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IZVLEČEK
Poplave ob Ledavi
O poplavah in poplavnih območjih v Sloveniji je bilo v zadnjem času veliko napisanega. Vpliv
pogostih poplav je bil ponekod tako močan, da so se posamezni predeli v stoletjih
izoblikovali v značilno poplavno pokrajino, kar velja tudi za poplavna območja v Prekmurju. O
obvladovanju visokih voda na obravnavanem območju so pisali že v 16. stoletju, danes
živečemu prebivalstvu pa sta se v spomin vtisnili poplavi iz let 1972 in 2014. Velika količina
dalj trajajočih padavin je septembra 2014 povzročila, da so bila tla v Prekmurju nasičena z
vodo, vodonosniki pa popolnoma zapolnjeni. Rezultat so bile poplavljene urbane, prometne,
kmetijske in gozdne površine. Dosedanji posegi v Ledavo in njene pritoke, kot so
razbremenilni prekop med Ledavo in Krko, razbremenilni kanal Ledava–Mura, večkratna
regulacija Ledave in Kobiljskega potoka, Ledavsko in Bukovniško jezero idr. ne zadržijo
visokih voda prekmurskih vodotokov. Današnja družba mora prepoznati potenciale
alternativnih, sonaravnih ukrepov za obrambo pred poplavami, razumeti pomen upoštevanja
naravnih dejavnikov ter prilagajanja naravnim danostim in upoštevanje znanja in izkušenj
preteklih rodov.

Ključne besede: Ledava, Prekmurje, poplave, naravne nesreče

ABSTRACT
Floods on the Ledava river
A lot has been written recently about floods and flood zones in Slovenia. Frequent floods
have affected some areas strongly enough to cause the formation of typical flooded
landscapes, such as the ones in Prekmurje. While the first information about combating
floods in this area dates back to the 16th century, the modern population most vividly
remembers the floods of 1972 and 2014. An immense amount of long-lasting precipitation
in September of 2014 saturated the soil with water and filled the Prekmurje aquifers,
causing floods in urban and agricultural areas as well as roads and woodlands. Hitherto
attempts at flood control in the Ledava river and its tributaries (such as the diversion canal
between the Ledava and the Krka river, the diversion canal between the Ledava and the
Mura, the repeated regulation of the Ledava and the Kobiljski potok and the lakes Ledavsko
jezero and Bukovniško jezero …) have failed to quell the torrential waters of the Prekmurje
watercourses. Modern society has to recognize the potential of alternative and sustainable
flood countermeasures. It has to understand the importance of adapting to nature and
taking into account natural factors and past experiences.

Keywords: Ledava, Prekmurje, floods, natural disasters
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1. UVOD
Vsakih nekaj let se pojavljajo izredne vremenske razmere. Gre za tisto stanje vremena, ki
zaznavno odstopa od pričakovanega. Naša pričakovanja so osnovana na dolgoletnih
opazovanjih in meritvah ter uporabi teh rezultatov za načrtovanje in poglede v prihodnost
(Bricelj, 2009). Med izredne naravne pojave, neposredno ali posredno povezane z vremenskim
dogajanjem, tudi naravne nesreče, spadajo temperaturni ekstremi, suša, snežni plazovi,
nevihte, strele, močno deževje in sneženje, močni vetrovi, zemeljski in blatni plazovi, poplave
itd. Naravne nesreče obravnavamo kot naravne dogodke, »ki jih ljudje občutimo kot grožnjo
za naša življenja in/ali imovino in pri katerih je družba ali njen del izpostavljen tolikšni
nevarnosti in izgubam ljudi ter imovine, da pride do motenj v delovanju družbe« (Natek,
2011a). Nek dogodek lahko kot naravno nesrečo opredelimo na podlagi izjemnosti dogodka,
grožnje, ki jo dogodek predstavlja obstoječi družbi ter na podlagi vpliva samega dogodka na
delovanje družbe (Natek, 2011b). V nadaljevanju bodo pobližje predstavljene poplave v
Prekmurju, natančneje ob reki Ledavi in njenih pritokih.
Poplave so v Sloveniji pogost pojav, vendar se po obsegu in številu prizadetih območij ter po
škodi, ki jo povzročajo, močno razlikujejo (Kolbezen, 1994). Zaradi nenadnosti in silovitosti
prestavljajo veliko grožnjo, ki jo želimo za vsako ceno nadzorovati. Zaradi želje po nadzoru vse
pogosteje posegamo v naravo, naši posegi pa niso vedno ustrezni.
Ljudje se s poplavami v Prekmurju soočajo že od nekdaj. O obvladovanju visokih voda na
obravnavanem območju so pisali že v 16. stoletju, danes živečim domačinom pa sta se v
spomin vtisnili poplavi iz let 1972 in 2014. Novembra leta 2025 bodo domačini obeležili
stoletnico obsežnih poplav v Pomurju, ko so visoke vode v Murski Soboti ponekod segale tudi
do 2 m visoko, ljudje pa so se na pol oblečeni in bosi pred poplavo zatekli tudi v železniške
vagone (Šarf, 1988; Kolbezen, 1992).
Nujno je potrebno razumeti, da je narava bila in vedno bo nepredvidljiva in neobvladljiva. Za
zaščito pred naravnimi, a nam večkrat nevarnimi pojavi, moramo k reševanju problematičnih
situacij pristopati z mislijo na naravne cikle, ki smo jih s svojim delovanjem poškodovali,
prekinili ali povsem uničili. Posege v naravo bi morali načrtovati tudi ob upoštevanju preteklih
dogodkov, temeljitim pregledom trenutnega stanja ter delovati z mislijo na prihodnost.

1.1. NAMEN IN CILJI
Osnovni namen zaključne seminarske naloge je obravnava in prestavitev problematike poplav
ob Ledavi. To območje je v preteklosti in bo najverjetneje tudi v prihodnosti doživljalo manjša,
mogoče tudi večja razlivanja vode preko rečnih bregov. Zaradi nepremišljene selitve človeka
na poplavna območja kot tudi podnebnih sprememb, katerim se (še) nismo uspeli primerno
prilagoditi, se ob izjemnih dogodkih srečujemo z vse večjo materialno škodo. Z namenom
zagotavljanja večje poplavne varnosti smo nekatere vodotoke povsem spremenili, v kolikšni
meri smo regulirali Ledavo, pa bom predstavila na naslednjih straneh.
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Cilji zaključne seminarske naloge so:









obrazložitev, kaj so poplave, kakšni so vzroke zanje ter katere vrste poplav poznamo;
pregled podnebnih in hidrogeografskih značilnosti obravnavanega območja;
spreminjanje rabe tal na obravnavanem območju;
opis preteklih poplav ob Ledavi s pomočjo slikovnega, podatkovnega in zapisanega
materiala;
predstavitev in ocena dosedanje poplavne ogroženosti območij ob Ledavi;
podrobnejša analiza stanja na preučevanem območju ob septembrskih poplavah leta
2014;
pregled posegov v naravno strugo Ledave in njeno neposredno okolico ter
potrditev oziroma zanikanje postavljenih hipotez.

1.2. DELOVNI HIPOTEZI
1. Poplave na Ledavi niso posledica velike količine padavin.
2. Septembrske poplave 2014 so bile posledica visoke podtalnice.

1.3. METODE DELA
Zaključna seminarska naloga temelji tako na kabinetnem kot terenskem delu.
Kabinetno delo je obsegalo pregled obstoječe literature o preučevanem območju s
poudarkom na poplavni tematiki. Pri oblikovanju rezultatov sem si pomagala s primerjanjem
pridobljenih podatkov iz različnih časovnih obdobij. Terensko delo je obsegalo ogled
obravnavanega območja in pogovore z domačini ter strokovnjaki, ki so se v preteklosti že
srečali s poplavami na Ledavi.
Uporabljena literatura obsega raznovrstne članke, ki govorijo o poplavah na Ledavi in njenih
pritokih, zgodovinskih poplavah ipd. Za lažje razumevanje celotne problematike Prekmurja
sem si pomagala z različnimi atlasi Slovenije in spletnimi stranmi, kot je Geopedia.si. Pri
izdelavi kart sem uporabila podatke ARSO, MKGP ter GURS. Prav tako sem pri izdelavi grafov
ter preglednic uporabila podatke s spletnega portala ARSO.
Pri razlagi stanja podzemnih voda sem si pomagala s podatki merilnih postaj Renkovci (0850)
in Rakičan (Rak 2/09), pri površinskih vodah pa s podatki vodomernih postaj Čentiba (1260) in
Polana I (1220).
Na merilni postaji za podzemne vode Renkovci, ki se nahaja na koti »0« 175,14 m n. m. in je
del omrežja merilnih postaj Murskega polja, pričetki opazovanj segajo vse nazaj do leta 1952.
Merilna postaja Rakičan je precej mlajša, saj obstaja šele od leta 2011. Na Čentibi, ki zajema
zaledje 861,69 km2 in se nahaja na koti »0« 154,67 m n. m., potekajo meritve od leta 1969, na
Polani I, ki zajema 208,21 km2 zaledja in se nahaja na koti »0« 191,399 m n. m., pa vse od leta
1962.
V uvodnem delu sem predstavila namen in cilje zaključne seminarske naloge ter si postavila
dve delovni hipotezi. Opisala sem metode dela, ki sem se jih posluževala med izdelavo
seminarske naloge in navedla literaturo, s katero sem prestavila poplavno tematiko na Ledavi.
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Predstavila sem vrste in vzroke poplav v Sloveniji ter jih na kratko opisala. Sledil je opis
geoloških in reliefnih značilnosti, podnebja, hidrologije, poselitve in rabe tal obravnavanega
območja ob Ledavi.
V glavnem delu sem obravnavala pretekle zapise in spomine o poplavah na Ledavi in njenih
pritokih s posebnim poudarkom na opisu septembrskih poplav leta 2014. Podala sem oceno
ogroženosti Prekmurja zaradi poplav ob Ledavi ter opisala nekatere dosedanje ukrepe za
zmanjševanje poplavne ogroženosti. Dodala sem še nekaj lastnih predlogov za zmanjšanje
ogroženosti pred poplavami.
V zaključku sem dognanja strnila v nekaj odstavkov, poudarek pa je na obravnavi v uvodnem
delu postavljenih delovnih hipotez.

2. POPLAVE
Slovenijo zaznamuje velika pokrajinska pestrost, saj njene meje zaobjemajo štiri poglavitne
evropske makrogeografske enote. Ravno zaradi tega se naša država srečuje z veliko pestrostjo
naravnih pojavov med katere spadajo tudi poplave. Naša najobsežnejša poplavna območja se
nahajajo v ravninskih predelih severovzhodne in subpanonske Slovenije, v predalpskih dolinah
in kotlinah, ravnicah osrednje Slovenije ter na dinarskokraških območjih. Obsežna poplavna
območja so v naplavnih ravnicah ob rekah Ledavi, Muri in Ščavnici, naše najobsežnejše
poplavno območje pa je Ljubljansko barje (Natek, M., 1992; Orožen Adamič, 1992).
V Geografskem terminološkem slovarju (2005, str. 301) je poplava opisana kot »redno ali
obdobno razlitje vode iz prenapolnjene rečne struge, jezerske kotanje, morja«, poplavna voda
pa kot »voda, ki se redno ali obdobno razliva iz prenapolnjene rečne struge, jezerske kotanje,
morja«. Pri poplavni ravnici oziroma poplavnem ozemlju gre v obeh primerih za območji, ki ju
»obdobno poplavi voda«. Poplavna voda oblikuje naplavno ravnico, široko rečno dolino »z
ravnim, s prodom, peskom ali/in muljem nasutim dnom« (Geografski terminološki slovar,
2005, str. 238). Podtalnica oz. podtalna voda je »podzemna voda, ki se nabira v sipkih
kamninah nad neprepustnimi plastmi« (Geografski terminološki slovar, 2005, str. 290).
Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti iz leta
2007 omenja poplave kot naravni pojav, pri katerem prihaja do začasne poplavljenosti
zemljišč, ki z vodo navadno niso poplavljena. Poplavno ogroženost obravnava kot možnost
škodnih posledic za elemente ogroženosti, kot so okolje, življenje in zdravje ljudi, kulturna
dediščina ter gospodarske in negospodarske dejavnosti, saj so izpostavljeni nevarnostim, ki jih
prinašajo poplave. Kot območje poplavne nevarnosti je opredeljeno območje, na katerem je
na podlagi različnih analiz geografskih in geoloških značilnosti prostora, hidroloških podatkov,
značilnosti vodnega toka določena verjetnost nastanka in moč naravnega pojava. Območje
poplavne ogroženosti je območje poplavne nevarnosti ali njegov del, na katerem je prisotna
ogroženost življenja in zdravja ljudi, kakovosti okolja ipd., zaradi različne stopnje ranljivosti
elementov ogroženosti in različne moči naravnega pojava.
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Ljudje ob pojavu poplav zelo radi govorimo o naravnih nesrečah, ki so opisane kot dogodki, ki
jih »povzročijo izjemne naravne okoliščine, npr. potres, zemeljski plaz, podor, poplava, suša,
vetrolom, toča, pozeba, žled, snegolom« (Geografski terminološki slovar, 2005, str. 238).
Vsekakor gre pri poškodbah materialne lastnine, človeških žrtvah ipd. za nesrečo, vendar smo
za obstoj oziroma pojav naravnih nesreč zaradi neprimernega delovanja, kot je npr. poselitev
poplavne ravnice, nemalokrat krivi sami.
Po zapisih iz različnih časopisov naj bi na današnjem ozemlju Slovenije med letoma 1870 in
1990 v naravnih nesrečah umrlo okoli 500 ljudi, torej povprečno 4,2 vsako leto. V primerjavi s
številom smrtnih žrtev v prometnih nesrečah je ta številka majhna. Poplave na slovenskem
ogrožajo več kot 300.000 ha površja. Največji del odpade na ozka dolinska dna vzdolž
hudourniških grap (237.000 ha) in na okoli 30 obsežnih poplavnih območij v razširjenih delih
dolin, na kraških poljih ter ob morju (70.403 ha) (Orožen Adamič, 1992).
Poplave naj bi bile na kmetijskih zemljiščih pogostejše kot na drugih vrstah tal. Okoli 70 %
poplavnih območij odpade na kmetijska zemljišča, s 15 % sledi gozd, po približno 5 % pa
odpade na pozidana območja ter močvirja. Zelo redke poplave najbolj prizadenejo intenzivno
obdelane površine, redke poplave pozidana zemljišča, kamor spadajo tudi naselja. Pozidana
zemljišča zavzemajo 2 % poplavnih območij (1900 ha), intenzivno obdelana kmetijska
zemljišča približno 59 % (56.000 ha), ekstenzivno obdelana kmetijska zemljišča približno 2,7 %
(2600 ha), gozdna zemljišča približno 1,6 % (1500 ha), barja in močvirja približno 13 % (12.500
ha) in neporasla območja približno 11 % (10.500 ha) (Komac, Natek, Zorn, 2008a).
Ljudje smo se od nekdaj poskušali prilagoditi naravnim razmeram v svojem življenjskem okolju.
Do spoznanj o tem smo prišli z opazovanjem narave, poskusi tolmačenja in napovedovanja
nadaljnjega poteka naravnih procesov in uporabo pridobljenih znanj v praksi. Vse to znanje in
izkušnje preteklih generacij je na različne načine prisotno v pokrajini (npr. v načinu rabe
prostora in smotrni razporeditvi dejavnosti v prostoru). Na območjih kjer so poplave reden
pojav, tako prevladujejo travniki, pašniki in logi, ki so več kot očitno najgospodarnejša oblika
rabe tal v tovrstnih razmerah. Bivališča in gospodarski objekti so bili postavljeni izven obsega
rednih poplav. Ponekod smo želeli s spremembo rabe tal (npr. v njive, naselja) na poplavnih
območjih naravne procese zaobiti, vendar so se nemalokrat takšni poskusi izjalovili. Z
nepremišljeno gradnjo ali pretiranim utesnjevanjem poplavnih voda največkrat povzročimo,
da se rušilna moč vode le še poveča, katastrofe pa postanejo vse obsežnejše (Orožen Adamič,
1992; Natek, 2002).
Natek (2002) v povezavi s prisotnostjo naravnih nesreč v pokrajini ugotavlja 4 pokrajinske
sestavine:
 neposredni učinki naravnih dogodkov/procesov (npr. hudourniški vršaji),
 sestavine, ki kažejo, da se je človek zavedal nevarnosti pojava naravnih dogodkov in se
je ogroženim območjem izognil (npr. rednim poplavam),
 varovalni objekti (npr. razbremenilni kanali),
 negativne izkušnje ob naravnih nesrečah (npr. odnašanje z velikimi skalami utrjenih
brežin, erozija prsti).
Pri poplavah gre večinoma za kratkotrajen pojav, kar prestavlja težavo pri subjektivnem
zaznavanju njihove prisotnosti v prostoru in času, tako pri lokalnem prebivalstvu kot med
5

načrtovalci prostorskega razvoja. Zgodovinske poplave navadno ne obstajajo več v zavesti
tamkajšnjih prebivalcev, prav tako pa jih ni več moč zaznati niti v strukturi pokrajine (Natek,
2002).

2.1. VRSTE POPLAV
V Sloveniji poznamo več vrst poplav, ki se med seboj razlikujejo po tipu vodotoka (hudourniški,
dolinski, ravninski, kraški), po obsegu, glede na jakost in razprostranjenost padavin, glede na
letni čas (jesenske, spomladanske, poletne), značilnosti gradiva, ki ga vodna telesa prenašajo
s sabo, glede na naravnogeografske značilnosti, po trajanju, tipu, pogostosti
(redne/vsakoletne, periodične), glede na antropogene učinke itd. (Komac, Natek, Zorn,
2008a). Strokovnjaki zaradi lažjega razumevanja poplave delijo na različne tipe.
Gams (1973) je poplave razvrstil na štiri tipe:
 poplave prodonosnih rek (z izrazito hudourniškimi potezami),
 poplave rek s prodonosnimi in neprodonosnimi pritoki (nižinske poplave manjšega
obsega),
 poplave neprodonosnih rek izven krasa (obsežne nižinske poplave) ter
 poplave neprodonosnih rek na krasu (poplave na kraških poljih).
Poplave lahko razdelimo tudi na naslednje tipe (Natek, 2005; Komac, Natek, Zorn, 2008a;
Natek, 2011a; Ogrin, 2011):
1. HUDOURNIŠKE POPLAVE: kratkotrajne ter izjemno silovite poplave, ki jih povzročajo
razmeroma kratkotrajne in intenzivne padavine ob poletnih neurjih ali jesenskih
deževjih. Vode hitro narastejo in prenašajo velike količine materiala oz. plavja, ki ga
nasipajo na vršajih ali v ravnini. Visoke vode po nekaj urah upadejo. Tovrstne poplave
se pojavljajo po hudournikih v gorskem svetu, hribovjih, gričevjih in ob večjih rekah,
npr. Savinji, Mislinji, Kamniški Bistrici, Sori. Od 27.000 km vodnih tokov v Sloveniji je
približno tretjina hudourniških. Ker so vršaji, ki so jih izoblikovale reke, ki so iz vzpetega
površja pritekle na ravninski svet, privlačni za poselitev, je ogroženost teh zaradi poplav
še toliko večja.
2. NIŽINSKE POPLAVE: pojavljajo se ob spodnjem toku večjih rek, nastanejo pa zaradi
razlike v hitrosti dotekanja visokih vod ter odtočne zmogljivosti rečnih strug. Vode hitro
pritekajo iz višjega v nižji svet, se razlivajo po ravnini, nato počasi odtečejo, za seboj pa
pustijo peščeno-ilovnate naplavine. Tovrstne poplave so najobsežnejše ob Dravinji,
spodnji Krki, Savi na Brežiškem polju ter ob spodnjem toku Sotle.
3. POPLAVE NA KRAŠKIH POLJIH: pojavljajo se razmeroma redno, nastopijo počasi, voda
stoji več dni ali tednov ter počasi odteka skozi kraško podzemlje. Do njihovega
nastanka pride zaradi dviga piezometričnega nivoja nad površje ali zaradi presežka
dotekajoče vode nad zmogljivostjo podzemnih odtočnih kanalov. Značilne so za
Cerkniško in Planinsko polje, k njim pa prištevamo tudi poplave na Ljubljanskem barju.
4. MORSKE POPLAVE: nastanejo ob kombinaciji visoke plime, nizkega zračnega tlaka in
juga, ko se gladina morja za krajši čas dvigne nad višino običajne višine plime ter
preplavi obrežje. Pojavljajo se v Piranu in Kopru, v večjem obsegu pa se pojavljajo v
Benetkah.
5. MESTNE POPLAVE: so poseben tip poplav, saj se pojavljajo skoraj zgolj zaradi posegov
človeka. Nastopijo zaradi hitrega odtekanja padavin s streh, tlakovanih ali asfaltiranih
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površin, ki pa jih kanalizacijski sistem za meteorne vode, odtoki in prepusti zaradi
omejenih dimenzij ali mašenja ne morejo sproti požirati. Za njihov nastanek so
poglavitne kratkotrajne ekstremne padavine, kot so npr. poletna neurja. Voda dalj časa
zastaja v podvozih, podhodih in kleteh, od koder večkrat ne more odteči in jo je
potrebno črpati. Posebna vrsta mestnih poplav se pojavlja ob manjših vodotokih, ki iz
naravnega okolja pritečejo v mesta, kjer so speljani po umetnih strugah ali kanalih.
6. TEHNIČNE POPLAVE: nastanejo zaradi tehničnih napak na sistemih ali napačnega
ravnanja, kot je npr. spuščanje prevelikih količin vode iz hidroenergetskega sistema.
Presežek vode se razlije po poplavni ravnici, v katero so se razširili urbanizacija idr.
dejavnosti.

2.2. VZROKI POPLAV
Vremenske, geološke, hidrološke, pedološke in vegetacijske značilnosti pokrajin so poglavitni
naravnogeografski vzroki za nastanek poplav. Najpogostejši razlog so obilne dolgotrajne
padavine ali kratkotrajni nalivi, taljenje snega, zelo pomembna je tudi predhodna namočenost
podlage. Zaradi zmanjšanega pronicanja vode v tla prihaja do povečanega površinskega
odtoka, kar posledično lahko vodi do tega, da reke prestopijo svoje bregove. Pri vsem tem
veliko vlogo igra tudi relief (Komac, Natek, Zorn, 2008a).
Do poplav prihaja v povsem naravnem okolju, kjer človekovi posegi niso prisotni, vendar v
takšnem okolju običajne vode odtekajo po dovolj veliki rečni strugi s strmcem, ki je usklajen s
količino vode in materialom, ki ga reka prenaša vzdolž svoje poti. Za občasne višje oz. poplavne
vode pa je vodotoku na voljo ustrezno širša struga oz. poplavna ravnica (Komac, Natek, Zorn,
2008a).
Na poplave ima poleg silovitih nalivov, hitrega taljenja snega, orografskih razmer, ki
omogočajo hiter in velik odtok vode iz vzpetega v dolinski oz. kotlinski svet, s poseganjem v
vodotoke in poplavne ravnice velik vpliv tudi človek. Ta je s krčenjem gozdnih površin,
obdelavo tal, širjenjem naselij, cestno in železniško infrastrukturo močno spremenil vodne in
tudi poplavne razmere. Močno se je povečal odtok padavinske vode, okrepila se je erozija
prsti, v dolinskem svetu pa je prišlo do odlaganja debelih plasti sedimentov in posledično
dviganja dna dolin. Zaradi širjenja poplavnega sveta so visoke vode začele nevarno ogrožati
naselja, ki so bila ob nastanku izven dosega poplav. Spremembe v poplavnem svetu niso
povzročile le nove gradnje, temveč tudi opuščanje že zgrajenih in nekdaj obratujočih mlinov
in žag ter jezov, ki so stoletja blažili hiter odtok naraslih voda iz višjih delov dolin v nižje.
Hitrejšemu odtoku botrujejo tudi številne lokalne regulacije in umetni nasipi, s katerimi so
želeli zaščititi naselja idr. objekte, vendar so se ponekod prav zaradi njih učinki poplav še
povečali (Komac, Natek, Zorn, 2008a).
Pri poplavah je nujno, da upoštevamo širok spekter različnih dejavnikov na širšem območju,
zaradi katerih lahko pride do nadpovprečnega dviga vodne gladine in posledičnega prelivanja
vode izven rečne struge (Orožen Adamič, 1992).
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3. GEOGRAFSKI ORIS OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
Glavni vodotok Pomurja je reka Mura, ki prečka severovzhodni del Slovenije in je sestavni del
porečja Drave. Celotna površina porečja reke Mure na slovenskem površju znaša 1.376 km2 ali
slabih 10 % površine njenega porečja. Eden njenih glavnih pritokov pa je Ledava, največja reka
Prekmurja, ki odvaja vode iz terciarnega Goričkega. Izvira v bližini avstrijske vasi Pichla na
nadmorski višini 360 m, pod imenom Limbach. Slovenijo doseže v občini Rogašovci, kjer se ji z
leve pridruži mejni Klavžni potok (nem. Klausenbach). Svojo pot pod nam znanim imenom
Ledava sprva nadaljuje v smeri proti jugu, nato zavije na jugovzhod. V dolžino meri 71 km, od
tega je 8 km po avstrijskem ozemlju. Struga Ledave ima v zgornjem toku kljub človekovim
posegom precej sonaravno podobo z ohranjeno obrečno vegetacijo, hidrološkimi in
morfološkimi značilnostmi. Na svoji poti se skupaj z vodotokom Lukaj izliva v Ledavsko jezero,
iz katerega ponovno izteka kot Ledava. Z večinsko levimi pritoki nato teče mimo Murske
Sobote in skozi Lendavo proti meji z Madžarsko, kjer se v Lendavskem kotu, na slovenskohrvaško-madžarski tromeji, izliva v reko Muro (Kolbezen, Pristov, 1998; GIS: Gorička
informativna stran, 2005; Geopedia.si, 2016; ZTKP Goričko, 2016).
Slika 1: Pregledna karta preučevanega območja

Vir: GURS, 2015
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V besedilu sta bila omenjena Pomurje in Prekmurje. Ime Pomurje v naravnogeografskem
smislu pomeni porečje Mure in njenih pritokov v Sloveniji, v družbenogeografskem pa ozemlje
občin ob omenjeni reki. Poleg ravninskega dela ob Muri zajema tudi bližnje dele Slovenskih
goric. Prekmurje pa označuje celotno ozemlje naše države na levi strani Mure. V
naravnogeografskem smislu se deli na gričevji Goričko in Lendavske gorice ter na ravninski del,
ki ga imenujemo Pomurska ravnina. Ob prečkanju slovenske meje torej Ledava sprva teče
nekaj kilometrov po gričevju Goričkega, nato pa večino svoje poti po slovenskem ozemlju teče
po ravninskem svetu. Glavni središči na levem bregu Mure sta Murska Sobota in Lendava, na
desnem bregu pa Ljutomer in Gornja Radgona (Senegačnik, 2012).
Ledava na svoji poti prečka Goričko in Pomursko ravnino, svoje vode pa zbira tudi preko
vodotokov, ki pritekajo iz Lendavskih goric.
Pomurska ravnina oz. Murska ravan leži na obeh straneh Mure, pri čemer je prekmurski del
površinsko obsežnejši. Del ravnine severno od Mure se zahodno od Murske Sobote imenuje
Ravensko, od črte DokležovjeBogojina navzdol pa je nekoliko mokrotnejše Dolinsko. Z
odlaganjem transportiranega gradiva je Mura stalno odrivala nekatere svoje nižinske pritoke,
kot je Ledava, zato dalj časa tečejo vzporedno z njo. Ravnina je z njivskimi površinami najbolj
pokrit, eden najgosteje naseljenih in najmanj gozdnat del Slovenije. Na tem območju se nahaja
dobra desetina vseh njiv v naši državi, sama ravnina pa velja za našo žitnico (Natek, Natek,
2008; Senegačnik, 2012; Natek, Ogrin, Potočnik Slavič, 2014).
Del obpanonskih pokrajin skozi katere teče obravnavan vodotok je tudi gričevnato Goričko.
Zgrajeno je iz pliocenskega kremenovega proda in je precej bolj gozdnato od prej omenjene
Pomurske ravnine. Slabo rodovitne prsti in večje strmine ne omogočajo dobrih pogojev za
kmetijstvo, obmejnost pa je povečevala marginalnost, kar se kaže v gospodarski zaostalosti
območja. V porečje Ledave spada skoraj celotno Goričko, z izjemo najvzhodnejših delov, ki
odvajajo vode proti Krki. Ledava je torej po porečju in številu pritokov največja reka Goričkega
(Jerovšek, 2007; Natek, Natek, 2008; Senegačnik, 2012).
Ob naselju Lendava se nahajajo Lendavske gorice, ki so nekakšen »podaljšek« Goričkega proti
jugovzhodu. Kar dve tretjini gričevja ležita na Madžarskem (Senegačnik, 2012).

3.1. GEOLOŠKE IN RELIEFNE ZNAČILNOSTI
Obravnavano ozemlje geotektonsko pripada Panonskemu bazenu. To geotektonsko enoto
sestavljajo terciarni sedimenti in kvartarni nanosi, pojavljajo pa se tudi triasni in paleozojski
skladi. Ob umiku Panonskega morja se je oblikovala gosta rečna mreža, ki je v miocenu,
pliocenu in pleistocenu izoblikovala gričevnat svet (Goričko, Lendavske gorice) z vmesnimi
ravninami (Pomurska ravnina). Tako Ledava kot tudi njeni pritoki so izoblikovali višje in nižje
oziroma starejše in mlajše rečne terase (Pleničar, 1970; Belec, 1996; Mioč, Marković, 1998).
Po celotnem slovenskem ozemlju Ledava teče po holocenskih peščenih, meljastih in ilovnatih
sedimentih. Ob vstopu v Slovenijo Ledava sprva prečka zaplato filitom podobnih paleozojskih
skrilavcev (Sotinski breg, Serdiški breg), ki so proti eksogenim procesom bolj odporni, zaradi
večjih naklonov pa na tem območju prevladujejo gozdovi. Nekaj kilometrov se nato na
Ledavinem desnem bregu pojavljajo miocenski peščeni lapor, peščeni lapor z vložki apnenca
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in peščeni lapor, prod ter pesek, med katerimi se pojavlja pliocenski kremenov pesek. Na
njenem levem bregu Goričko v večji meri sestavljajo pliocenski kremenov prod, peščena glina,
pesek ter droben prod. Ob naselju Grad na Goričkem je manjši otok vulkanoklastičnih kamnin
za časa pliocena. Manjši nahajališči tufov iz istega obdobja sta tudi pri Kuzmi (Pleničar, 1970;
Belec, 1996; Mioč, Marković, 1998; Olas, Orožen Adamič, 1998; Drobne, Pavšič, Horvat, 2009).
Vzhodno od Murske Sobote (npr. vzhodno od Rakičana, Turnišče) teče Ledava ob ali po finejših
rečnih naplavinah, kot sta melj in glina. Nastajali so v delih dolin, kjer je voda tekla izredno
počasi ali pa je prihajalo do občasnih poplav. Na območju Rakičana ter med Dobrovnikom in
Dolgo vasjo proti meji z Madžarsko se v širšem pasu pojavlja peščena glina. Lendavske gorice
sestavljajo zgornjepliocenski pesek, prod in vložki gline. Na razvodju med Ledavo in Muro
površje sestavljajo puhlici podobni eolski nanosi. Med Ledavo in Muro se poleg eolskih
pojavljajo še aluvialni prodni sedimenti, barjanski sedimenti ter območja peščene gline. V
Murski ravnini je opaziti mnogo mrtvic, tj. opuščenih rečnih korit, prekritih z glino. Kažejo na
premeščanje Murinega toka proti jugu, kar se po umiku Panonskega morja npr. odvija tudi na
reki Dravi (Belec, 1996; Mioč, Marković, 1998).
Pomembnejši prelom, ki prečka preučevano območje, je na površini ugotovljen lendavski
prelom, ki poteka v smeri severozahod–jugovzhod. Ob njem so dvignjene Lendavske gorice ter
pogreznjena Murska ravnina. Strokovnjaki sklepajo, da je preučevano območje danes
seizmično zelo mirno ozemlje. Aktivnost prelomov se je v preteklosti kazala v obliki vulkanskih
izbruhov, katerih središče je bilo v pliocenu in pleistocenu pri Bad Gleichenbergu na avstrijski
strani. Nenazadnje so za območje Prekmurja značilni številni mineralni vrelci, ki so nedvomno
vezani na prelome (Pleničar, 1970; Mioč, Marković, 1998; Olas, Orožen Adamič, 1998).
Na geološki karti so ob vznožju Goričkega, ob pritokih kot sta Bodonski in Mačkovski potok,
vzdolž ceste, ki povezuje G. Puževce in Puconce, prikazani številni peskokopi, ob Renkovcih in
Lendavi gramoznice, ob Sv. Juriju in Cankovi glinišča. Nekoliko vzhodneje, zlasti v okolici
Bogojine in Filovcev, severno in vzhodno od Petišovcev, v Rakičanu in Gančanih, je vrisano
večje število globokih vrtin, ob naselju Grad kamnolom (Pleničar, 1970; Mioč, Marković, 1998).
Pregled ortofoto posnetkov (Geopedia.si, 2016) razkrije, da je večina peskokopov, gramoznic
in glinišč opuščenih oziroma nedejavnih, omenjeni pa so tudi kot rana v prostoru.
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Slika 2: Poenostavljena geološka karta Pomurja

Vir: Kikec, 2015

Površje se od severa in severozahoda proti jugu in jugovzhodu postopno znižuje. Na Goričkem
prevladujejo uravnave pleistocenske starosti v višini okoli 300 do 400 m, medtem ko je za
Pomursko ravnino značilen uravnan relief na nadmorskih višinah pod 200 m. Najvišji vrh
Prekmurja oz. Goričkega je s 418 m nadmorske višine Sotinski breg, višji razgledni vrhovi pa so
še Rdeči oz. Serdiški breg (416 m), Križarka (413 m) in Srebrni breg (404 m) (Belec, 1996; GIS
…, 2005).
Območje Goričkega in Lendavskih goric lahko uvrstimo v reliefno enoto gričevja, za katerega
je značilna prevlada denudacijskih in erozijskih procesov. Prepredajo ju različno široke rečne
doline. Pomursko ravan pa z rečnimi terasami na severozahodu ter obrečnimi ravnicami južno
in jugovzhodno od Murske Sobote uvrščamo med ravnine, ki so nastale z rečno akumulacijo
(Geografski atlas Slovenije, 1998).
Na obravnavanem območju ločimo dva prevladujoča tipa reliefa (Veliki atlas Slovenije, 2012):
 destrukcijski rečno-denudacijski tip v gričevju ter
 akumulacijski rečno-denudacijski tip v ravninskih delih.
V Sloveniji je najobsežnejši rečno-denudacijski relief, za katerega je značilno prepletanje
ravnin, dolin in vmesnih slemen, nastal pa je na vododržnih kamninah in ima površinski odtok
vode. V Geografskem terminološkem slovarju (2005, str. 335) je rečno-denudacijski relief
opisan kot »relief z značilnimi oblikami, nastalimi z delovanjem tekoče vode, erozije in
denudacije«. Znotraj tega tipa ločimo destrukcijski in akumulacijski rečno-denudacijski relief.
Pri destrukcijskem rečno-denudacijskem reliefu prevladujeta erozija in denudacija. Zanj je
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značilno, da se doline prepletajo z vmesnimi slemeni. Na pobočjih, prekritih z debelejšim
slojem prepereline in prsti, so možni pogosti manjši zdrsi oziroma usadi. Za akumulacijski
rečno-denudacijski relief je značilna prevlada kopičenja prinesenega gradiva na površju.
Pojavlja se na ravninah, kotlinah ter na dnu širših dolin ter kraških polj. Na prehodih iz ozkih v
širše doline ali ravnine reke nasujejo vršaje stožčaste oblike. Strmine (oz. nakloni) obpanonske
Slovenije znašajo 6–15°, povprečje za Slovenijo pa je okoli 13° (Geografski atlas Slovenije,
1998; Geografski terminološki slovar, 2005; Veliki atlas Slovenije, 2012).
Slika 3: Karta vodotokov, večjih naselij in višjih vrhov Prekmurja

3.2. PODNEBNE ZNAČILNOSTI
Območje Prekmurja sodi v klimatsko območje subpanonskega podnebja oziroma zmerno
celinskega podnebja vzhodne Slovenije. Zime so hladne, poletja vroča. Za ravninske in dolinske
predele je značilna temperaturna inverzija z večjimi letnimi in dnevnimi temperaturnimi
amplitudami, kot je to značilno za višji gričevnat termalni pas, ugoden za vinogradništvo.
Aprilske temperature so v povprečju nekoliko višje od oktobrskih oziroma približno enake.
Povprečna letna temperatura v večjem delu Prekmurja znaša med 8 in 10 °C, le v uravnanem
južnem in skrajnem jugovzhodnem delu presega 10 °C. Letna temperaturna amplituda je
največja v Murski Soboti, v gričevju pa je za kakšno stopinjo nižja. Število ur sončnega
obsevanja je prav tako najvišje v Murski Soboti, kjer znaša kar 1831 ur (Belec, 1996; Ogrin,
1996; Belec, 1998; Podnebne razmere v Sloveniji, 2006; Veliki atlas Slovenije, 2012).
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Prostorska porazdelitev padavin v Sloveniji je močno povezana z njenim razgibanim reliefom.
Zaradi orografskega učinka se količina padavin povečuje od morja proti notranjosti, kjer na
dinarsko-alpski pregradi doseže višek, nato pa se zmanjšuje proti severovzhodu. V obpanonski
Sloveniji, kjer je že čutiti močan vpliv celinskega podnebja, povprečna letna količina padavin
ne presega 900 mm. Preučevano območje spada med območja na vzhodu Slovenije z zmerno
celinskim oz. subkontinentalnim padavinskim režimom (Belec, 1996; Ogrin, 1996; Belec, 1998;
Podnebne razmere v Sloveniji, 2006).
V Prekmurju se letna količina padavin giblje med 800 in 900 mm, v skrajnem vzhodnem delu
Lendavskih goric pa količina pade pod 800 mm. Prekmurje je tako pokrajina z najmanj
padavinami v Sloveniji. Odstopanja od povprečne letne višine padavin so kar precejšnja. V
Lendavi je tako od pričetka merjenj v začetku 20. stoletja padlo največ 1122 mm oziroma
najmanj 560 mm padavin. Padavin je glede na referenčno obdobje 1961–90 največ poleti (ko
pade okoli 36 % vseh padavin), jesen in pomlad sta padavinsko približno izenačena (24 %
padavin), zima (16 % padavin) pa je najbolj suh letni čas. Višek padavin v poletnem časovnem
okviru je ugoden za rast kulturnih rastlin, vendar se večina vode na površje steka v obliki neviht
in nalivov, kar pa lahko potencialno povzroča škodo na rastlinstvu. Primarni padavinski
maksimum je značilen za julij ali avgust, sekundarni za november. Primarni padavinski
minimum je januarja ali februarja, sekundarni oktobra. V vegetacijski dobi, ki traja od aprila
do septembra, pade nekaj manj kot dve tretjini letne količine padavin. Največ padavin pade v
tem obdobju v Murski Soboti, najmanj pa v Lendavi. V poletnem času zaradi povečane
evapotranspiracije pogosto prihaja do suš, kar močno vpliva na kmetijski pridelek (Belec, 1996;
Ogrin, 1996; Belec, 1998; Podnebne razmere v Sloveniji, 2006; Veliki atlas Slovenije, 2012).
V primerjavi z referenčnim obdobjem 1961–90 se letna količina padavin v Prekmurju v zadnjih
desetletjih nekoliko znižuje, prav tako se zmanjšuje število dni z meglo in nizko oblačnostjo,
intenzivnost nalivov pa nekoliko narašča. Tako kot po vsej državi je tudi v Prekmurju opazno
povečanje jesenskih padavin. V Murski Soboti je bilo v obdobju 19912005 jeseni že več
padavin kot poleti, v Lendavi sta bila oba letna časa izenačena, v Velikih Dolencih pa poletje
ostaja bolj namočeno od jeseni. Upadanje poletnih in naraščanje jesenskih padavin pomeni,
da padavine na severovzhodu Slovenije (z izjemo Velikih Dolencev na severu Goričkega)
izgubljajo celinski značaj (Ogrin, 2009).
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Slika 4: Karta povprečnih letnih količin padavin za obdobje 1971–2000

3.2.1. Podnebje Goričkega
Ker je Goričko z vzhoda na široko odprto vplivom celinskega podnebja, so zanj značilne mrzle
zime in vroča poletja. Zlasti poleti te kraje z zahoda blaži svež gorski zrak Vzhodnih Alp, zaradi
česar so poletni meseci verjetno nekoliko bolj sveži kot npr. v Murski Soboti. Iz iste strani proti
Prekmurju pa pogosto prihajajo tudi neurja s točo. Povprečna letna temperatura znaša 9,3 °C,
januarska –1,6 °C, julijska 19,1 °C (podatki meteorološke postaje v Velikih Dolencih, 308 m).
Med majem in septembrom se živo srebro lahko povzpne nad 30 °C, kar pripomore k
izoblikovanju sušnega obdobja. Vzhodni del Goričkega je najmanj namočen del Slovenije, na
letni ravni pade nekaj več kot 800 mm padavin, od tega največ v vegetacijski dobi. Polovica
vseh padavin pade med majem in avgustom, večina v obliki nalivov. Že rahla zakasnitev
padavinskega obdobja pa lahko privede do suše, ki je neugodna za kmetijsko proizvodnjo. V
sušnih letih pade komaj 600 mm padavin (Olas, Orožen Adamič, 1998).
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Slika 5: Letna razporeditev padavin in temperatur na postaji Veliki Dolenci v obdobju 1961–
1990

Vir podatkov: ARSO, 2016c

3.2.2. Podnebje Lendavskih goric
Za vinogradniško pokrajino Lendavskih goric je podnebje ključnega pomena. Povprečna letna
temperatura zraka znaša 10 °C, kar je najvišja temperatura med vsemi vinorodnimi
pokrajinami severovzhodne Slovenije (podatki temperaturne postaje Lendava na 236 m n. v.).
Najtoplejši mesec v letu je julij z 19,7 °C, najhladnejši pa januar z –1,1 °C. Absolutni
temperaturni maksimum je dosegel 35,6 °C, minimum pa –23,1 °C. Za trto je zelo nevaren
spomladanski mraz, ko pri –2,5 °C pomrznejo poganjki, letina pa je lahko delno ali povsem
uničena še v naslednji sezoni. V Lendavskih goricah je na leto v povprečju 74 jasnih dni ter 114
dni s srednjo oblačnostjo, pri čemer je doseženih 2200 ur sončnega obsevanja. Povprečna
letna količina padavin znaša 830 mm, pri čemer je ugodno dejstvo, da jih padeta kar dve tretjini
v vegetacijski dobi. Na leto je povprečno 100 dni s padavinami, vendar je le 27 takšnih, ko pade
nad 10 mm padavin. Sneg pade v Lendavskih goricah vsako leto, snežna odeja pa je le 7 dni
debelejša od 20 cm (Olas, Perko, 1998).
Lendavskim goricam najbližja vremenska postaja, katere podatki so bili uporabljeni pri
spodnjem grafikonu, se nahaja v Lendavi.
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Slika 6: Letna razporeditev padavin in temperatur na postaji Lendava, podatki za obdobje
1961–1990

Vir podatkov: ARSO, 2016a

3.2.3. Podnebje Murske ravni
Za Mursko ravan je značilno že opisano celinsko podnebje. Povprečna letna temperatura v
Murski Soboti znaša 9,2 °C, povprečna januarska 2,4 °C, povprečna julijska pa 19,2 °C. Srednja
letna količina padavin je tudi na tem območju med najnižjimi v Sloveniji. Največ padavin je
poleti z viškom v juliju, najmanj pozimi z nižkom v januarju. Poleti nad pokrajino prevladuje
vlažen zrak z zahoda, ki povzroča nevihte, pozimi pa suh in hladen polarni celinski zrak. Zaradi
nestalnosti padavin so pogoste hude suše. Pogost pojav na Murski ravni je poleg
temperaturnega obrata tudi megla. V Murski Soboti je meglenih kar 70 dni v letu. Snežna
odeja, debelejša od 10 cm, površje Murske ravni prekriva okoli 25 dni v letu. Dni z več kot 1
mm padavin je na zahodu skoraj 100, na vzhodu pa manj kot 90. Količina padavin se torej
zmanjšuje od zahoda proti vzhodu (Belec in sod., 1998).
Slika 7: Letna razporeditev padavin in temperatur na postaji Murska Sobota, podatki za
obdobje 1961–1990

Vir podatkov: ARSO, 2016b

16

3.3. ORIS TOKA LEDAVE
Ob vstopu na ozemlje Slovenije se v Ledavo izliva Klavžni potok, ki prav tako kot Ledava izvira
na avstrijskem ozemlju. Po avstrijskem ozemlju teče po ozki dolini med gričevji, nato se dolina
nekoliko razširi, na meji pa vstopi v ozko sotesko, ki jo je izdelala v ozek pas metamorfnih
kamnin med Sotinskim in Rdečim bregom. Že po slabih 3 km toka po Sloveniji se ji v naselju
Serdica pridružijo prve vode z Goričkega. V naselju Sveti Jurij se vanjo steka Rogašovski potok,
dolg le okoli 34 km. Do vasi Pertoča se Ledavi iz obeh strani bregov pridruži več manjših, tudi
nestalnih vodotokov. Južno od Pertoče, tik pred Ledavskim jezerom, se vodam Ledave priključi
še potok Lukaj, ki svoje vode zbira na Goričkem, izvira pa tik ob državni meji Slovenije z Avstrijo.
Ob naselju Domajinci se Ledavi pridruži potok Črnec, ki izvira tik pred zaselkom Zatak v Čentibi.
Potok naj bi ohranil svojo prvotno naravno lego, zaradi česar je ohranil pestro biotsko
raznovrstnost živalskega in rastlinskega sveta (Veliki atlas …, 2013; Muravidek.net, 2010;
Geopedia.si, 2016).
Do Strukovcev na Ravenskem se Ledava polni z nestalnimi krajšimi vodotoki ter Beznovskim
potokom, ki odvaja vode z območja Gradu. V sosednji vasi Puževci se v Ledavo izlije Bodonski
potok, ki prav tako priteka z Goričkega, nato pa se ji vse do Murske Sobote pridružijo še
Brezovski potok, kateremu vode dovaja Pečarovski potok, Puconski potok, v katerega se
stekata potoka Gruba in Pernjek, ter manjši, nestalni vodotoki. Puconski potok izvira kot
Mačkovski potok severno nad naseljem Mačkovci, kjer poteka tudi razvodnica med Ledavo in
Veliko Krko (Veliki atlas …, 2013; Geopedia.si, 2016).
Pred Mursko Soboto, manj kot kilometer od sotočja Ledave in Puconskega potoka, se proti
Muri na jug odcepi razbremenilni kanal LedavaMura, ki odvaja visoke vode Ledave proti Muri.
Med Mursko Soboto in Gančani se iz južnega roba Goričkega Ledavi pridruži več manjših
vodotokov, kot sta Mejni in Martjanski potok ob Rakičanu. Pred Renkovci se Ledavi pridruži
Lipnica, ki svoje vode zbira v širšem delu južnega roba Goričkega. Njeni pritoki so Mostec,
Ribnjek, Brezovica, Bogojinski potok, Mejični potok idr. (Veliki atlas …, 2013; Geopedia.si,
2016).
Od Renkovcev dalje teče Ledava proti jugovzhodu po Dolinskem po umetni strugi. V Lendavi
se vanjo izlije Kobiljski potok, ki se napaja na ravninskem svetu Madžarske. Kmalu ob vstopu v
Slovenijo se vanj izlivajo vode mejnega Jošavskega potoka ter Bukovniškega kanala, ki odvajata
vode iz Goričkega. Nekoliko dolvodno od naselja Trimlini se Ledavi pridruži potok Črnec, ki
odvaja vode iz obsežnega ravninskega sveta vse od Beltincev, Odrancev, Črenšovcev, Velike in
Male Polane do Lendave. Od tod dalje Ledava teče po ravninskem svetu Lendavskega
Dolinskega proti tromeji Slovenije s Hrvaško in Madžarsko. Na tej poti se ji pridružijo še Kopica,
Mali potok in Krka ter mnogo manjših, nestalnih vodotokov. Približno 23 km za tromejo se
Ledava izlije v Muro (Veliki atlas …, 2013; Geopedia.si, 2016).
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Slika 8: Karta porečja Ledave

Ledava teče v smeri severozahodjugovzhod, njeni pritoki pa večinoma od severa proti jugu.
Površje se rahlo dviguje proti Goričkemu in severozahodu. Vodotoki, ki pritekajo z Goričkega,
neposredno ne dosegajo Mure, ker jih na njihovi poti proti jugu prestreza nižinska Ledava
oziroma se združijo s Krko. Po prehodu z gričevnatega sveta na ravnino se pritokom strmec
zmanjša, zato odlagajo transportirano gradivo in oblikujejo manjše in položne vršaje. Posebno
so očitni vršaji pri Bodonskem potoku, Grubi, Puconskem, Martjanskem in Breznovskem
potoku. Pred izlivom v Ledavo se pritoki obrnejo proti jugovzhodu, ker jih ta s svojimi nanosi
odriva. Vzhodnejši gorički pritoki so krajši in manjši od zahodnih (Gams, 1959; GIS …, 2005;
Veliki atlas …, 2013; Geopedia.si, 2016).
V poletnih mesecih se voda v nekaterih pritokih Ledave zaradi močne evapotranspiracije
popolnoma posuši. Po drugi strani Ledava ob močnejših oz. dolgotrajnejših padavinah obilno
naraste ter se razliva na obe strani struge (GIS …, 2005; Vogrinec, 2007; Veliki atlas …, 2013;
Geopedia.si, 2016).
Izgon Ledave na obmurski naplavni ravnini je nekoliko manj izrazit. Ob strugi so umetni nasipi,
višja pa je tudi okoliška ravnica. Najverjetneje je takšen relief povzročilo »odlaganje plavja
preko struge uhajajoče poplavne vode in čiščenje izgonske struge« (Gams, 1959, str. 209).
Ravno ta lastnost ter nenavadno ravno potekajoča rečna struga namigujeta na to, da je skoraj
celoten tok Ledave antropogeno urejen in spremenjen. Antropogeni posegi v tok Ledave in
njenih pritokov so vidni tako na kartah (npr. nenavadno raven tok) kot na terenu (npr.
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poglobljene struge). Ljudje so se tovrstnih posegov v naravo posluževali zaradi zaščite pred
poplavami kot tudi zaradi izkoriščanja vode za pogon mlinov ter žag (Gams, 1959).
Ledava ima izrazito asimetrično porečje. Z desne je njen edini pritok Črnec, z leve pa se vanjo
stekajo Klavžni potok, Lukaj, Graški potok, Bodonski potok, Puconski potok, Martjanski potok,
Lipnica, Kobiljski potok in Velika Krka. Razlog za asimetrijo je mogoče iskati v različno
intenzivnih tektonskih premikih ter selektivni eroziji. Levi pritoki Ledave pa niso le številčnejši,
ampak tudi daljši. Obilna akumulacija sedimentov glavnih vodotokov obpanonske Slovenije je
marsikje odrivala pritoke, zato je zanje značilna odrinjenost izlivov ter vzporednost vodnih
tokov, kar velja tudi za Murin pritok Ledavo (Šlebinger, 1968; Belec, 1996).
V opisu toka Ledave po slovenskem ozemlju je bilo omenjeno Ledavsko jezero. Poleg
Bukovniškega je del umetno ustvarjenih zadrževalnikov Ledave. Domačini so zaradi poplav, ki
so pogosto ogrožale bližnja naselja, zajezili vodotoke in na ta način umetno ustvarili nove
vodne površine. Med površinske vode antropogenega izvora prištevamo tudi številne
gramozne jame, iz katerih so v preteklosti (ponekod še danes) kopali pesek in gramoz. Gladina
vode v gramoznicah označuje višino talne vode, saj je njihova globina marsikje presegla
globino talne vode (Kikec, 2015). Več o obeh umetnih jezerih je zabeleženega v poglavju o
dosedanjih ukrepih za zmanjšanje poplavne ogroženosti.
3.3.1. ANTROPOGENA PREOBLIKOVANOST STRUGE LEDAVE
Že na območju naselja Serdica, po slabem kilometru in pol toka po današnjem slovenskem
ozemlju, so pred sotočjem s Sotinskim potokom vidne razlike med današnjo in nekdanjo strugo
Ledave. Ob sosednjemu naselju Nuskova izgine njen levi zavoj, Ledava pa ob naselju teče v
izravnani strugi. Največji poseg v naravo in strugo na zgornjem toku Ledave je vsekakor 1979
leta zgrajeno Ledavsko jezero pri naselju Krašči. Njegov namen je zadrževanje visokih voda
Ledave ob močnejših nalivih in neurjih in s tem varovanje nižje ležečih krajev pred poplavami
(GIS … , 2005; Timár in sod., 2006; Geopedia.si, 2016; Zavodnik, 2016). Več o Ledavskem jezeru
je zapisano v poglavju o dosedanjih ukrepih za zmanjševanje poplavne ogroženosti ob Ledavi
in njenih pritokih.
Tudi v nadaljevanju toka proti Murski Soboti so vidne spremembe na poteku struge. Domačini
so strugo Ledave umikali od naselij in jo postopno izravnavali. Neposredno pred Mursko
Soboto je jasno vidna sprememba Puconskega potoka, ki se je v preteklosti v Ledavo izlival
slabe tri kilometre nižje, kjer se danes nahaja čistilna naprava Murska Sobota. Del struge
Puconskega potoka vzhodno od vojašnice Murska Sobota je bil spremenjen v dodatni kanal za
Ledavo. Premik izliva Puconskega potoka v Ledavo ter ponovna uporaba dela njegove prvotne
struge za odvodnjavanje voda Ledave je bil najverjetneje del protipoplavnih ukrepov za
obvarovanje Murske Sobote (Timár in sod., 2006; Geopedia.si, 2016; Zavodnik, 2016).
Dolvodno pri Renkovcih je opaziti, kot da bi imela v preteklosti Ledava dva rokava, ki sta se
drug z drugim združila v enotno strugo ob naselju Nedeljica. Danes je ta levi pritok, ki priteka
iz smeri Moravskih Toplic, poimenovan Lipnica. Pri Ivancih je obsežna nekdanja gramoznica
zdaj zapolnjena z vodo. Že stare karte nakazujejo na urejenost struge med Renkovci in
Brezovico, saj potek struge zaradi odsotnosti tudi najmanjših zavojev deluje nenaravno (Timár
in sod., 2006; Geopedia.si, 2016; Zavodnik, 2016).
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Večji poseg v Ledavo v zgodovini je viden tudi pri naselju Lendava, kjer sta bili urejeni strugi
tako Kobiljskega potoka kot same Ledave. Spremenjenost struge Ledave je vidna vse do
naselja Pince (Timár in sod., 2006; Geopedia.si, 2016; Zavodnik, 2016).

3.4. HIDROGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Po velikosti porečja in številu pritokov je Ledava največja reka Goričkega. Pred regulacijami, ki
so spremenile podobo njenega rečnega toka, je bila v večjem delu toka značilna nižinska reka
z majhnim strmcem in počasnim tokom. Zaradi spremenjenih lastnosti spada med dokaj
onesnažene in ekološko prizadete vodotoke Slovenije. Če Ledavo primerjamo z Muro, v katero
se izliva, tečeta bolj ali manj vzporedno ena z drugo. Če bi Ledava tekla, potem ko pri Skakovcih
zapusti gričevnato pokrajino, po bližnjici, bi Muro dosegla že po 6 km. Danes se vanjo izliva 51
km proč od Skakovcev (Gams, 1992; GIS …, 2005; Veliki atlas …, 2013; Geopedia.si, 2016).
Preglednica 1: Členi vodne bilance Ledave v obdobju 19712000.
VODOMERNA
POSTAJA

F [površina
P
zaledja]
[padavine]
km2
mm m3/s
POLANA I
208,2
894
4,3
ČENTIBA
856,7
850
15,5
Vir podatkov: Vodna bilanca Slovenije …, 2008

I
[izhlapevanje]
mm
m3/s
691
3,3
688
12,6

d=PI
[odtok]
mm m3/s
203
1
162
2,9

Qs [izmerjeni
pretok]
mm
m3/s
164
0,8
183
3,4

Površina porečja Ledave znaša 881 km2. Srednji izmerjeni letni pretok na vodomerni postaji
Čentiba po podatkih znanstvene monografije Vodna bilanca Slovenije 1971–2000 (2008) v
obdobju 1971–2000 znaša 3,4 m3/s, na postaji Polana I pa le 0,8 m3/s. Ledava ima značilen
subpanonski dežno-snežni rečni režim. Največji pretoki so značilni za meseca marec in april.
Rahel sekundarni višek nastopi v zimskih mesecih (novembra in decembra), najnižja voda
konec poletja in v začetku jeseni (avgusta in septembra). Omenjeni rečni režim lahko naprej
delimo na dve varianti: kontinentalno ali mediteransko. Pri Ledavi pride v poštev prva varianta,
saj je njen sekundarni višek manj izrazit, doba najnižje poletne vode pa se lahko zavleče v
september. Ledava ima visoko vodo takrat, ko se k taljenju snega priključijo še intenzivne
padavine. Zaradi visokih temperatur in močnega izhlapevanja v poletnem času ter majhne
količine padavin pozimi nivo gladine Ledave upade. Sekundarni višek se zaradi jesenskih
padavin pojavlja v mesecu novembru (Belec, 1996; Olas, 1996b; Kolbezen, Pristov, 1998; GIS
…, 2005; Vodna bilanca Slovenije …, 2008; Arhiv meteoroloških podatkov: arhiv površinskih
voda, 2013; GURS, 2013).
Povprečje padavin, ki sta jih zabeležili vodomerni postaji Polana in Čentiba, kaže na podobno
situacijo in potrjuje, da je Prekmurje manj namočen predel Slovenije. Zaradi visokih
temperatur, ki se nakazujejo na severovzhodu, in celinskih potez je prisotno močno
izhlapevanje. S površja potencialno lahko odteče le med 20 % in 27 % vse vode, ki pade na
površje (Vodna bilanca Slovenije …, 2008).
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Preglednica 2: Povprečni letni karakteristični pretoki s konicami, preračunani za obdobje
19712000.
IME POSTAJE

nQnk sQs vQvk konica nQnk konica vQvk
m3/s m3/s m3/s
POLANA I
0,004 0,8
80,5 11. 7. 1993
15. 7. 1972
ČENTIBA
0,402 3,4
112
27. 8. 2000
16. 7. 1972
Vir podatkov: Vodna bilanca Slovenije …, 2008

Obrazložitev oznak v tabeli: nQnk – najmanjši mali obdobni pretok – konica, sQs – srednji
obdobni pretok, vQvk  največji veliki obdobni pretok – konica. Podatki za najmanjši, srednji
in največji obdobni pretok veljajo za letna povprečja v obdobju 1971–2000.
Slika 9: Povprečni mesečni pretoki (sQs) Ledave na vodomerni postaji Polana I v obdobju 1971–
2000

Vir podatkov: Vodna bilanca Slovenije …, 2008

Slika 10: Povprečni mesečni pretoki (sQs) Ledave na vodomerni postaji Čentiba v obdobju
1971–2000

Vir podatkov: Vodna bilanca Slovenije …, 2008
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3.5. PODTALNICA V POREČJU LEDAVE
Vodno telo Murske kotline, ki ga sestavljajo prodno-peščeni nanosi Mure, zajema celotno
nižino med Goričkim in Lendavskimi ter Slovenskimi goricami. Na preučevanem območju
Prekmurja ga na jugozahodnem delu omeji reka Mura. V zgornjih plasteh so zastopani debelo
in drobnozrnati prodi, peski in melji kvartarne starosti. Glede na sestavo in tip poroznosti
prevladujejo karbonatni in silikatni sedimenti z medzrnsko poroznostjo. Nevodonosnih plasti
je manj (Gacin, 2008).
Pomembno količino vode dovajajo podzemni in površinski dotoki z Goričkega. Na
preučevanem območju Murskega polja med Skakovci na zahodu in tromejo na vzhodu
prevladujejo obširni in visoko izdatni vodonosniki. Mestoma se pojavljajo lokalni vodonosniki,
vodonosniki s spremenljivo izdatnostjo ali obširni, vendar največ srednje izdatni vodonosniki
(Gacin in sod., 2009).
Slika 11: Karta vodonosnikov in vodotokov Prekmurja

Vodno telo Goričkega se nahaja v sedimentih Panonske kotline med mejo z Avstrijo in
Madžarsko ter Mursko ravnino. Kar 95 % površja vodnega telesa podzemne vode Goričkega
predstavljajo medzrnski vodonosniki terciarne in kvartarne starosti. Vode se iz majhnih izvirov
stekajo proti Ledavi, Veliki in Mali Krki, Kobiljskem potoku in številnim manjšim vodotokom.
Del ozemlja se drenira proti Madžarski, ostali del pa proti podzemnim vodam Murske ravnine
(Gacin in sod., 2009).
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Večji del Goričkega predstavljajo obširni in visoko izdatni vodonosniki, le zahodno od naselij
Grad in Kuzma so manjši vodonosniki z lokalnimi ali omejenimi viri podzemne vode. Gre za
območja, ki jih sestavljajo laporji in pliocenski prodno-peščeni nanosi, v manjši meri tudi
magmatske, metamorfne in vulkanske kamnine (Olas, Orožen Adamič, 1998; Gacin, 2009).
Pomurska ravnina, ki obsega slabih 440 km2, je največji vodonosnik na območju toka Ledave.
V vzhodnem delu Pomurske ravnine znaša debelina prodnega zasipa 7–14 m, v osrednjem 20
m. Globina podtalnice je med 1 in 4 m pod površjem. Smer toka podtalnice je vzporedna z
Muro, ki vzdržuje njeno gladino ter jo napaja in odvaja. Vodonosnik se napaja s padavinami, s
prenikanjem vodotokov, ki pritekajo na ravnino iz okoliških gričevij, deloma pa tudi s
podzemnim dotokom iz Avstrije po levem bregu Mure. Iz tega vodonosnika črpajo vodo za
vodovodno omrežje Murske Sobote ter Lendave (Breznik, 1985; cv: Kikec, 2015).
Na preučevanem območju Prekmurja so številni izviri mineralne vode oziroma slatine ter
nahajališča termalne vode. Pomembna nahajališča mineralne vode so v poroznem produ in
pesku terciarne starosti, ki jih najdemo pri Nuskovi, Murski Soboti ter Moravskih Toplicah pa
so nahajališča mineralne vode z raztopljenim CO2 (Hrvatin, 2002).

3.6. POSELITEV IN RABA TAL
Za Prekmurje so značilne naslednje oblike poselitve: na območju Goričkega prevladujejo
razložena naselja, na ravninskem delu ob Ledavi panonski tip strnjenih, obcestnih naselij. Ob
vznožju Lendavskih goric ter zahodnem Goričkem so strnjena obcestna naselja subpanonskega
tipa, Murska Sobota in Lendava pa izkazujeta mestno obliko poselitve. (Kladnik, 2002).
Za razložena naselja Goričkega je značilna razpršenost stavb in kmečkih domov po večjem
območju, po slemenih oz. pobočjih. Naselja niso strnjeno zazidana, med hišami so razporejena
kmetijska zemljišča. Pri obcestnih naseljih panonskega tipa izstopa razporeditev objektov v
nizu. Stavbe so druga od druge enako oddaljene, stojijo istosmerno, v vrsti ter so enako
oddaljene od prometnic. Objekti so razporejeni ob prometnici, vendar je ne omejujejo.
Značilno je razvejano prometno omrežje s križišči. Naselja subpanonskega tipa so podobna
panonskemu tipu, le da je prometnica ena sama, od nje pa so objekti različno oddaljeni
(Kladnik, 2002).
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Slika 12: Karta pozidanih površin v Prekmurju

Prekmurske vasi se vrstijo na obeh straneh bregov Ledave, vendar so vse bolj ali manj
oddaljene od vodotoka. Oblikovale so se na način, da so ob poplavah čim bolj odmaknjene od
visokih voda. Razmeščene so po osrednjem delu ravnine med Ledavo in Muro. Nekatere
obcestne vasi, kot so Puževci in Predanovci, pa danes že dosegajo poplavne vode. Zaradi
ilovnatih naplavin so ravnice precej mokrotne in so v veliki meri ostale pokrite s travniki in logi
(GIS …, 2005; Komac, Natek, Zorn, 2008a; Veliki atlas …, 2013; Geopedia.si, 2016).
Večja naselja so se izoblikovala na ravninskih predelih. Na Murski ravnini sta največji naselji
slovenska Murska Sobota ter hrvaški Čakovec. Murska Sobota je nastala na stiku pomembnih
prometnih poti, kjer se sušna ravnina najbolj približa Ledavi. Pomembno naselje na
preučevanem območju je poleg Murske Sobote tudi Lendava, katero na ravninski strani
oblivata Kobiljski potok in Ledava, na drugi, vzpeti strani pa Lendavske gorice (GIS …, 2005;
Veliki atlas …, 2013; Geopedia.si, 2016).
Doline ob pritokih Goričkega so večinoma ozke, zato se naselja držijo pobočij, po katerih je
speljana večina cest. Vasi so večinoma razporejene na prisojah. V nižjih legah, ki so praviloma
mokrotnejše, prevladujejo travniki, nekoliko višje na pobočjih in slemenih pa obdelovalne
površine. Posebno mokroten je predel med Polano, Lendavo in Dobrovnikom, kjer se
razprostira t. i. Črni log, eden največjih sklenjenih ravninskih gozdov Slovenije. Poleg Ledave
po tem območju tečejo še Kobiljski potok, Bukovnica, potok Črnec ter nekaj manjših, nestalnih
vodotokov. Ker prihaja do združevanja in zajezitve voda, so tla trajno bolj vlažna, zato na tem
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mestu uspeva vlagoljubno gozdno rastlinstvo (GIS …, 2005; Komac, Natek, Zorn, 2008a;
Geopedia.si, 2016).
Vlažna zemljišča segajo tudi po pritokih navzgor. Zelo mokrotna je npr. prst ob Kobiljskem
potoku. Prav takšna prst je značilna za površine vse do ustja Ledave, kjer so obširni vlažni
travniki z gozdovi (GIS …, 2005; Geopedia.si, 2016).
V zahodnem Goričkem je več obdelovalnih površin. Prst je manj kisla, prevladujejo peski, več
je laporjev in apnenca. Na peščenih in lapornatih prsteh je največ sadovnjakov, prisotno je tudi
vinogradništvo. Na vinograde v preteklosti kažejo ledinska imena, ki vsebujejo besedo »vrej«
ali »vreja« (npr. Kličarov, Dolenjski, Majžarski Vrej), kot tudi »breg« (npr. Barabašin, Šalovski
breg). Slabše rodovitne prsti so prekrite z gozdom. Najbolj plitva in slabo rodovitna je prst na
kremenovem produ. Zaradi odpornosti proti eroziji ga najdemo predvsem na vrhovih slemen.
Zaradi njegove čistosti so ga že v preteklosti izkopavali za posipanje cest. Ker prepušča vodo,
je prst na njem zelo sušna. Prerašča ga gozd, zlasti rdeči bor kot manj zahtevna drevesna vrsta
(Gams, 1959; Veliki atlas …, 2013; Geopedia.si, 2016).
Slika 13: Raba tal v Prekmurju

Na prodnatih, peščenih in peščeno-ilovnatih naplavinah Pomurske ravnine so predvsem njive,
na obrobnih mokrotnih predelih travniki in pašniki, na stalno mokrotnih ilovnatih tleh ob
»črncih« in »doblih« pa gozdovi (Gams, 1959; Geopedia.si, 2016).
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Slika 14: Primerjava pretekle in današnje rabe tal in poselitve v Murski Soboti

Vir: Timár in sod., 2006; Openstreetmap, 2016

Ob pregledu zgodovinskih vojaških kart habsburškega imperija (Timár in sod., 2006) in na
spletu dostopnega kartografskega gradiva avstro-ogrske monarhije (Zavodnik, 2016) lahko
opazimo, da je večina današnjih vasi Prekmurja obstajala že v 18. stoletju, le njihova
poimenovanja so bila nekoliko drugačna.
Glede na lokacijo in število stavb, označenih na zgodovinskih zemljevidih je skozi zgodovino
jasno viden porast števila prebivalstva ter objektov. Večje število ljudi pomeni večje število
stanovanjskih objektov, ki so se sčasoma čedalje bolj približevali vodotoku in potencialno
poplavno nevarnim območjem. V preteklosti so se zaradi manjšega števila prebivalcev in
posledično bivališč vasi lažje umikale naravnim grožnjam, kot so npr. poplave. Izjemno
povečanje poselitve je še posebej vidno pri naseljih Murska Sobota, Černelavci, Rakičan,
Ivanci, Turnišče, Nedelica, Lendava in Čentiba (Timár in sod., 2006; Geopedia.si, 2016;
Zavodnik, 2016).
Današnje stanje gozdnih površin na Goričkem in v Lendavskih goricah je bolj ali manj podobno
preteklemu, medtem ko so nekatere gozdne površine na Pomurski ravnini spremenili v njive
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ali travnike. V preteklosti so med ravninskimi naselji obstajale večje ali manjše zaplate gozda,
ki pa so jih zaradi potreb kmetijstva do današnjih dni spremenili v njivske površine. Nekatere
prej negozdne površine so se postopno zarasle z drevjem. To stanje lahko povezujemo z
mokrotnostjo ali drugo lastnostjo površja, ki otežuje kmetovanje, ali pa z opuščanjem
kmetijstva (Timár in sod., 2006; Geopedia.si, 2016).
Na Pomurski ravnini je vzdolž toka Ledave opaziti tudi zmanjšanje deleža mokrotnih površin
do današnjega dne. Zaradi želja po varnosti pred poplavami so bile skozi zgodovino izvedene
mnoge regulacije Ledave in njenih pritokov (Timár in sod., 2006; Geopedia.si, 2016; Zavodnik,
2016).

4. POPLAVE OB LEDAVI V PRETEKLOSTI
O poplavah in poplavnih območjih v Sloveniji je bilo v zadnjem času veliko proučenega. Vpliv
pogostih poplav je bil ponekod tako močan, da so se posamezni predeli v stoletjih izoblikovali
v značilno poplavno pokrajino, kar velja tudi za ravninski svet ob Muri ter ob njenih večjih
pritokih Ledavi in Ščavnici. Na teh območjih je rečni strmec zmanjšan, kar vode sili k nasipanju,
ustvarjanju meandrov ipd. (Kolbezen, 1990).
Preglednica 3: Največji pretoki [Q max] in vodostaji [H max] Ledave na vodomerni postaji
Polana I v obdobju 1962–2014.
Leto

Največji pretok Najvišji vodostaj
Datum
[m3/s]
[cm]
1972
80,5
344
15. 07. 1972 10:00
1966
69,8
318
05. 09. 1966 21:00
1998
68,0
350
05. 11. 1998 04:10
2005
64,1
340
21. 08. 2005 22:33
1999
63,3
337
21. 05. 1999 03:39
1966
63,3
300
19. 08. 1966 02:00
1965
58,0
285
02. 08. 1965 11:30
1974
57,5
284
21. 10. 1974 02:00
1987
57,2
320
05. 08. 1987 05:00
1975
55,0
340
12. 07. 1975 13:00
1965
52,5
270
31. 05. 1965 22:00
1965
50,7
265
22. 04. 1965 23:00
1965
50,7
265
05. 07. 1965 11:00
2009
50,6
300
04. 08. 2009 16:06
1965
49,7
262
01. 06. 1965 00:00
1964
49,0
260
25. 10. 1964 08:00
1972
46,4
252
28.05. 1972 05:00
1987
45,3
283
20. 02. 1987 22:00
1966
45,0
248
01. 12. 1966 09:00
1966
43,0
242
25. 11. 1966 02:00
Vir podatkov: Arhiv hidroloških podatkov: arhiv površinskih voda, 2013
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Preglednica 4: Največji pretoki [Q max] in vodostaji [H max] Ledave na vodomerni postaji
Čentiba v obdobju 1969–2014.
Leto

Največji pretok Najvišji vodostaj
Datum
[m3/s]
[cm]
1972
112
399
16. 07. 1972 14:00
1996
91,6
350
05. 04. 1996 04:26
1998
85,3
341
06. 11. 1998 12:56
1995
79,9
324
05. 03. 1995 04:56
2013
79,7
337
26. 02. 2013 18:00
2013
77,1
335
31. 03. 2013 14:00
1970
76,0
285
14. 03. 1970 07:30
1987
75,6
315
21. 02. 1987 05:00
1995
73,3
309
27. 02. 1995 04:04
1970
72,4
278
01. 04. 1970 07:30
2010
68,2
343
19. 09. 2010 16:00
2013
68,0
313
01. 04. 2013 00:00
2005
65,6
348
22. 08. 2005 05:45
1999
65,3
306
21. 05. 1999 12:33
1974
62,0
289
22. 10. 1974 18:00
1998
59,5
320
14. 09. 1998 19:54
2009
59,0
300
08. 02. 2009 12:00
1986
58,4
276
17. 03. 1986 05:30
2005
56,9
303
06. 12. 2005 21:25
1977
55,9
284
09. 04. 1977 23:00
Vir podatkov: Arhiv hidroloških podatkov: arhiv površinskih voda, 2013

Ledava je imela v Čentibi največji pretok 112 m3/s 16. julija leta 1972, v Polani pa je bil za časa
merjenj največji pretok 80,5 m3/s, prav tako izmerjen 15. julija 1972. Obdobje najvišjega
izmerjenega vodostaja 399 cm na Čentibi sovpada z datumom največjega pretoka, medtem ko
so merilne naprave na Polani zaznale najvišji vodostaj 350 cm novembra 1998 (Arhiv
hidroloških podatkov: arhiv površinskih voda, 2013).
Na vodomerni postaji Polana I so se največji pretoki največkrat pojavili poleti (julija in avgusta),
na vodomerni postaji Čentiba pa v pozno zimskih in zgodnjih spomladanskih mesecih (februar,
marec, april) (Arhiv hidroloških podatkov: arhiv površinskih voda, 2013).
Kolbezen (1990) opisuje, da so se hujše poplave na severovzhodu Slovenije odvijale maja leta
1874, ko je zaradi naraslih voda poplavljala Mura. Zaradi obilne škode na poljščinah in krmi,
uničenja mlinov, poginov živine, so kmetje na Murskem polju utrpeli hudo gmotno škodo. Od
leta 1888 pa do prve svetovne vojne naj bi se poplave v večjem obsegu in na različnih območjih
po Sloveniji pojavljale skoraj vsako leto. Na Štajerskem naj bi poplave leta 1893 in 1894 uničile
veliko mostov in poškodovale ceste. Skoraj celotno Slovenijo so novembra 1901 prizadele
katastrofalne poplave, ki so sledile močnemu deževju. Natančnejših podatkov za poplave na
Ledavi ob navedenih letih na žalost nisem zasledila.
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Za leta med obema vojnama je nekaj več informacij o izrednih dogodkih v Prekmurju.
Novembra 1925 so časniki poročali o poplavah v Pomurju, na Štajerskem in Koroškem, ki so
jih povzročili več dni trajajoči nalivi. V noči iz 11. na 12. november 1925 je zaradi močnega
neurja voda zalila Mursko Soboto z okolico ter poškodovala kar polovico hiš, štiri je poplavna
voda celo porušila. Voda naj bi segala do 2 m visoko. Pri Lendavi so se poplavne vode Mure in
Ledave združile in ustvarile obsežno začasno jezero. Ob povodnji naj bi utonili dve osebi ter
več sto glav živine, ki je lastniki niso uspeli rešiti pred naraslo vodo. Železniška uprava je z
namenom, da bi voda čim hitreje odtekla z območja Murske Sobote dovolila prebiti nasip.
Potekala je obsežna reševalna akcija, s katero so takratni župan, svetniki, vojska ter ostali
reševali ujeto prebivalstvo in živino. Poplavni val Mure, ki je zalil Veržej, Dokležovje in
Petišovce, se je pri Dolnji Lendavi (danes Lendava), ki so jo nato poimenovali »Prekmurske
Benetke«, združil s poplavnimi vodami Ledave. Zaradi takratnih dolgotrajnih padavin sta bila
pod vodo tudi Ščavniška dolina ter Ljutomer (Kolbezen, 1992; Komac, Natek, Zorn, 2008a).
Prav tako so poplave in povodnji v severovzhodni Sloveniji omenjene za leto 1926 (Kolbezen,
1992), vendar natančnejših podatkov za Ledavo nisem zasledila.
Časopisi Slovenski narod, Slovenec in Jutro so poročali o poplavah, ki so Prekmurje prizadele
maja 1936. Poplavljena sta bila lendavski in ljutomerski okraj. Tudi naslednje leto so poplave
ponovno zajele celotno območje severovzhodne Slovenije. Leta 1937 je bilo v celoti
poplavljeno ravninsko območje med Mursko Soboto in Lendavo. Vzrok za vse obsežnejše in
pogostejše poplave Mure naj bi bile številne poplave iz preteklosti, ki so iz zgornjega toka Mure
prinašale velike količine naplavin, ki so se usedale na dno rečne struge (Kolbezen, 1992).
Kolbezen (1994) navaja poplave ob Ledavi tudi leta 1964. Močno oktobrsko deževje je
povzročilo veliko škodo na območju Mure in Drave, pa tudi Savinje, Kokre, Kamniške Bistrice
in spodnje Save. Narasla Mura je poplavila okoli 1000 ha površin, pri čemer so bila
poškodovana naselja, ceste in mostovi. S seboj je nosila ogromne količine plavja, ki je ogrožal
vse na svoji poti. Poplave so se razširile tudi v nižinske dele spodnjega toka Ledave. Zaradi
slabih odtočnih razmer in zajezitve po Muri je Ledava poplavila večji del petišovskega naftnega
polja in okoliška naselja. V ogroženih krajih so ponoči reševali ljudi in živino, podnevi pa
postavljali nasipe in jezove, s katerimi so želeli preprečiti vdor vode v nižinske predele.
Fanči Šarf (1988) v svoji knjigi omenja obsežne poplavne površine z mokrotnimi travniki ob
Muri in Ledavi. Velike poplave naj bi se vse do sedemdesetih let 20. stoletja dogajale ne le ob
Ledavi, Bukovniškem in Kobiljskem potoku, temveč tudi ob manjših vodotokih. Zaradi
nereguliranih strug naj bi bila do petdesetih let 20. stoletja zaradi poplav ogrožena približno
ena petina površin znotraj občine Lendava. Najbolj prizadeta so bila naselja Lendava, Lakoš,
Petišovci, Benica, Mostje, Genterovci, Nedelica, Dobrovnik, Renkovci ter Kobilje.
Ignac Klemenčič (1974) je natančneje opisal poplave v Prekmurju leta 1972 s posebnim
poudarkom na vasi Skakovci. Izredno močne padavine so povzročile sorazmerno hiter nastop
visokih poplavnih voda, ki so poplavile površine kmetijskih zemljišč. Močne padavine so
prizadele področje celotnega Pomurja ter avstrijskega Štajerskega. Deževalo je med 11. in 14.
julijem, kar je že prej ne preveč sušno zemljo tako močno napojilo, da ni več mogla sprejemati
novih padavin. Prve so bile prizadete doline na Goričkem, kjer so se potoki hitro polnili z vodo,
ki je pritekala s pobočij. Sledilo je prelivanje vode po ravninskem svetu proti Muri. Zaradi
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narasle Mure je bil otežkočen normalen odtok vode v Ledavi ter drugih vodotokih, kar je v
ravnini privedlo do razlivanja vode iz plitvih, tudi neurejenih rečnih strug. Številni zemeljski
plazovi v Lendavskih goricah so odplavili večje površine vinogradov, kamenje, prst in mulj pa
so na več mestih zdrseli v struge vodotokov in posledično zajezili odtok vode, kar je poplave le
še stopnjevalo. Prav zaradi plitve in neurejene struge Ledave ter posledičnega počasnega
odvajanja vode naj bi na območju Skakovcev ob močnejšem deževju prihajalo do poplav. Kadar
Ledava ob velikih poplavah prestopi nasip pri Skakovcih, se del njene vode prelije v Dobel, ki
naj bi predstavljal njeno nekdanjo strugo (Klemenčič, 1974; Kolbezen, 1995; Olas, 1996b).
Ob zgoraj opisanih poletnih poplavah leta 1972, ko sta poplavljali tako Ledava kot Ščavnica s
pritoki, voda pa se je celo prelila iz kanala Ledava–Mura, naj bi bila poplavljena celotna Murska
Sobota. V občinah Lendava in Murska Sobota naj bi evakuirali več kot 1000 ljudi in rešili prav
toliko glav živine (od tega iz okolice Lendave okoli 700). Vse prebivalce romskega naselja Pušča
pri Murski Soboti so morali zaradi vode, ki je segala poldrugi meter visoko, v celoti izseliti. Voda
je zalila hiše, poškodovala nekaj večjih komunalnih naprav in vodnogospodarskih objektov,
poškodovan je bil tudi kmetijsko-industrijski kombinat Pomurka v Murski Soboti. Na poplavnih
površinah so bili povsem uničeni krompir, pšenica, otava ter drugi kmetijski pridelki (Kolbezen,
1995; Polajnar, 2002).
Ob novembrskih poplavah 1998 je Ledava preplavila več kot 50 ha zemljišč. Poplavljali so
Kobiljski potok, ki je zalil hiše v Kobilju in Motvarjevcih, Bukovniški potok je zalil del
Dobrovnika, Ratkovski potok pa hiše v Prosenjakovcih. Zaradi poplav so bila prizadeta naselja
Bogojina, Sebeborci, Moravske Toplice, Mlajtinci, Noršinci, Nemčavci, Černelavci, Vaneča,
Puconci idr. (Komac, Natek, Zorn, 2008a).
O poplavah v ne tako oddaljeni preteklosti sem se pogovarjala z gospodom Wolfom,
poveljnikom civilne zaščite v Murski Soboti. Ob poplavah novembra 1998 naj bi vode v
zgodnjih jutranjih urah prestopile bregove vodotokov. Po terenskem pregledu območja je so
ugotovili, da sta Ledava in razbremenilni kanal Ledava–Mura obremenjena do zgornje
dopustne meje. Prelivanje vode iz struge so ugotovili ob Martjanskem potoku, kar je
povzročilo preliv poplavne vode preko regionalne ceste Murska Sobota–Mačkovci. V naselju
Nemčavci je omenjena voda zalila spodnje prostore sedmih stanovanjskih hiš. V nadaljevanju
so bile aktivnosti usmerjene v KS Černelavci, kjer je meteorna voda iz smeri Cankova–Tišina
zalila kletne prostore in lokalno cesto. Dan kasneje je prišlo do razlivanja potoka Dobla v
naselju Krog, kar je povzročilo zalitje kletnih prostorov šestih stanovanjskih hiš. Tekom dneva
se je stanje vodotokov normaliziralo. V času poplav je bilo tako zalitih okoli 60 kletnih in nižje
ležečih stanovanjskih prostorov. Z vodo je bilo prekritih okoli 200 ha kmetijskih površin s
sladkorno peso in jesenskimi posevki. Občasno je prihajalo do zapor na lokalni cesti v
Černelavcih ter na regionalni cesti v Martjancih (Wolf, 2016).
Zaradi obilnega deževja je prišlo do naraščanja vode v vodotokih v Prekmurju tudi maja 1999.
Velika količina padavin je polnila struge Ledave in njenih pritokov. Potrebno je bilo nižanje
nivoja vode v Ledavskem jezeru v Kraščih. V razbremenilnem kanalu in Ledavi je gladina vode
dosegla višino 15 cm pod točko preliva. Zaradi varovanja trgovinskega centra v Murski Soboti
je bilo potrebno čiščenje melioracijskega jarka na severni strani BTC. Po kratkotrajnih
prekinitvah padavin in priprtju zapornice na Ledavskem jezeru so se razmere postopno
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umirile. Do razlivanj na območju Murske Sobote naj bi prišlo zaradi neurejenih ali premajhnih
prepustov ter naglega pretoka vode proti naselju (Wolf, 2016).
Ob analizi poplav v Murski Soboti julija 2002 so ugotovili, da so padavine presegle kapaciteto
pretočnosti mestne kanalizacije, zaradi česar je prišlo do povratnega učinka kanalizacije. Za
zalivanje kletnih prostorov so bili krivi nezaščiteni jaški, skozi katere lahko vdira meteorna
voda. Za zaščito tovrstnih prostorov bi bilo potrebno vgraditi ustrezne črpalke (Wolf, 2016).
Zaradi močnega deževja so avgusta 2009 narasli vsi vodotoki, ki direktno ali posredno vplivajo
na razmere v mestni občini Murska Sobota. Reka Mura je poplavljala območja znotraj nasipov,
zaradi česar je bil potreben nadzor ob njenih bregovih. Voda je poškodovala območje pri
črpališču na cesti do Kroškega broda (Wolf, 2016).
Aprila 2013 je prišlo do naraščanja vode v stari strugi Mure, kar je povzročilo zalivanje kletnih
prostorov v naselju Bakovci. Po pregledu terena so ugotovili, da ne prihaja do prelivanja
tamkajšnjega vodotoka Mokoša, temveč je za razmere kriva visoka talna voda. Dva dni kasneje
je Mokoš zaradi zaprtja zapornice ob njegovem iztoku v Muro, ki je bilo posledica narasle
Mure, dejansko poplavljal. Zaradi součinkovanja visoke talne vode ter poplavljanja Mokoša je
bilo zalitih več kletnih prostorov v Bakovcih (Wolf, 2016).
Nekatere ugotovitve o preteklih poplavah ob Ledavi so predstavljene tudi v poglavju o
dosedanjih ukrepih za zmanjšanje poplavne ogroženosti.

5. POPLAVE SEPTEMBRA 2014
5.1. VREMENSKA SLIKA
Med 9. in 14. septembrom 2014 je bilo nad južno polovico Evrope območje zmerno visokega
zračnega tlaka. Zahodno od Pirenejskega polotoka se je zadrževalo ciklonsko območje, nad
severnim delom Evrope anticiklon. Majhno jedro hladnega zraka v višinah je od južne
Skandinavije potovalo proti jugu in 11. septembra doseglo naše kraje. Nad nami se je
zadrževalo vse do 14. septembra in z že prej prisotno vremensko fronto v naši bližini poskrbelo
za dalj časa trajajoče obdobje nestalnega vremena (Vertačnik, 2015).
Prvi dan (9. septembra) je bilo še večinoma sončno in toplo vreme, sredi dneva in popoldne
pa so začele v severnem delu nastajati plohe in nevihte, ki so se zaradi šibkih vetrov le počasi
pomikale proti jugu. V sredo, 10. septembra, zjutraj in dopoldne se je padavinsko območje
iznad južne polovice Slovenije premaknilo na vzhod, občasne manjše padavine pa so se
pojavljale tudi drugod po državi. 11. septembra je padavinsko območje od zahoda prešlo
Slovenijo. V noči na petek, 12. septembra, so padavine skoraj povsod ponehale, a je popoldne
marsikje spet deževalo. Zvečer in ponoči je dež zajel vso Slovenijo, krajevne padavine, deloma
v obliki počasi se premikajočih krajevnih nalivov, pa so se na severovzhodu pojavljale vse do
nedeljskega jutra 14. septembra, ko so padavine pričele postopno pojemati. Do jutra 15.
septembra so po državi še nastajale plohe, a padavin je bilo manj kot prejšnje dni (Vertačnik,
2015).
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Slika 15: Vremenska slika nad Evropo med 9. in 12. septembrom 2014

Vir: Neurja in …, 2014

5.2. PADAVINSKE RAZMERE
Največ padavin je bilo med 9. in 14. septembrom 2014 na vzhodu, jugovzhodu in severovzhodu
Slovenije. »V Javorniškem Rovtu je padlo 185 mm, na Smedniku pri Raki 184 mm, v Podpeci
178 mm, na Planini v Podbočju 175 mm in v Murski Soboti 168 mm dežja. Navedene vrednosti
ustrezajo 100–190 % dolgoletnega septembrskega povprečja višine padavin.« (Vertačnik,
2015, str. 55).
V tem obdobju so padavine zajele državo v dveh valovih, vendar je drugi val zajel večji del
države kot prvi. Prvi val je trajal med 9. in 12. septembrom zjutraj, ko je največ padavin padlo
v vzhodni in jugovzhodni Sloveniji, drugi pa med 12. septembrom zvečer in 14. septembrom,
ko je največ padavin prejela osrednja Slovenija ter vzhod države (Neurja in …, 2014).
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Slika 16: Skupna višina padavin (mm) med 9. in 12. septembrom (levo) ter 12. in 14.
septembrom (desno)

Vir: Neurja in …, 2014

Med nalivi oziroma obdobji izjemno obilnih padavin izstopa nočno neurje v Murski Soboti, ko
je bilo v noči s 13. na 14. september v obdobju 40 minut izmerjenih kar 62 mm padavin, v eni
uri 71 mm, v dveh urah 82 mm in v štirih urah 87 mm. O veliki količini padavin v Prekmurju
priča tudi podatek o 123 mm padavin v 24-urnem obdobju v Murski Soboti, prav tako med 13.
in 14. septembrom, ki kar za 37 mm presega rekord med 12. in 13. julijem leta 1972. Tovrstni
dogodki se povprečno zgodijo enkrat v 100 ali več letih (Neurja in …, 2014; Vertačnik, 2015).
Med 1. in 14. septembrom 2014 je v Murski Soboti padlo kar 271 mm dežja, kar dosega 34 %
povprečne letne količine (slabih 800 mm) padavin v 30-letnem obdobju 1981–2010. Dotedanja
največja mesečna višina padavin 258 mm je bila izmerjena julija 1972, ko je bilo Prekmurje
prav tako pod vodo (Neurja in …, 2014).

5.3. HIDROLOŠKE RAZMERE
Zaradi izjemne količine padavin in posledične velike namočenosti tal je prišlo do poplavljanja
številnih rek po državi, zlasti v osrednjem in vzhodnem delu države (Hidrološko poročilo …,
2014).
Pretoki rek so v večjem delu države hitro in močno narasli v noči na 13. september. V
dopoldanskem času so reke osrednje in vzhodne Slovenije presegle opozorilne pretoke in
poplavljale. Poročila navajajo, da je bilo najhuje na območju Štajerske, Dolenjske, Posavja,
Zasavja, Koroške in Prekmurja. Opozorilni pretoki v Pomurju so bili v ponedeljek, 15.
septembra, še vedno preseženi. Poplavljena so bila obsežna kmetijska zemljišča (Hidrološko
poročilo …, 2014).
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Slika 17: Karta intenzivnosti poplav v dneh med 13. in 17. septembrom 2014

Vir: Hidrološko poročilo …, 2014

Slika 18: Satelitski posnetek poplav v Pomurju 13. septembra 2014

Vir: Hidrološko poročilo …, 2014
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Na satelitski sliki severozahodnega dela Lendavske občine 13. septembra 2014 s svetlo modro
barvo jasno izstopa površje, ki je bilo zaradi tedanjega močnega deževja zalito z vodo.
Poplavljena so območja ob Ledavi, Kobiljskem in Jošavskem potoku, Borosnoku ter
Buknovniškem kanalu. Voda je na površju zastajala v naselju Mostje, ob letališču Mostje
Lendava ter ob naselju Banuta. Poplavljene so bile obsežne kmetijske površine ob Kobiljskem
potoku in Ledavi ob vznožju Lendavskih goric. Vodo, ki je zastajala na površini pod gozdom,
zastira vegetacija.
Vode na območju mestne občine Murska Sobota so se pričele iz strug prelivati zjutraj 13.
septembra 2014. V zgodnjih jutranjih urah sta poplavljala Puconski potok v Puconcih in okolici
ter Martjanski potok ob Nemčavcih. Višji vodostaj je v Polani izkazovala Ledava, Mura pa je
ves čas naraščala. V zgodnjih jutranjih urah 14. septembra je poplavilo naselje Rakičan z
zalednimi vodami iz smeri Murske Sobote. Poplavne vode so zalile kletne prostore Splošne
bolnišnice Murska Sobota in številne stanovanjske objekte. Za obvarovanje bolnišnice pred še
večjo katastrofo je bil potreben izkop kanala za odvajanje vode stran od objekta. Dan kasneje
je voda Mokoša in Stare Mure ogrožala naselje Bakovci, zato je bila za nekaj časa odprta loputa
na Mokošu za iztok v Muro. Kasneje istega dne so vode pričele postopno upadati, kar je
pripomoglo k učinkovitejšem črpanju vode iz zalitih objektov (Wolf, 2016).
Zaradi dolgotrajnih in izdatnih padavin je prišlo tudi do zalivanja območij, ki navadno niso bila
izpostavljena poplavam ob podobnih vremenskih razmerah. Poplavna ogroženost pa je
stalnica v naseljih Kupšinci, Černelavci, Murska Sobota, Nemčavci in Bakovci. Še posebej je
potrebno izpostaviti problem poplavne ogroženosti bolnišnice in trgovskega centra v Murski
Soboti, saj gre za območji zadrževanja večjega števila ljudi (Wolf, 2016). Naloga načrtovalcev
prostorskega razvoja je, da ob izdelavi prostorskih planov upoštevajo možnosti pojava poplav
ali drugih naravnih nesreč. Gradnja objektov in stavb na poplavno ogroženih območjih, ne
glede na pogostost pojavljanja ali obseg preteklih poplav, ni primerna.
Slika 19: Razbremenilni kanal LedavaMura ob povišanem vodostaju Ledave septembra 2014

Avtorica: Tatjana Kikec, 2014
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Nihanje vodostaja ter pretoki Ledave so bili zabeleženi tudi na vodomernih postajah Polana I
ter Čentiba. Po 11. septembru je opazen dvig vodostaja ter povečan pretok. Višek sta dosegla
13. septembra (Polana I) (slika 20) oziroma 16. septembra (Čentiba) (slika 21). Po višku so vode
pričele postopno upadati, pretok pa se je umirjal (Arhiv hidroloških podatkov: arhiv
površinskih voda, 2013).
Slika 20: Dnevne vrednosti vodostajev in pretokov Ledave na vodomerni postaji Polana I
septembra 2014

Vir podatkov: Arhiv hidroloških podatkov: arhiv površinskih voda, 2013

Slika 21: Dnevne vrednosti vodostajev in pretokov Ledave na vodomerni postaji Čentiba
septembra 2014

Vir podatkov: Arhiv hidroloških podatkov: arhiv površinskih voda, 2013

5.4. POPLAVE ZARADI VISOKE PODTALNICE
Kot je že bilo omenjeno, je gladina podtalnice na območju Prekmurskega polja med 1 in 4 m
pod površjem. Vodonosnik se napaja s padavinami in prenikanjem vodotokov, ki pritekajo na
ravnino z okoliških gričevij in podzemnim dotokom iz Avstrije (Breznik, 1985; cv: Kikec, 2015).
V Pomurju so se v septembrskih poplavah 2014 prepletala območja rečnih poplav in visoke
podtalnice (Hidrološko poročilo …, 2014).
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V ozkem pasu ob Ledavi prihaja do stalne oziroma občasne infiltracije vode. Padavine najprej
nadomestijo vlago v tleh in napolnijo rečne struge, šele nato pronicajo v podzemni
vodonosnik. Če padavine niso obilne, je infiltracija v podzemlje manjša, stanje podzemnih
voda pa nizko. Ker so podzemne vode na koncu hidrološkega krogotoka vode, se zaloge vode
obnovijo šele tedaj, ko so zaloge obnovljene v vseh ostalih delih krogotoka (Kikec, 2015).
Neposredna povezava med višino padavin in dvigom podtalnice je najbolj opazna prav na
Pomurski ravnini, kjer je podtalnica najbližje površju (1–4 m pod površjem), obenem pa je
prepustnost podlage največja. Obilne padavine naj bi še isti dan vplivale na vsaj minimalen
dvig gladine podtalne vode. Predhodna namočenost tal, letni čas, temperaturne razmere,
izhlapevanje in vegetacijski pokrov pa vplivajo na količino padavin, ki je potrebna, da pride do
dviga gladine podtalnice. Na preučevanem območju pade največ padavin v poletnih mesecih,
vendar imajo zaradi visokih temperatur in visoke stopnje izhlapevanja te manjši vpliv na zaloge
vode v vodonosniku kot padavine v zimskem času (Kikec, 2015).
Ob dolgotrajnih in obilnih padavinah, kakršnim smo bili priča septembra 2014, poteka
infiltracija vode v podzemlje hitreje kot ob povprečni količini dežja. Tedanja količina padavin
je bila preobilna za rastline, da bi jo počrpale, izhlapevanje prešibko, tla pa so bila hitro
zasičena z vodo, kar je privedlo do poplavljanja.
Ob poplavah septembra 2014 so mediji poročali o poplavah zaradi dviga gladine podtalnice.
Prebivalci ravninskega dela ob Ledavi in njenih pritokih so se srečevali s poplavljenimi kletnimi
prostori. Razloge za zalite podkletene prostore je možno iskati v gradnji kleti na območjih, kjer
to ni dovoljeno, uporabi slabših ali cenejših materialov pri gradnji ipd. (Wolf, 2016).
Slika 22: Spreminjanje višine podtalnice na merilni postaji Renkovci septembra 2014

Vir podatkov: Arhiv hidroloških podatkov: arhiv podzemnih voda, 2013

Merilna postaja Renkovci (0850) se nahaja v bližini istoimenskega naselja, znotraj občine
Murska Sobota. Nadmorska višina točke, od katere se meri globino do podzemne vode (kota
»0«) znaša 175,14 m. Slika 22 prikazuje spreminjanje gladine podzemne vode na postaji
Renkovci v mesecu septembru leta 2014. Opaziti je, da se je gladina po 11. septembru začela
hitro dvigovati in 14. septembra dosegla svoj višek, 174,01 m nad morjem. Višina gladine
podtalnice je nato nekaj dni ostajala višja kot ponavadi, po 22. septembru, ko je dosegla

37

ponovno nekoliko višje vrednosti, pa je postopno upadala vse do sredine oktobra (Arhiv
hidroloških podatkov: arhiv podzemnih voda, 2013).
Spreminjanje višine gladine podtalnice se ujema s prej opisanim vremenskim stanjem nad
Prekmurjem. Obilna količina padavin je z zamikom napolnila zaloge podtalnice na Murskem
polju, vendar pa ta na območju merilne postaje Renkovci ni dosegla površja. Podoben potek
spreminjanja gladine podzemne vode je bil zabeležen tudi na merilni postaji Rakičan 2/09
(slika 23).
Slika 23: Spreminjanje višine podtalnice na merilni postaji Rakičan septembra 2014

Vir podatkov: Arhiv hidroloških podatkov: arhiv podzemnih voda, 2013

Ob poplavah je bilo močno prizadeto naselje Rakičan. Ob pregledu terena je bilo ugotovljeno,
da je bil za poplavljene kletne prostore kriv vdor površinskih voda skozi okna in vhodov v
garaže, svoj delež vode pa je dodala tudi dvignjena podtalnica. Glede vzrokov poplave v
Rakičanu pa se strokovnjaki niso povsem zedinili (Rola, 2016).
Slika 24: Poplavljeno cestišče v naselju Rakičan 14. septembra 2014

Avtor: Stanislav Wolf, 2014
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5.5. ZAKLJUČKI O SEPTEMBRSKIH POPLAVAH 2014
Ob umiku poplavnih voda so bili izvedeni terenski pregledi predelov, kjer je prišlo do
poplavljanj. Ob Martjanskem potoku je bilo ugotovljeno, da je za zagotavljanje večje varnosti
okoliških objektov potrebno sanirati in povišati obstoječi protipoplavni nasip. Za zaščito
naselja Nemčavci in trgovskega središča v Murski Soboti bi bilo potrebno urediti in zgraditi
protipoplavne nasipe. Pojavila se je tudi potreba po urejanju oz. čiščenju vseh melioracijskih
in drugih objektov, namenjenim odvodnjavanju voda na območju MO Murska Sobota (Wolf,
2016).
33. člen Zakona o divjadi in lovstvu (2004) določa, da je pri urejanju vodotokov »treba
ohranjati posamezne odseke stare struge ter rastoče drevje in grmovje na njihovih bregovih
oziroma s saditvijo drevesnih in grmovnih vrst zagotoviti nepretrgano zarast vsaj enega od
obeh bregov struge«. Določa tudi, da »z regulacijo vodotokov ali osuševanjem zemljišč ni
dovoljeno uničevati močvirij oziroma vlažnih biotopov« ter da je »v času gnezdenja ptic med
1. marcem in 1. avgustom prepovedano sekati zarast ob vodnih bregovih, čistiti obvodne
kanale in prazniti vodna zajetja«. Prepoved košnje v poletnem času naj bi vodila k zaraščanju
strug vodotokov in kanala LedavaMura ter posledično vplivala na zmanjšan odtok površinske
vode in zadrževanje visokih voda (Rola, 2016). Vsakoletna redna košnja v jesenskih mesecih bi
pripomogla k zmanjšanju zaraščenosti struge vodotoka, ki naj bi ovirala odtok površinske
vode. Ne smemo pa pozabiti, da ob prevelikem poseku vegetacije lahko dosežemo ravno
nasprotno. Povečan površinski odtok vode lahko škoduje naseljem oz. območjem dolvodno.
Ob popisu škode zaradi septembrskih poplav je bilo popisanih 174 gospodinjstev ter objekt
Splošne bolnišnice Murska Sobota. Skupna ocenjena škoda je znašala dobrih 275.000 €. Škodo
so sanirali lastniki sami, lokalna skupnost je socialno šibkim ponudila enkratno pomoč (Rola,
2016).
Prognostične službe ARSO so pred poplavnim dogodkom izdale opozorila za možnost
močnejšega povečanja pretokov v vzhodnem delu države (»oranžno opozorilo«), kot tudi za
poplave na območju Krke (»rdeče opozorilo«). Prva opozorila so izdali že v sredo, 11.
septembra. Sledilo je več opozoril med 13. in 14. septembrom, ko so reke naraščale, ter med
15. in 16. septembrom, ko so reke poplavljale in pretoki že upadali. Javnost je bila pravočasno
opozorjena, prognostične službe ARSO so skrbele za sprotno obveščanje in seznanjanje s
potekom vremenskega in hidrološkega dogajanja (Hidrološko poročilo …, 2014).
Poplavni dogodek septembra 2014 spada med izredne hidrološke dogodke, saj so padavine
povzročile poplavljanja vodotokov na večjem območju Slovenije. Poplave lahko umestimo v
sam vrh teh izrednih dogodkov v Prekmurju, vendar ne gre za izoliran primer. Domačini se še
dobro spominjajo poplav iz leta 1972, ki prav tako niso bile prizanesljive ne do ljudi, živine in
objektov. Ker so poplavljanja vzdolž Ledave in njenih pritokov prisotna že skozi daljšo
zgodovino, so prebivalci s poplavami navajeni živeti. Želijo si le več pomoči s strani države, saj
bi bilo potrebno protipoplavno urediti kar nekaj odsekov v porečju Ledave.
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6. DOSEDANJI UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE POPLAVNE OGROŽENOSTI OB
LEDAVI IN NJENIH PRITOKIH
Ljudje so nekoč poplave dojemali kot povsem naraven pojav, ki ga ni bilo mogoče preprečiti.
Življenje ob vodi jim je prinašalo mnogo koristi, saj so lahko s številnimi mlini in žagami izrabljali
vodni pogon. Domačini so s pridom izkoriščali pokrajinske naravne danosti, pred poplavnimi
nevarnostmi pa so si pomagali predvsem tako, da niso posegali na poplavna območja.
Poplavnih voda so se poskušali ubraniti z gradnjo nasipov, prekopi rokavov, premišljeno
gradnjo naselij ipd. Včasih so tovrstna dela na širšem območju organizirali fevdalci (Kolbezen,
1990; Olas, 1996b).
Z urejanjem voda in obrambo pred poplavami so na našem ozemlju pričeli v 17. oz. 18. stoletju.
Leta 1655 je bil na Madžarskem sprejet zakon, ki je določal nadaljevanje gradenj pregrad na
Muri. V času Marije Terezije so predvsem zaradi plovbe urejali strugo reke Mure, a zastavljen
projekt žal ni bil izpeljan v celoti (Kolbezen, 1990; Olas, 1996b).
Že v 16. stoletju naj bi lendavski graščaki z graditvijo nasipov začeli potiskati Muro na štajersko
stran. Za te zgodnje ukrepe je značilno, da niso bili sistematski in so se nanašali le na krajše
odseke strug. Posledično ti ukrepi niso bili učinkoviti, saj so reševali probleme na prekratkih
odsekih in jih je že naslednja visoka voda porušila ali zaobšla. Zaradi pogostih poplav je bil okoli
leta 1850 zgrajen razbremenilni prekop med Ledavo in Krko ter prestavljen izliv Ledave v Krko.
Zaradi pomanjkanja protipoplavnih ukrepov je poplavna voda še vedno zastajala na kmetijskih
idr. površinah, kar se je kazalo pri zaostalem kmetijstvu ter zdravju ljudi. Stanje se je nekoliko
izboljšalo po ustanovitvi Vodne zadruge junija leta 1901. Z letom 1907 se je pričelo osuševanje
Pomurske ravnine. Opravljena so bila vzdrževalna dela na takrat že propadajočem kanalu
Ledava–Krka, na vodotokih Ledava (od Ivanec dolvodno), Krka, Kobiljski potok, Bukovniški
potok, Libenica, Črnec, Lipnica, Bogojinski potok ter razširitev korita Ledave (Šarf, 1988;
Kolbezen, 1990; Vratarič, Novak, 2003; GIS … , 2005).
Leta 1888 so bili izdelani projekti za regulacijo Ledavinih pritokov Mejnega potoka in Mejnega
jarka. Načrtovana dela so izvedli med letoma 1893 in 1896. Ker sta vodotoka predstavljala del
tedanje meje z Madžarsko, pa posegi v njune struge oziroma njihovo reguliranje ni bilo
dovoljeno. Z nadaljnjimi deli so nadaljevali po sklenitvi jugoslovansko-madžarskega sporazuma
(Novak, 2009).
Z urejanjem Ledave so na današnjem območju občine Lendava pričeli leta 1910. Do leta 1914
so pri Benici skopali prekop, ki je omogočil, da so v tamkajšnjem poplavnem gozdu (tj. Murski
šumi) pridobili nekaj zemlje za kmetijsko obdelavo. Prekop poplav ni preprečil, poplavna voda
je kmetom še vedno povzročala velike težave. Na tem mestu so Ledavo ponovno regulirali leta
1940, vendar so bila dela zaradi druge svetovne vojne prekinjena. V tem času so uravnali in
poglobili tudi dele struge Ledave in Bukovniškega potoka. Z vsemi naštetimi posegi niso
bistveno omilili posledic poplav, vse do leta 1958, ko je bil dokončan 7,5 km dolg
razbremenilnik Ledava–Mura s pretočno zmogljivostjo Q=108 m3/s. Nad Dobrovnikom so
zajezili Bukovniški potok in ustvarili umetno Bukovniško jezero (Šarf, 1988; Kolbezen, 1990;
Vratarič, Novak, 2003; GIS … , 2005).
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Slika 25: Razbremenilni kanal Ledava–Mura

Avtorica: Tadeja Golobič, 2016

Kljub vsem omenjenim ukrepom so bile še leta 1965 na vseh močvirnatih površinah poplave,
kar je vodilo v vse več vodnogospodarskih ureditev. Po zapisih Fanči Šarf (1988) je bilo do leta
1984 v lendavski občini melioriranih okoli 2100 ha kmetijskih površin, na ureditev pa je čakalo
še okoli 4000 ha (Šarf, 1988).
Med letoma 1945 in 1965 sta bila regulirana Kobiljski potok od meje z Madžarsko do izliva v
Ledavo in Lipnica. Od leta 1965 so glede na pretekle poplave v urbanih naseljih, pristopili k
sistematični regulaciji Ledave in Kobiljskega potoka. Leta 1985 so regulirali Ledavo med
Renkovci in Rakičanom, ureditev korita na mejnem odseku z Madžarsko pa je bila zaključena
sredi leta 1997. Kobiljski potok so želeli regulirati že leta 1911, vendar so se načrti zaradi
pomanjkanja denarja izjalovili. Načrtna kompleksna ureditev potoka se je pričela leta 1958,
dela na slovenski strani od madžarske meje do izliva v Ledavo pa so bila zaključena sedem let
kasneje. Zahvaljujoč regulaciji korita in nasipom na madžarski strani visoke vode leta 1972
bregov Kobiljskega potoka niso prestopile (Vratarič, Novak, 2003; Novak, 2009).
V letih 1969 in 1970 so opravili regulacijska dela na Ledavi, Kobiljskem potoku in Črncu na
območju lendavskega vodnega sotočja, ki je bilo pred regulacijskimi posegi pogosto pod vodo.
Na robu gričevja in ob pleistocenski terasi so zgradili več obrobnih jarkov, ki prestrezajo
površinske in talne vode, ki tečejo proti nižjim območjem. V sedemdesetih letih je bilo zgrajeno
osrednje vodno zajetje talne vode v Črnskih mejah, od koder se s pitno vodo oskrbuje Murska
Sobota. Na Ledavi so bile postavljene tudi čistilne naprave, v katere se odvajajo odpadne vode
(Olas, 1996b).
Po katastrofalnih poplavah v Prekmurju leta 1972 je bilo več kot očitno, da je nujno potrebno
dokončati začeto gradnjo visokovodnih nasipov na Muri, ki so jih začeli graditi po letu 1965.
Med letoma 1965 in 1972 je bilo na levem bregu Mure zgrajenih 17 km nasipov, na desnem
pa 6 km. Do konca leta 1975 so bili načrtovani visokovodni nasipi na Muri dokončani. Velik
napredek pri upravljanju voda je pomenila tudi ustanovitev Območne vodne skupnosti Murska
Sobota leta 1974. Začela so se večja dela na Ledavi in Ščavnici, na območjih, ki so bili večkrat
izpostavljeni njunim visokim vodam (Kolbezen, 1995).
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Da bi ublažili poplavne vode ob izdatnejših padavinah in neurjih, so se leta 1974 odločili zajeziti
Ledavo pri naselju Krašči. Dela so bila končana leta 1979 in nastalo je umetno Ledavsko jezero,
ki leži na nadmorski višini 225 m. V globino v povprečju meri 3 m, največja globina pa sega do
5 m. Zaradi zaraščenosti dela jezera in zamuljenosti dna je globina verjetno večja od navedene.
Njegova površina zavzema ob povprečnem vodostaju 146 ha, ob visokem vodostaju pa tudi
do 218 ha. Volumen jezera znaša 5,7 mio m3. Gre za umetno akumulacijsko jezero, v katerem
so vode Ledave in potoka Lukaj zajezene z 10 m visoko pregrado. Ob koncu sedemdesetih let
20. stoletja so z namenom regulacije njenega toka odkupili približno 200 ha površin, od katerih
je v povprečju stalno poplavljenih 130 ha. Nepoplavljeni severni del sestoji iz travniškega
(imenovanega »Džurdan«) ter zaraščenega dela. Z zajezitvijo vode so se razvila mokriščna,
obvodna in vodna življenjska okolja, v katerih živi veliko rastlinskih in živalskih vrst. Globina
jezera se zmanjšuje, saj Ledava vanj nanaša veliko mulja z okoliških njiv, ta pa se odlaga na
dno.
Slika 26: Ledavsko jezero

Avtorica: Tadeja Golobič, 2016

Pojavljajo se tudi problemi zaradi neurejenega čiščenja odpadnih voda, ki pritekajo v jezero iz
zgoraj ležečih naselij ob Ledavi in potoku Lukaj, ter spiranja kemikalij in gnojil iz bližnjih njivskih
površin. Kakovost vode v jezeru zaradi obremenjenosti s hranilnimi snovmi, zlasti fosforjem in
dušikom, ne ustreza kriterijem za kopanje v naravnih kopališčih. Jezerska voda glede na
obstoječe stanje ni primerna niti za namakanje. Krajinski park Goričko, na območju katerega
se Ledavsko jezero nahaja, pripravlja načrt upravljanja z vodami na območju celotnega parka.
Načrtovan je projekt sanacije jezera (Olas, 1996a; GIS … , 2005; Jerovšek, 2007; Kikec, 2015;
Strokovne podlage za načrt …, 2016; ZKTP Goričko, 2016).
Poleg Ledavskega jezera je bilo na območju Prekmurja zaradi želje po zadrževanju poplavne
vode narejeno tudi že omenjeno Bukovniško jezero. Leži južno od naselja Bukovnica na
jugovzhodnih obronkih Goričkega, napaja pa ga voda Bukovniškega potoka. 500 m dolgo in v
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najširšem delu 200 m široko jezero je nastalo kot protipoplavni ukrep, njegov namen pa je
zajezitev voda pritokov Ledave. Jezero s površino 7 ha ima povprečno globino štiri metre, leži
pa na nadmorski višini 210 m. Zadržuje lahko okoli 152.000 m3 vode. V okolici jezera so
mokrotni travniki, po dvignjenih predelih njive, na pobočjih pa vinogradi (Olas, 1996a; Vratarič,
Novak, 2003; Jerovšek, 2007; Muravidek.net, 2010; Kikec, 2015).
Leta 1980 so pričeli z gradnjo suhega zadrževalnika Radmožanci, ki s površino 580 ha zadržuje
visoke vode Ledave pred naseljem Lendava. Njegova kapaciteta zadrževanja voda znaša 6,3
milijona m3, ki se v zadrževalniku zadržuje do 5 dni. Suhi zadrževalnik se polni oziroma prazni
preko vtočno-iztočnega objekta, ki se nahaja ob koritu Ledave. Z deli so zaključili leta 1983
(Vratarič, Novak, 2003; Novak, 2009). Ob pogledu na satelitsko sliko 13. septembra 2014
(Hidrološki letopis …, 2014) je opaziti, da je bilo zadrževanje poplavnih voda v suhem
zadrževalniku Radmožanci vsaj delno uspešno. Kmetijska zemljišča v neposredni okolici
Radmožanskega zadrževalnika ter nekaj 100 m vzdolž Ledave ne delujejo poplavljena. Zaradi
pomanjkanja podrobnejših informacij o njegovem delovanju ob jesenskih poplavah 2014
natančnejših ocen ne morem podati.
Na madžarskem ozemlju so leta 2008 na Kobiljskem potoku zgradili suhi zadrževalnik Resnik.
Zagotavljal naj bi varnost obmejnim naseljem na obeh straneh meje. Njegova naloga je
zadrževanje visoke vode in sploščitev konice poplavnega vala. Zadrževalnik lahko na površini
272 ha zadržuje 2,84 milijonov m3 visoke vode Ivanjševskega in Kobiljskega potoka. Z
zadrževanjem vode se bogatijo podtalnica ter poplavni travniki, poveča pa se tudi možnost
večje biodiverzitete (Novak, 2009).
Dosedanji protipoplavni ukrepi so na preučevanem območju nezadovoljivi. Za trajno varnost
pred poplavami bi bilo potrebno redno vzdrževanje zgrajenih vodnogospodarskih objektov in
naprav, stalna kontrola iztočnih in vtočnih naprav za regulacijo odtokov vodotokov ter boljše
poznavanje tehničnih ukrepov ob visokih vodah (Globalna ocena …, 2013). Regulacijski posegi,
osredotočeni le na posamezen odsek vodotoka, so se v praksi večkrat izkazali za neuspešne.
Za učinkovito delovanje je potrebno skladno in sočasno izvajanje vseh potrebnih ukrepov na
območju celotnega porečja.
Ključni protipoplavni ukrep, ki ga večkrat ne uvidimo, pa je zagotovo preprečevanje širitve
urbanizacije na poplavna območja. Reševanje poplavne problematike je in mora biti
osredotočeno na preventivo ter zmanjševanje tveganj, ne na zagotavljanje varnosti.
Pomembno je preprečevanje bodočih gradenj, zaščita obstoječih objektov, razvoj naselij pa je
potrebno usmeriti izven območij poplavne nevarnosti.
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7. OCENA OGROŽENOSTI ZARADI POPLAV
Glede na geografske, podnebne in hidrološke značilnosti ter zgodovinske zapise spada
Prekmurje med poplavno ogrožena območja Slovenije.
Poplavno območje ob Ledavi, ki ga dosegajo poplave s povratno dobo 20 let, obsega 7 ha
urbanih in slabih 10.000 ha ostalih zemljišč. Mursko Soboto pred poplavami varujeta Ledavsko
jezero ter razbremenilni kanal med Ledavo in Muro, ki je namenjen prevajanju visokih voda.
Suh zadrževalnik Radmožanci pred visokimi vodami varuje mesto Lendavo. Z ureditvijo
akumulacijskega jezera se je nevarnost poplav zmanjšala, vendar popolna varnost ni dosežena.
Vsako leto obstaja nevarnost poplav ob visokih vodah, vsako drugo ali tretje leto pa nevarnost
večjih poplav. Vode zaradi urejenih vodotokov prehitro pritekajo pred Mursko Soboto, tam pa
ne odtekajo dovolj hitro v Muro. Posledično prihaja do naraščanja vode v razbremenilnem
kanalu Ledava–Mura, katerega nasip se hitro razmoči in lahko pride do popuščanja nasipa in
preboja vode. Situacijo je možno obvladovati s sočasno aktivnostjo na zapornicah
razbremenilnega kanala ter Ledavskega jezera (Globalna ocena …, 2013).
Poplavno najbolj kritičen vodotok Prekmurja je Ledava, manjši vodotoki pa obravnavano
območje le delno poplavno ogrožajo. Ob visokih vodah v porečju zgornje Ledave poplavljajo
Predanovski potok, Bodonski potok, Grački potok, Lukaj ter Puconski potok, v porečju spodnje
Ledave pa Mejni potok, Bukovniški potok, Kobiljski potok ter Ginja. Nenadne poplave
lokalnega značaja povzročajo tudi manjši vodotoki, pritoki Ledave: Črnec, Dobel ter Lipnica
(Globalna ocena …, 2013).
Zaradi poplavljanja vodotokov Prekmurja, kar je tudi v preteklosti predstavljalo veliko
poplavno ogroženost, jih je bilo veliko razširjenih in dimenzioniranih na večje pretoke.
Zgrajene so bile različne akumulacije, kot sta Ledavsko in Bukovniško jezero, suhi zadrževalnik
Radmožanci, na Madžarskem pa suhi zadrževalnik Resnik, ki zadržuje vode Kobiljskega potoka
(Globalna ocena …, 2013).
Nevarnost poplav bi se na območjih poselitve lahko povečala ob porušitvi visokovodnih
pregrad na Ledavskem jezeru. Primarno je namenjeno obrambi Murske Sobote pred visokimi
vodami, sekundarno pa omogoča doziranje vode porabnikom, npr. poveča minimalni pretok
Ledave. Ob zrušitvi zemeljske pregrade bi bilo poplavljenih 12 km 2 površin. Ogrožene bi bile
vasi Domajinci, Topolovci, Skakovci, Puževci, Borejci, Brezovci, Lemerje, Kupšinci, Vanča vas,
Rankovci, Krajina, Veščica, Černelavci, Tropovci, Krog, Bakovci ter del mesta Murska Sobota. V
prvih nekaj minutah naj bi čelo vodnega vala bilo v Domajincih, po desetih v Topolovcih itd.
(Globalna ocena …, 2013).
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Slika 27: Karta redkih in katastrofalnih poplav v porečju Ledave

Redke poplave ob Ledavi naj bi se po podatkih Agencije RS za okolje pojavljale na območju
Ledavskega jezera, medtem ko je nevarnost katastrofalnih poplav prisotna po skoraj celotnem
ravninskem delu toka reke. Zaradi pomanjkanja podatkov o pogostosti poplav na Ledavi ni
mogoče izdelati celostne opozorilne karte poplav.
Viri poplavne nevarnosti v Prekmurju so pogoste poplave s povratno dobo do 5 let, poplave s
povratnimi dobami od 10 do 20 let ter katastrofalne poplave s povratno dobo 100 let
(Globalna ocena …, 2013).
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Slika 28: Karta dosega 10- (Q10) in 100-letnih (Q100) poplav

Na preučevanem območju se poplave zaradi visokih voda z 10-letno povratno dobo (tudi
desetletne vode) pojavljajo predvsem ob manjših vodotokih, kot so Lipnica, Bogojinski potok,
Martjanski potok, Mostec ter ob Črncu. Ogrožena so predvsem območja ob sotočjih, kjer
prihaja do zbiranja voda v večje struge. Poplave zaradi visokih voda s 100-letno povratno dobo
(tudi stoletne vode) pa se pojavljajo ob Ledavi na območjih ob vznožju Goričkega med Mursko
Soboto in Turniščem ter na območjih, kjer se poplavne vode Mure srečajo z Ledavo.
Zaradi odsotnosti podatkov na karti niso zabeležene visoke vode s 500-letno povratno dobo.
V manjših porečjih so za nastop poplav odločilne kratkotrajne intenzivne padavine, ki trajajo
do nekaj ur in so najpogostejše v poletnem obdobju. Na večjih porečjih pa so odločilne dalj
časa trajajoče padavine, najpogostejše pa so v spomladanskem ali jesenskem času (Globalna
ocena …, 2013).
Glede na pregledane zgodovinske zapise lahko sklepamo, da je največ visokih voda na
preučevanem območju ob jesenskem sekundarnem padavinskem višku (t. j. novembra),
spomladi (maja), nekaj primerov visokih voda pa je bilo zabeleženih tudi v poletnem času
(julija).
Jesenske visoke vode so navadno posledica prehoda večjih frontalnih sistemov, začnejo pa se
na zahodu države. Toplo Sredozemsko morje zagotavlja obilo vlage v zraku, ki jo jugozahodni
veter ponese proti notranjosti Slovenije. Sprva se začnejo visokovodne razmere v alpskih in
46

predalpskih delih zahodne Slovenije. Padavine se ob nadaljevanja vremenskega dogajanja nad
Slovenijo in pojava t. i. vetrovnega striženja okrepijo in razširijo proti osrednji in severovzhodni
Sloveniji. V poletnem času se poplavne vode navadno pojavijo ob izdatnih nevihtnih nalivih na
manjših porečjih s strmejšim površjem. Padavinska voda se ob obilnih padavinah v zelo
kratkem času zlije v vodotoke. Na ravninskem delu nato voda zastaja v koritu oziroma se
razliva po poplavnih ravnicah (Polajnar, 2002).
Pomurje ima dokaj dobro prepredeno cestno omrežje, čezenj poteka avtocestna povezava
Slovenije z Madžarsko. Prečkanja vodotokov avtoceste in hitre ceste naj bi bila načrtovana
tako, da so sposobna prevajati 100-letne vode (Globalna ocena …, 2013). Ob poplavah 2014
so visoke poplavne vode dosegle AC na odseku Mostje in preplavile cestišče (Kustec, 2016).
Do poplav v Prekmurju torej lahko pride zaradi dolgotrajnega deževja in hitre odjuge v
avstrijskih Alpah, zaradi močnega deževja ob nevihtah ali nalivov na širšem območju, dviga
gladine podtalnice ali zaradi porušitve pregradnih nasipov akumulacij in zadrževalnikov na
Ledavi (Globalna ocena …, 2013).
Grožnjo območjem ob Ledavi predstavlja dvig gladine Mure, ki zaustavlja vtok Ledave v njeno
strugo, kar lahko privede do povratne vode. Vode Ledave se ne morejo normalno odvajati
proti Muri, zato pride do vračanja in razlivanja vode gorvodno. Ogroženost povečuje tudi
neustrezno prostorsko načrtovanje, nepravilna gradnja ali slabo vzdrževanje nasipov, okvare
na čistilnih idr. napravah. Gradnja kletnih prostorov na območjih, kjer to ni dovoljeno ali
smiselno, vodi olajšuje vstope v stanovanja. Gre za ravninsko poplavno območje, kjer se ob
padavinah polnijo zaloge podzemne vode, ki lahko prav tako z visoko gladino povzroča
preglavice na urbanih in kmetijskih območjih. Da bi bilo ukrepanje ob poplavah učinkovito, pa
je potrebno izdelati ustrezne načrte varovanja pred poplavami na lokalni in regionalni ravni.

8. PREDLOGI ZA ZMANJŠANJE OGROŽENOSTI
V preteklosti se je kazal velik interes za regulacije in melioracije z namenom preprečevanja
poplav in pridobivanja novih kmetijskih površin. Vladnim organom so pri reševanju problemov
regulacij vodotokov pomagale različne ustanove ali zadruge, pri načrtovanju rešitev pa so jih
vodili različni zakoni o urejanju vodotokov (Kolbezen, 1992). Tudi danes se vodotoke ureja na
državni ravni, občine za tovrstne posege nimajo ustreznih pooblastil ali finančnih sredstev.
Posluh in pomoč države zelo veliko pomenita ljudem v stiski, vendar ob koncu nevarnosti po
navadi kaj kmalu pozabimo na prizadeta območja in tam živeče.
Večkrat so bile ob omembi prihodnjih protipoplavnih ukrepov na porečju Ledave izražene želje
po večji finančni podpori in pomoči s strani države, saj prekmurske občine celotnega
finančnega bremena niso zmožne nositi same. Menim, da bi se moralo tako ali drugače
podpirati sonaravne projekte zadrževanja visokih voda Prekmurja vsaj v tej meri, da se zaščiti
na poplavnih območjih živeče prebivalstvo.
Protipoplavni ukrepi so lahko gradbeni (nasipi, zadrževalniki, razbremenilniki) ali negradbeni
oz. alternativni. Pri slednjih gre za ustrezno prostorsko načrtovanje, da bi se izognili poplavni
ogroženosti. Bolj kot bodo naše stanovanjske hiše oddaljene od vodotokov, ki poplavljajo, bolj
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bomo poplavno varni. Alternativni ukrepi ne zahtevajo izgradnje objektov, osredotočeni so na
organizirano obrambo družbe v najširšem pomenu besede. Pri tem se izvajajo izobraževanje,
zaščitni ukrepi pri projektiranju novih in rekonstrukciji starih objektov, zavarovalna politika,
izvajanje manjših posegov ipd. (Banovec, 2015; Brilly, 1992).
Potrebno je biti ustrezno pripravljen na možnost poplav ter se nanje primerno odzvati. K temu
pripomore informiranje prebivalstva o tem, kje se nahajajo poplavna območja, primerna
zavarovanja objektov ali površin, ki bi lahko utrpeli škode zaradi poplav ipd. Javnost mora biti
obveščena o nevarnostih gradnje na poplavnih območjih, saj le na ta način lahko preprečimo
potencialno škodo ali celo žrtve.
Poleg visokovodnih zadrževalnikov, objektov za preprečevanje površinskega (in podtalnega)
odtekanja visokih vod s pozidanih in obdelanih površin, povečanja pretočne sposobnosti
vodotoka in protipoplavnih nasipov, ki nam najprej padejo na pamet, ne smemo pozabiti na
ekološko sprejemljivejše rešitve, kot so načrtno poplavljanje, renaturalizacija vodotokov,
preprečevanje izsuševanja mokrotnih območij, ohranjanje poplavnih ravnic idr. (Anzeljc in
sod., 1995; Frantar, 2008). Prekmurci bi lahko z usmeritvijo v naravi prijazne rešitve postali
zgled ostalim poplavno ogroženim območjem Slovenije.
Zelo pomembno je, da načrtovalci zaščite pred poplavami upoštevajo predloge domačinov, saj
ti najbolj poznajo pomanjkljivosti in prednosti svojega območja. Prav domačini so tisti, ki vedo,
do kam je ob preteklih poplavah segala voda, kako so se obnašali bližnji vodotoki in koliko
škode ter kje je ta nastala. Na podlagi njihovih informacij in dognanj bi bilo potrebno delovati
za dobro celotnega območja porečja Ledave. Pomembno je, da se rešitve išče ne le na lokalni,
temveč na občinski in regionalni ravni.
Ne smemo pozabiti na vpliv visokih voda Mure na poplave Ledave. Posegi na Muri bi morali
biti načrtovani z mislijo na potencialne učinke, ki bi jih ti lahko povzročili na Ledavi.
Ključnega pomena za zmanjšanje ogroženosti je ustrezno prostorsko načrtovanje.
Pomanjkljivost upravljanja s prostorom na poplavnih območjih je neupoštevanje naravnih
dejavnikov, neprilagodljivost naravnim danostim in pozabljivost. Ob sanaciji navadno
porabimo več finančnih sredstev, kot bi jih za preventivne ukrepe (Zorn, Komac, 2006; Komac,
Natek, Zorn, 2008b). »Pri načrtovanju rabe prostora bi morali izhajati iz naravnih omejitev in
uporabiti različna merila za različne potrebe.« (Komac, Natek, Zorn, 2008b, str. 41). Temeljiti
mora na sonaravnosti, delovanje pa mora biti odgovorno ter usmerjeno na dolgi rok. Večkrat
se moramo spomniti pregovora »po toči zvoniti je prepozno« in se zavedati pomena
preventivnega delovanja. Ne smemo prelagati odgovornosti za pojav poplav na podnebne
spremembe, saj so poplave v Sloveniji povsem običajen naraven proces. Družba se mora
nenehno prilagajati spreminjajočemu se okolju, poskušati razumeti naravo, značaj, učinke in
obseg naravnih procesov ter preiti od defenzivnih ukrepov k obvladovanju tveganja (Komac,
Natek, Zorn, 2008b).
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9. SKLEP
Prekmurje, predvsem območja ob vodotokih, se že stoletja sooča z nevarnostjo poplav.
Poplave z 10-letno in krajšo povratno dobo se pojavljajo predvsem ob manjših vodotokih,
poplave z daljšo, tudi 100-letno povratno dobo pa se pojavljajo neposredno ob Ledavi ter na
območjih, kjer se poplavne vode Ledave srečajo z Muro.
Zaradi stalne nevarnosti nižinskih poplav so prebivalci navajeni živeti z njimi. Posluževali so se
nekaterih protipoplavnih ukrepov, kot so nasipi, umetno jezero, razbremenilni kanal, Ledavo
pa so skoraj v celoti regulirali strugo in jo obenem ves čas umikali stran od naselij.
Poleg visokih voda površinskih vodotokov je na preučevanem območju prisotna tudi
podtalnica, katere gladina se nahaja med 1 in 4 m pod površjem. Vodonosnik se napaja s
padavinami, prenikanjem vodotokov in podzemnim dotokom voda iz Avstrije. Ob visokih
padavinah se sprva napolnijo struge potokov, z zamikom pa se začnejo polniti tudi zaloge vode
v tleh. Ob dalj časa trajajočih izdatnih padavinah lahko pride do polne zasičenosti tal z vodo,
kar pomeni, da voda ne more več pronicati v podzemlje in zastaja na površju. Poplavljenost
ravninskih območij, kjer je gladina podtalnice blizu površja, lahko pripišemo podtalni vodi.
Z analizo sem prišla do naslednjih zaključkov:
Hipoteza 1: Poplave na Ledavi niso posledica izdatne količine padavin. To hipotezo lahko
ovržem. Ob pregledu zgodovinskih zapisov o poplavah na Ledavi in njenih pritokih sem
ugotovila, da so se trije večji poplavni dogodki v preteklih 100 letih zgodili leta 1925, 1972 ter
2014, pri vseh pa so bile glavni povod za pojav visokih voda obilne padavine. Nevihte in neurja,
ki so nad Prekmurje zlili velike količine padavin, so napolnili struge vodotokov, obenem pa
napolnili tudi medzrnski vodonosnik Murske ravnine. Zaradi nasičenosti tal z vodo ta ni mogla
odtekati v tla, vodotoki pa niso bili sposobni odvajati vse odvečne vode, ne da bi prestopili
svoje bregove.
Hipoteza 2: Septembrske poplave 2014 so bile posledica visoke podtalnice. Hipotezo lahko le
delno potrdim/ovržem. Velika količina dalj trajajočih padavin je povzročila nasičenje tal z vodo
in polnitev vodonosnikov Prekmurja, vendar pa ob pregledu podatkov o gladini podtalnice na
merilnih postajah Renkovci in Rakičan ni bilo vidno, da bi talna voda dosegla ali celo presegla
površje. Objekti na poplavnih območjih so bili z vodo zaliti zaradi neustrezne ali nedovoljene
gradnje kletnih prostorov, voda pa je v stanovanja vdirala skozi okna in vrata. Do zastajanja
vode na površju je prihajalo tudi na kmetijskih zemljiščih, kar je oviralo obdelavo tal in spravilo
pridelka. Gladina podtalnice je bila nekaj dni po 13. (oz. 14.) septembru 2014 sicer višja kot po
navadi, vendar je do poplavljanj prišlo zaradi kombinacije zasičenosti tal z vodo in visoke
gladine ter velikih pretokov površinskih vodotokov.
Kljub človekovim posegom v strugo reke iščejo svojo prvotno pot čez pokrajino, ob tem pa se
vrezujejo, erodirajo, prenašajo in odlagajo material ter poplavljajo. Ob tem mi v mislih
odzvanjajo besede Franceta Avšiča iz Čateža: »Reke živijo svoje življenje in človek jim težko
zapoveduje. Skozi tisočletja si same utirajo struge in izbirajo smeri morjem naproti.«
(Kolbezen, 1990, str. 149).
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10. SUMMARY
Prekmurje - specifically the areas next to watercourses - has been facing the threat of floods
for centuries. Floods with a recurrence interval of 10 years or less are prevalent mainly on
smaller watercourses whereas floods with a recurrence interval of up to 100 years take place
on the Ledava river and in areas where the floodwaters of the Ledava meet those of the Mura.
Due to constant danger of lowland floods inhabitants have learned to live with them. They
have made use of certain flood countermeasures such as levees, artificial lakes and diversion
canals. The Ledava riverbed has been regulated in nearly its entirety while being moved
further away from settlements.
Aside from floodplains of surface watercourses the researched area also contains
groundwater with the water table usually situated between 1 and 4 m below the surface. The
aquifer is recharged by precipitation, the permeation of riverbeds and the subsurface flows
from Austria.
During periods of high precipitation, the waterbeds fill up first, followed with a delay by the
groundwater below. Excessive and long-lasting rainfall can cause the ground to become
saturated with water. Consequently, the water can no longer flow into the soil and so it starts
to flood the surface. Floods on plains where the water table is close to the surface can be
attributed to groundwater.
With my analysis I have come to the following conclusions:
Hypothesis 1: Floods on the Ledava are not a consequence of excessive precipitation. This
hypothesis has been refuted. Upon inspection of historical data on floods on the Ledava river
and its tributaries I have determined that the three major flood events in the last 100 years,
which happened in 1925, 1972 and 2014, were all caused predominantly by enormous
quantities of precipitation. Storms in Prekmurje filled the riverbeds as well as the intergranular
aquifer Murske ravnine. The ground was completely saturated with water and the streams
could not discharge the excess water without overflowing their banks.
Hypothesis 2: The floods of September 2014 were a consequence of a high water table. This
hypothesis has been only partially confirmed/refuted. A large quantity of long-lasting
precipitation did cause the saturation of the ground with water and the filling of the Prekmurje
aquifers. However, a review of the data on the water table at the monitoring stations Renkovci
and Rakičan does not show that the groundwater reached the surface or flooded it. The
buildings on the floodplains were flooded due to unsuitably or even illegally built basements,
while the water also poured into houses through windows and doors. Water also stagnated
on the surface of agricultural areas, which hindered cultivation and crop harvesting. The water
table was higher than usual for several days after the 13th (or 14th) of September 2014, but
the flooding was caused by a combination of water-saturated ground and high water levels
and discharge of the surface streams.
Despite human interventions into the riverbed rivers continue to search for their original path
through the landscape. While doing so they cut, erode, transport and accumulate material
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and flood their surroundings. This brings to mind the words of France Avšič from Čatež: “Rivers
live their life and man can hardly command them. Throughout millennia they forge their own
riverbeds and choose their paths towards the sea” (Kolbezen, 1990, page 149).
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