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VPLIV SPREMINJANJA PODNEBJA NA VODNE RAZMERE V POREČJU
SAVINJE PO LETU 1960
Izvleček
Podnebne spremembe, katerim smo priča v zadnjih desetletjih, se odražajo tudi na
klimatskih razmerah v Sloveniji. Posredno te spremembe vplivajo tudi na hidrosfero,
zato smo v diplomski nalogi podrobneje obravnavan vpliv podnebnih sprememb na
vodne razmere v porečju Savinje po letu 1960. V uvodnih poglavjih so predstavljene
metode dela, tematika globalnega segrevanja in podnebnih sprememb ter preučevano
območje, v nadaljevanju pa je predstavljena analiza klimatskih in hidroloških
sprememb ter njeni rezultati. Za analizo klimatskih sprememb so uporabljeni podatki
o temperaturi zraka, padavinah in višini snežne odeje, medtem ko je analiza vodnih
razmer izvedena na podlagi podatkov o rečnih pretokih in temperaturi vode.
Primerjava obeh analiz kaže, da spremembe padavinskih režimov in manjša količina
snega odločilno vplivajo na spremembe pretočnih režimov ter da zviševanja
temperature zraka in vode kažeta podobne značilnosti.
Ključne besede: Savinja, podnebne spremembe, klimatogeografija, hidrogeografija

THE INFLUENCE OF CLIMATE CHANGE ON WATER RESOURCES IN THE
SAVINJA RIVER BASIN OF THE AFTER THE YEAR 1960
Abstract
Climate changes that we have witnessed in the recent decades, are also reflected on
the climatic conditions in Slovenia. Indirectly, these changes also affect the
hydrosphere, therefore in the thesis we discussed in detail the impact of climate
change on water resources in the Savinja river basin after the year 1960. In the
introductory chapters, we outlined the methods of work, the topic of global warming
and climate change, and in the continuation, we presented the analysis of climatic and
hydrological changes and its results. For the analysis of climate change, we used data
on air temperature, precipitation and the amount of snow, while the analysis of the
water situation was carried out based on data on river flows and water temperature.
The comparison of both analyses shows that changes in rainfall regimes and a small
amount of snow have a decisive influence on changes in discharge regimes and that
the rising of air and water temperatures shows similar characteristics.
Key words: Savinja, climate change, climatogeography, hydrogeography
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1. UVOD
Podnebne spremembe so danes tema, ki se ji skoraj ne moremo izogniti in o kateri
nas opozarjajo tako mediji kot tudi dejanske spremembe, ki jih lahko zaznamo v okolju,
v katerem živimo. V kolikšni meri so to posledice delovanja človeka in kolikšen del
predstavlja naravno spreminjanje vremenskih razmer na zemlji, ni povsem jasno, saj
je spreminjanje podnebja zelo kompleksno in nepredvidljivo področje. Še bolj kot
vzroki pa so pomembne posledice, ki jih prinašata to spreminjanje. Glede na to, da
podnebje vpliva na kmetijstvo, način gradnje, pridobivanje energije, preživljanje
prostega časa, vodooskrbo idr., je za človeka vsekakor zelo pomembno razumevanje
teh posledic in čimbolj učinkovito prilagajanje nanje.
Eden ključnih pokrajinskih elementov, na katerega podnebje neposredno vpliva, so
vsekakor hidrološke značilnosti nekega območja. Letna nihanja in dolgoletni trendi
spreminjanja podtalnice ter rečnih pretokov imajo velik vpliv na kmetijsko dejavnost,
energetiko in vodno oskrbo, ki so za človeka življenjskega pomena.
Slovenija zaradi svoje visoke namočenosti ni izpostavljena tako kritičnim
spremembam vodnih razmer, a zaradi ekstremnih dogodkov, kot so suše in poplave,
lahko že manjša gibanja v negativno ali pozitivno smer povzročajo velike nevšečnosti.
Diplomska naloga se osredotoča na dejanske spremembe vodnih razmer, predvsem
na površinskih vodotokih, in raziskuje, kakšen vpliv na to imajo klimatske spremembe.
Izbrano proučevano območje je bilo porečje Savinje, zaradi svoje velikosti in lege na
prehodu med različnimi pokrajinskimi enotami, kar omogoča nekoliko širši vpogled na
različne spremembe, ki se dogajajo na območju države.
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1.1. NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE
Namen diplomske naloge je predstaviti, kakšen vpliv ima spreminjanje podnebja po
letu 1960 na vodne razmere v porečju Savinje.
Glavna cilja diplomske naloge sta:
-

S pomočjo analize meteoroloških podatkov o temperaturi zraka, količini
padavin in višini snežne odeje ter hidroloških podatkov o pretokih in temperaturi
vode ugotoviti spremenljivosti podnebja in hidroloških karakteristik, ki so se v
porečju Savinje dogajale po letu 1960.

-

S pomočjo dobljenih rezultatov poiskati in ovrednotiti vpliv spreminjajočih se
podnebnih značilnosti v zadnjih 60-ih letih na vodne razmere v Posavinju.

Delovni hipotezi, ki ju bomo skušali tekom raziskave potrditi ali ovreči, sta:


Na območju porečja Savinje se zvišujejo povprečne letne in mesečne
temperature zraka, zmanjšuje se količina dežnih in snežnih padavin, spreminja
pa se tudi padavinski režim.



Regionalne podnebne spremembe vplivajo na modifikacijo pretočnih in
temperaturnih rečnih režimov na vseh vodomernih postajah rek v Posavinju.



Zviševanje temperatur in zmanjševanje količine padavin vpliva na negativen
trend srednjih, nizkih in visokih pretokov na Savinji in njenih pritokih.

1.2. METODE DELA
Za izdelavo diplomske naloge so bile uporabljene izključno kabinetne metode in
tehnike dela. Pred začetkom raziskave je bila pregledana in analizirana literatura o
podnebnih spremembah s poudarkom na obravnavanem območju. Sledilo je zbiranje
podatkov preko spletnih in pisnih virov, ki so bili na koncu analizirani in grafično ter
tabelarično predstavljeni.
Pregled in analiza literature. Literature, ki obravnava tematiko podnebnih sprememb
na splošno, je zelo veliko tako v tujih jezikih kot v slovenščini. Ena glavnih slovenskih
klimatologinj, ki se ukvarja s to tematiko, je Lučka Kajfež Bogataj. Za potrebe
diplomske naloge je bilo pregledanih nekaj njenih monografij, kot sta Vroči novi svet
(2012) in Kaj nam prinašajo podnebne spremembe? (2008), in člankov. Poleg tega je
kot iztočnica za opis nekaterih značilnosti globalnih klimatskih sprememb bila tudi
knjiga Marka Maslina z naslovom Globalno segrevanje: zelo kratek uvod (2007) ter še
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nekaj spletnih virov. Za boljše razumevanje povezave med spremembami
meteoroloških in hidroloških razmer v Sloveniji je bila predelana publikacija Agencije
Republike Slovenije za okolje (ARSO) z naslovom Okolje se spreminja: Podnebna
spremenljivost Slovenije in njen vpliv na vodno okolje (2010) ter več člankov o
hidrografiji Slovenije napisanih pretežno s strani Petra Frantarja, Mire Kobold in Maura
Hrvatina.
Zbiranje podatkov. Na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje in v
publikacijah

Hidrometeorološkega

zavoda

Republike

Slovenije

Klimatografija

Slovenije smo pridobili meteorološke podatke o temperaturi zraka, višini padavin in
povprečni višini snežne odeje ter hidrološke podatke o temperaturi vode in srednjih,
visokih in nizkih rečnih pretokih.
Kriteriji za izbiro meteoroloških, padavinskih in vodomernih postaj so bili sledeči:
o homogenizirani nizi podatkov
o vsaj 45-letni niz podatkov
o brez ali z minimalno spremembo lokacije
Na podlagi teh kriterijev so bile izbrane čimbolj prostorsko enakomerno razporejene
postaje, ki kar najboljše orišejo značilnosti Savinje in njenih glavnih pritokov (Lučnice,
Drete, Pake, Bolske in Voglajne s Hudinjo). Za analizo temperature zraka so bile
izbrane meteorološke postaje Velenje, Celje in Mozirje. Pri preučevanju dežnih
padavin so bile poleg teh postaj dodane še padavinske postaje Šentjur, Vitanje, Laško,
Bele Vode, Jeronim, Gornji Grad, Logarska dolina in Solčava. Z analizo snežnih
padavin smo hoteli ugotoviti predvsem, kako se ta spreminja v povirnih delih
vodotokov, zato se postaje temu primerno nahajajo ob zgornjih tokih rek. Te postaje
so Solčava, Mozirje, Podolševa, Črnivec, Logarska dolina, Lukanja, Zgornji Razbor,
Vitanje, Jeronim in Bele Vode.
Zaradi pomanjkljivih podatkov je bilo v porečju Savinje zgolj devet vodomernih postaj,
ki so ustrezale kriterijem izbire. To so postaje Solčava, Nazarje, Laško in Veliko Širje
na Savinji, Luče na Lučnici, Kraše na Dreti, Šoštanj na Paki, Dolenja vas II na Bolski
in Celje II na Voglajni.
Analiza podatkov. Pri analizi podatkov smo si pomagali predvsem s programom
Microsoft Excel, s katerim smo izdelali vse grafične prikaze podatkov in izračunali vso
potrebno statistiko.
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Za pridobljene podatke postaj so bila izračunana letna in mesečna povprečja ter
obdobja povprečja. Pri letnem nihanju spremenljivk (temperature, padavin, višine
snega, pretokov) smo med seboj primerjali mesečna povprečja za obdobje med
letoma 1961 in 1990 ter obdobje med letoma 1981 in 2010. Pri nekaterih postajah,
kjer so bili podatki nekoliko pomanjkljivi, sta bili med seboj primerjani dve drugi obdobji.
Kot primer lahko navedemo vodomerno postajo Celje II na Voglajni, kjer sta bili med
seboj primerjani obdobje med letoma 1967 in 1991 in obdobje med letoma 1989 in
2013. Spremembe primerjalnih obdobji so navedene pred začetkom opisa rezultatov
posamezne postaje.
S pomočjo linearne regresijske analize smo računali trende spreminjanja temperatur
zraka in vode, količine snežnih in dežnih padavin in rečnih pretokov. Iz analize
pridobljena linearna regresijska enačba je bila ključna za izračun velikosti časovnega
trenda. S pomočjo korelacijskega koeficienta (r), ki pove stopnjo in smer povezanosti
med dvema spremenljivkama, in t-testa, ki napove stopnjo tveganja korelacije, smo
lahko določili, ali je trend statistično značilen ali ne. Za stopnjo tveganja (p) je bila
določena meja enaka ali manjša od 5 %. Trendi so bili izračunani za obdobje 50-ih let,
v nekaterih primerih tudi za nekoliko krajše obdobje (a nikoli pod 45 let), ampak so bili
v teh primerih zaradi lažje primerjave preračunani na 50 let.
Na koncu so bile za nekatere (med seboj najbolj podobne in najbližje) postaje
izračunane korelacije med klimatološkimi in hidrološkimi trendi, kar nam je pomagalo
potrditi vzročno-posledičnih povezave med podnebjem in hidrologijo izbranega
območja. Te korelacije niso bile posebej grafično prikazane, ampak so bili rezultati
samo vključeni pri opisu rezultatov.
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2. PODNEBNE SPREMEMBE
Podnebje že od nekdaj odločilno vpliva na ljudi in njihovo življenje ter še danes v veliki
meri določa načine in vrste kmetijstva, gradnje, izbor rastlin in živali za prehrano, izbor
oblačil itd. Prav tako podnebje posredno določa tip poselitve in gospodarske usmeritve
določenega območja.
Klimatske značilnosti našega planeta niso stalnica, kot se zdijo na prvi pogled, ampak
se spreminjajo v času. Vzroki za to so lahko naravni ali pa jim botruje človek. Tako
lahko pojavljanje ledenih dob v preteklosti v veliki meri pripišemo periodičnim
spremembam poti kroženja Zemlje okrog Sonca, nagibu osi vrtenja Zemlje glede na
ravnino kroženja ter usmerjenosti te osi. Prav tako energija, ki jo s sevanjem oddaja
Sonce in katero prestreže Zemlja, ni stalna. Človek na dejavnike, ki določajo, koliko
Sončeve energije bo Zemlja prestregla in kako se bo ta porazdelila vzdolž različnih
geografskih širin, nima vpliva (Bergant, 2010).
Po drugi strani pa na podnebne spremembe zelo, vsaj v zadnjih 150. letih, vpliva
človek z izpuščanjem toplogrednih plinov in trdnih delcev v ozračje. Temu botruje
predvsem velika poraba nafte kot vira energije, saj je v 20. stoletju tehnološki razvoj
zagotovil obilico energije in omogočil lahek dostop do fosilnih goriv. To je posledično
prineslo drugačen način gradnje, večjo mobilnost, drugačen nabor gojenih rastlin in
boljše ter obilnejše pridelke. Ob takšnem hitrem tehnološkem razvoju se je zazdelo,
da smo si ljudje podredili naravo (Cegnar, 2010). A poleg pozitivnih dejavnikov je
razvoj prinesel tudi negativne spremembe. Ob vedno večjem izpuščanju toplogrednih
plinov v ozračje, se je začelo globalno segrevanje ozračja našega planeta.
V zadnjih letih je znanost o podnebnih spremembah izrazito napredovala, saj je na
voljo več meritev, poglobljene analize in boljši simulacijski modeli. Zato je mnenje
klimatologov, da se bodo spremembe podnebja nadaljevale, še bolj izrazito, saj naj bi
prišlo do sprememb v celotnem podnebnem sistemu (Kajfež-Bogataj, 2007). Med
podnebne spremembe, ki se bodo dogajale, spada več različnih sprememb, kot so
spremembe regionalnih in globalnih temperatur, spremembe padavinskih vzorcev,
širjenje in krčenje ledenega pokrova ter spremembe višine morja (Maslin, 2007).
Pričakuje se, da se bo zviševala temperatura zraka, tal in oceanov, spreminjala
vlažnost zraka, oblačnost, padavinski vzorci in jakost ter pogostnost vremenskih ujm
in meteoroloških pojavov, kot so megla, snežna odeja, nevihte … Znanstveniki
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napovedujejo, da bi lahko globalno segrevanje v naslednjih 100 letih segrelo Zemljo
za od 1,4 do 5,8 °C, kar bi za življenje človeka na Zemlji pomenilo ogromne težave,
na katere se bo moral prilagoditi (Kajfež-Bogataj, 2007).

2.1. VZROKI ZA GLOBALNO SEGREVANJE OZRAČJA
Kot smo že omenili, so glavni krivec za globalno segrevanje ozračja toplogredni plini.
To je v prvi vrsti ogljikov dioksid, prav tako pa med toplogredne pline prištevamo vodno
paro, katere koncentracija se veča s temperaturo, metan, katerega glavni vir so
živalski odpadki, mokrišča, smetišča, ozon ter dušikov oksid, ki se izloča pri gorenju
fosilnih goriv in gnojenju nasploh.
Glavni vir ogljikovega dioksida je uporaba fosilnih goriv, drugi večji vir emisij
ogljikovega dioksida pa so spremembe rabe zemljišč. Tukaj gre predvsem za poseke
gozda. Po poseku gozda se zemljišča namreč pogosto spremenijo v manj produktivne
pašnike, ki imajo manjšo zmogljivost skladiščenja ogljikovega dioksida (Maslin, 2007).
Graf 1: Koncentracija CO2 v ozračju na observatoriju v Mauna Loi od leta 1958 do

CO2 – Delcev na milijon po prostornini (ppmv)

2016.

Vir: Trends in Atmospheric …, 2016.
Da ogljikov dioksid res pomembno vpliva na podnebje, vemo zaradi preučevanja
Zemlje v preteklosti. V zadnjih dveh in pol milijona let se je podnebje spreminjalo od
velikih ledenih dob do razmer, ki so bile celo bolj blage kot danes. Dokazi izvirajo
predvsem iz vzorcev ledu, ki so jih pridobili iz vrtin na Grenlandiji in Antarktiki.
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Znanstveniki lahko iz teh vzorcev izmerijo odstotek toplogrednih plinov, ki so sestavljali
ozračje v preteklosti. Ugotovili so, da se zadnjih 400 tisoč let deleža ogljikovega
dioksida in metana v ozračju spreminjata skupaj s temperaturo, kar dokazuje, da sta
temperatura in vsebnost toplogrednih plinov neposredno povezana (Maslin, 2007).
Povečevanje koncentracije ogljikovega dioksida nam dokazujejo tudi meritve na gori
Mauna Loa na Havajih, ki so jo izbrali zaradi oddaljenosti od virov onesnaženja (Graf
1). Prve meritve v letu 1958 so pokazale približno povprečno koncentracijo ogljikovega
dioksida okoli 316 delcev na milijon po prostornini (ppmv). Od takrat do leta 1998 se
je koncentracija povečala na približno 369 ppmv (Maslin 2007). Marca 2016 pa so
izmerili, da se je koncentracija ogljikovega dioksida povečala že na dobrih 403 ppmv
in pričakujejo, da se bo ta vrednost v prihodnje še povečevala (Carbon Dioxide, 2016).
S pomočjo že omenjenih vzorcev ledu je bilo rekonstruirano spreminjanje količine
ogljikovega dioksida v atmosferi v zadnjih 400 tisoč letih. Pridobljeni podatki so
pokazali, da je bila koncentracija ogljikovega dioksida v zadnji ledeni dobi pod 200
ppmv (Graf 2). V primerjavi s predindustrijsko vrednostjo okoli 280 ppmv, je to za več
kot 160 milijard ton, kar je skoraj enako, kot se je povečalo onesnaženje z ogljikovih
dioksidom v zadnjih 100 letih. Čeprav so bile glavni vzrok za konec ledene dobe
spremembe v Zemljini krožnici okoli Sonca, so znanstveniki s tem ugotovili, da
vsebnost ogljikovega dioksida v ozračju deluje kot kazalec, ki zunanje spremembe
prevede v pojavljanje in izginjanje ledenih dob (Maslin 2007).
Graf 2: Rekonstrukcija spreminjanja koncentracije CO2 v zraku v zadnjih 400 tisoč

CO2 – Delcev na milijon po
prostornini (ppmv)

letih.

Vir: Carbon Dioxide, 2016.
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2.2. SCENARIJI PODNEBNIH SPREMEMB
Podnebje je sistem, ki mu ne moremo natančno napovedati, kako se bo dolgoročno
spreminjal. Lahko pa ob predpostavkah, ki temeljijo na razvoju družbe ter posledičnih
emisijah toplogrednih plinov in različnih aerosolov, napovemo, kakšen vpliv bo imel
človek na podnebje v prihodnosti. Ker so to le za okvirne napovedi, jih ne
obravnavamo kot napovedi ampak scenarije ali projekcije (Kajfež Bogataj, 2008).
Medvladni forum o spremembi podnebja – IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change) je na podlagi različnih kriterijev pripravil široko paleto scenarijev razvoja
družbe, katerih uresničitev naj bi bila enako verjetna. V grobem jih lahko razdelimo v
štiri glavne skupine – A1, A2, B1 in B2. Skupina scenarijev A1 predvideva hiter in
globalen gospodarski razvoj, pri čemer podskupine upoštevajo različne možnosti
glede skrbi za okolje ter vpeljave čistejših in učinkovitejših tehnologij (Bergant, 2010):
-

A1FI: intenzivna raba fosilnih goriv,

-

A1T: prehod na alternativne, čistejše energijske vire,

-

A1B: uravnotežena raba fosilnih goriv in alternativnih virov.

Skupina A2 predvideva raznolik svet s hitro rastjo prebivalstva, zmernim
gospodarskim razvojem in mačehovskim odnosom do okolja. Skupina scenarijev B1
predpostavlja hiter preobrat v gospodarskih strukturah v smeri oskrbovalnega in
informacijskega gospodarstva, manjše porabe surovin ter vpeljave čistejših in
učinkovitejših tehnologij. Tako skupina A1 kot B1 predvidevata obrat v spreminjanju
števila svetovnega prebivalstva na sredini 21. stoletja. Pri skupini scenarijev B2 so v
ospredju lokalne rešitve za zmerno gospodarsko rast, socialna enakost in okoljska
trajnost. Rast prebivalstva naj bi bila enakomerna skozi celo 21. stoletje, vendar manj
izrazita kot v primeru skupine A2 (Bergant, 2010). Čeprav naj bi bili vsi scenariji
enakovredni in enako verjetni, se zdi, da gremo danes bolj po poti scenarija A2 ali
A1Fl, namesto da bi se usmerjali proti scenarijem B1 ali B2 (Kajfež Bogataj, 2008),
kar kažejo tudi naraščajoče koncentracije ogljikovega dioksida v ozračju.
Po ugotovitvah IPCC lahko v naslednjih 20 letih pričakujemo dvig povprečne globalne
temperature. Ta naj bi se v letih 2016–2035 povišala za od 0,3 °C do 0,7 °C od
povprečnih vrednosti iz obdobja 1986–2005 (Climate Change, 2015). Za daljše
obdobje do leta 2100 pa se napoveduje dvig temperature od 1,4 °C do 5,8 °C, morska
globina pa naj bi se dvignila za od 9 do 88 cm (Podnebne spremembe, 2016).
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Slika 1: Predvidene posledice segrevanja ozračja v primerjavi z razmerami pred
industrijsko dobo.

Vir: Stern, 2006, str. 294.
Poleg povišanja temperature se pričakuje tudi sprememba količine padavin, ki se bo
predvidoma povečala v tropskih območjih, predvsem nad oceanskim delom tropov in
delom severne Afrike ter južne Azije ter v srednjih in visokih geografskih širinah. Manj
padavin pa bo v subtropskem pasu, celotnem Sredozemlju, osrednjem delu ZDA,
večini Brazilije in Avstralije. V bodoče bomo priča tudi drugačnim vremenskim
vzorcem, kot smo jih navajeni zdaj, saj bodo sušna obdobja marsikje daljša, pozimi bo
manj dni s snežno odejo, ledeniki pa se bodo še naprej krčili. Poleg tega bo več zelo
močnih nalivov, močnih požarov, suš in vročinskih valov. Zato bodo vremenske
spremembe vplivale na zmanjšanje nekaterih pridelkov in pomanjkanje pitne vode.
Zaradi taljenja ledu na severnem in južnem delu poloble se bo dvignila gladina morja,
kar bo vplivalo na priobalna mesta ter povzročilo zasoljevanje obalnih močvirij,
podtalnice in prodiranje morske vode v delte velikih rek. Prav tako bo zaradi sprememb
ogroženih mnogo rastlinskih in živalskih vrst. Modeli kažejo, da se bo morska voda
vedno bolj zakisljevala ter posledično raztapljala lupine in skelete morskih organizmov,
kar lahko ogrozi mnogo morskih organizmov kot so korale, školjke, polži itd. (Kajfež
Bogataj, 2012).
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2.3. PODNEBNE SPREMBE V SLOVENIJI
Predvidevanja kažejo, da se posledice sprememb ne bodo dogajale enakomerno,
ampak bodo nekatera območja bolj prizadeta kot druga. Že sedaj podatki kažejo, da
je segrevanje v Evropi nekoliko večje kot v svetovnem povprečju in da se območje Alp
segreva še hitreje kot ostala Evropa. Napovedi kažejo nadpovprečno ogrevanje
območja Sredozemlja in južne Evrope tudi v prihodnje, predvsem poleti, pa tudi
občuten upad padavin. Višja temperatura in manj padavin pa seveda zvišujeta
možnost suše in pomanjkanja vode (Cegnar 2010).
Tudi Slovenija tukaj ni izjema in tudi v Sloveniji se lahko opazijo podnebne
spremembe. Na podlagi meritev lahko ugotovimo, da je od sredine 19. stoletja do 70ih let 20. stoletja temperatura v Sloveniji počasi naraščala, menjavala so se hladnejša
in toplejša obdobja. V zadnjih 30 letih pa temperatura hitro narašča in zlasti zadnja
leta dosega vrednosti, ki znatno presegajo najvišje letne vrednosti pred letom 1990. V
zadnjem 30-letnem obdobju (1979–2008) je izračunan temperaturni trend nenavadno
visok, okoli 6 °C/100 let (razpon s stopnjo zaupanja 95 % znaša od 4 do 9 °C), kar
daleč presega svetovno povprečje (Dolinar, Vertačnik, 2010). Podnebne spremembe
se odražajo tudi na vedno višjih temperaturnih ekstremih. Leta 2015 je bila naprimer
zabeležena najvišja izmerjena povprečna julijska temperatura zraka do sedaj. Izrazit
trend naraščanja povprečne temperature zraka je opazen že od osemdesetih let 20.
stoletja naprej, v zadnjih petnajstih letih pa to dokazuje še dejstvo, da je povprečna
julijska temperatura vsako leto presegla dolgoletno povprečje. Zato ne preseneča, da
so bili juliji z najvišjo povprečno temperaturo, poleg leta 2015, ravno v zadnjih dvajsetih
letih, in sicer leta 1995, 2006, 2013 in 2010 (Cegnar, 2015).
Pri padavinah ni vidno tako veliko odstopanje kot pri temperaturi. Primerjava podatkov
od začetka 60-ih let 20. stoletja pokaže le rahlo upadanje količine padavin. Značilneje
se spreminjajo padavinski režimi, zaradi upadanja količine padavin v prvi polovici leta
in naraščanja padavin v drugi polovici leta. Tako je jesenski višek povsod po državi
postal bolj izrazit, medtem ko je za ostale letne čase značilen upad ali stagniranje
količine padavin (Dolinar, Vertačnik, 2010).
Podnebne spremembe vplivajo tudi na hidrološko stanje voda. Tako lahko zaradi
podnebnih sprememb na skoraj vseh slovenskih vodotokih opazimo upadanje
pretokov s stopnjo značilnosti nad 90 % (Kobold, Ulaga, 2010). Prav tako lahko pri
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pretočnih režimih rek v Sloveniji opazimo opazen zmanjšan spomladanski in povečan
jesenski višek vode (Kobold, 2007), ki je posledica manjšega vpliva taljenja snega
spomladi in večjega vpliva dežnih padavin jeseni. Z višjo temperaturo zraka se zvišuje
tudi povprečna temperatura vode (Kobold, Ulaga, 2010), hkrati pa se povečuje
izhlapevanje, ki je največje v rastni dobi rastlin in posledično zmanjša že tako nizke
vodostaje rek (Frantar, 2010). Posledica tega so v zadnjih letih bolj pogosta in daljša
nizkovodna stanja in sušna obdobja. Kljub temu, da je padavin v povprečju dovolj, te
niso porazdeljene enakomerno. Meritve kažejo, da vse večji delež padavin pade v
obliki intenzivnih padavin, ki so tudi časovno in prostorsko omejene ter ne zajamejo
hkrati cele Slovenije. Tako smo priča bolj pogostim obilnim večdnevnim deževjem,
kratkotrajnim močnim nalivom, sušam ter neurjem, ki povzročajo poplave, plazove,
vetrolome in podobno škodo (Kobold, 2009).
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3. GEOGRAFSKI ORIS POSAVINJA
3.1. LEGA IN OMEJITEV
Posavinje predstavlja celotno porečje reke Savinje, od izvira pod Okrešljem do izliva
v Savo pri Zidanem Mostu. Je največje slovensko porečje, ki je v celoti znotraj
slovenskega ozemlja in obsega 1848 km2, kar predstavlja skoraj desetino Slovenije.
Glavna značilnost tega obsežnega območja je njegova prehodnost, saj na manj kot
sto kilometrih razdalje prehaja iz alpskih pokrajin v povirju Savinje, preko predalpskih
pokrajin in vse do obpanonskih pokrajin na vzhodu območja (Radinja, 1993).
Severozahodni del območja oziroma povirni del Savinje predstavlja Zgornjo Savinjsko
dolino, ki obsega Menino, Rogačevo skupino, Dleskovško planoto, Ojstrico, Planjavo,
Olševo, Raduho z Goltemi, tri ledeniške doline (Matkov kot, Logarska dolina, Robanov
kot), Zadrečko dolino in dolino ob Savinji do Letuša. Dolvodno od Letuša se porečje
nadaljuje v Spodnjo Savinjsko dolino, ki dejansko predstavlja srednji tok reke Savinje,
a ima večino značilnosti spodnjega toka rek na splošno (Radinja, 1993). Spodnja
Savinjska dolina je le del večje reliefne enote – Celjske kotline, ki je v celoti del
savinjskega porečja. Na jugozahodu v porečju Bolske preučevano območje zavzema
še Dobroveljsko planoto, na severu ob reki Paki Šaleško dolino, Ložniško gričevje in
Paški Kozjak, na vzhodu ob reki Hudinji Konjiško goro in Hudinjsko gričevje, ob reki
Voglajni pa sega vse do Dolge gore. Zadnji del porečja od Celja do Zidanega Mosta
sodi v območje Posavskega hribovja, ki na zahodu sega do Mrzliškega pogorja, na
vzhodu pa vse do Kozjanskega.
Upravno spada območje skoraj v celoti v Savinjsko statistično regijo. Sestavljajo jo 24
občin, te so Solčava, Luče, Gornji Grad, Ljubno, Nazarje, Rečica ob Savinji, Šmartno
ob Paki, Vransko, Mozirje, Braslovče, Tabor, Polzela, Prebold, Žalec, Šoštanj,
Velenje, Vitanje, Dobrna, Vojnik, Celje, Štore, Dobje, Šentjur in Laško, ter deli
nekaterih drugih občin, ki le delno ležijo v Posavinju.
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Slika 2: Zemljevid Posavinja z glavnimi rekami in naselji.

Vir: Atlas okolja, 2016.

Kartografija: Horvat Tea
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3.2. GEOLOŠKA ZGRADBA
Porečje Savinje je zgrajeno iz 4 različnih strukturnih enot: Karavank, Savinjskih Alp,
Celjske in Šaleške kotline ter Posavskih gub. Na zahodu je vzhodni del Savinjskih Alp,
na severni strani območja je del vzhodnih Karavank in obronki Pohorja, v osrednjem
delu najdemo Celjsko in Šaleško kotlino, na južni strani pa severni del Posavski gub
(Novak, 1981).
Savinjske Alpe predstavljajo veliko grudo, ki je ob robovih narinjena na Karavanke, na
jugu pa celo na Posavske gube. Zavzemajo še manjše grude, kot so Rogatec, Golte,
Menina, Dobrovlje, Ponikovska planota in triadne kamnine pri Vojniku, katere so
prekinjene z udori vmesnih grud, ki so zapolnjene z mlajšimi sedimenti. Savinjske Alpe
so večinoma zgrajene iz triadnih kamnin, pretežno apnencev, grebenskega apnenca
in dolomita. Na severnem predelu se pojavljajo tudi paleozojske kamnine, na planoti
Menina pa je razvit ozek pas laporja. Na območje zgornje Drete je kompleks
metamorfoziranih in magmatskih kamnin, kvartarni nanosi so odloženi v vseh rečnih
dolinah (Novak, 1981).
Za vzhodne Karavanke, ki segajo na severni del porečja Savinje, je značilna tonalitna
cona s skrilavci, diabazi in tufi, ki loči severni in južni apneniški pas. Na vzhodu segajo
Karavane v ozkem pasu preko Vitanja in Konjiške gore vse do Boča. Ta hribovja so
večinoma zgrajena iz karbonatnih kamnin. V severovzhodnem delu porečja, v povirju
Pake, pa naletimo še na metamorfne kamnine, ki predstavljajo robne dele Pohorja
(Novak, 1981).
V osrednjem delu Posavinja sta dve udorini, Šaleška in Celjska kotlina. Prva je nastala
ob šoštanjskem prelomu in jo je kasneje zalilo pliocensko jezero. V tem prehodnem
elementu med Karavankami in Savinjskimi Alpami so med pliocenskimi sedimenti
nastale plasti premoga. Nekoliko južneje se nahaja Celjska kotlina, katere nastanek je
vezan na motniško-tuhinjsko sinklinalo (Novak, 1981). Kotlina je oligocenskega
nastanka, sestavljena iz neprepustnih terciarnih sedimentov Panonskega morja
prekritih z mlajšimi rečnimi prodnimi in peščenimi naplavinami. Debelina naplavin ni
enakomerno razporejena, ampak narašča v smeri proti severu. Prodne naplavine
Celjske kotline so zelo pomemben vodni vir podtalnice (Kolbezen, Pristov, 1998). Na
severni strani kotline najdemo Goro Oljko in Ponikovsko planoto, ki sta zgrajeni iz
triasnih apnencev in dolomitov ter predstavljata zadnji odrastek Savinjskih Alp.
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Gričevje, ki se nadaljuje proti vzhodu, je zgrajeno iz miocenskih tufov in laporjev
(Novak, 1981).
Posavske gube se nahajajo južno od Celjske kotline in so sestavljene iz dveh antiklinal
(trojanske in litijske) in dveh sinklinal (motniške in laške) s slemenitvijo v smeri vzhodzahod. V jedru antiklinal (npr.: Čemšeniška planina, Gozdnik, Mrzlica, Slomnik) so
mlajši paleozojski sedimenti, na njihovih slemenih pa so večinoma triasne karbonatne
kamnine, ravno tako se tudi na severni strani litijske antiklinale pojavi pas triasnih
apnencev in dolomitov. V sinklinalah se nahajajo terciarni sedimenti, ki so večinoma
premogonosni, na severni strani laške sinklinale pa najdemo celo pas andezita
(Novak, 1981).

3.3. RELIEF
Pestra geološka zgradba območja se odraža tudi na razgibanem reliefu. Karbonatne
kamnine gradijo visokogorski svet z ostrimi vrhovi in hrbti ter planotami s strmimi
pobočji. V nasprotju s tem so hribovja in gričevja iz mehkejših laporjev, peščenjakov,
skrilavcev in tufov, mestoma tudi magmatskih kamnin, nižja in manj strma kot
visokogorje. Med njimi so nižinska in ravninska območja rečnih dolin in kotlin prekritih
s prodom (Novak, 1981).
Na zahodnem delu preučevanega območja se nahaja visokogorski svet Savinjskih Alp
in njihovega predgorja. Najbolj značilne so Dleskovška planota s Korošico, Velika in
Mala planina. Na sever od tod se razpotegajo Karavanke z Olševo (1929 m), Raduho
(2062 m), Smrekovcem (1569 m), Paškim Kozjakom (1273 m) in Konjiško goro. Med
dolinami pritokov Savinje v zgornjem toku so osamljene planote Menina, Dobrovlje in
Golte. Z Menine prehaja pas višjega sveta v Posavsko hribovje, ki se dviguje preko
1000 m visoko. Najvišji vrhovi so Čemšeniška planina (1206 m), Mrzlica (1119 m) in
Lisca (947 m). Svet tukaj je razčlenjen, grape so strme in ozke, pobočja so strma,
vmes pa so široke rečne doline. Med omenjenima pasovoma višjih vzpetin je gričevje,
ki se pričenja pri Gornjem gradu in sega do Sotelskega na vzhodu. V osrednjem delu
se nahajata dve večji kotlini, Celjska in Šaleška, ki sta zapolnjeni z aluvialnimi nanosi
in tektonsko preoblikovani. Vzhodno od Celja pa se ob Voglajni in Sotli širi gričevnato
Kozjansko z nekoliko izrazitejšim reliefom z značilnimi hrbti, zgrajenimi iz apnenca,
vloženega med mehkejše in slabše vezane sedimente (Novak, 1981).
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3.4. VEGETACIJA IN PRST
Prsti so zelo odvisne od tipa kamnin, saj na njihovo razširjenost vplivata predvsem
matična podlaga in relief. Tip in debelina prsti pa vplivata na to, kako dolgo se voda
zadrži in koliko se je zadrži. Na primer, iz peščenih prsti voda odteče v enem dnevu,
iz glinastih pa v dveh do treh dneh. Torej je vpliv prsti na vodno bilanco bolj ali manj
kratkoročen. Večji vpliv na vodni krog ima rastlinstvo, saj za svojo rast potrebuje vodo,
zato jo črpajo iz prsti in vodonosnikov, rastlinstvo zadržuje padavine in vračajo vodo v
ozračje s transpiracijo. Za vodno bilanco je najbolj pomemben gozd, kako vpliva nanjo
pa je odvisno od vrstne sestave gozda, pokrovnosti in razvoja rastlinskih komponent.
Od preostalih vrst rastlinstva so za vodni krog še pomembni grmovno rastje, travniki
in pašniki ter tudi kulturne rastline (Vodna bilanca Slovenije …, 2008).
V grobem razlikujemo prsti na karbonatni podlagi, ki so praviloma bolj plitve in bazične,
ter prsti na silikatnih kamninah, ki so načeloma debelejše in kisle. Značilna prst za
karbonatna pobočja hribovij in gričevij ter tudi visokogorja je rendzina, medtem ko se
je na silikatnih pobočjih razvila plitvi ranker (npr.: na andezitnem tufu v Ložniškem
gričevju). Na manj strmih pobočjih sredogorskih hribovij in gričevij ter nižjih položnih
pobočjih Alp in Karavank se je razvila debelejša pokarbonatna prst, na vulkanskih in
metamorfnih kamninah (Vzhodnih Karavank, Ložniškega gričevja, Voglajnskega
gričevja, Paškega Kozjaka, Stenice) pa kisla distrična rjava prst. Na meliščih, fosilnih
pobočjih in pobočnem grušču v Savinjskih Alpah in Vzhodnih Karavankah so nerazvite
ali slabo razvite prsti (regosoli in leptosoli). Najbolj strma apneniška visokogorska
pobočja pa ostajajo skalnata, takšen primer je severno pobočje Olševe. Ob vodotokih
celotnega Posavinja, predvsem pa v Savinjski ravni in Šaleški dolini, so nastale
psevdooglejene in oglejene prsti, v katerih se stalno ali občasno zadržuje voda
(Kladnik, 1998).
Med obravnavanimi pokrajinskimi enotami so najbolj gozdnate Vzhodne Karavanke
(72 %), nadpovprečno gozdnati sta še Vitanjsko-Konjiško hribovje in Posavsko
hribovje. Med najmanj gozdnata območja spada Savinjska ravan, kjer je le petina
površja pokrita z gozdom. Na ravninskih predelih je naravna gozdna združba nižinski
gozd hrastov in belega gabra. Na nadmorskih višinah med 700 in 1600 m raste na
karbonatni podlagi bukov gozd s trilistno vetrnico. Na splošno so na območju najbolj
razširjeni bukovi drevesni sestoji. Na višjih nadmorskih višinah (nad 1200 m), kjer so
slabi rastni pogoji, bukev zamenja macesen, ponekod sta primešani še smreka in
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redkeje jekla. Na Menini se na rendzini in pokarbonatni prsti pojavlja tudi visokogorski
bukov gozd, ki na osojah prehaja v mešani bukovo-jelov gozd. Na silikatnih kamninski
podlagi prevladujejo predalpski kisloljubni bukovi gozdovi, kateri poraščajo večje
površine v Karavankah, a so ti zaradi antropogenih dejavnikov večinoma spremenjeni
v smrekove monokulture. V Savinjskih Alpah se v višinah med 800 in 1100 m ponekod
pojavlja celinska toploljubna združba bukovega gozda s črnim gabrom. Nad gozdno
mejo, ki je v Savinjskih Alpah med 1550 in 1650 m visoko, v Vzhodnih Karavankah pa
med 1470 in 1800 m, se razprostira širok pas grmovnega rastja, ki je mnogokje izkrčen
zaradi širjenja planinskih pašnikov (Kladnik, 1998).

3.5. DRUŽBENOGEOGRAFSKE RAZMERE
Porečje Savinje je bilo že v preteklosti naselbinsko pomembno območje, saj nam o
tem pričajo mnogi arheološki ostanki. Tako nam najdena piščal v Potočki zijalki pod
Olševo priča, da so tukaj že pred 30.000 leti prebivali ljudje (Odar, 2008). Mnogi
arheološki ostanki nam pričajo, da so bili vsi ravninski deli poseljeni že v rimskih časih,
ko je bilo središče območja takratno mesto Celeia oz. današnje Celje.
Porečje Savinje upravno spada v 24 občin (Solčava, Luče, Gornji Grad, Ljubno,
Nazarje, Rečica ob Savinji, Šmartno ob Paki, Vransko, Mozirje, Braslovče, Tabor,
Polzela, Prebold, Žalec, Šoštanj, Velenje, Vitanje, Dobrna, Vojnik, Celje, Štore, Dobje,
Šentjur in Laško), kjer je v začetku leta 2016 živelo 202.581 prebivalcev (Prebivalstvo
…, 2016). Gostota poselitve je 115 prebivalcev na km2, kar je nekaj več od povprečja
Slovenije, vendar so v regiji zelo velike razlike med hribovitimi in gričevnatimi območji
ter ravninskimi urbanimi območji. Najmanjša gostota poselitve je v Zgornji Savinjski
dolini, kjer je v sedmih občinah (Solčava, Luče, Gornji Grad, Ljubno, Nazarje, Rečica
ob Savinji in Mozirje) gostota le 32 prebivalcev na km2, najgosteje pa so poseljena
urbana področja v Savinjski ravni in Šaleški dolini. V primerjavi s povprečno gostoto
prebivalcev v Sloveniji imajo nadpovprečno gostoto občine Šmartno ob Paki, Polzela,
Prebold, Žalec, Velenje, Vojnik, Celje in Štore, kar nakazuje večjo koncentracijo
prebivalstva v Savinjski ravni in Šaleški dolini. Po številu prebivalcev sta največji in
najgosteje poseljeni občini Celje in Velenje, prva ima 49.077 prebivalcev in gostoto
poselitve 517 prebivalcev na km2, druga pa 32.747 prebivalcev in gostoto 392
prebivalcev na km2 (Teritorialne enote …, 2016; Prebivalstvo …, 2016). Največji delež
prebivalstva živi v pasu med 300 in 500 metri nadmorske višine, najvišja meje
poselitve pa se v nekaterih predelih giblje na okoli 1000 m (Oven, 2011). Večina

17

prebivalstva živi in dela v okolici Celja in Velenjski kotlini, ki sta tudi večji industrijski
središči.
V Velenjski kotlini se je zaradi izkoriščanja bogatih zalog premoga in izgradnje Termo
elektrarne Šoštanj začel močan gospodarski razvoj šele po drugi svetovni vojni, ko je
na območju začelo nastajati hitro se razvijajoče mesto Velenje. Posledično so z
izkopavanjem premoga in pogrezanjem tal nastala tri velika jezera, ki dandanes nudijo
velike možnosti za turističen razvoj Velenja. V Velenjski kotlini se je poleg rudarstva in
oskrbe z električno energijo razvila tudi ostala industrija, ki temelji predvsem na
predelovalni dejavnosti. Največje podjetje je Gorenje, ki se ukvarja s proizvodnjo
gospodinjskih aparatov in zaposluje kar 6500 od 8800 delavcev v predelovalni
industriji. V preteklosti je bila zelo močno razvita gradbena industrija, ki pa je z
stečajem podjetja Vegrad močno zamrla (Zabukovnik, 2013).
Drugo močno razvito industrijsko in regionalno središče je Savinjska ravan oz. mesto
Celje. Tako je Celje dandanes še vedno, kljub prestrukturiranju, močno industrijsko
področje, kjer prevladuje predvsem metalurška in kemična industrija (Cinkarna Celje,
Etol, Štore Steel …). Prav tako je dobro razvita trgovina, saj imata v Celju sedež
trgovsko podjetje Tuš in Kovintrade.
V Celjski kotlini je veliko ljudi zaposlenih tudi v storitvenih dejavnostih, saj je Celje
pomembno regionalno zdravstveno, kulturno, izobraževalno in gospodarsko središče
za širšo okolico (Senegačnik, 2012).
Poleg Velenjske in Celjske kotline imamo še tudi nekatera druga industrijska področja.
Tako je potrebno omeniti Ljubno (KLS, Podkrižnik) in Nazarje (BSH), pomembni
industrijski središči v Zgornji Savinjski dolini, Prebold, kjer se po propadu tekstilne
tovarne razvijajo mlada in tehnološko napredna podjetja (Odelo, Bisol Group …),
Šempeter (SIP) in Laško, kjer je razvita predvsem prehrambena (Pivovarna Laško) in
predelovalna industrija (TIM Laško, Turnaplast …).
V Posavinju je ena izmed pomembnejših gospodarskih panog tudi turizem. Tako
imamo v Zgornji Savinjski dolini razvit zimski in poletni turizem, ki je povezan z alpskim
svetom (Logarska dolina, Golte). Zgornja Savinjska dolina je tudi klasično območje
kmečkega turizma, saj so turistične kmetije razpršene po celotni dolini (Danijel, 2015).
Prav tako je na tem območju razvit zdraviliški turizem (Terme v Dobrni, Topolšici,
Laškem in Rimskih Toplicah) in sejemski turizem v Celju (Celjski sejem).
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Kmetijstvo je kot gospodarska panoga zelo pomembna predvsem v Spodnji in Zgornji
Savinjski dolini. Tako je v Zgornji Savinjski dolini razvita predvsem mlečna živinoreja
ter gozdarstvo (Oven, 2011).
Tudi v Spodnji Savinjski dolini po tipu kmetovanja prevladuje živinoreja (54 %), skoraj
četrtina kmetij je specializiranih v pridelovanje poljščin, čemur s 13 % sledi mešana
rastlinska pridelava – živinoreja. Med najpomembnejši kmetijski kulturi v Spodnji
Savinjski dolini sta se leta 2012 uvrščali silažna koruza (1229 ha) in hmelj (876 ha).
Velika je tudi pridelava ječmena (470 ha), koruze v zrnju (374 ha) in pšenice (320 ha)
(Krošelj, Vurunić, 2015).
Posebej v preteklosti, pa tudi danes, ima v Spodnji Savinjski dolini velik pomen
pridelava hmelja, ki se je začela v drugi polovici 19. stoletja in je bila na vrhuncu leta
1950, ko se je pridelovalo hmelj kar na 1500 hektarjih. Od takrat dalje se površine
hmeljišč krčijo in s tem se zmanjšuje tudi pridelava hmelja, medtem ko se povečuje
povprečni hektarski pridelek (Livk, 2012).
Vse človekove dejavnosti bolj ali manj vplivajo na vodni tokokrog. Neposreden vpliv
se doseže z zadrževanjem, črpanjem, rabo tal itd. Posredno pa človek največ vpliva
predvsem s spreminjanjem pokrovnosti tal, saj s krčenjem gozda in pozidavo
zmanjšuje izhlapevanje ter povečuje vodni odtok in obratno (Vodna bilanca Slovenije
…, 2008).
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4. PODNEBJE POSAVINJA IN NJEGOVO SPREMINJANJE
Območje Posavinja leži na stičišču med celinskim in gorskim podnebjem ter spada v
dva različna glavna podnebna tipa, ku ji nato delimo še na podtipe.
Večji del Posavinja spada v zmernocelinsko podnebje, za katerega je značilno, da se
povprečne temperature najhladnejšega meseca gibljejo med 0 in –3 °C, temperature
najtoplejšega meseca pa med 15 in 20 °C. To območje se naprej deli še na dva
podtipa. In sicer, celotno porečje (vključno s porečji pritokov) Savinje dolvodno od
Letuša ima zmerno celinsko podnebje osrednje Slovenije, medtem ko ima porečje
gorvodno od Letuša do približno Robanovega kota zmernocelinsko podnebje zahodne
in južne Slovenije (oz. predgorsko podnebje). Obema podtipoma je skupno to, da
imata oktobrske temperature višje od aprilskih, razlikujeta pa se v razporeditvi in
količini padavin. Zmernocelinsko podnebje osrednje Slovenije ima omiljeni celinski
padavinski režim, za katerega je značilno največ padavin v poletnih mesecih in
najmanj pozimi. Zaradi vpliva submediteranskega podnebja pa je zaznati tudi
sekundarni višek padavin jeseni. Letna količina padavin se giblje med 1000 in 1300
mm ter se zmanjšuje od zahoda proti vzhodu. Za zmerno celinsko podnebje zahodne
in južne Slovenije je značilen zmernosredozemski padavinski režim z letno količino
padavin med 1300 in 3000 mm. Submediteranski padavinski režim ima za razliko od
prejšnjega primarni padavinski višek jeseni in sekundarnega na prehodu iz pomladi v
poletje ter primarni nižek padavin na prehodu zime v pomlad in sekundarnega v juliju
in avgustu (Ogrin, 1996).
Najvišji predeli porečja z nadmorsko višino nad 1500 m in vmesne doline v povirnem
območju porečja Savinje segajo v območje gorskega podnebja. Skupne značilnosti
tega podnebja so povprečna temperatura najhladnejšega meseca pod –3 °C, letna
količina padavin med 1200 in 3000 mm, submediteranski padavinski režim ter
vegetacijska in podnebna višinska pasovitost. Glede na povprečno julijsko
temperaturo delimo gorsko podnebje na dva podtipa: gorsko podnebje višjega
gorskega sveta, ki ima povprečno julijsko temperaturo pod 10 °C, in gorsko podnebje
nižjega gorskega sveta, ki ima povprečno julijsko temperaturo nad 10 °C (Ogrin,
1996). Na obravnavanem območju slednje podnebje zavzema Solčavsko, Dleskovško
planoto, Rogačevo skupino, Veliko planino in Menino z vmesnimi dolinami, gorsko
podnebje višjega gorskega sveta pa zavzema del Grintovcev s Planjavo in Ojstrico.
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Na obravnavanem območju se višina snežne odeje in število dni s snegom zelo
razlikuje. Visokogorski in gorski povirni deli Savinje, Lučnice in Drete imajo v povprečju
več kot 100 dni s snežno odejo, na njihovem obrobju in v vmesnih dolinah se snežna
odeja obdrži le še med 100 in 75 dni. Toliko dni se obdrži sneg tudi v povirnem delu
Hudinje in Pake, ki izvirata pod Pohorjem. V ostalih predelih Posavinja se snežna
odeja v povprečju obdrži med 75 in 25 dni, v nižinskih območjih dejansko ta vrednost
v povprečju ne preseže več kot 50 dni v letu. Povprečna višina zapadlega snega v eni
sezoni lahko na območju Ojstrice, Raduhe in Olševe presega 4 m, med 2,8 in dobrih
4 m snega lahko zapade tudi na Rogatcu, Menini in Golteh ter v povirnem delu Hudinje
in Pake. Proti Celjski kotlini pa se višina zapadlega snega v sezoni postopoma zniža
vse do 60 cm. V predelu Posavskega hribovja in Paškega Kozjaka s Konjiško goro pa
sneg, ki zapade v eni sezoni, lahko dosega in tudi presega višino 2 m (Atlas okolja,
2016).

4.1. SPREMINJANJE TEMPERATURE ZRAKA
V poglavju so predstavljeni podatki meteoroloških postaj, ki v sklopu meritev beležijo
tudi podatke o temperaturi zraka. Na proučevanem območju so to Velenje, Mozirje in
Celje (Medlog). Pri analizi podatkov postaje Celje (Medlog) so omenjeni tudi podatki
podnebne postaje Miklavški hrib nad Celjem, ki so se uporabili le za potrditev opisanih
tez. Podatki postaje Miklavški hrib zaradi prevelike bližine postaje Celje (Medlog) niso
bili vključeni v analizo, ampak služijo zgolj za primerjavo. V nadaljevanju bodo
predstavljeni analizirani podatki o temperaturah zraka za vsako postajo posebej.
4.1.1. Meteorološka postaja Velenje
Zaradi težav pri pridobivanju temperaturnih podatkov na postaji Velenje so pri analizi
upoštevani le podatki od leta 1961 do leta 2005. Ker obdobje zajema 45 let, sta bili
tudi obdobji za prikaz poteka povprečnih mesečnih temperatur zmanjšani iz 30 na 25
let, torej sta v grafu 3 izrisani krivulji za obdobje 1961-1985 in obdobje 1981-2005.
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Graf 3: Povprečne mesečne temperature zraka v obdobju 1961-1985 in obdobju
1981-2005 na meteorološki postaji Velenje.
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Vir podatkov: Mekinda-Majaron, 1995; Vreme podrobneje, 2016.
Graf 3 primerja povprečne mesečne temperature zraka izmerjene na višini 2 m nad
tlemi med obdobjema 1961-1985 in 1981-2005. Iz grafa in priložene tabele se opazi
povišanje povprečne temperature zraka v vseh mesecih. Dvig povprečne temperature
za več kot 1 °C v primerjavi s prvih 25-letnim obdobjem se je zgodil v mesecih januarju,
maju, juliju in avgustu. Za manj kot 0,6 °C (standardni odklon povprečnih letnih
temperatur v obdobju 1961-1985 je bil 0,6 °C) pa so se dvignile temperature v
februarju, septembru in novembru. V splošnem lahko opazimo največji porast
temperatur v poletnih mesecih in najmanjši v jesenskih mesecih.
Graf 4: Spreminjanje povprečnih letnih temperatur zraka v Velenju (1961-2005).
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Vir podatkov: Mekinda-Majaron, 1995; Vreme podrobneje, 2016.
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Povprečna letna temperatura zraka (Graf 4) v izbranem obdobju v Velenju nakazuje
statistično značilen trend naraščanja (+1,8 °C/45 let oz. 2 °C/50 let). Statistično
značilnost trenda nam potrdi dokaj visok korelacijski koeficient z vrednostjo 0,686 in ttest, ki potrjuje korelacijo z več kot 99 % gotovostjo. Opazovanje povprečne letne
temperature zraka od leta 1961 do leta 2005 nam pove, da se je ta statistično povišala
iz 8,7 °C na 10,5 °C, torej za 1,8 °C.
4.1.2. Meteorološka postaja Celje-Medlog
Graf 5 prikazuje povprečne mesečne temperature zraka za obdobji 1961-1990 in
1981-2010 ter jih primerja med seboj. Iz podatkov je moč razbrati, da se je temperatura
zraka v zadnjem obdobju v januarju, maju in vseh treh poletnih mesecih povečala za
1 °C ali več ter da se je v septembru in novembru povečala le za 0,5 °C ali manj
(standardni odklon povprečnih letnih temperatur v obdobju 1961-1990 je bil 0,5 °C),
medtem ko v februarju ni opaziti nobene spremembe. Ravno tako kot pri meteorološki
postaji Velenje, so se tudi tukaj temperature v splošnem najbolj povečale v poletnem
obdobju, najmanj pa v jesenskem.
Primerjava s podatki iz podnebne postaje Miklavški hrib nad Celjem, ki se nahaja na
nadmorski višini 385 m (dobrih 140 m višje od postaje Celje-Medlog), pokaže enake
tendence spreminjanja temperature zraka za ista časovna obdobja. Manjše, a
pomembne razlike se pojavijo v mesecu oktobru in januarju. V januarju se temperature
na postaji Miklavški hrib povečajo za manj kot 1 °C, v oktobru pa le za 0,5 °C, kar še
bolj potrdi trditev, da so se temperature zraka v jesenskem času najmanj povišale.
Omeniti je potrebno tudi, da sta povprečni temperaturi zraka v obeh mesecih že v
obdobju 1961-1990 za okoli 0,5 °C višji od tistih na postaji Celje-Medlog v istem
obdobju.
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Graf 5: Povprečne mesečne temperature zraka v obdobju 1961-1990 in obdobju
1981-2010 na meteorološki postaji Celje – Medlog.
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Vir podatkov: Pregled homogeniziranih …, 2016.
V grafu 6 je prikazan trend spreminjanja povprečnih letnih temperatur zraka v Celju od
leta 1961 do leta 2011. S pomočjo regresijske analize je bilo ugotovljeno, da je ta
statistično značilen (korelacijski koeficient 0,627, manj kot 1 % tveganje) in narašča s
hitrostjo +1,8 °C na 50 let. V Celju se je torej povprečna temperatura zraka teoretično
povišala iz 8,6 °C na 10,4 °C. Primerjava s podatki podnebne postaje Miklavški hrib
pokažejo zelo podobne rezultate, saj se je tam povprečna letna temperatura v enakem
obdobju dvignila iz 8,7 °C na 10,5 °C, torej ravno tako za 1,8 °C.
Graf 6: Spreminjanje povprečnih letnih, povprečnih letnih maksimalnih in minimalnih
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Vir podatkov: Pregled homogeniziranih …, 2016.
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Graf 6 poleg povprečnih letnih temperatur prikazuje tudi trenda povprečnih letnih
maksimalnih in minimalnih temperatur. Oba trenda sta kažeta statistično značilno
naraščanje (r=0,581 in r=0,676, p<0,01), in sicer maksimalne temperature so se v
petdesetletnem obdobju od leta 1961 teoretično zvišale iz 14,6 na 16,4 °C, minimalne
pa iz 3,5 na 5,2 °C.
4.1.3. Meteorološka postaja Mozirje
Graf 7 primerja povprečne mesečne temperature v obdobju 1961-1990 z obdobjem
1981-2010. Tako kot pri prejšnjih dveh vremenskih postajah, se tudi v Mozirju
pojavljajo podobne tendence. Dvig temperature za 1 °C ali več se je zgodil v maju,
juniju, juliju in avgustu, medtem ko se je dvig za standardni odklon ali manj (0,5 °C)
zgodil v februarju, septembru in novembru. Dvig januarske temperature na tej postaji
ne izstopa posebej. V splošnem je spet velja značilnost, da so se temperature najbolj
povišale v poletnih mesecih, najmanj pa v jesenskem obdobju.
Graf 7: Povprečne mesečne temperature zraka v obdobju 1961-1990 in obdobju
1981-2010 na meteorološki postaji Mozirje.
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Vir podatkov: Pregled homogeniziranih …, 2016.
V grafu 8 so prikazani trendi spreminjanja povprečnih temperatur, tako srednjih letnih
kot maksimalnih in minimalnih, za vremensko postajo Mozirje med letoma 1961 in
2011. Povprečne letne temperature zraka v Mozirju so se v 50. letih zvišale za 1,7 °C
in sicer po statistično značilnem trendu, ki ima tveganje manjše od 1 % in vrednost
korelacijskega koeficienta 0,663. To pomeni, da so se teoretično temperature dvignile
iz 8,6 °C na 10,3 °C.
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Graf 8: Spreminjanje povprečnih letnih, povprečnih lenih maksimalnih in minimalnih
letnih temperatur zraka v Mozirju (1961-2011).
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Vir podatkov: Pregled homogeniziranih …, 2016.
Ravno tako kot pri povprečnih letnih temperaturah se tudi pri povprečnih letnih
maksimalnih in minimalnih temperaturah pojavi statistično značilen trend (r=0,595 in
r=0,719) z manj kot 1 % tveganjem. Vrednost naraščanja obeh trendov znaša 1,8 °C,
iz česar sledi, da so se maksimalne temperature statistično zvišale iz 14,2 na 16 °C,
minimalne pa iz 3,7 na 5,5 °C.
Preglednica 1: Trendi spreminjanja temperatur zraka v obdobju 1961-2010.
postaja
trend (°C/50 let)
Velenje
+2
Celje - Medlog
+1.8
Mozirje
+1.7
Vir podatkov: Mekinda-Majaron, 1995; Pregled homogeniziranih …, 2016; Vreme
podrobneje, 2016.
V Sloveniji se je temperatura zraka v enakem obdobju (med letoma 1961 in 2010) v
poprečju zvišala za +1,5 °C v petdesetih letih (Podnebna spremenljivost Slovenije,
2013). Iz preglednice 1 je razvidno, da je trend zviševanja temperature zraka v
Posavinju nekoliko višji od državnega povprečja. Glavne značilnosti spreminjanja
mesečnih

povprečnih

temperatur

na

obravnavanem

območju

so

podobne

značilnostim po celotni Sloveniji, kjer je ravno tako ogrevanje izrazito v vseh letnih
časih, razen jeseni (Vrtačnik in sod., 2013).
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4.2. SPREMINJANJE PADAVIN
Izbrane padavinske postaje so v tem poglavju razdeljene v tri skupine ali podpoglavja,
in sicer glede na tip padavinskega režima. Prvi dve podpoglavji zajemata vse
padavinske postaje in analize njihovih podatkov, ki imajo zmernosredozemski
(poglavje 4.2.1) ali zmernocelinski padavinski režim (poglavje 4.2.2), medtem ko so v
tretje podpoglavje razvrščeni podatki padavinskih postaj, katerim se je padavinski
režim spremenil iz zmernocelinskega v zmernosredozemskega.
4.2.1. Postaje z zmernosredozemskim padavinskim režimom
Izmed enajstih analiziranih padavinskih postaj imata zmernosredozemski padavinski
režim le postaji Logarska dolina in Solčava. Mediteranskost padavinskega režima
lahko razberemo iz spodnjih grafov 9 in 10, na katerih je razviden značilen primarni
višek padavin v novembru, ki je še posebej izrazit v Logarski dolini, ter preko izračuna
indeksa mediteranskosti padavin, ki primerja količino padavin v oktobru in novembru
s količino v maju in juniju. V kolikor je ta indeks pozitiven, pomeni, da ima padavinski
režim sredozemske značilnosti, v kolikor pa je negativen, pomeni, da ima padavinski
režim celinski značaj. Višje kot so vrednosti indeksa, močnejši je sredozemski značaj
padavin, in obratno, nižje kot so vrednosti, močnejša je celinskost padavin (Ogrin,
1996). V tem primeru sta bila izračunana indeksa na obeh postajah pozitivna.
Primerjava povprečnih mesečnih višin padavin med obdobjema 1961-1990 in 19812010, je pokazala, da se je količina padavin povečevala v septembru, oktobru in
decembru, zmanjševala pa v mesecih od januarja do julija. Padavine so se najbolj
zmanjšale v prvih dveh mesecih v letu, in sicer od 25 do 30 %, nekoliko manj pa
spomladi, ko jih je bilo le od 10 do 17 % manj. Največje zvišanje padavin je opaziti v
mesecu decembru, ko so se padavine v Solčavi povišale za 18 %, v Logarski dolini pa
za 24 %. Nekoliko manj pa so se povišale, od 5 do 11 %, v septembru in oktobru. V
mesecu novembru, ko nastopi jesenski višek, pa so se padavine zmanjšale za 5 %
(Logarska dolina) oziroma za 10 % (Solčava). To pa zaradi tega, ker se je padavinski
višek pomaknil bolj v sredino jeseni. Zaradi opisanih sprememb v padavinskih režimih
izbranih postaj sta se znižala oba padavinska maksimuma, jesenski višek pa se je
poleg tega še premaknil bolj v oktober, ravno tako sta se znižala tudi oba nižka, še
posebej to velja za zimski minimum. Poleg tega pa se je poletni sekundarni nižek,
zaradi premika jesenskega viška, pomaknil v sredino poletja.
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Graf 10: Letni padavinski režim v

obdobjih 1961-1990 in 1981-2010 za

obdobjih 1961-1990 in 1981-2010 za

padavinsko postajo Logarska dolina.

padavinsko postajo Solčava.
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Že prej omenjeni indeks mediteranskosti padavin je v obdobju 1961-1990 na postaji
Logarska dolina imel vrednost 2,52, na postaji Solčava pa 0,39. Na obeh postajah sej
je vrednost indeksa povečala, in sicer v Solčavi na 1,6, v Logarski dolini pa na 4,99,
kar nakazuje, da so padavine povečale svoj mediteranski značaj.
Skupna povprečna letna količina padavin se je od leta 1961 do 2010 na obeh postajah
zmanjšala za okoli 11 %, ampak trenda statistično nista značilna, saj imata oba skoraj
7 % tveganje in zelo nizek korelacijski koeficient (r=-0,26).
4.2.2. Postaje z zmernocelinskim padavinskim režimom
Od izbranih padavinskih postaj na preučevanem območju jih ima kar šest
zmernocelinski padavinski režim, za katerega je značilen poletni primarni višek
padavin. To so postaje Šentjur, Vitanje, Laško, Velenje, Celje in Mozirje. V poglavju
so predstavljeni analizirani podatki vseh postaj, medtem ko so vključeni grafični prikazi
le za nekatere postaje.
Primerjava povprečnih mesečnih padavin med obdobjema 1961-1990 in 1981-2010 je
pokazala podobne rezultate kot pri zmernosredozemskem padavinskem režimu, torej
zmanjševanje količine padavin v prvi polovici leta ter v novembru in povečevanje
količine padavin v drugi polovici leta. Največji padec padavin se je na vseh postajah
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zgodil v januarju (od 12 do 19 %) in aprilu (od 14 do 17 %), sledita jima maj in
november, kjer so se padavine znižale med 5 in 10 %. Zmanjšanje padavin v februarju
in juliju se zelo razlikuje od postaje do postaje, saj ta znašala od 1 % do 18 %. V marcu
in juniju pa so ostale padavine skoraj nespremenjene oziroma so rahlo upadle –
maksimalen padec je bil za 8 % (junij v Mozirju). Največje povečanje količine padavin
je opaziti v oktobru (od 16 do 22 %), sledita pa mu december (od 7 do 17 %) in
september (od 8 do 15 %). V avgustu pa je na postajah Vitanje, Velenje (Graf 12) in
Mozirje opaziti rahlo povečanje padavin (za 4 ali 8 %), medtem ko je na postajah Celje,
Šentjur (Graf 11) in Laško opaziti rahlo zmanjšanje padavin (za 1 ali 3 %).
Zaradi zgoraj opisanih sprememb so se zgodile sledeče modifikacije padavinskih
režimov na vseh obravnavanih postajah. Primarni zimski nižek v januarju in februarju
je postal še bolj izrazit, medtem ko je slabo izrazit sekundarni nižek v oktobru povsem
izginil oziroma se v nekaterih primerih pojavlja kot rahel padec v juliju (Graf 11).
Jesenski sekundarni višek se je iz novembra premaknil v zgodnjo jesen, v nekaterih
primerih celo v pozno poletje. Primarni višek ostaja še vedno poleti, a se je reduciral
zgolj na mesec junij. Dejansko pa sta se v večini primerov oba viška združila v enoten
višek, ki se iz poletja nadaljuje še v zgodnjo jesen (september, oktober - Graf 12).
Graf 12: Letni padavinski režim v

obdobjih 1961-1990 in 1981-2010 za

obdobjih 1961-1990 in 1981-2010 za

padavinsko postajo Šentjur.

padavinsko postajo Velenje.
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Padavinski režim na vseh postajah ostaja tudi v obdobju 1981-2010 zmernocelinski,
saj imajo vse postaje še vedno negativen indeks mediteranskosti. Iz Preglednica 2
lahko razberemo, da se celinski značaj povsod zmanjšuje, kar je posledica
povečevanja padavin v jesenskem času. Na padavinski postaji Mozirje je značilnost
padavinskega režima že na meji z zmernosredozemskim.
Preglednica 2: Indeks mediteranskosti za padavinske postaje z zmernocelinskim
padavinskim režimom.
obdobje

Šentjur

Vitanje

Laško

Velenje

Celje

Mozirje

1961-1990

-4.08

-4.17

-3.61

-3.33

-3.04

-2.89

1981-2010

-2.30

-2.65

-2.34

-1.56

-1.29

-0.03

Vir podatkov: Pregled homogeniziranih …, 2016.
Skupna povprečna količina padavin se je v petdesetih letih od leta 1961 na vseh
padavinskih postajah zmanjšala za najmanj 4 % in največ 10 %. A je iz korelacijskega
koeficienta in procenta tveganja (Preglednica 3) dobro razvidno, da noben trend ni
statistično značilen. Opazi pa se tudi, da večji kot je padec količine padavin, vse bližje
je trend meji zaupnosti (5 %), ki bi ga definirala kot statistično značilnega.
Preglednica 3: Trendi spreminjanja padavin na postajah z zmernocelinskim
padavinskim režimom v obdobju 1961-2010.
postaja

trend
(%/50 let)

r korelacijski
koeficient

p vrednost
zaupnosti

Vitanje
-0.098
0.496
-4
Velenje
-0.119
0.404
-5
Laško
-0.141
0.323
-6.5
Celje
-0.159
0.266
-7
Šentjur
-8
-0.176
0.217
Mozirje
-0.234
0.099
-10
Vir podatkov: Pregled homogeniziranih …, 2016.
4.2.3. Postaje s spremenjenim padavinskim režimom
Kot že omenjeno, so v tem poglavju obravnavane padavinske postaje, katerim se je
glede na indeks mediteranskosti padavinski režim spremenil iz zmernocelinskega v
zmernosredozemskega. Izmed vseh preučevanih padavinskih postaj so bile takšne
Bele Vode, Jeronim in Gornji Grad.
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V splošnem tudi za te tipe padavinskih režimov velja, da se je povprečna mesečna
količina padavin med obdobjema 1961-1990 in 1981-2010 povišala v septembru,
oktobru in decembru ter znižala v mesecih od januarja do julija. Bolj natančna
preučitev podatkov pa pokaže manjša odstopanja. Največji padec padavin, ki je znašal
med 20 in 23 %, se je zgodil v januarju in februarju, razen na postaji Jeronim (Graf
14), kjer so se padavine zmanjšale zgolj za 14 in 17 %, kar je isto kot v aprilu in
maju. Na ostalih dveh postajah so se padavine v aprilu in maju padavine zmanjšale
le za od 10 do 14 %. Za največ 10 % se je višina padavin zmanjšala v marcu, juniju,
juliju in novembru. Padavine so se za 16 in 18 % zvišale v decembru, kar je največ
na teh postajah. Sledijo mu september in oktober z od 5 do 14 % zvišanjem.
Padavine v avgustu pa, tako kot pri drugih padavinskih režimih, v nekaterih primerih
naraščajo (
Graf 13, Graf 15), v drugih pa padajo (Graf 14).
Graf 14: Letni padavinski režim v

obdobjih 1961-1990 in 1981-2010 za

obdobjih 1961-1990 in 1981-2010 za

padavinsko postajo Bele Vode.

padavinsko postajo Jeronim.
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V spremenjenem padavinskem režimu sta jesenski in poletni višek približno
enakovredna. Poletni višek ostaja v juniju, jesenski pa se je prestavil iz novembra v
sredino ali začetek jeseni. Za razliko od zmernocelinskega padavinskega režima iz
obdobja 1981-2010, je pri tem tipu padavinskega režima sekundarni julijski nižek
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nekoliko bolj izražen. Januarski primarni nižek pa se je ravno tako kot pri ostalih
primerih še dodatno znižal in postal še bolj izrazit.
Graf 15: Letni padavinski režim v obdobjih 1961-1990 in 1981-2010 za padavinsko
postajo Gornji Grad.
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Vir podatkov: Pregled homogeniziranih …, 2016.
Indeks meditedanskosti je pri obravnavanih padavinskih postajah spremenil predznak
iz negativnega v pozitivnega, kar pomeni, da so padavine dobile bolj mediteranski
značaj. Že v obdobju 1961-1990 so imeli indeksi na teh postajah dokaj majhno
negativno vrednost (Bele Vode: -0,86, Jeronim: -0,79, Gornji Grad: -0,39), v sledečem
tridesetletnem obdobju pa so vsi indeksi presegli vrednost 1 (Bele Vode: 1,22,
Jeronim: 1,07, Gornji Grad: 1,44).
Preglednica 4: Trendi spreminjanja padavin na postajah s spremenjenim
padavinskim režimom v obdobju 1961-2010.
postaja

trend
(%/50 let)

r korelacijski
koeficient

p vrednost
zaupnosti

Bele Vode
-0.163
0.254
-7
Jeronim
-0.182
0.202
-8
Gornji Grad
-0.316
0.024
-12
Vir podatkov: Pregled homogeniziranih …, 2016.
Iz preglednice Preglednica 4 je razviden negativen trend povprečne letne količine
padavin med letoma 1961 in 2010 za vse tri izbrane postaje. Na postajah Bele Vode
in Jeronim je ta trend statistično neznačilen, tako kot za vse padavinske postaje doslej.
Medtem ko je Gornji Grad postaja z najvišjim procentom znižanja količine padavin
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(12 %) in edina postaja s statistično značilnim trendom, ki sicer ima 2,4 % tveganje,
ampak tudi precej nizek korelacijski koeficient.
Ravno tako kot za celotno Slovenijo tudi na obravnavanem območju letna količina
padavin ne nakazuje očitnega trenda, čeprav se na vseh nagiba v negativno smer.
Primerjava mesečnih količin padavin med obdobjema je pokazala, da je jesenski višek
padavin večji, medtem ko je v ostalih letnih časih opazen upad količine padavin. A ker
obravnavano območje leži na prehodu enega režima v drugega, se v nekaterih letnih
časih, kjer je opazen upad padavin, pojavljajo manjša odstopanja. Tako količina
padavin v zimskih mesecih na postajah z zmernocelinskim padavinskim režimom ne
upada, ampak bolj ali manj stagnira. Poleti pa se upad količine padavin spreminja od
postaje do postaje. Na nekaterih postajah količina padavin skoraj povsem stagnira,
medtem ko je na ostalih postajah zaznati večji upad količine padavin (Dolinar,
Vertačnik, 2010).

4.3. SPREMINJANJE SNEŽNE ODEJE
Glavni namen preučevanja snežne odeje je bil ugotoviti, kako in koliko vpliva
spreminjanje snežnih padavin na rečne režime vodotokov v Posavinju, poudarek je bil
predvsem na vplivu snežne retinence. Zato se izbrane padavinske postaje nahajajo
večinoma v povirnih delih vodotokov Posavinja. Te postaje so Podolševa, Mozirje,
Solčava, Logarska dolina, Črnivec, Jeronim, Zgornji Razbor, Bele Vode, Vitanje in
Lukanja. Pri analizi snežne odeje so bili uporabljeni podatki o povprečni mesečni višini
snega ter povprečni letni višini snega, ki je bila izračunana iz mesečnih višin snega.
Na podlagi teh podatkov so prikazani rezultati o letnem nihanju snega ter trendih
spreminjanja letne višine snega v izbranem petdesetletnem obdobju.
Primerjava povprečne mesečne višine snega med obdobjema 1961-1990 in 19812010 je pokazala, da se je na vseh postajah za vse mesece (razen redkih izjem – Graf
18: Podolševa – oktober) višina znižala. V nekaterih primerih so se najvišje vrednosti

znižale skoraj za 40 % (Graf 17, Mozirje - januar). V obdobju 1961-1990 je bila višina
snežna odeje največja v januarju in februarju. Mesec z maksimalno povprečno višino
snega je bil na vseh postajah februar, razen v Vitanju, Lukanji in Mozirju, kjer je to bil
januar. V primerjavi z januarjem je marec imel precej nižjo povprečno višino snega
(Graf 16). V naslednjem obravnavanem tridesetletnem obdobju (1981-2010) je mesec
z najvišjo povprečno višino snega še vedno isti. Razen na postajah Vitanje in Lukanja

33

kjer je mesec z maksimalno višino snega postal ravno tako februar. Razlike med
povprečno višino snega v januarju in marcu pa so se toliko zmanjšale, da jih na
nekaterih postajah skoraj ni več. Na postaji Bele Vode je višina snega v marcu celo
presegla januarsko višino snega.
Graf 16: Povprečna mesečna višina snega v obdobjih 1961-1990 in 1981-2010 na
padavinski postaji Lukanja.
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Vir podatkov: Pregled homogeniziranih …, 2016.
Poseben primer sta padavinski postaji Mozirje in Podolševa. Prva izmed njiju je
najnižje ležeča postaja, izmed vseh desetih obravnavanih, Podolševa pa je najvišje
ležeča postaja.
Postaja Mozirje leži na nadmorski višini 347 m in ima najnižje vrednosti povprečnih
višin snega. Na tej postaji ostane tudi v obdobju 1981-2010 mesec z maksimalno
višino snega januar, ampak se iz grafa 17 lahko razbere, da se je vrednost v januarju
znižala skoraj za 40 % in je postala skoraj enakovredna februarski vrednosti, ki se je
znižala le za okoli 20 %. Snežnih padavin v marcu pa je že tako malo, da jih ne
moremo primerjati s tistim v januarju, kot je to bilo možno na ostalih postajah.
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Graf 17: Povprečna mesečna višina snega v obdobjih 1961-1990 in 1981-2010 na
padavinski postaji Mozirje.
Višina snega (cm)

10

5

0
okt

nov

dec

jan

1961-1990

feb

mar

apr

maj

1981-2010

Vir podatkov: Pregled homogeniziranih …, 2016.
Zaradi lege na 1247 m nadmorske višine ima padavinska postaja Podolševa (Graf 18)
tudi nekoliko različne karakteristike. Visoka nadmorska lega precej podaljša sezono
snežnih padavin v november in april. V tem primeru je bila višina snega že v prvem
obravnavanem obdobju v marcu skoraj enakovredna februarski. V obdobju od 1981
do 2010 pa povprečna višina v marcu krepko presega tisto v februarju, saj se je višina
snega v februarju znižala za slabih 17 cm, v marcu pa zgolj za 11 cm. Primerjava
višine snega med aprilom in decembrom pokaže, da se je razlika med njima v obdobju
1981-2010 povečala, zaradi večjega znižanja višine snega v aprilu.
Graf 18: Povprečna mesečna višina snega v obdobjih 1961-1990 in 1981-2010 na
padavinski postaji Podolševa.
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Vir podatkov: Pregled homogeniziranih …, 2016.
Analiza spreminjanja povprečne višine snežnih padavin od leta 1961 do leta 2010 je
pokazala, da je trend na vseh obravnavnih postajah negativen. V tem obdobju se je
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višina padavin znižala od 1 do 13,5 cm (Preglednica 5). Odvisno od celotne količine
snežnih padavin na neki postaji predstavljajo ta znižanja zelo različne deleže. Za
sedem postaj s statistično značilnim trendom zniževanja (v preglednici 5 odebeljeno
zapisane) to pomeni od 48 % do skoraj 68 % znižanje, medtem ko za tri postaje s
statistično neznačilnim trendom znižanja (v preglednici 5 poševno zapisane) to
predstavlja znižanje za manj kot 48 %. Iz preglednice 5 je moč razbrati, da imajo
statistično značilni trendi dokaj nizek korelacijski koeficient, kar pomeni, da je med
spremenljivkama šibka povezava, a vendar obstaja. Tveganje pa se giba med 4,5 in
0,5 %.
Preglednica 5: Trendi spreminjanja snežnih padavin za obravnavane padavinske
postaje.

trend snežnih padavin
(cm/50 let)
Podolševa
-13.5 (-60,7 %)
Lukanja
-4 (-50,4 %)
Mozirje
-1.5 (-61,8 %)
Zgornji Razbor
-4 (-48,2 %)
Logarska dolina
-6 (-55,2 %)
Solčava
-5 (-67,6 %)
Črnivec
-3 (-56,6 %)
Jeronim
-3 (-47,9 %)
Bele Vode
-2.5 (-31,4 %)
Vitanje
-1(-48 %)
postaja

korelacijski
koeficient
0.352
0.335
0.331
0.282
0.32
0.388
0.302
0.271
0.169
0.229

p vrednost
zaupnosti
0.011
0.016
0.018
0.045
0.022
0.005
0.031
0.054
0.236
0.105

Vir podatkov: Pregled homogeniziranih …, 2016.
Za prikaz trendov spreminjanja povprečne višine snega so bili izdelani grafi, ki
prikazujejo odstopanje povprečnih letnih višin snega od povprečne vrednosti
izračunane za celotno obdobje med 1961-2011. Ugotovitve bodo na tem mestu
predstavljene zgolj za primer padavinske postaje Solčava, a značilnosti veljajo za vse
postaje s statistično značilnim trendom. Pri postajah s statistično neznačilnim trendom
ni opaziti takšnih odstopanj.
Iz grafa 19 lahko razberemo, da je bilo več odstopanj do leta 1988 v pozitivno smer,
torej je bila povprečna višina snega v večini let večja od obdobnega povprečja. Od leta
1988 naprej so bila v Solčavi odstopanja v pozitivno smer zgolj štiri (na nobeni postaji
pa ne presegajo število šest), vsa ostala so odstopala v negativno smer. Poleg tega
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odstopanja v pozitivno smer redko dosežejo vrednosti pred letom 1988. Na postaji
Solčava je samo leto 2006 dosegalo tako visoke vrednosti, da sodi med pet
maksimalnih odstopanj v pozitivno smer.
Graf 19: Odklon letnih višin snega od povprečja obdobja 1961-2011 za padavinsko
postajo Solčava.
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Vir podatkov: Pregled homogeniziranih …, 2016.

4.4. ZNAČILNOSTI SPREMINJANJA PODNEBJA POSAVINJA
Po izvedeni analizi podnebja Posavinja od leta 1961 do danes lahko povzamemo
naslednje značilnosti, ki veljajo za to časovno obdobje:
-

Zvišanje temperature zraka: Na obravnavanem območju se je povprečna
temperatura zraka zviševala s trendom od 1,7 do 2 °C v času petdesetih letih.
Ravno tako so se tudi maksimalne in minimalne temperature zvišale za 1,8 °C
v obdobju petdesetih let. Temperature so se najbolj zvišale v poletnih mesecih,
maju in v nekaterih primerih tudi v januarju, najmanj pa v februarju, septembru
in novembru. Zaradi različnih povišanj temperatur, so se povečala tudi letna
temperaturna amplitudna nihanja.

-

Odstopanje od kriterijev uvrstitve v podnebne tipe: Po Ogrinovih kriterijih
spadajo med zmernocelinsko podnebje območja s povprečno temperaturo
najhladnejšega meseca med 0 in –3 °C ter temperaturo najtoplejšega meseca
med 15 in 20 °C (Ogrin, 1996). V obdobju med letoma 1981 in 2010 ali 2005
dosegajo januarske temperature vrednosti med -0,7 in 0 °C, julijske pa
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vrednosti med 19,7 in 19,9 °C. Torej v nekaterih primerih dosegajo že zgornjo
mejo, ki jih loči zmernocelinsko podnebje od zmernosredozemskega.
-

Spreminjanje padavinskih režimov: Mesečna količina padavin se je zvišala
v septembru, oktobru in decembru. Pri zmernosredozemskem padavinskem
režimu in spremenjenem padavinskem režimu so se padavine najbolj povečale
v decembru, pri zmernocelinskem pa v oktobru. V vseh ostalih mesecih se je
količina padavin zmanjšala (razen v avgustu, za katerega ni značilen niti
pozitiven niti negativen trend). Največji padec se je zgodil v mesecu januarju,
pri

zmernosredozemskem

padavinskem

režimu

in

spremenjenem

padavinskem režimu tudi v februarju, medtem ko se je pri zmernocelinskem
zgodil tudi v aprilu. Posledica teh sprememb je premik sekundarnega
jesenskega viška. Pri zmernocelinskem režimu se je ta pomaknil v zgodnjo
jesen ali celo pozno poletje, zaradi česar se v nekaterih primerih pojavlja kot
podaljšek primarnega poletnega viška, pri zmernosredozemskem se je
pomaknil bolj proti oktobru, medtem ko se je pri spremenjenem padavinskem
režimu pomaknil v september.
-

Povečevanje mediteranskosti padavin: Glede na indeks mediteranskosti
padavine na celotnem območju zgubljajo celinske značilnosti in/ali pridobivajo
mediteranske značilnosti. V nekaterih primerih se je padavinski režim celo
spremenil iz zmernocelinskega v zmernomediteranskega in to na območjih, ki
nakazujejo na pomik meje med tema dvema režimoma proti vzhodu.

-

Statistično neznačilni trendi zniževanja količine padavin: Ne glede na
opazne razlike v padavinskih režimih med obravnavanima časovnima
obdobjema, trendi zniževanja količine padavin za območje Posavinja niso
statistično značilni in jih zato ne moremo obravnavati kot eno izmed značilnosti
spreminjanja podnebja v Posavinju. Lahko pa vsekakor trdimo, da je na
območju opazna rahla tendenca k zmanjševanju količine padavin.

-

Nižanje povprečne višine snega: Trendi zniževanja povprečne višine snega
so večinoma statistično značilni in od leta 1961 do leta 2010 nakazujejo
znižanje povprečne višine snega med 48 do 68 %. Poleg tega se je znižala tudi
višina snega za vsak mesec posebej, v nekaterih primerih tudi do 40 %.

-

Sprememba letne razporeditve snežne odeje: Povprečna višina snega se je
najbolj zmanjšala v januarju, kar je vplivalo tudi na razporeditev snežne odeje
preko leta. Januarska višina snega, ki je bila prej bližje februarskemu višku, se
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je toliko znižala, da se je približala marčevskim vrednostim. Razlog za takšen
padec januarskih vrednosti bi lahko pripisali visokemu dvigu povprečnih
temperatur zraka v tem mesecu.
-

Razlika v snežnih padavinah pred in po letu 1988: Odstopanje letnih višin
snega od petdesetletnega povprečja pokaže, da so pred letom 1988 višine
snega dosegale večinoma vrednosti nad povprečjem, po tem letu pa so
vrednosti večinoma pod povprečjem, kar očitno kaže na zmanjšanje snežnih
padavin po letu 1988.
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5. HIDROGRAFIJA POSAVINJA IN NJENO SPREMINJANJE
Kot že omenjeno je Posavinje največje slovensko porečje, ki v celoti leži v Sloveniji,
ter je del črnomorskega povodja. Savinja je poleg Save, Drave in Kolpe edina še
slovenska reka, katere dolžina toka preseže 100 km (101,75 km), ter tretji od pritokov
Save po velikosti porečja. Na porečje Savinje odpade 17 % ozemlja porečja Save ali
že omenjenih 1848 km2. Zaradi odtočnih značilnostih Savinje ima njeno porečje na
visoke vode Save največji vpliv, večji od ostalih pritokov, pri katerih so visoke vode
zadrževane. Povprečna gostota rečne mreže Savinje je 1,58 km/km2, kar je malo nad
slovenskim povprečjem (1,3 km/km2), a med posameznimi pritoki ta zelo variira
(Kolbezen, Pristov, 1998).
Tako kot druge geografske značilnosti se tudi reke in njihovi pretočni režimi zelo
razlikujejo med seboj. Po Hrvatinu (1998) spadajo pretočni režimi rek v Posavinju v
štiri različne tipe:
-

dinarsko-alpski dežno-snežni režim

-

alpski dežno-snežni režim

-

alpski sredogorski snežno-dežni režim

-

alpski visokogorski snežno-dežni režim

Dinarsko-alpski dežno-snežni režim
V skupino rek z dinarsko-alpskim dežno-snežnim režimom v Posavinju spadata Bolska
in Voglajna. Režim je značilen za stik dinarskega in alpskega sveta, kjer prevladuje
zmernokontinentalno podnebje osrednje Slovenije. Glavni pretočni višek nastopi
marca ali aprila, ko se vrednosti mesečnih pretočnih količnikov gibljejo od 1,22 do
1,52. Drugotni višek nastopi novembra ali decembra z mesečnimi pretočnimi količniki
od 1,12 do 1,33. Najmanj vode je avgusta, ko se mesečni pretočni količniki spustijo na
vrednosti od 0,50 do 0,71. Ob drugotnem nižku januarja ali februarja je vode precej
več in se močno približa letnemu povprečku. Mesečni pretočni količniki kolebajo od
0,88 do 1,08. Nadpovprečna količina vode je običajno med februarjem in aprilom ter
novembra in decembra, podpovprečna med majem in oktobrom. Januarja se pretoki
približajo letnemu povprečju (Hrvatin, 1998).
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Alpski dežno-snežni režim
V skupino rek z alpskim dežno-snežnim režimom so se uvrstile Dreta, Paka in Savinja
pri Laškem. Režim je značilen za nižje predele alpskega sveta, kjer prevladuje
zmernokontinentalno podnebje osrednje Slovenije. Glavni pretočni višek nastopi
aprila, ko se vrednosti mesečnih pretočnih količnikov gibljejo od 1,24 do 1,49. Drugotni
višek nastopi novembra z mesečnimi pretočnimi količniki od 1,23 do 1,31. Najmanj
vode je avgusta, ko se mesečni pretočni količniki spustijo na vrednosti od 0,64 do 0,72.
Ob drugotnem nižku januarja ali februarja mesečni pretočni količniki kolebajo od 0,81
do 0,94. Nadpovprečna količina vode je običajno med marcem in junijem ter novembra
in decembra, podpovprečna med julijem in septembrom. Oktobra se pretoki približajo
letnemu povprečju (Hrvatin, 1998).
Alpski sredogorski snežno-dežni režim
V skupini rek z alpskim snežno-dežnim režimom sta na obravnavanem območju
Savinja pri Nazarjah in Lučnica. Režim je značilen za sredogorski alpski svet, kjer
prevladuje podnebje nižjega gorskega sveta Slovenije. Glavni pretočni višek nastopi
aprila ali izjemoma maja, ko se vrednosti mesečnih pretočnih količnikov gibljejo od
1,27 do 1,81. Drugotni višek nastopi novembra z mesečnimi pretočnimi količniki od
1,06 do 1,47. Zimski in poletni nižek sta izenačena. Januarja in februarja se mesečni
pretočni količniki spustijo na vrednosti od 0,66 do 0,75. Ob avgustovskem nižku pa
kolebajo mesečni pretočni količniki od 0,61 do 0,90. Nadpovprečna količina vode je
običajno med aprilom in junijem ter novembra, podpovprečna med julijem in
septembrom ter od decembra do marca. Oktobra se pretoki približajo letnemu
povprečju (Hrvatin, 1998).
Alpski visokogorski snežno-dežni režim
V tip z alpskim visokogorskim snežno-dežnim režimom spada Savinja pri Solčavi.
Režim je značilen za visokogorski alpski svet, kjer prevladuje podnebje višjega
gorskega sveta Slovenije. Glavni pretočni višek nastopi maja ali celo junija, ko se
vrednosti mesečnih pretočnih količnikov gibljejo od 1,45 do 1,94. Drugotni višek
nastopi novembra z mesečnimi pretočnimi količniki med 1,13 in 1,38. Najmanj vode je
januarja in še pogosteje februarja, ko se mesečni pretočni količniki spustijo na
vrednosti od 0,42 do 0,69. Ob drugotnem nižku avgusta mesečni pretočni količniki
kolebajo od 0,70 do 0,97. Nadpovprečna količina vode je običajno med aprilom in
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junijem ter oktobra in novembra, podpovprečna avgusta ter od decembra do marca.
Julija in septembra se pretoki večine rek približajo letnemu povprečju (Hrvatin, 1998).
Poudariti je potrebno, da zgoraj opisani pretočni režimi veljajo za podatke iz obdobja
med letoma 1961 in 1990. Medtem so se pretočni režimi v naslednjem obravnavanem
obdobju (1681-2010), zaradi že opisanih podnebnih sprememb, toliko spremenili, da
se je tudi njihova tipologija spremenila. Namesto v zgoraj opisane skupine, sodijo reke
v Posavinju v sledeče štiri kategorije: alpski snežno-dežni režim, alpski dežno-snežni
režim, dinarski dežno-snežni režim in panonski dežno-snežni režim (Frantar, Hrvatin,
2005). Posamezne spremembe hidroloških režimov so podrobno opisane v
poglavju 5.1.
V nadaljevanju bo predstavljeno spreminjanje pretočnih režimov na Savinji in njenih
petih pritokih (Lučnici, Dreti, Bolski, Paki, Voglajni s Hudinjo), za katere so bili dostopni
čim bolj homogeni podatki s časovnim nizom daljšim od 45 let. Poleg tega pa bodo
predstavljeni še trendi spreminjanja pretokov (nizkih, srednjih in visokih) ter značilnosti
spreminjanja temperature vode na Savinji.

5.1. SPREMINJANJE PRETOČNIH REŽIMOV
Pretočni režim opisuje povprečno gibanje pretoka reke preko leta. Najpomembnejši
dejavniki, ki ga oblikujejo, so podnebje, relief, kamninska podlaga, prst, rastlinstvo in
človek. V Sloveniji ima največji vpliv na spreminjanje rečnega pretoka podnebje, saj je
ta odvisen predvsem od letne razporeditve padavin, temperatur zraka in trajanja
snežne odeje. V tem poglavju bodo poleg sprememb pretočnih režimov, ki so se na
izbranih vodomernih postajah zgodile med obdobjema 1961-1990 in 1981-2010,
opisane tudi hidrografske značilnosti vseh preučevanih vodotokov v porečju.
5.1.1. Savinja
Savinja je glavna vodna žila, po kateri sta porečje in rečna dolina dobili ime. Reka
izvira v krnici pod Okrešljem in kmalu za tem pada 90 m globoko v Logarsko dolino
kot slap Rinka ter ponikne v prodnato dno doline. Ponovno pride na površje čez
približno 5 kilometrov v izviru potoka Črna (v tako imenovanem drugem izviru Savinje)
in se po kakšnem kilometru združi s potokom Jezera, ki priteče iz Matkovega kota, ter
šele od tam naprej teče pod imenom Savinja. Svojo pot nadaljuje sprva po Zgornji
Savinjski dolini, nato po naselju Letuš teče po Spodnji Savinjski dolini, od Celja naprej
pa se po ozki dolini prebija prečno skozi Posavsko hribovje vse do izliva v Savo pri
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Zidanem Mostu. Od drugega izvira v Logarski dolini do izliva se Savinja spusti za več
kot 550 m nadmorske višine (strmec 5,4 m/km), ob upoštevanju še prvega izvira pri
slapu Rinka pa premaga več kot 1150 m nadmorske višine (strmec 11,3 m/km) (Natek,
Natek, 2008; Lenarčič, 2011). Specifični odtok Savinje v zgornjem toku (postaji
Solčava in Nazarje) znaša približno 36,5 l/s na km2, v spodnjem toku pri postaji Laško
pa pade na slabih 25 l/s/km2. Odtočni količnik, ki predstavlja delež padavin v
hidrografskem zaledju vodomerne postaje, ki odteče z vodotokom, se giblje med 55 in
65 %. Velika nihanja med visokimi, srednjimi in nizkimi vodami nakazujejo na
hudourniške poteze vodotoka. Razmerja med pretoki na Savinji, ki znašajo 1:23:863
na postaji Solčava, 1:8:289 na postaji Nazarje in 1:10:335 na postaji Laško, potrjujejo
njen hudourniški značaj (Kolbezen, Pristov, 1998). Zaradi hudourniškega značaja,
reka poplavno ogroža več območij tako v zgornjem kot v srednjem in spodnjem delu
porečja. Večji levi pritoki Savinje so Ljubnica, Paka, Ložnica, Voglajna s Hudinjo,
Lahomnica in Gračnica, večji desni pritoki pa Lučnica, Dreta, Bolska in Rečica (Natek,
Natek, 2008).
Hidrogrami za Savinjo so bili izdelani na vodomernih postajah Solčava, Nazarje, Laško
in Veliko Širje. Na prvih treh postajah smo med seboj primerjali pretočne režime iz
obdobja 1961-1990 in obdobja 1981-2010, medtem ko je bilo na postaji Veliko Širje
drugo tridesetletno obdobje podaljšano do leta 2013, saj podatkov za tri leta ni bilo na
razpolago.
Za Savinjo je značilno, da vzdolž toka spreminja pretočni rečni režim. V obdobju med
letoma 1961 in 1990 se njen pretočni režim spremeni iz alpskega visokogorskega
snežno-dežnega režima pri Solčavi, preko alpskega sredogorskega snežno-dežnega
režima pri Nazarjah, do alpskega dežno-snežnega pri Laškem. Po novejši razdelitvi
Frantarja in Hrvatina (2005), ki že upošteva vpliv podnebnih sprememb na pretoke rek
v zadnjih desetletjih, pa pretočni režimi na Savinji spadajo v zgolj dve skupini. Pri
Solčavi ima reka alpski snežno-dežni režim, na ostalih vodomernih postajah pa alpski
dežno-snežni režim.
Iz hidrograma za Savinjo na vodomerni postaji Solčava je pri primerjavi obeh
obravnavanih tridesetletnih obdobij razvidno nižanje pretokov med februarjem in
septembrom – največje med aprilom in julijem –, zvišanje pa v oktobru, novembru in
decembru – največje v decembru. Novembrski jesenski višek je v obdobju med letoma
1981-2010 postal primarni višek z mesečnim pretočnim količnikom, ki dosega
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vrednost 1,69 (prej 1,31). Spomladanski višek pa se je posledično spremenil v
sekundarnega z vrednostmi mesečnih pretočnih količnikov 1,31 (prej 1,56) ter poleg
maja zavzema tudi april, saj imata meseca iste povprečne vrednosti pretokov. V času
obeh nižkov se je višina pretoka znižala, in sicer vrednost mesečnega pretočnega
količnika v avgustu se je znižala iz 0,75 na 0,62, ob zimskem nižku pa iz 0,59 na 0,45.
Glavni zimski nižek se je poleg tega še prestavil iz januarja na februar.
Graf 20: Hidrogram za Savinjo pri Solčavi (obdobji 1961-1990 in 1981-2010).
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Vir podatkov: Mesečne statistike, 2016.
Na vodomerni postaji Solčava se je pretočni režim spremenil iz alpskega
visokogorskega snežno-dežnega režima v alpski snežno-dežni režim. Tip zajema
reke, ki imajo primarni višek maja in sekundarnega v oktobru ali novembru ter primarni
nižek februarja in sekundarnega v avgustu ali septembru. Obravnavana vodomera
postaja v primerjavi z ostalimi slovenskimi vodotoki, ki spadajo v ta režim, predstavlja
posebnost, saj iz hidrograma lahko razberemo, da jesenski višek presega
spomladanskega (Frantar, Hrvatin, 2005). S tem se že bolj približuje značilnostim
dežno-snežnim režimov. Poleg tega pa med nižki ni tako velike razlike, ampak sta
skoraj izenačena.
Primerjava pretočnih režimov na Savinji pri Nazarjah med obdobjema 1961-1990 in
1981-2010 pokaže na znižanje pretokov v mesecih od januarja do julija in zvišanje
pretokov od septembra do decembra. Pretok se je najbolj znižal v mesecu maju,
najbolj zvišal pa v decembru. Spremembe pretokov so povzročile izenačenje obeh
viškov in manjšo poglobitev februarskega nižka, ki s tem postane primarni nižek.
Mesečni pretočni količnik v novembru se iz 1,25 poveča na 1,4, medtem ko se aprilski
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zniža iz 1,48 tudi na vrednost 1,4. Avgustovski mesečni pretočni količnik je z
vrednostjo 0,69 ostal skoraj nespremenjen, februarski količnik pa sej je znižal iz 0,7
na 0,55.
Graf 21: Hidrogram za Savinjo pri Nazarjah (obdobji 1961-1990 in 1981-2010).
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Vir podatkov: Mesečne statistike, 2016.
V primeru pretočnega režima Savinje pri Nazarjah se je ta po Frantarju in Hrvatinu
(2005) spremenil iz alpskega sredogorskega snežno-dežnega v alpski dežno-snežni
režim. Zanj je značilno, da sta izenačena tako spomladanski in jesenski višek kot tudi
zimski in poletni nižek (graf 21).
Graf 22: Hidrogram za Savinjo pri Laškem (obdobji 1961-1990 in 1981-2010).
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Vir podatkov: Mesečne statistike, 2016.
Iz hidrogramov Savinje na vodomernih postajah Laško (graf 22) in Veliko Širje (graf
23), ki primerjata pretoke iz obdobja 1961-1990 z obdobjem 1981-2010 (ali 1981-
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2013), je razvidno znižanje pretokov med januarjem in avgustom ter v novembru in
manjši dvig pretokov v septembru, oktobru in decembru. Največji padec pretokov se
je zgodil v aprilu in maju, večji dvig pa v decembru. Na obeh vodomernih postajah se
je glavni višek iz aprila prestavil na november. Na postaji Veliko Širje so se vrednosti
pretokov obeh viškov med letoma 1981-2010 skoraj izenačile, na postaji Laško pa sta
ohranila enako razliko. Glavni nižek še vedno ostaja v avgustu, a se je zimski nižek
toliko zmanjšal, da sta postala skoraj povsem izenačena. Mesečni pretočni količniki v
avgustu so z vrednostjo 0,68 ostali skoraj nespremenjeni, pri zimskem nižku pa so iz
0,85 (v januarju) padli na vrednost 0,75 (v februarju). Ob viških so se vrednosti
količnikov spremenile iz 1,37 na 1,24 (Veliko Širje) in 1,21 (Laško) v mesecu aprilu ter
iz 1,25 na 1,35 (Laško) in 1,31 (Veliko Širje) v mesecu novembru.
Graf 23: Hidrogram za Savinjo pri Velikem Širju (obdobji 1961-1990 in 1981-2013).
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Vir podatkov: Mesečne statistike, 2016.
Pretočna režima na obeh vodomernih postajah sta po novejši klasifikaciji (Frantar,
Hrvatin, 2005) razvrščena v skupino alpski dežno-snežni režim. Pri primerjavi s
Hrvatinovo razdelitvijo iz leta 1998 opazimo, da je tip sicer ohranil isto ime, a so se
karakteristike povsem spremenile, saj tip zavzema reke, ki so po prejšnji razdelitvi
sodile v dva različna tipa (alpski sredogorski snežno-dežni režim in alpski dežnosnežni režim).
5.1.2. Lučnica
Lučnica je desni pritok Savinje, ki se vanjo izliva pri naselju Luče. Vodotok izvira v
Podvolovljeku in teče po istoimenski ledeniški dolini. Večji pritoki Lučnice so Lučka
Bela, Brložnica, Petkov in Repov graben v povirnem delu, nekoliko nižje pa vanjo
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priteče še Rogačnikov graben. Gostota rečne mreže v porečju Lučnice je precej
majhna, saj znaša le 1 km/km2. Z razliko od gostote rečne mreže ima vodotok pri
Lučah precej visok specifični odtok, saj z enega kilometra v povprečju odteče več kot
42 litrov v sekundi, in odtočni količnik, saj iz območja povprečno odteče slabih 70 %
padavin (Kolbezen, Pristov, 1998). Lučnica ima tako kot Savinja hudourniški značaj,
a zaradi manjše količine vode in ozke doline nima večjih naplavnih ravnic, zato so tudi
poplave manj uničujoče (Komac, Natek, Zorn, 2008).
Edina vodomerna postaja na Lučnici se nahaja v naselju Luče malo pred izlivom reke
v Savinjo, ki deluje že od leta 1955. Pri analizi te postaje sta bili, zaradi pomanjkljivih
podatkov do leta 1990 (v tridesetletnem nizu od leta 1961 do 1990 so izpuščeni
podatki za šest let), med seboj primerjani petindvajsetletni obdobji od leta 1962 do leta
1991 in od leta 1989 do leta 2013.
Graf 24: Hidrogram za Lučnico pri Lučah (obdobji 1962-1991 in 1989-2013).
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Vir podatkov: Mesečne statistike, 2016.
Hidrogram za Lučnico (vodomerna postaja Luče, graf 24), ki primerja obdobji 19621991 in 1989-2013, izkazuje zmanjšanje pretokov med januarjem in avgustom ter
povišanje vrednosti pretokov v vseh ostalih mesecih. Z zvišanjem mesečnega
pretočnega količnika iz 1,41 na 1,77 je jesenski višek postal primarni. Spomladanski
višek je torej postal sekundarni, saj se je njegov mesečni pretočni količnik znižal iz
1,57 na 1,35, poleg tega pa se je prestavil iz meseca maja v mesec april. V obdobju
med letoma 1962-1991 sta bila oba nižka precej izenačena (mesečni pretočni količnik
0,65 v februarju in 0,64 v avgustu), v primerjalnem obdobju pa je opazen padec
zimskega nižka. Njegov mesečni pretočni količnik se je namreč znižal iz 0,65 na 0,45,
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poleg tega se poletni nižek ni bistveno spremenil, kar je botrovalo, da je postal tudi
primarni nižek.
Pretočni režim Lučnice je po Hrvatinovi (1998) razdelitvi sodil v skupino alpski
sredogorski snežno-dežni režim. Novejša Frantar-Hrvatinova razdelitev (2005) pa
uvršča reko v alpsko dežno-snežni režim.
5.1.3. Dreta
Dreta izvira pod prelazom Črnivec, teče skozi Gornji Grad po Zadrečki dolini in se nato
pod gradom Vrbovec v Nazarjah kot desni pritok izliva v reko Savinjo. Reka Dreta je
eden izmed glavnih pritokov Savinje in je dolga 29 km (Nazarje, 2016). Skupaj z levimi
pritoki Mačkovec, Rogačnica, Kanolščica, Šokatnica in Lizavnica ter desnimi pritoki
Bočnica, Hudovinc, Voložnica, Mostni graben, Suha in Črni graben sestavlja 126 km2
veliko porečje. Ker južni del porečja predstavljata apnenčasti planoti Menina in
Dobrovlje, so desni pritoki krajši, pogosto zgolj močni kraški izviri. Vodotok na svojih
29 kilometrih premaga 556 m nadmorske višine, kar pomeni, da ima strmec večji od
19 m/km. Specifični odtok v porečju Drete je precej visok in znaša 42,3 l/s/km2, odtočni
količnik pa je s slabimi 80 % največji v celotnem Posavinju. Vzrok hitrega odtekanja
vode je visokem deležu neprepustnih kamnin v povirnem delu, ki ima tudi veliko
padavin in strma pobočja. Te reliefne značilnosti porečja in visoko razmerje med
visokimi, srednjimi in nizkimi pretoki (1:17:944) nakazujejo na vodotok s hudourniškim
značajem in pogostimi poplavami, ki najbolj prizadenejo območja ob razširjeni
Zadrečki dolini (Kolbezen, Pristov, 1998; Slovenija VI, 2012).
Na Dreti je za analizo podatkov bila izbrana le vodomerna postaja Kraše, ki je edina
imela popoln niz podatkov. Iz njenega hidrograma (graf 25), kjer sta primerjani obdobji
1961-1990 in 1981-2010, je razvidno znižanje pretokov v meseci od januarja do
avgusta ter zvišanje pretokov med oktobrom in decembrom. Največje znižanje pretoka
se je zgodilo v aprilu in maju, medtem ko je največje zvišanje pa v decembru.
Spremembe so povzročile večje izenačenje obeh viškov ter premik primarnega viška
v november. Mesečni pretočni količnik sej je v aprilu spremenil iz 1,49 na 1,35, v
novembru pa iz 1,29 na 1,48. Poleg tega sta se zaradi sprememb skoraj povsem
izenačila pretoka ob nižkih. Avgustovski nižek z mesečnim pretočnim količnikom 0,6
(prej 0,65) še vedno ostaja primarni nižek, a se mu je februarski nižek z vrednostjo
0,68 (prej 0,81) zelo približal.
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Graf 25: Hidrogram za Dreto pri Krašah (obdobji 1961-1990 in 1981-2010).
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Vir podatkov: Mesečne statistike, 2016.
Pretočni režim na Dreti pri Krašah se je, tako kot na Savinji pri Laškem in Velikem
Širju ohranil enako ime (alpski dežno-snežni režim), a spremenil svoje karakteristike,
tako kot smo že razložili pri Savinji (Frantar, 2005; Frantar, Hrvatin, 2005).
5.1.4. Paka
Paka je dolga 40 km, izvira pod Glažutsko planino oziroma pod vrhom Volovica na
Pohorju na nadmorski višini 1290 m ter se v naselju Rečica ob Paki izliva v reko
Savinjo kot njen levi pritok. Na svoji poti večkrat spremeni smer toka in prehaja med
različnimi pokrajinskimi enotami (Blumauer, Trnar, Smolar-Žvanut, 2015). Ko priteče
iz Pohorja zavije proti severozahodu po Vitanjskem podolju, nato pri Gornjem Doliču
teče proti jugu skozi apnenčasto sotesko Huda Luknja in po ozki soteski do Šaleške
doline, kjer se pokrajina razširi, Paka pa spremeni smer toka ponovno proti
severozahodu. Pri Šoštanju se reka obrne proti jugu v ozko sotesko Penk na zahodu
Ložniškega gričevja, a se pri naselju Gorenje dolina ponovno razširi in usmeri proti
jugovzhodu mimo Šmartnega ob Paki do izliva v Savinjo pri Rečici ob Paki. Reka ima
povprečni strmec 24,6 m/km, njeno porečje meri 210 km2 (Paka, 2015), gostota rečne
mreže pa znaša1,89 km/km2. Specifični odtok je veliko manjši kot pri alpskih rekah
(Savinji, Lučnici, Dreti) in znaša zgolj 19,3 l/s/km2, ravno tako ima tudi precej manjši
odtočni količnik, in sicer le 45,4 % (Kolbezen, Pristov, 1998). Večji levi pritoki so
Glažarica, Jeseničnica, Trebušnica, Lokoviški potok in Hudi potok, večji desni pritoki
pa

Polenica,

Ponikva,

Lepena,

Sopota,

Velunja,

Bečovnica,

Toplica

in

Šentflorjanščica. Pritoki Lepena, Sopota in Velunja se pred izlivom v Pako stekajo v
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umetna Šaleška jezera, nastala v prejšnjem stoletju kot posledica rudarjenja, kar
vpliva na njihove pretoke in posledično na pretok Pake.
Za analizo reke Pake je bila izbrana vodomerna postaja Šoštanj, ki je edina imela
dovolj dolg niz homogenih podatkov. Ampak zaradi že prej omenjenih pritokov
Lepene, Sopote in predvsem Velunje, katerim zapornice in jezera blažijo ekstremne
pretoke, ter zaradi uporabe tehnološke vode iz Družmirskega jezera (najbolj zahodno
Šaleško jezero) in Pake za šoštanjsko termoelektrarno (Šterbenk, Ževart, Ramšak,
2004), na Paki v Šoštanju zelo težko govorimo o povsem naravnem pretočnem
režimu. Zato rezultati v nadaljevanju zgolj nakazujejo na naravne trende, ki se
dogajajo na vodotoku.
Graf 26: Hidrogram za Pako pri Šoštanju (obdobji 1961-1990 in 1981-2010).
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Vir podatkov: Mesečne statistike, 2016.
Hidrogram za Pako pri Šoštanju (graf 26), ki med seboj primerja tridesetletni obdobji
1961-1990 in 1981-2010, nakazuje na zmanjševanje pretokov med januarjem in
avgustom ter v novembru, rahlo zvišanje pretokov pa je moč zaznati v septembru in
decembru. Posledica sprememb je izenačenje viškov in nižkov. Novembrski višek je
z vrednostjo mesečnega pretočnega količnika 1,22 ostal nespremenjen, medtem ko
se je mesečni pretočni količnik spomladanskega viška znižal iz 1,34 na 1,22. Enako
vrednost je pridobil tudi mesec marec, zato v pretočnem režimu med letoma 1981 in
2010 skupaj tvorita višek. Zimski nižek se je prestavil iz januarja v februar in znižal
vrednost mesečnega pretočnega količnika iz 0,86 na 0,75, poletni nižek pa je ostal
skoraj nespremenjen z isto vrednostjo mesečnega pretočnega količnika, kot jo ima v
drugem obdobju februar.
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Paka pri Šoštanju tako po Hrvatinovi (1998) kot po Frantar-Hrvatinovi (2005) tipizaciji
spada v alpski dežni-snežni režim. Kot je bilo že omenjeno, je potrebno upoštevati, da
se dva režima med obema verzijama tipizacije med seboj razlikujeta.
5.1.5. Bolska
Bolska je hudourniška reka, ki izvira pod hribom Reznarca pri Trojanah in s svojimi
pritoki sestavlja 169,5 km2 veliko porečje. Od izvira nadaljuje svojo pot po ozki dolini
do Vranskega, nato pa po južnem robu Savinjske ravni teče vse do Prebolda, kjer se
malo naprej kot desni pritok izlije v Savinjo. Na svoji 32 km dolgi poti premaga 592 m
nadmorske višine, kar pomeni, da ima Bolska povprečni strmec 18,5 m/km. Iz porečja
v povprečju odteče 45,4 % padavin s povprečnim specifičnim odtokom 22,9 l/s/km2.
Glavni desni pritoki v porečju so Zaplaninščica, Kučnica, Konjščica in Reka, večji levi
pritoki pa so Motnišnica, Merinščica in Trnavca, ki skupaj z Bolsko tvorijo gostoto
rečne mreže z vrednostjo 1,43 km/km2. Bolska ima tako kot ostali vodotoki v Posavinju
hudourniške značilnosti, kar pove tudi njeno razmerje med visokimi, srednjimi in
nizkimi pretoki, ki znaša1:26:1213 (Kolbezen, Pristov, 1998; Benkovič, Šilc, 2015).
Največji vpliv na hudourniški značaj imata pritoka Motnišnica in Konjščica. Na poplave
je imel velik vpliv tudi pritok Trnavca, a je sedaj reguliran s pomočjo večnamenskega
zadrževalnika Žovneško jezero (Komac, Natek, Zorn, 2008).
Na vodomerni postaji Dolenja vas II na reki Bolski podatki za leto 1961 niso bili
beleženi, zato je prvo tridesetletno obdobje pomaknjeno za eno leto naprej. Kar
pomeni, da smo primerjali obdobje med letoma 1962-1991 z obdobjem med letoma
1981-2010.
Iz hidrograma za Bolsko (graf 27) je opaziti znižanje pretokov med januarjem in
avgustom (največje v aprilu) in v novembru v drugem obdobju v primerjavi s prvim ter
precejšnje veliko povišanje pretokov v septembru, oktobru in decembru. To je
povzročilo premik zimskega viška iz novembra v december in spomladanskega iz
aprila v marec. Med prej skoraj povsem izenačenima viškoma z mesečnim pretočnim
količnikom 1,37, je nastala večja razlika. In sicer, jesenski višek je postal primarni z
mesečnim pretočnim količnikom 1,44, drugotnemu višku v marcu pa se je vrednost
mesečnega pretočnega količnika zmanjšala na 1,29. Zimski nižek se je prestavil iz
januarja v februar, njegov mesečni pretočni količnik pa se je znižal iz 0,94 na 0,83.
Glavni nižek v avgustu je ostal skoraj nespremenjen z mesečnim pretočnim količnikom
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0,6. Med nižkoma je torej opaziti rahlo izenačenje, a je med njima še vedno velika
razlika.
Graf 27: Hidrogram za Bolsko pri Dolenji vasi (obdobji 1962-1991 in 1981-2010).
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Vir podatkov: Mesečne statistike, 2016.
Bolska po Hrvatinovi razdelitvi iz leta 1998 spada v dinarsko-alpski dežno-snežni
režim. Po novejši Frantar-Hrvatinovi razdelitvi (2005) pa spada v skupino dinarsko
dežno-snežni režim. Pri tem režimu so jesenski in spomladanski viški dokaj
izenačeni, razlike med zimskimi in poletnimi nižki pa so zelo izrazite. Najmanj vode je
vedno v avgustu. Ob januarskem ali februarskem drugotnem nižku pa so pretoki zelo
blizu letnega povprečja.
5.1.6. Voglajna
Vodotok Voglajna je 24 kilometrov dolg levi pritok Savinje, ki se začne z iztokom iz
Slivniškega jezera in konča z izlivom v Savinjo pri Celju. Slivniško jezero, ki je bilo
zgrajeno za potrebe tehnološke vode železarne Štore in kot zadrževalnik poplavnega
vala, napajata Ločnica in Drobinski potok, ki sta bila nekdaj glavna povirna potoka
Voglajne (Slivniško jezero, 2016). Od jezera naprej Voglajna naredi velik okljuk v smeri
proti jugu, nato pa pri naselju Črnolica polagoma zavije proti zahodu in preide v
Voglajnsko podolje, kjer teče mimo Šentjurja, Štor in vse do Celja, kjer se vanjo izlije
njej največji pritok Hudinja. Hudinja je 32 kilometrov dolg vodotok, ki priteče iz
osrednjega Pohorja in se prebije preko Vitanjsko-Konjiškega hribovja ter je, kljub
raznim regulacijam, še vedno izrazito hudourniški z večjimi poplavnimi območji
(Komac, Natek, Zorn, 2008). Poleg Hudinje so še večji desni pritoki Voglajne Slomski
potok in Pešnica, večji levi pritoki pa so Bojanski potok, Curgelj, Kozarica, Jezernica
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in Čret, ki skupaj sestavljajo porečje z velikostjo 207 km2 in 1,66 km/km2 gosto rečno
mrežo. Specifični odtok Voglajne znaša 16,7 l/s/km2 in je najmanjši med vsemi
obravnavanimi rekami, ravno tako ima tudi najmanjši odtočni količnik, ki znaša 42,8 %
(Kolbezen, Pristov, 1998) ter najmanjši strmec, saj na svoji poti premaga zgolj 50 m
nadmorske višine.
Izbrana vodomerna postaja Celje II na Voglajni se nahaja v Celju malo pred izlivom
Hudinje. Postaja zbira podatke zgolj od leta 1967, zato so bila primerjalna obdobja
spremenjena (1967-1991 in 1989-2013) in zmanjšana na 25 let.
Graf 28: Hidrogram za Voglajno pri Celju (obdobji 1967-1991 in 1989-2013).
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Vir podatkov: Mesečne statistike, 2016.
Primerjava obdobij 1967-1991 in 1989-2013 na hidrogramu za Voglajno (graf 28)
pokaže zniževanje pretokov od januarja do septembra (največje v juniju) ter povečanje
pretokov v preostalih mesecih (največje v decembru). Marčevski višek je postal
sekundarni, zimski višek pa se je premaknil iz novembra v december ter postal
primarni višek. Ob tem sta se viška rahlo približala, saj sta se mesečna pretočna
količnika spremenila iz 1,5 (marec) in 1,25 (november) na 1,35 (marec) in 1,51
(december). Nižka sta ostala skoraj nespremenjena s mesečnimi pretočnimi količniki
0,95 v januarju in 0,6 v avgustu, razen prehoda primarnega nižka iz septembra v
avgust.
Po Hrvatinovi razdelitvi iz leta 1998 je Voglajna, ravno tako kot Bolska, spadala v
dinarsko-alpski dežno-snežni režim. Po Frantar-Hrvatinovi razdelitvi (2005) pa
Voglajna, za razliko od Bolske, spada v panonski dežno-snežni režim. Pri tem
režimu sta zgodnjepomladanski in poznojesenski zelo izenačena, zimski in poletni
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nižek pa se zelo razlikujeta. Glavni nižek se pojavi vedno v avgustu, drugotni nižek pa
v januarju, ko pretoki le malo odstopajo od letnega povprečja.

5.2. SPREMINJANJE LETNIH PRETOKOV
Na vseh obravnavanih vodomernih postajah so bili analizirani trendi povprečnih
srednjih, povprečnih nizkih in povprečnih visokih pretokov. Trendi spreminjanja
največjih visokih in najmanjših nizkih konic so bili analizirani zgolj za postaje, kjer so
bili podatki v celotnem obdobju zbrani s pomočjo limnigrafa, podatkovnega
zapisovalnika ali katerega drugega avtomatskega načina merjenja pretoka. To pa
zato, ker se pri zbiranju podatkov s pomočjo opazovanja (oz. vodomera) odčitajo
vrednosti samo enkrat dnevno v točno določenem času, torej se ne beležijo
avtomatsko preko celotnega dneva, tako da bi se lahko iz njih izračunalo povprečje. S
pomočjo opazovanja so zbirali podatke na vodomernih postajah Luče (celotno
obdobje), Veliko Širje (do leta 1983), Celje II (do leta 1983) in Dolenja vas II (do leta
1973), zato za te postaje podatkov o konicah nismo uporabili za analizo trendov.
Trende smo izračunali za obdobje od leta 1961 do leta 2013, razen za vodomerno
postajo Celje II (vodotok Voglajna), ker so bili tam podatke zbirali zgolj od leta 1967.
Povprečni letni srednji pretoki (sQs) na vseh obravnavnih vodomernih postajah kažejo
na padajoč trend (Preglednica 6). Na Savinji pri Nazarjah, na Bolski in na Voglajni
trendi niso statistično značilni. Na ostalih šestih postajah, ki imajo statistično značilen
trend, so se sQs v obdobju petdesetih let znižali za od 20 (Savinja – Veliko Širje) do
30 % (Paka – Šoštanj).
Povprečni letni mali pretoki (sQnp) se na vseh obravnavanih postajah statistično
značilno znižujejo. V obravnavanem obdobju trendi nakazujejo, da so se povprečni
nizki pretoki znižali za od 19 (Savinja – Nazarje) do 35 % (Savinja – Solčava) v
obdobju petdesetih let. Na postajah z avtomatskim beleženjem pretokov (Preglednica
6) se statistično značilno znižujejo tudi pretoki ob absolutno najmanjših nizkih konicah

(nQnk). Na Savinji pri Solčavi se je pretok v obravnavanem obdobju znižal za 53 %,
pri Nazarjah in Laškem za dobrih 26 %, na Dreti pri Krašah pa za skoraj 36 %. Izstopa
samo postaja Šoštanj na vodotoku Paka, kjer trend kaže rahel dvig pretokov ob nizkih
konicah (za 0,04 m3/s/50 let ali za 16 %/50 let), ampak ta ni statistično značilen.
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Preglednica 6: Trendi spreminjanja letnih pretokov na obravnavanih vodomernih
postajah in njihova statistična značilnost.
REKA / POSTAJA
Savinja / Solčava
Savinja / Nazarje
Savinja / Laško
Savinja / Veliko Širje
Lučnica / Luče
Dreta / Kraše
Paka / Šoštanj
Bolska / Dolenja vas II
Voglajna / Celje II

sQs
-0.61
-2.25
-9.90
-9.88
-0.70
-0.97
-0.82
-0.69
-0.51

da
ne
da
da
da
da
da
ne
ne

(m3/s)/50 let - statistično značilen (da/ne)
sQnp
nQnk
vQvk
sQvp
-0.47 da -0.27 da -0.35 ne -2.51
-1.47 da -0.99 da 67.51 ne -4.13
-3.94 da -2.22 da -34.23 ne -42.95
-4.40 da
/
/
/
/
-37.48
-0.25 da
/
/
/
/
-4.12
-0.40 da -0.31 da -30.05 ne -6.22
-0.31 da 0.04 ne -16.67 ne -3.15
-0.36 da
/
/
/
/
-2.52
-0.24 da
/
/
/
/
-3.50

da
ne
da
da
da
da
da
ne
ne

Vir podatkov: Mesečne statistike, 2016.
Srednji visoki letni pretoki imajo podobne značilnosti kot povprečni letni srednji pretoki,
saj na istih šestih postajah izkazujejo statistično značilen trend zniževanja pretokov z
vrednostjo od -20 (Savinja – Veliko Širje) do -33 % (Savinja – Solčava) v petdesetih
letih. Ostale tri postaje (Savinja – Nazarje, Bolska – Dolenja vas II, Voglajna – Celje
II), ne glede na njihov statistično neznačilen trend, tudi nakazujejo manjše znižanje
pretokov. Trendi spreminjanja absolutno največjih pretočnih konic sicer kažejo na
zniževanje, razen na postaji Nazarje, kjer trend nakazuje zviševanje, ampak nobena
izmed obravnavanih vodomernih postaj nima statistično značilnega trenda. Delni
razlog takšnih rezultatov je lahko tudi zelo velika variabilnost visokih konic med
posameznimi leti.

5.3. SPREMINJANJE TEMPERATURE VODE
Spremembe v temperaturi vode so bile analizirane zgolj za reko Savinjo, saj na ostalih
vodotokih ni bilo razpoložljivih homogeniziranih podatkov za obdobje daljše od 40 let.
Na Savinji so bile obravnavane iste štiri vodomerne postaje kot pri analizi pretokov
(Solčava, Nazarje, Laško in Veliko Širje). Uporabljeni podatki na vodomernih postajah
Solčava, Nazarje in Laško so obsegali obdobje od leta 1961 do leta 2013. Na
vodomerni postaji Veliko Širje pa so bili podatki beleženi zgolj v obdobju od leta 1969
do leta 2014, poleg tega so še manjkale temperaturne vrednosti za leta 1991, 1992 in
1993.
Primerjava povprečnih mesečnih temperatur vode na vodomerni postaji Solčava med
obdobjema 1961-1990 in 1981-2010 pokaže za drugo obdobje dvig vrednosti v vseh
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mesecih v letu, razen v februarju, ko vrednosti ostajajo nespremenjene (Graf 29).
Največji dvig se je zgodil v vseh treh poletnih mesecih in oktobru, ko se je povprečna
mesečna temperatura vode dvignila za 0,5 °C, najmanj pa so se temperature povišale
v marcu in aprilu, ko se je povprečna temperatura med obdobjema dvignila zgolj za
0,2 °C. Povprečna temperatura vode dosega najvišje vrednosti v mesecu avgustu, in
sicer v obdobju med letoma 1961 in 1990 je znašala 8,5 °C, v obdobju med letoma
1981 in 2010 pa 9 °C, najnižje pa v februarju, ko je v obeh obravnavnih obdobjih
znašala 3,2 °C.
Graf 29: Povprečne mesečne temperature vode na vodomerni postaji Solčava na
Savinji v obdobjih 1961-1990 in 1981-2010.
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Vir podatkov: Mesečne statistike, 2016.
Na ostalih treh obravnavanih postajah se je letni temperaturni režim vode med
obravnavanima obdobjema podobno spreminjal. Tako kot v Solčavi, je tudi na teh
postajah opazen dvig temperature vode v vseh mesecih v letu, razlika z vodomerno
postajo Solčava pa je v tem, da so se temperature na teh postajah najbolj zvišale v
prvi polovici leta (Graf 30). Povprečna mesečna temperatura vode na Savinji se je
dolvodno od Nazarij najbolj zvišala med majem in avgustom, in sicer v Nazarjah za od
0,8 do 1,1 °C, v Laškem za od 1 do 1,3 °C in v Velikem Širju za od 1,3 do 1,7 °C. Pri
tem lahko opazimo še, da s tokom narašča tudi zvišanje temperature vode. Povprečne
temperature vode pa so se najmanj zvišale (ali celo stagnirale) v jesenskih mesecih in
v februarju, ko je bil na vseh postajah zabeležen dvig za od 0 do 0,4 °C. Čeprav se
temperaturne vrednosti v februarju približujejo januarskim, ostaja januar še vedno
mesec s povprečno najnižjo temperaturo vode, ki znaša od 2,7 do 3,4 °C (prej od 2,1
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do 2,6 °C). Voda na Savinji dosega najvišje povprečne vrednosti v avgustu, ki se
gibljejo od 14,2 °C v Nazarjah (prej 13,3 °C) do 19,3 °C v Velikem Širju (prej 18,4 °C),
razen na vodomerni postaji Laško, kjer je julijska temperatura (18 °C) v obdobju 19812010 rahlo presegla avgustovsko (17,9 °C).
Graf 30: Povprečne mesečne temperature vode na vodomerni postaji Laško na
Savinji v obdobjih 1961-1990 in 1981-2010.
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Vir podatkov: Mesečne statistike, 2016.
Na vseh obravnavanih vodomernih postajah v obdobju od leta 1961 do leta 2013 so
trendi zviševanja povprečne letne temperature vode statistično značilni ter imajo
visoke korelacijske koeficiente, ki se gibljejo med 0,679 in 0,729, in tveganja manjša
od 1 %. Trend naraščanja povprečne letne temperature vode na Savinji se po toku
navzdol zvišuje. Torej, najnižji trend ima vodomerna postaja Solčava (+0,83 °C/50 let),
nato ji sledita postaja Nazarje (+1,78 °C/50 let) in Laško (+1,91 °C/50 let), najvišji
trend pa ima postaja Veliko Širje z vrednostjo +2,2 °C/50 let.
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Graf 31: Spreminjanje povprečnih letnih temperatur vode na Savinji v Nazarjah
(1961-2013).
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Vir podatkov: Mesečne statistike, 2016.

5.4. ZNAČILNOSTI SPREMINJANJA VODNIH RAZMER V
POSAVINJU
Iz analize hidroloških podatkov na izbranih vodotokih v Posavinju lahko povzamemo
naslednje trditve, ki opisujejo spremembe vodnih razmer na izbranem območju od leta
1961 do danes:
-

Spreminjanje povprečnih mesečnih pretokov: V splošnem velja, da so se
povprečni mesečni pretoki znižali med januarjem in avgustom, zvišali pa jeseni
in decembra. Najbolj so se pretoki znižali med aprilom in junijem, najmanj pa v
avgustu in januarju. Največje zvišanje mesečnih pretokov se je zgodilo v
decembru. Na nekaterih vodomernih postajah (Laško, Veliko Širje, Šoštanj,
Dolenja vas II) se je pretok znižal tudi v mesecu novembru, kar je glede na
povprečna pretoka sosednjih mesecev povzročilo ublažitev jesenskega viška
ali celo premik viška v december.

-

Spreminjanje viškov: Zaradi manjših pretokov v spomladanskih mesecih se
je primarni višek iz pomladi prestavil na jesen ali pa se je vrednost pretoka ob
obeh viških zelo izenačila (vodomerni postaji Savinja – Nazarje in Paka –
Šoštanj). Vodomerni postaji na Bolski in Voglajni sta zabeležili celo premik
jesenska viška iz novembra v december. Poleg znižanja pretokov ob
spomladanskem višku je opazno še pomikanje viška bolj proti začetku pomladi.
To pomeni, da ima sedaj vodotok v primeru aprilskega viška večji pretok v
marcu kot v maju (npr.: Dreta pri Krašah, Savinja pri Laškem) ali pa da so se
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pretoki v marcu in aprilu skoraj izenačili (npr.: Savinja pri Velikem Širju, Paka
pri Šoštanju) oziroma v maju in aprilu, ko gre za majski višek (npr.: Savinja pri
Solčavi). Skrajni primer pa je premik viška v predhodni mesec, kot se je zgodilo
na Bolski, kjer je višek prešel iz aprila v marec, in na Lučnici, kjer se je višek
premaknil iz maja v april.
-

Spreminjanje nižkov: Tako ob zimskem kot poletnem nižku je opazno znižanje
povprečnega mesečnega pretoka. V avgustu so znižanja pretokov precej
majhna, saj primerjava mesečnih pretočnih količnikih med obravnavanima
obdobjema pokaže zgolj rahlo znižanje vrednosti (v povprečju za 0,04, razen
na Savinji pri Solčavi, kjer se je količnik zmanjšal za 0,13) ali celo rahlo
povečanje (za največ 0,04). Opazno pa je premikanje nižka proti sredini poletja,
saj so zaradi sprememb v pretokih postale vrednosti septembrskih pretokov
višje od pretokov v juliju. Veliko večje zmanjšanje pretokov pa se je zgodilo ob
zimskem nižku, ko so se mesečni pretočni količniki znižali za vrednosti med
0,08 in 0,2. Na Savinji (razen v Nazarjah), Paki in Bolski pa se je zimski nižek
še prestavil iz januarja v februar. Edina izjema v tem primeru je Voglajna, kjer
se je pretok rahlo znižal (0,2 m3/s), mesečni pretočni količnik pa se je glede na
letno povprečje v primerjalnem obdobju zvišal za vrednost 0,02. Poleg tega pa,
kljub približanju vrednosti januarskega in februarskega pretoka, nižek ostaja v
januarju. Zaradi bolj izrazitega zimskega nižka je na večini postaj opaziti
približanje (Savinja – Laško in Veliko Širje, Dreta – Kraše, Bolska – Dolenja vas
II) ali izenačenje (Paka – Šoštanj) zimskega in poletnega nižka, v nekaterih
primerih pa celo premik glavnega nižka v februar (Savinja – Nazarje, Lučnica –
Luče).

-

Premik meje med snežno-dežnim in dežno snežnim režimom: Zviševanje
pretokov v času jesenskega viška in manjši vpliv snežne retinence sta mejo
med snežno-dežnim in dežno-snežnim režimom premaknila gorvodno po
Savinji. Vodomerni postaji Nazarje na Savinji in Luče na Lučnici sta namreč
prešli iz alpskega sredogorskega snežno-dežnega režima v alpski dežnosnežni režim.

-

Statistično značilno zniževanje nizkih pretokov: V zadnjih petdesetih letih
trendi spreminjanja nizkih pretokov v Posavinju kažejo na statistično značilno
znižanje letnih srednjih nizkih pretokov na vseh obravnavnih vodomernih
postajah za med 20 in 35 %. Ravno tako se nižajo tudi absolutno najnižji letni
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pretoki na Savinji in Dreti za med okoli 25 do 53 %. Samo na Paki je zaznati
rahel dvig povprečnih nizkih pretokov, ki pa ni statistično značilen in ga je
mogoče pripisati umetnemu reguliranju s pomočjo katerega preprečujejo
prenizke pretoke v strugi. Iz tega lahko z gotovostjo trdimo, da se najnižji pretoki
v Posavinju znižujejo za več kot 20 % v obdobju petdesetih let.
-

Deloma statistično značilno zniževanje srednjih in povprečnih visokih
pretokov: Trendi povprečnih srednjih pretokov in povprečnih visokih pretokov
na obravnavnih vodomernih postajah v Posavinju od leta 1961 dalje kažejo
podobne značilnosti. Na treh postajah (Savinja – Nazarje, Bolska – Dolenja vas
II, Voglajna – Celje II) zniževanje pretokov ne prikazuje statistično značilnega
trenda. Ostalih šest postaj pa ima statistično značilen trend s padcem med -20
in -33 % na petdeset let. Iz tega lahko povzamemo, da pri dveh tretjinah
primerov lahko govorimo o zniževanju povprečnih srednjih in povprečnih
visokih pretokov, ostala tretjina pa kaže zgolj tendenco zniževanja teh pretokov.

-

Statistično neznačilno spreminjanje pretokov ob visokih konicah: Trendi
absolutno najvišjih letnih pretokov na območju Posavinja ne izkazujejo
statistično značilnih trendov. Na obravnavanih postajah načeloma izkazujejo
tendence po zniževanju visokih konic, vendar na postaji Solčava (Savinja)
vrednosti praktično ne nakazujejo nobenega trenda, medtem ko se na postaji
Nazarje (Savinja) pretoki ob visokih konicah nagibajo k pozitivnemu linearnemu
trendu. Takšno neznačilnost trendov absolutno najvišjih pretokov lahko
pripišemo veliki variabilnosti visokih voda med leti.

-

Zvišanje temperature vode: Trendi spreminjanja temperature vode na Savinji
statistično značilno nakazujejo zviševanje povprečnih letnih temperatur med
letoma 1961 in 2013. Vrednosti trenda, preračunane za obdobje 50 let, so zelo
različne, od +0,8 °C pri Solčavi do +2,2 °C pri Velikem Širju, in se povečujejo
po toku navzdol. Temperature vode so se najbolj zvišale med majem in
avgustom (za okoli 1 °C), najmanj pa jeseni in v februarju, ko so se zvišale za
največ 0,4 °C. Nekoliko drugačne temperaturne spremembe vode so se zgodile
na postaji Solčava, kjer so se temperature najbolj zvišale poleti in jeseni,
najmanj pa v februarju, marcu in aprilu. Posledično so se na vseh postajah
povečale tudi letne amplitude med povprečno najvišjo in najnižjo mesečno
temperaturo.
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6. VPLIV SPREMINJANJA PODNEBJA NA VODNE
RAZMERE V POSAVINJU
Kot je že znano, na pretoke rek in na hidrološko stanje voda na splošno vplivajo različni
fizičnogeografski dejavniki, kot so relief, kamninska podlaga, prst, rastlinstvo,
podnebje ter antropogeni dejavniki. Najpomembnejši med njimi pa je vsekakor
podnebje, ki ima s spremenljivostjo padavin in temperature zraka največji vpliv na
spremembe vodnih razmer (Frantar, 2010). Veliko medsebojno povezanost med tema
dvema pokrajinskima elementoma je pokazala tudi izvedena primerjava med
spremembami podnebnih značilnosti in spremembami vodnih razmer, ki so se zgodile
v porečju Savinje po letu 1960.
Pretočni režimi vodotokov so odvisni predvsem od letnega nihanja padavin in
temperatur zraka ter od trajanja snežne odeje (Frantar, 2010). Zmanjšanje povprečnih
mesečnih količin padavin v prvi polovici leta in dvig v drugi polovici leta (predvsem
jeseni in v decembru) se odraža na mesečnih pretokih Savinje in vseh njenih pritokov,
ki beležijo naraščanje in zniževanje v istih mesecih v letu. Posledica večje količine
padavin v jesenskem času, zaradi bolj izrazite mediteranskosti padavinskega režima,
ter višjih temperatur zraka, ki zmanjšujejo količino snežnih padavin, so višji jesenski
pretočni količniki, kar je povzročilo izenačenje obeh pretočnih viškov oziroma premik
primarnega pretočnega viška v november ali december. K premiku primarnega
pretočnega viška pripomorejo znižani pretoki ob spomladanskem pretočnem višku,
kar je posledica manjše količine padavin spomladi ter manjšega vpliva snežne
retinence (manj snežnih padavin). Ravno tako sta se zaradi manjše količine padavin
znižala oba pretočna nižka. K znižanju avgustovskega pretočnega nižka je dodatno
vplivalo še zvišanje temperature zraka oziroma večja evapotranspiracija.
Vse zgoraj opisane spremembe so povzročile spremembe pretočnih režimov. Zaradi
manjše količine snežnih padavin in posledično manjšega snežnega zadržka, so se
zmanjšale snežne karakteristike režimov. Tako vse vodomerne postaje po novi
razvrstitvi spadajo v dežno-snežni režim. Samo vodomerna postaja Solčava na Savinji
ima snežno-dežni režim, pa še ta izkazuje zelo močne dežne značilnosti (primarni
višek jeseni) in takšno nihanje letnih pretokov v svoji skupini (alpski snežno-dežni
režim) dejansko predstavlja izjemo glede na hidrograme iz ostalih vodomernih postaj
(Frantar, Hrvatin, 2005).
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Trendi spreminjanja pretokov na obravnavanih vodotokih skoraj v popolnosti
izkazujejo negativen trend in so v večini primerov, razen za absolutno najvišje pretoke,
statistično značilni. Čeprav padavine na obravnavnem območju nimajo statistično
značilnih trendov, razen na padavinski postaji Gornji Grad, in izkazujejo zelo nizke
negativne trende, vplivajo na padec pretokov, saj korelacija med trendi povprečnih
vrednosti obeh spremenljivk kaže v povprečju na okoli 80 % povezanost. Poleg tega
na znižanje pretokov vpliva tudi značilen porast temperatur zraka, kar povečuje
izhlapevanje (evapotranspiracijo). Najbolj značilen padec pretokov izkazujejo nizki
pretoki, kar je lahko ključnega pomena pri večji pojavnosti suš, težavah z vodooskrbo
in proizvodnji električne energije (Kobold, Ulaga, 2010).
Ravno tako kot temperature zraka se na obravnavanem območju se statistično
značilno zvišujejo tudi povprečne letne temperature vode Savinje. Kot so dokazali že
mnogi avtorji, ima na temperaturo vode največji vpliv temperatura zraka, saj med njima
obstaja zelo močna korelacija (Vodenik, Robič, Kobold, 2008). Tako sta tudi primerjavi
med temperaturami na vodomerni postaji Laško in meteorološki postaji Celje ter na
vodomerni postaji Nazarje in meteorološki postaji Mozirje pokazali 85 % in 82 %
korelacijo. Temperaturni trendi vode na Savinji imajo podobne vrednosti kot
temperaturni trendi zraka na celotnem območju, to je nekje med 1,7 in 2,2 °C. Samo
na vodomerni postaji Solčava je temperaturni trend manjši, saj zaradi lege v bližini
izvira Savinje in njenih manjših povirnih pritokov na temperaturo vode bolj vplivajo
hidrogeološke značilnosti od lokalni podnebnih pogojev. Ravno tako so zvišanja
povprečnih mesečnih temperatur voda in zraka primerljiva, saj so se povsod
temperature najbolj zvišale v poletnih in spomladanskih mesecih, najmanj pa v
jesenskih in v februarju. Izjema je tudi tukaj je vodomerna postaja Solčava, pri kateri
se visok spomladanski dvig temperatur prestavi na jesen, kar je najbrž zopet vpliv
drugačnega spreminjanja temperatur, ki se dogaja pod površjem.
Zvišanje temperature vode ima velik vpliv na biotsko pestrost reke in njenega obrežja,
saj ta neposredno vpliva na vrstno sestavo živih organizmov. Organizmi se namreč
razlikujejo glede na temperaturno območje vode, znotraj katerega lahko preživijo in se
razmnožujejo (Vodenik, Robič, Kobold, 2008). Temperatura vode najbolj pomembno
vpliva na količino kisika v njej, od tega pa je odvisna večina kemičnih, fizikalnih in
bioloških značilnosti vode (Frantar, 2012)
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Tako je mogoče predvidevati, da se bo ob nadaljnjem zviševanju temperature vode
spremenil habitat, s tem pa se bodo spremenile živalske in rastlinske vrste, katerim
bodo zaradi nastalih spremembah ustrezali takšni življenjski pogoji. Okolje na primer
ne bo več primerno za žive organizme, ki potrebujejo vodo z visoko vsebnostjo kisika
in mora biti posledično dobro prezračena in hladna.
Zniževanje pretokov in spreminjanje rečnega režima pa bo imelo vpliv tudi na človeka.
Še posebej so tukaj ranljivi manjši pritoki. Posledica nizkih poletnih pretokov je večja
koncentracija onesnaževal in manjša koncentracija kisika v vodi, kar lahko pripelje do
pogina rib, prav tako pa nizki pretoki posredno vplivajo na oskrbo s pitno vodo. Saj
manj vode v rekah pomeni manjšo zatekanje rek v vodonosnike in s tem slabše
polnjenje podtalnice. Pretoki bodo na udaru predvsem v sušnih letih oziroma obdobjih.
V preteklosti se je to že dogajalo, ko so Savinja in njeni pretoki skoraj usahnili. Takšne
anomalije predstavljajo med drugim tudi velik gospodarski problem. saj se vzdolž
celotnega porečja nahaja kar nekaj odvzemov vode za potrebe malih hidroelektrarn,
za ribogojnice, za tehnološko vodo, za pitno vodo (Bukovski, 2013) in za namakanje
(Koblar in sod., 2015).
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7. SKLEP
Analiza meteoroloških in hidroloških sprememb Posavinja ter vzročno-posledična
primerjava med njima sta pokazali podobne rezultate, kot jih navajajo različni slovenski
avtorji, ki so se ukvarjali s tematiko podnebnih sprememb in njihovem vplivu na
hidrološke značilnosti. Večina raziskav zajema celotno območje Slovenije, obstajata
pa tudi dve raziskavi Petra Frantarja, izmed katerih ena obravnava Šaleško in Zgornje
Savinjsko dolino (Frantar, 2006), druga pa zgolj spremembe na reki Savi (Frantar,
2003). Pri zaključkih diplomskega dela so mi bile zgoraj omenjene raziskave v veliko
oporo.
V porečju Savinje podnebne spremembe kažejo na zviševanje temperature zraka,
tako kot na celotnem območju države. Petdesetletni trendi zviševanja povprečne letne
temperature se gibljejo okoli +1,8 °C, ampak dvig ni enakomeren preko celega leta,
temveč se razlikuje od meseca do meseca. Primerjava povprečnih mesečnih
temperatur zraka iz obdobja 1981-2010 z obdobjem 1961-1990 je pokazala, da se je
največji dvig zgodil med majem in avgustom ter v januarju, najmanj pa so se
temperature zvišale v februarju, septembru in novembru.
Spreminjanje padavinskega režima v Posavinju govori predvsem o pomikanju
mediteranskih značilnosti proti vzhodu, saj je analiza pokazala, da se je količina
padavin zmanjšala v prvi polovici leta, povečala pa v drugi polovici leta. Takšno
spreminjanje je pri nekaterih postajah povzročilo spreminjanje padavinskega režima
iz zmernocelinskega v zmerosredozemskega. Trendi spreminjanja količine padavin od
leta 1961 naprej sicer nakazujejo na rahlo zniževanje padavin, ki pa ni statistično
značilno. Do podobnih zaključkov sta prišla tudi Dolinar in Vertačnik (2010), ki
omenjata neočitno spremembo padavin v celotni Sloveniji. Trdita sicer tudi, da je v
celotni državi opazna krepitev jesenskega viška ter zmanjšanje količine padavin v
ostalih letnih časih, vendar navajata tudi območja v državi, kjer v določenih letnih časih
ne prihaja do sprememb.
Zagotovo pa lahko trdimo, da se zaradi zviševanja temperature zraka zmanjšuje
količina zapadlega snega. Kar pomeni, da v začetku zime poleg večje količine padavin
pade tudi več padavin v obliki dežja. V nadaljevanju bomo ugotovili, da ima to velik
vpliv na pretočne viške na vodotokih. Trendi spreminjanja povprečne letne višine
snega so bili na vseh izbranih postajah negativni ter v 70 % tudi statistično značilni.
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Povprečna višina snežne odeje se je zmanjšala za več kot 50 %, še posebej izrazito
po letu 1988.
Zgoraj opisane podnebne spremembe imajo na obravnavanem območju vpliv tudi na
vodne razmere, saj so bile med posameznimi spremenljivkami ugotovljene visoke
korelacije. Zmanjšanje količine padavin v prvi polovici leta ter večji dvig temperature
zraka ob koncu pomladi in v celotnem poletju vplivata na zmanjševanje rečnih
pretokov v prvi polovici leta in vse do avgusta. Pri primerjavi povprečnih pretokov med
primerjalnima obdobjema se je pokazalo znižanje spomladanskega viška ter obeh
nižkov, še posebej izrazito pri zimskem nižku. Za spomladanski nižek lahko omenim
še, da na znižanje in pomik proti začetku pomladi vpliva še zmanjšanje količine vode,
ki je vezana v snežni odeji, torej govorimo o manjšem vplivu snežene retinence na
rečni režim. Za razliko pa pri jesenskem višku opazimo povišanje pretoka ali pa vsaj
ohranjanje iste vrednosti, kar pomeni premik primarnega viška v jesen ali pa vsaj
izenačenje obeh viškov. Pri rečnem režimu Savinje in njenih pritokov lahko torej
govorimo o spreminjanju režimov. Predvsem je pomembno omeniti, da se je v
Posavinju snežno-dežni režim pomaknil po toku navzgor oziroma ga skoraj ni več, saj
ima edina postaja s takšnim režimom zelo izrazite dežne lastnosti. Posledično so si
pretočni režimi med seboj vedno bolj podobni. Na te spremembe opozarja že Frantar
pri raziskavi pretočnih režimov na Savi (2003), v Šaleški in Zgornje Savinjski dolini
(2006) ter v Sloveniji na sploh (Frantar, 2005), kar je pripeljalo do razvrstitve
slovenskih vodotokov v nove pretočne režime (Frantar, Hrvatin, 2005).
Za petdesetletne trende povprečnih letnih pretokov v porečju Savinje lahko trdimo, da
skoraj vsi nakazujejo padajoče vrednosti. Z veliko gotovostjo se zmanjšujejo nizki
pretoki (povprečni kot tudi konice), saj na obravnavanih vodomernih postajah vsi
(razen enega) izkazujejo statistično značilen negativen trend. V splošnem so se
zmanjšali tudi srednji pretoki, saj v dveh tretjinah primerov trendi ravno tako izražajo
negativen statistično značilen trend. Vsekakor pa visoki pretoki ne izražajo določenega
trenda, saj pri visokih konicah ni nobenega statistično značilnega trenda, pri
povprečnih visokih pretokih pa se zniževanje pretokov lahko le delno potrdi. Analiza
največjih letnih pretokov v letu 2007 (Uhan, 2007) ravno tako ni potrdila enoznačnega
rezultata, ampak je poleg neznačilnih trendov potrdila tudi statistično značilno
padajoče ter naraščajoče trende.
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Pri spreminjanju temperature vode na Savinji smo ugotovili, da se njena letna
povprečna vrednost dviguje s približno enakim trendom, kot se dviguje povprečna
letna temperatura zraka. Razen na vodomerni postaji Solčava je ta trend veliko manjši
(+0,8 °C/50 let), kar je verjetno posledica vpliva hidrogeoloških značilnosti. Primerjava
med obdobjema 1961-1990 in 1981-2010 je pokazala večji dvig temperatur vode med
majem in avgustom, najmanjše zvišanje pa jeseni in v februarju, kar se ujema s
spremembami pri temperaturi zraka. Takšne spremembe v temperaturi vode je
potrdila tudi raziskava o povezanosti podnebnih sprememb s temperaturami
površinskih voda (Vodenik, Robič, Kobold, 2008). Izjema je ponovno postaja Solčava,
kjer se največji dvig temperature vode pomakne proti jeseni.
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8. SUMMARY
The analysis of meteorological and hydrological changes in the Posavinja region and
the causal-consequential comparison between them showed similar results as listed
by different Slovene authors studying in the same field.
The climate changes in the Savinja river basin could be noticed in the increased air
temperature. The fifty-year period tendency of the increasing average annual
temperature is in the range of approximately + 1.8 °C, but the raise is not uniform
throughout the year. The comparison of average month air temperatures from the
period 1981-2010 with the period 1961-1990 showed that the highest raise happened
between May and August and in January, while the lowest temperature raise
happened in February, September and November.
The changing precipitation regimes in the Posavinja region mostly shows the
movement of Mediterranean characteristics to the East as the rainfall amount reduced
in the first half of the year and increased in the second half. Such variation caused
changes of the precipitation regime from Subcontinental to Submediterranean. The
tendencies of rainfall amount changes indicate a slight reduction of rainfall but they
are not statistically confirmed features.
We can undoubtedly claim that the increasing air temperature decreases the snowfall
amount resulting in a higher quantity of precipitation in the form of rain. The tendencies
of average annual snow height changes were in all stations negative and statistically
confirmed in 70 % cases. The average height of snow decreased for more than 50 %
especially after 1988.
The climate changes described above influence the water regime in the region in
question as high correlation was discovered between single variables. The reduction
of rainfall in the first half of the year and a higher raise of air temperature at the end of
spring and through the whole summer influence the drop of river discharges in the first
half of the year until August. Comparing the average discharges during the
comparative periods indicates the drop of the spring maximum and both minimums
(especially the winter minimum). It must be noticed that the spring minimum (the
dropping and its start at the beginning of spring) influences the decrease in water
quantity bound in the snow texture. On the other side, it can be noticed that the autumn
maximum has increased or maintained its discharge which indicates the move of the
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primary maximum to autumn or at least the equalization of both maximums. The
discharge regime of the Savinja River and its tributaries is a changing regime. The
most important fact to mention is that the snow-rain regime in the Posavinja region
has moved up the flow or has almost disappeared as the only station with such a
regime has distinctive rainy characteristics. Consequentially, discharge regimes have
become very similar.
We could conclude that the fifty-year tendencies of the average annual discharges in
the Savinja river basin indicate decreasing values. The lower discharges are surely
dropping as almost all stations indicate statistically characterized negative tendency.
In general, all the central discharges have dropped as in two thirds of samples the
tendencies indicate a statistically characterized negative tendency. In any case the
higher discharges do not indicate a specific tendency as the highest peaks do not
show a statistically characterized tendency, whereas the drop of discharge at the
average high discharges could be confirmed partially.
The annual average level of water temperature increased for about the same quantity
as the average annual air temperature. The Solčava water gauging station is an
exception because there, the tendency is much lower (+0.8 °C in 50 years) which is
probably a consequence of the influence of hydrogeological characteristics. The
comparison between the periods 1961-1990 and 1981-2010 indicates a higher
increase in water temperature between May and August and the lowest increase in
autumn and in February which corresponds to the changes of air temperatures.
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