n=436). 

 

Odnos med maso in teelsno dolžino je statistično značilen na nivoju vseh osebkov (slika 6) in 

posebej samice (slika 7) in samic (slika 8).  

 

 

Spolna struktura 

 

Skoraj v vseh vzorcih je bil delež samic večji od deleža samcev, razen v dveh, ko so bili samci 

številčnejši. V nekaterih primerih so samice znatno prevladovale nad samci, saj je njihov 

delež v dveh primerih znašal  nad 85%, v polovici vseh primerov pa nad 70% (glej tabela 2). 

Odnos med samicami in samci je bil v le enem primeru znatno manjši od 1, v dveh primerih 

pa sta bila spola številčno uravnotežena.  
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Tabela 2: Spolna struktura solinark v različnih habitatnih tipih v Sečoveljskih solinah.  

 

locus tip HT samice samci SR 

1 BD 77 23 3,35 

2 BB 58,9 41,1 1,43 

2 BD 59 41 1,44 

3 BD 69,6 30,4 2,29 

4 BD 41 59 0,69 

5 KD 59 41 1,44 

6 KD 71,2 29,8 2,39 

7 KB 87 13 6,69 

8 KO 74,3 25,7 2,89 

8 KO 75 25 3,00 

9 KO 49 51 0,96 

10 KD 88,3 11,7 7,55 

11 BB 58,9 41,1 1,43 

12 KB 50 50 1,00 

 

 

Starostna struktura 

 

Solinarke so se pojavljale v petih starostnih razredih, pri čemer je bila velika večina osebkov 

mlajših od razredov 3+ in 4+, v katerega so pripadali maloštevilni primerki.  V vzorcih so 

prevladovali primerki iz starostnih razredov 0+ in 1+ (Tabela 3). Delež starostnega razreda 0+ 

bil najvišji in sicer 48% vseh primerkov, sledil je delež starostnega razreda 1+ z 47,1%, delež 
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razreda 2+ z 4,1%, delež 3+ z 0,58% in delež 4+ z 0,22% vseh primerkov. S tega vidika ni 

očitnih razlik med posameznimi postajami in tudi ne med različnimi habitatnimi tipi.  

 

 

Tabela 3: Starostna struktura solinark v različnih habitatnih tipih v Sečoveljskih solinah.  

 

locus datum 
starostni razred 

 

    0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 

Fontanigge 2013 51,92 48,01       

Lera  2013 37,77 62,22       

1 2015 76 24       

2 2014 72,22 26,67   1,11   

2 2015 23 65 12     

3 2015 31,52 57,6 9,78   1,09 

4 2015 41 59       

5 2015 21 69 9 1   

6 2015 97,87 2,13       

7 2015 20 77 3     

8 2014 82,86 17,14       

8 2015 54 37 5 3 1 

9 2015 76 24       

10 2014 3,33 66,67 23,33 5 1,67 

11 2014 44,44 53,33 2,22     

12 2014 56 44       
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Kondicijski indeks 

 

Povprečni kondicijski indeks za vse vzorce iz solin je znašal 1,36 (±0,73). Za samice smo 

izračunali vrednost 1,42 ((±0,81), za samce pa 1,26 (±0,52). Najnižje vrednosti indeksa so bile 

0,34, najvišje pa 10,49.  

 

Tabela 4: Fultonov indeks kondicije solinark v različnih habitatnih tipih v Sečoveljskih solinah.  

 

locus datum HT Indeks kondicije 

 
  Povp. min max St. dev 

Fontanigge 2013 KB 1,23 1,02 1,57 0,11 

Lera 2013 KD 1,32 1,07 1,56 0,11 

1 2015 BD 2,32 0,34 10,49 2,14 

2 2014 BB 2,52 0,96 4,07 0,60 

2 2015 BD 1,33 0,89 1,74 0,21 

3 2015 BD 1,28 0,83 1,76 0,18 

4 2015 KD 1,19 0,70 1,52 0,15 

5 2015 KD 1,26 0,49 2,51 0,29 

6 2015 KB 1,03 0,71 2,96 0,32 

7 2015 KO 1,16 0,62 1,41 0,12 

8 2014 KO 1,08 0,81 1,39 0,12 

8 2015 KO 1,06 0,75 1,51 0,14 

9 2015 KD 1,00 0,50 1,39 0,14 

10 2014 BB 1,40 1,11 1,70 0,12 

11 2014 KB 1,28 0,87 1,87 0,15 

12 2014 BD 1,11 0,46 1,47 0,17 

 

Če primerjamo izračunane indekse za skupine solinark iz različnih habitatnih tipov, opazimo 

zelo velike razlike med posameznimi življenjskimi okolji. Najnižji indeks kondicije je bil 

izračunan za solinarke iz lokalitete 1, hkrati pa tudi drugi najvišji indeks  
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Slika 8: Kondicijski indeks solinark na različnih habitatnih tipih in lokalitetah. Skala ni 

poenotena za vse grafe skupaj.  

 Kotanja brez dotoka vode 
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(Tabela 4), kar pomeni, da je bil velikostni razpon solinark v tem okolju največji. Poleg tega so 

bile solinarke na tej lokalitete večinoma iz starostnega razreda 0+.   

 

Nizke vrednosti Fultonovega indeksa kondicije so bile praviloma zabeležene za kotanje in 

nekatere kanale brez dotoka vode. Visoke vrednosti pa so bile ugotovljene v bazenih z 

dotokom vode in tistih brez dotoka (glej sliko 8). Iz grafa 8 je razvidno, da so kondicijski 

indeksi pri samcih na vseh lokalitetah na različnih habitatnih tipih praviloma nižji od 

izračunanih vrednostih za samice.  

 

Obolevnost  

 

Znaki najbolj izrazite obolelosti solinark so se pojavljali le v kotanjah (tabela 5). Znaki izrazite 

obolelosti so bili opaženi v vzorcu iz leta 2014, ki je bil vzorčen v poletnem obdobju. Verjetno 

je potrebno stresnim razmeram pripisati dejstvo, da se je obolelost izrazila v taki obliki. V 

letu 2015 sta bili v dveh različnih kotanjih ugotovljeni zmerna in šibka obolelost. Pri tem je 

potrebno poudariti dejstvo, da smo leta 2015 vzorčevali v spomladanskem obdobju, ko so 

bile temperature znatno nižje in evaporacija manj uspešna.  

 

Infestacija s paraziti 

 

Tudi pri infestaciji s paraziti se je pokazalo, da so solinarke, živeče v izoliranih kotanjah 

(tabela 5) najbolj podvržene takemu stresu. Parazite smo v prebavnem traktu zasledili tudi v 

nekaterih vzorcih v habitatnih tipih kot so kanali in bazenih z dotokom vode. Opaženi so bili 

odrasli stadiji metljajev, predvsem pa veliko jajc in mladostnih stadijev raznih parazitov. 
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Tabela 5: Obolelost in infestacija s paraziti pri solinarkah v različnih habitatnih tipih v 

Sečoveljskih solinah. Legenda: O- ni znakov obolelosti in infestacije, 1 – manjša, 2 – zmerna 

in 3 – izrazita.   

 

locus datum HT obolelost infestacija 

1 2015 BD 0 1 

2 2014 BB 0 0 

2 2015 BD 0 0 

3 2015 BD 0 0 

4 2015 KD 0 0 

5 2015 KD 0 1 

6 2015 KB 0 0 

7 2015 KO 0 0 

8 2014 KO 3 3 

8 2015 KO 2 3 

9 2015 KD 1 2 

10 2014 BB 0 0 

11 2014 KB 0 0 

12 2014 BD 2 0 

 

 

 

Slika 9: Jajca metljajev v tkivu solinark. Foto: D. Trkov. 
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RAZPRAVA 

 

Biološke in ekološke značilnosti solinark 

 

Na podlagi vzorčenj, opravljenih na različnih lokalitetah v letih 2013, 2014 in 2015 smo 

ugotovili, da je velikostni razpon solinark med 16 in 63 mm telesne dolžine. V grških lagunah 

so našli samice, ki so merili 70 mm  (Leonardos & Sinis, 1999), v pantanskem mokrišču v 

Dalmaciji pa 74 mm (Poljanić, 2014). V obeh primerih je potrebno upoštevati, da gre za 

drugačno življenjsko okolje kot v solinah. Če primerjamo izmerjene dolžine s podatki 

monitoringa solinark (Zavod za Ribištvo Slovenije, 2015), se te mere razmeroma dobro 

ujemajo, le največji primerki so manjši (55 mm telesne dolžine).  .    

.  

Delež med spoloma v vseh vzorcih skupaj je 1,92:1  v korist samic, kar je nekoliko nižje kot v 

grških lagunah, kjer so izračunali skupni delež 2,44:1 (Leonardos & Sinis, 1999).  

Domnevamo, da je delež med spoloma v Sečoveljskih solinah verjetno posledica dejstva, da 

smo vzorčevali v pomladanskih mesecih in na koncu poletnega obdobja, ko so življenjske 

razmere v smislu preživetja manj drastične kot v obdobju glavne poletne sezone. V vročih 

poletnih dneh je izparevanje bolj izdatno, kar povzroča nižanje gladine v solinskih kanalih in 

še posebej v kotanjah, s tem pa večji plenilski izkupiček plenilcev, ki se hranijo s solinarko. 

Samci so glede tega veliko bolj izpostavljeni, zato bi v osrednjem poletnem obdobju verjetno 

izračunali višje razmerje med spoloma v korist samic.  

 

Primerki solinark so v naši študiji pripadali starostnim razredom od 0+ do 4+, pri čemer je 

velika večina primerkov (nad 90%) pripadala starostnim razredom 0+ in 1+. Možno je, da 

smo kljub velikemu številu vzorčenih lokalitet prezrli primerna okolja, kjer se zadržujejo večji 

primerki, vsekakor pa je tudi za druge raziskave značilno, da v vzorcih prevladujejo  manjši 

velikostni razredi (npr.Poljanić, 2014). Zaradi evolucijskih mehanizmov so majhne ribe, kot je 

solinarka, ki živijo v nestabilnih in tudi nepredvidljivih življenjskih razmerah kot so npr. 

lagune, razvile življenjske strategije, ki vodijo v prekomerno potomstvo in hiter razvoj 

(Adams, 1980; v Leonardos & Simis, 1999).    
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Fultonov indeks kondicije  

 

Fultonov indeks kondicije je pokazatelj rezerv energije pri ribah (Poljanić, 2014). Najvišji je v 

najbolj ugodnih pogojih za solinarke. Poleg tega je indeks kondicije odvisen tudi od časa 

vzorčenja, saj bo jeseni najvišji (zaloge za prezimovanje), nižji pa bo konec zime po 

prezimovanju.  

 

Najmanjši primerki, ki so najkrajši in najlažji, imajo nižji indeks kondicije kot večji in starejši 

primerki. Z naraščajočo velikostjo (in povezano starostjo) se indeks povečuje.  

Domnevajo, da starejši primerki ne trošijo več energijo za razmnoževanje(POljanić, 2014).  

 

Samci imajo v povprečju nižji kondicijski indeks od samic, ker so tudi manjši, kar se sklada z 

literaturnimi ugotovitvami. Nižji kondicijski indeks naj bi bil posledica dejstva, da so samci 

bolj občutljivi na ekstremne življenjske razmere (visoke in nizke temperature, visoka in nizka 

slanost, hipoksija, velika gostota rib, pomanjkanje hrane). Samci imajo tudi krajšo povprečno 

življenjsko dobo, na kar dodatno vpliva njihovo vedenje v času parjenja (razkazovanje v 

plitvinah in branjenje teritorija in posledično izpostavljenost plenilcem, medtem ko se 

samice pred plenilci hitreje umikajo v globlje predele in v skrivališča).  

 

Vpliv ekoloških dejavnikov v različnih habitatnih tipov na solinarke  

 

Fultonov kondicijski indeks je pokazal velike razlike med posameznimi življenjskimi okolji (v 

smislu habitatnih tipov, ki jih najdemo v Sečoveljskih solinah). Izkazalo se je, da imajo 

nekateri ekološki dejavniki velik vpliv na indeks kondicije. V nekaterih življenjskih okoljih je 

bil indeks kondicije zelo nizek, kar opozarja na stresne razmere v takem okolju. Primerjava 

med posameznimi habitatnimi tipi je pokazala, da so med temi velike razlike. Na vrednosti 

Fultonovega indeksa kondicije imajo vpliv različni dejavniki, nekateri bolj drugi manj. Ti 

dejavniki so površina in prostornina habitatnih tipov in povezanost z drugimi vodnimi telesi 

(pri čemer imamo tu v mislih možnost umika solinark v druga okolja ob zaostrovanju že itak 

stresnih razmer) ter obolelost in infestacija s paraziti. Globina habitatnega tipa je tudi 

pomembna, vendar se ta pomen v primeru velike površine/prostornine  habitatnega tipa 

izgubi.  
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Dotok vode 

 

Dobljeni rezultati kažejo, da solinarkam ustrezajo predvsem plitki habitati. Pomemben 

dejavnik je dotok sveže vode, ki prinaša hrano in izboljša kisikove razmere ter blaži 

temperaturne in slanostne ekstreme. Pomembnost dotoka vode dokazujejo vodna telesa z 

najnižjim indeksom kondicije, saj le ta niso imeli dotoka vode. Izolirani predeli so 

problematični tudi zaradi okužbe s paraziti in razširjanjem bolezni, ki imajo velik vpliv na 

populacije solinark.  

 

Glede na dotok vode so ugotovili da jim ustrezajo solinski bazeni, ki imajo dotok sveže vode 

iz morja. Slednje ugotovitve se tako skladajo z našimi ugotovitvami (Zavod za ribištvo 

Slovenije, 2015). 

 

Naši podatki kažejo, da se vrednosti Fultonovega indeksa kondicije kot pokazatelja vitalnosti 

populacije obratnosorazmerno povezane z izoliranostjo habitatnih tipov. Tako so povprečne 

vrednosti Fultonovega indeksa kondicije najnižje v kotanjah, sledijo kanali brez dotoka vode, 

kanali z dotokom vode, bazeni brez dotoka vode in bazeni z dotokom vode (slika 10). Pri tem 

je potrebno poudariti, da solinarji dotok vode v solinskih bazenih redno spreminjajo (v 

odvisnosti od funkcije bazena).  

 

Površina in prostornina 

 

Zaradi drstenja v plitvinah, kjer ni toka jim verjetno kanali z močnim tokom ne ustrezajo in se 

preko leta iz njih umaknejo v solinske bazene. Velik vpliv ima verjetno tudi površina vodnih 

teles, saj solinarkam zagotavljajo več hrane (večja produkcija - diatomeje, večja površina 

poveča možnost, da v bazen padejo žuželke). Z večjo površino vodnega telesa narašča tudi 

indeks kondicije.   

 

Iz literaturnih podatkov je znano, da solinarkam bolj kot kanali ustrezajo solinski bazeni, saj 

so v njih ugotovili večje gostote rib (Zavod za ribištvo Slovenije, 2015). 
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Vegetacija 

 

Vegetacija je nekoliko manj odločilen dejavnik, ki je pomemben vir v času pomanjkanja 

hrane in kot skrivališče pred plenilci. Na sam indeks kondicije morda nima vpliva če je dovolj 

živalske hrane, je pa pomembna kot skrivališče s stališča preživetja osebkov zaradi 

nevarnosti plenjenja s strani ptic. Pomembna je verjetno tudi z vidika razmnoževanja, saj so 

solinarke fitofilne drstnice.  

 

 

 

Slika 10: Povprečna vrednost Fultonovega indeksa kondicije pri solinarki za različne 

habitatne tipe (Legenda: KO – kotanje, KB – kanali brez dotoka, KZ – kanali z dotokom 

vode, BB – bazen brez dotoka vode in BZ – bazen z dotokom vode.  

 

 

Obolelost in infestacija s paraziti 

 

Obolelost in infestacija s paraziti sta povezani v veliki meri z izoliranostjo habitatnega tipa od 

vodnih virov. Obenem gre za najmanjše površine med habitatnimi tipi, kjer se bolezni in 

infestacija s paraziti hitro izrazijo in razširjajo. Obolelost in infestacija sta bili višji na lokaliteti 

8. Tako je bilo število ličink metljajev, ki smo jih našli v trebušni votlini solinark, je bilo mnogo 
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večje kot na primerkih iz lokacije 9. To je verjetno posledica dejstva, da je lokacija 8 trajna 

kotanja, kjer prihaja do hitrega prenosa parazitov in obolenj (vsi primerki so imeli jajca 

metljajev), medtem ko je lokaliteta 9 verjetno postala kotanja šele pred kratkim.  
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Naravovarstvene smernice 

 

Na podlagi pridobljenih ugotovitev je smiselno uporabljati Fultonov indeks kondicije kot 

pokazatelj vitalnosti populacij solinarke v Sečoveljskih solinah in podobnih obmorskih 

mokriščih. Ta indeks odraža oceno stanja populacij v določenih življenjskih okoljih.  

 

 

 

Slika 11: Shematski prikaz Fultonovega indeksa kondicije pri solinarkah v različnih habitatnih 

tipih in gradientov ekoloških dejavnikov, ki na indeks kondicije vplivajo. 
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Navzlic dejstvu, da je solinarka dobro prilagojena riba na skrajne življenjske razmere v 

hipersalinih okoljih, v katerih se sooča z velikimi oscilacijami ekoloških razmer, se v določenih 

življenjskih okoljih boljše počuti kot v drugih. Ključni dejavnik v tem oziru je povezanost 

habitatnega tipa z drugim vodnim telesom. Ta zaradi dotoka vode zagotavlja boljše možnosti 

(dotok sveže vode, možen umik solinark v okolje z boljšimi razmerami, hrana..). Kljub temu, 

da ni veliko znanega o tem, kako določene naravne motnje kot so obolelost in infestacija s 

paraziti vplivajo na preživetveno sposobnost solinark, je možno z dokaj preprostimi ukrepi 

izboljšati življenjske pogoje solinark v solinah. V večjem vodnem telesu je stik med osebki 

manj verjeten, s tem pa tudi možnosti prenosa obolenj in okužb s paraziti.  

 

Poleg dotoka vode je pomemben dejavnik tudi površina oziroma prostornina vodnega telesa. 

Če je vodno telo zelo veliko (velika površina/prostornina), potem je vpliv globine znatno 

manjši, pri manjših vodnih telesih pa je vpliv globine večji. V kotanjah se npr. solinarke 

zadržujejo na plitvejšem pragu, kjer se prehranjujejo, ob nevarnosti pa se umaknejo v globlji 

predel kotanje, kjer se skrijejo (lahko tudi med vegetacijo).   

 

Upoštevajoč dejavnik povezanost med habitatnimi tipi in ustrezne površine je možno s 

poglabljanjem stranskih jarkov v solinskih bazenih ter solinskih kanalov zagotavljati ustrezne 

življenjske pogoje za solinarke v Sečoveljskih solinah.  Rezultati pričujoče študije se nanašajo 

na habitatne tipe v okviru predelov Lera in Fontanigge. Smiselno bi bilo preveriti vitalnost 

populacij s posebnim poudarkom na starostno strukturo v drugih predelih solin in bližnjih 

okolij kot so ustje reke Dragonje in podobna izlivna območja (Jernejev kanal).  
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Priloga I: Razvrščanje v starostne razrede po Leonardos in Sinis (1999). 

 

 

 Starost samic 

starost 0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 

Dolžina  

<30.91 30.92-44.89 44.90-51.24 51.25-56.78 56.78-63.20 

63.20-

67.54 >67.54 

 

 Starost samcev 

starost 0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 

Dolžina  

<30.59 

30.60-

40.45 40.56-48.00 48.01-56.40 >56.41 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


