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LIFE SREDSTVA ZA ZAVAROVANA OBMOČJA 



Life projekt  - POP-ROCK 
Spodbujanje krepitve biotske raznovrstnosti z  

obnavljanjem populacije Cystoseira 
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Krajinski park Strunjan 

Foto: T. Makovec 

V Naravnem rezervatu Strunjan najdemo sedem vrst rjavih alg iz rodu 

Cystoseira. Vse razen ene vrste tega rodu so na seznamu prizadetih ali ogroženih 

vrst Protokola o posebej zavarovanih območjih in biotski raznovrstnosti v 

Sredozemlju. 
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Pomembna vloga alge Cystoseira pri: 
 
• ohranjanju morja 
• podpiranju biotske raznovrstnosti 
• prehrambenih mrežah 
 

Vse vrste Cystoseira se uporabljajo za opredelitev tipa habitata 
grebena (1170) 

 
V zadnjih desetletjih se je v Sredozemlju, populacija alge 
Cystoseira, zmanjšala. 
 



Krajinski park Strunjan 

Naloge 
 

• Opredelitev protokola za obnovitev populacije alge Cystoseira 
za vrste (C. amantacea v. Stricta, C. crinita in C. barbata) 

• Zbiranje rodovitnih vzorcev s krajev Portofino in Strunjan 
• Kultiviranje sadik 
• Presaditev sadik na območje Cinque Terre in Miramare z 

namenom izboljšanja stanja populacije alge Cystoseira. 
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Vodilni partner: Univerza v Trstu 
Projektni partnerji: 5 italijanskih in 1 slovenski 
 
• Začetek projekta: 1.10.2017 
• Zaključek projekta: 30.9.2020 
• Vrednost celotnega projekta: 912,697.00 € 
• Sofinanciranje EU: 543,597.00 € 

 
Vrednost deleža Javnega zavoda Krajinskega parka Strunjan 

 
• 37.206 EUR 
• 14.883 EUR  - lastna udeležba  
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Projektne naloge Javnega zavoda Krajinski park Strunjan 
 

• Spremljanje vseh projektnih aktivnosti 
• Sodelovanje pri odvzemanju vzorcev 
• Udeležba na srečanjih 
• Organiziranje delavnice 
• Sodelovanje pri diseminaciji rezultatov 
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Prednosti pri sodelovanju na projektih LIFE 
 

• izboljšanju povezanosti območij Natura 2000  
• spremljanje stanja habitatov in vrst Natura 2000 
• pridobivanje izkušenj pri vodenju projektov 
• možnost zaposlitve zaposlenega na projektu 
 
Slabosti  
 
• visok delež lastne udeležbe 
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     Hvala za pozornost 
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