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VPLIV HIDROREGULACIJ NA DEBELINSKO RAST HRASTA DOBA (Quercus robur L.) V
MURSKI ŠUMI
Izvleček:
V Pomurju so se v 70. in 80. letih 20. stoletja izvajala intenzivna hidroregulacijska dela. Poleg
človekovega posega na vodna telesa vpliva podnebje, ki se v zadnjih desetletjih 20. stoletja
izrazito spreminja. Te spremembe pa vse bolj vplivajo na poplavne gozdove, ki so bili
prilagojeni prejšnjim podnebnim in vodnim razmeram.
V naši raziskavi smo želeli ugotoviti odziv dreves na hidroregulacijske posege ter spremembo
podnebja. Uporabili smo dendrokronološke metode. Raziskave so bile opravljene v gozdnem
kompleksu Murska šuma (SV Slovenija). Za raziskavo smo izbrali dob (Quercus robur L.), ki
je značilen predstavnik dobrav in logov. Vzorčili smo na štirih različnih lokacijah, skupaj 40
dreves.
Primerjava širin branik je pokazala odvisnost v rasti hrastov od globine talne vode, kar kaže na
njihovo mikrolokacijsko pogojenost. Ugotovili smo nenaden skok v odzivu hrastov na izbrane
okoljske spremenljivke po letu 1980. Sklepamo, da se je zaradi hidroregulacij zmanjšala
količina razpoložljive vode, ki jo hrasti potrebujejo v vegetacijski dobi, do te mere, da so prej
neomejujoči dejavniki (temperature zraka in padavine) postali omejujoči. Glede na scenarije
podnebnih sprememb sklepamo, da bodo predvidene vse višje poletne temperature v
kombinaciji z zmanjšanimi količinami padavin v vegetacijski dobi postajale vse bolj omejujoč
dejavnik za rast dreves v Murski šumi.
Ključne besede: hrast, hidroregulacije, melioracije, širina branike, dendrokronologija,
podnebne spremembe, Pomurje
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EFFECTS OF HYDRO REGULATIONS ON DIAMETER GROWTH OF PENDUCULATE
OAK (Quercus robur L.) IN MURSKA ŠUMA FOREST
Abstract:
During the 1970's and 1980's, intensive hydro regulation works were carried out in the Pomurje
region. Apart from human interventions, water bodies are also affected by climate conditions,
which have been changing dramatically during these last decades. These changes are
increasingly affecting floodplain forests, which are adapted to past climate and water
conditions.
Our research focused on determining the response of trees to hydro regulation encroachments
and to climate change where dendrochronological methods were used. The research was
concluded within the Murska šuma forest complex (NE part of Slovenia) where a penduculate
oak (Quercus robur L.), a characteristic tree species of the hardwood floodplain forest, was
selected. 40 trees were sampled at four different locations.
The comparison of tree-ring widths showed a dependency of tree ring growth on the
groundwater level, which indicates micro-environmental conditionality of oaks at selected
locations. A sudden leap was identified after 1980 in oak response to selected climate variables.
We can conclude that due to hydro regulations, the amount of available water needed by oaks
during their vegetation period decreased to the extent that once unconstraining factors (air
temperature and precipitation) became constraining factors. In view of the climate change
scenarios, the predicted higher summer temperatures combined with lower precipitation
amounts during the vegetation period shall increasingly limit oak vitality within the Murska
šuma forest.
Keywords: oak, hydro regulations, meliorations, tree-ring width, dendrochronology, climate
change, Pomurje
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1

Uvod

Za rast in uspevanje nižinskih poplavnih gozdov so odločilne ustrezne vlažnostne razmere, ki
jih človek najbolj ogroža s korenitimi posegi v vodni režim (Dakskobler, Kutnar, Šilc, 2013).
Za potrebe kmetijstva in varnost pred poplavami v Pomurju so se v 70. in 80. letih 20. stoletja
izvajali intenzivni posegi v vodna telesa (melioracije) (Globevnik, 2007; Novak, 2009).
Regulacije rečnih strug, izsuševanje površin namenjenim kmetijstvu, ter gradnja nasipov in
zadrževalnikov so prispevali k spremembi površinskega in podtalnega vodnega režima tega
območja. Znižal se je nivo talne vode, zmanjšala sta se obseg in pojavnost poplav (Globevnik,
2007).
Poleg človekovega posega na vodna telesa vpliva podnebje, ki se v zadnjih desetletjih 20.
stoletja izrazito spreminja (Bergant, 2007; 2010). Naraščajo povprečne letne temperature,
spreminja pa se tudi padavinski režim. Prav vodni viri so najbolj odvisni od podnebnih
sprememb (Frantar, 2009). Te spremembe pa vse bolj vplivajo na gozdne združbe, ki so bile
prilagojene prejšnjim podnebnim in vodnim razmeram. Posledica je lahko umiranje dreves
(Čater, 1998; Levanič, Čater, McDowell, 2011), s tem izgubljamo pomemben del ekosistema –
nižinske poplavne gozdove.
Izrazito sušenje dobov, ki je opazno v zadnjih desetletjih, je najverjetneje povezano s
spremembami vodnega režima. Dokler so motnje v mejah ekološko dopustnih nihanj, se dob
kot dolgoživeča drevesna vrsta prilagaja nanje zelo počasi. Vsaka sprememba v intenziteti in
dinamiki vlažnostnih razmer tal sproži v dobovih ekosistemih odzive, ki se kažejo kot
propadanje (Čater, 1998).
1.1

Namen in cilj naloge

V naši raziskavi smo želeli ugotoviti odziv dreves na večje hidroregulacijske posege, ki so se
izvajali v 70. in 80. letih 20. stoletja (Globevnik, 2007; Novak, 2009). Ker se v zadnjih
desetletjih spreminja podnebje (Okolje se spreminja, 2010) nas je zanimal odziv širine branik
na podnebne dejavnike. Poleg tega smo želeli ugotoviti, ali različni vodni pogoji vplivajo na
jakost odziva dreves na okoljski stres: ali bodo imeli hrasti na ploskvah, kjer je podtalnica
globoko pod površjem, drugačen signal v širini branik kot hrasti, ki rastejo na ploskvah s
podtalnico plitko pod površjem; ali se bodo hrasti bližje Muri drugače odzvali na morebitne
hidrološke spremembe kot hrasti ob reki Ledavi.
1.2

Hipoteze

Postavili smo naslednje hipoteze:
1. Debelinski prirastki dreves na izbranih lokacijah z različnimi vodnimi pogoji se med
seboj razlikujejo.
2. Razlika v obdobju pred in po večjih melioracijskih posegih je vidna v spremenjenem
debelinskem prirastku.
3. Poleg spremenjenih vodnih lastnosti podnebne spremembe negativno vplivajo na rast
hrastov.
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2

Hidrološke in podnebne značilnosti Pomurja

Ker so od hidroloških lastnosti odvisni ključni ekološki dejavniki za rast in uspevanje nižinskih
poplavnih gozdov (Dakskobler, Kutnar, Šilc, 2013), ima poznavanje stanja in trenda vodotokov
in talne vode velik pomen za razumevanje procesov v gozdnem kompleksu z vidika oskrbe z
vodo. S pomočjo obstoječe literature smo prikazali človekov vpliv na vodno okolje v Pomurju,
na kratko predstavili podnebne značilnosti Pomurja, njihovo spreminjanje in vpliv na vodno
okolje.
2.1

Hidrološke značilnosti Pomurja

Pokrajina ob Muri je hidrogeografsko izrazito prehodna pokrajina. Razlike med Mursko
ravnino ter gričevnatimi Slovenskimi goricami ter Goričkim so poleg morfologije in rabe
površja predvsem v vodnatosti. Mursko polje je namreč dinamičen aluvialni vodonosnik z
obsežnimi prodnimi nanosi, ki tvori površinsko in podzemno vodno telo reke Mure, po katerem
se pretakajo izjemno bogate količine vode, snovi in energije iz alpskega visokogorja v Panonsko
ravnino. Gre za močan pretok izrazito alohtone vode – vode, ki izvira v alpskem visokogorju
in v toku proti Panoniji bogato napaja tudi Mursko polje, saj je letni srednji pretok Mure na
profilu Petanjci 158,1 m3/s (Bat in sod., 2008), kar je enako 22 Blejskim jezerom. Brez reke
Mure bi bilo Pomurje najmanj vodnata pokrajina v Sloveniji, saj glavni bilančni elementi
(padavine, izhlapevanje in odtok) v obdobju 1971–2000 izkazujejo najnižje vrednosti na ravni
cele države. Mura ima snežni režim z visokimi vodami zgodaj poleti, prav v času največjih
potreb vegetacije po vodi (Bricelj, 2009).
Podrobna študija režima podtalne vode na melioracijskem območju SO Lendava je pokazala,
da je dinamika polnjenja zalog talne vode na tem območju izredno zapletena. Nihanje gladin
podtalne vode je v glavnem odvisno od pogostosti in intenzitete napajanja in odtoka podtalne
vode ter hidrogeoloških in hidroloških značilnosti na posameznih lokacijah. Zaloge podtalne
vode imajo mešan izvor: padavinsko vodo, zaledne vode in površinske vodotoke. Reka Mura
kot največji vodotok največ prispeva k obnavljanju talne vode. Ledava napaja podtalno vodo le
ob nastopu visokih vod, drugače pa na celotnem toku drenira podtalno vodo. Vsi ostali potoki,
potočki in kanali pa iz tega območja odvajajo vodo. V študiji so z meritvami nivoja talne vode
v vodnjakih v presekih (transektih) čez Mursko polje ugotovili, da se vpliv vodotokov manjša
in vpliv padavin povečuje z oddaljenostjo od same struge vodotoka (Režim podtalne vode …,
1981).
2.1.1 Porečje reke Mure
Reka Mura izvira v Avstriji v Nizkih Turah na nadmorski višini 1960 metrov. Dolžina reke
znaša 465,7 km, do mejnega področja s Slovenijo (Ceršak) pa priteče po 323 km toka po
Avstriji. Dolžina reke v Sloveniji je 94 km, razdelimo pa jo lahko na tri dele: na mejni del z
Avstrijo od Ceršaka do vtoka Kučnice (33,45 km), od vtoka Kučnice do Gibine teče v dolžini
27,9 km po slovenskem ozemlju ter od Gibine do tromeje (Slovenija, Hrvaška, Madžarka), kjer
v dolžini 32,83 km teče izmenjaje po slovenskem in hrvaškem ozemlju. Do izliva v reko Dravo,
v Legradu, svojo pot nadaljuje kot mejna reka med Hrvaško in Madžarsko v dolžini 48,42 km
(Kovačič, Balažič, 2003).
Prispevno območje reke Mure obsega 14.025 km2, od tega malo več kot 70 % pripada k Avstriji
(10.258km2), okoli 10 % Sloveniji (1.392 km2), Hrvaški 3 % (458 km2) in Madžarski 14 %
(1890 km2) (Kovačič, Balažič, 2003).
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2.1.2 Pretoki in pretočni režim reke Mure
Pretočni režim je pokazatelj povprečnega kolebanja pretoka reke preko leta. Dejavniki, ki
oblikujejo pretočni režim, so številni in raznovrstni, med pomembnejšimi pa so: podnebje,
relief, kamninska podlaga, prst, rastlinstvo in človek (Frantar, 2009).
Razporeditev pretokov reke Mure preko leta je odvisna predvsem od snežnih padavin in dolžine
trajanja snežne odeje v Avstriji (Kovačič, Balažič, 2003), vpliv podnebja in reliefa na območju
Slovenije pa je minimalen (Frantar, 2009). Reka Mura ima tipičen snežni režim pretoka vode,
z enim maksimumom in enim minimumom (Slika 1). Pretočni višek je zaradi taljenja snega
pozno pomladi (maj, junij), nižek pa zaradi snežne retinence pozimi (januar, februar). Snežna
renitenca traja pet ali več mesecev (Ogrin, Plut, 2009).

Slika 1: Povprečni mesečni pretoki Mure v Gornji Radgoni v obdobju 1971–2000.
Vir: Vodna bilanca Slovenije …, 2008, preglednica 10, karakteristični pretoki.

Povprečni pretok Mure pri vtoku v Slovenijo (Cmurek) je 153m3/s. Najvišji zabeležen pretok
je 1.293 m3/s, srednji nizki pa 59 m3/s, razlika med najnižjim in najvišjim pretokom je lahko
več kot 30-kratna (Globevnik, 2009).
Iz podatkov gibanja srednjega letnega pretoka (Preglednica 1) lahko vidimo, da se pri postaji
Bruck vrednost pretoka močno dvigne (na 110m3/s), specifični odtok pa znaša q = 17,65
l/s/km2, letna količina padavin se giblje okoli 1200–1400 mm. Porečje Mure na zahodu tvori
stik grebenov in dolin vzhodnih Alp, ki proti vzhodu preidejo v obsežne prodne nanose Graške
kotline.
Od vodomerne postaje v Gornji Radgoni se pretok dvigne na 153 m3/s, specifični odtok pa se
zmanjša na q = 11, 85 l/s/km2, količina padavin se zmanjša na 1200–1000mm. Od Graške
kotline (pritok Murice) do Petanjcev jo na eni strani obdajajo gorovja, na drugi pa ravninski
svet. Na avstrijsko-slovenskem mejnem odseku ima Mura še zelo izrazite alpske
hidromorfološke karakteristike, kar kažejo njen strmec, hitrost in erozijska moč reke.
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Od Gornje Radgone do zadnje vodomerne postaje na Madžarskem (Letenye) dobi Mura
najmanj vode. Pretok se dvige z 153 na 176 m3/s, specifični odtok se zmanjša na 6,7 l/s/km2,
količina padavin pa je okoli 900–700mm in se proti vzhodu niža. Tu reko Muro vse do izliva v
Donavo obdajajo širne ravnine. Tok pridobiva podobo nižinske reke, pravo podobo nižinske
panonske reke pa Mura dobi šele ob meji s Hrvaško z vse bolj izrazitimi okljuki, večjo širino
struge, ki se vse bolj povezuje in zliva z mrtvicami (Kovačič, Balažič, 2003; Bricelj, 2009).
Povprečni strmec reke je 2,08 ‰, vendar se ta na ozemlju Slovenije precej zmanjša. Na
avstrijsko-slovenski meji znaša 1,42 ‰, po slovenskem ozemlju 1,15 ‰, od Gibine do tromeje
le 0,84 ‰ (Balažič J. in sod., 2003).

Preglednica 1: Srednji letni pretoki reke Mure na devetih večjih merilnih postajah.
Gestuthof (1), Zeltweg (II), Bruck (III), Gradec (IV), Mellach (V), Cmurek (VII), G. Radgona (VII), Središče (VIII), Letenye
(IX).
Vir: Kovačič, Balažič, 2003, str. 225.

Merilna
postaja
Pretok
Stacionaža

N

(I)

(II)

(III)

(IV)

(V)

(VI)

(VII)

(VIII) (IX)

m3/s
km

36,6
379,0

56,8
318,3

110,
248,6

120,
192,1

124
170,5

153
129,8

157
113,7

170
70,3

176
36,9

2.1.3 Pritoki Mure
Reka Mura ima v Sloveniji štiri pomembnejše pritoke. Na desnem bregu sta pomembna
Plitvički potok in Ščavnica, na levem bregu pa Kučnica in Ledava. Za Muro je zaradi
asimetričnega povodja značilno malo pritokov, pri čemer je značilno, da zaledne vode pobirajo
vzporedno z reko tekoči, meandrirajoči potoki (Dešnik, 2003).

Slika 2: Povprečni mesečni pretoki Ledave na vodomerni postaji Čentiba v obdobju 1971–2000.
Vir: Vodna bilanca Slovenije …, 2008, preglednica 10, karakteristični pretoki.
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Ščavnica in Ledava izkazujeta v obdobju 1971–2000 panonski dežno-snežni pretočni režim.
Njunemu pretočnemu režimu podoben režim imajo vsi »lokalni« pomurski vodotoki. V
Pomurju ima velik vpliv na pretočni režim lokalnost porečja vodotoka. Največji vpliv imajo
razporeditev lokalnih in regionalnih dežnih padavin ter temperature in z njimi povezano
izhlapevanje (Frantar, 2009). Primarni višek vode je v marcu posledica dežnih padavin in
taljenja snega po gričevju in nižinah, sekundarni pa je nekoliko manjši v novembru in decembru
(Slika 2). Najmanj vode imajo pomurski vodotoki poleti, ko zaradi velikega izhlapevanja večino
padavin porabijo rastline za rast in evapotranspiracijo (Frantar, Hrvatin, 2005; Frantar, 2009).
V Pomurju so najmanjši odtočni količniki v Sloveniji. Najmanj, nekaj nad 15 % padavin, odteče
iz porečij, ki imajo večji del porečja v osrednjem Goričkem. Reke s povirji na zahodu Goričkega
imajo delež odtoka nekaj nad 20 %, okrog četrtina padavin pa odteče iz porečij rek z zaledji v
Slovenskih Goricah. Vzrok za takšno razporeditev je sama prostorska razporeditev količine
padavin, ki pada od zahoda proti vzhodu, ter dokaj podobna količina izhlapevanja, ki je
posledica podobnosti reliefa ter pokrovnosti tal (Frantar, 2009).
2.2

Posegi v prostor (melioracije, hidroregulacije) in njihov vpliv na vodno okolje v
Pomurju

Visoka ranljivost Pomurja za onesnaženje in pomanjkanje vode je posledica radikalne
regulacije Mure ob koncu 19. stoletja ter regulacij njenih pritokov za izvedbo kmetijskih
melioracijskih programov v 70. in 80. letih 20. stoletja. Zaradi izrazito sektorskih regulacij v
preteklosti predstavljata Mura in Mursko polje v celoti močno preobraženo vodno telo
površinskih in podzemnih voda (hidromorfološko, količinsko in kakovostno). Vodno telo reke
Mure je v zgornjem in srednjem delu porečja močno izkoriščeno in funkcijsko
spremenjeno(Bricelj, 2009).
Geomorfološke značilnosti porečja se od izvira v Turah do izliva v Donavo spremenijo: od
visokogorja alpskih Tur preko gorovij do graške kotline. Na slovenskem ozemlju se začne svet
ravnin in nižin, ki prevladuje vse do izliva v Donavo (Kovačič, Balažič, 2003). Zaradi
hidromorfološkega značaja reke in njene okolice je reka na avstrijskem delu izkoriščena za
hidroelektrarne (Kovačič, Balažič, Kamnik, 2004), na Slovenskem pa po prehodu v ravnine
velikim količinam vode pade strmec, in se začnejo razlivati po ravninah.
2.2.1 Posegi do 1. svetovne vojne
Prvi ukrepi na reki Muri so se izvajali že v 16. stoletju. Za vse te ukrepe je značilno, da so bili
namenjeni zavarovanju določenih naseljih pred poplavami in omogočanju plovbe po Muri.
Strugo so urejali le na krajših odsekih, ureditve pa je naslednja visoka voda običajno porušila
in si ustvarjala nove poti. Dela so se po večini izvajala na avstrijskem delu Avstro-Ogrske
monarhije, ki jih je v veliki meri financirala državna oblast, na ogrski strani pa so posege
financirali zainteresirani veleposestniki. Zaradi manjšega vlaganja v regulacijska dela na
slovenskem delu Mure je le-ta dosti bolj razgibana in ohranjena kot v Avstriji (Novak 2003,
2009).
2.2.2 Posegi med 1. in 2. svetovno vojno
Po 1. svetovni vojni je Mura postala mejna reka. Zaradi razhajanj interesov Kraljevine
Jugoslavije in Republike Madžarske so se vzdrževalna dela na tem delu Mure opustila. Prav
tako so se opustila vzdrževalna dela na avstrijsko-jugoslovanskem odseku. V samo 20 letih se
je struga na odseku Spielfeld-Gornja Radgona spet razširila na 200 m in v letih 1918–1926
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ponovno poplavljala bližnja naselja (Veržej, Bunčani, Melinci, Dokležovja, Bistrici). Zaradi
slabega stanja korita je bila leta 1926 v Mariboru ustanovljena meddržavna komisija za
regulacijo Mure, kjer sta se avstrijska in jugoslovanska stran zavezali za sanacijo struge. Dela
so se zaključila v obdobju 1937–1938. Kljub težnji po celoviti zaščiti območja pred poplavami
zaradi finančnih in političnih težav regulacija pri nas ni bila izvedena tako kot v Avstriji, in
Mura je še naprej poplavljala. Vse do druge svetovne vojne so se opravljala dela le na
posameznih odsekih in so bila večkrat prekinjena. Najbolj katastrofalne poplave pri nas so bile
v letu 1938, ko je Mura poplavila skorja celotno Mursko polje. Poplavljenih je bilo več kot 40
vasi, tradicionalno poplavno ogroženih vasi na levem bregu (od Petanjcev do Bistric) in celo
višje ležeče vasi na desnem bregu (Borece, Grlavo in celotno območje Cvena) (Novak 2003,
2009).
2.2.3 Posegi po 2. svetovni vojni
Obsežnejši posegi na strugi reke Mure so potekali po 2. svetovni vojni. V letu 1948 so začeli z
gradnjo suhega razbremenilnega kanala Ledava-Mura, ki je služil za preprečitve poplav Murske
Sobote. V letih 1945–1965 so bili regulirani Kobiljski potok, Ščavnica okoli Ljutomera in še
mnogi manjši potoki v skupni dolžini 175 km. Glavna izravnalna dela na reki Muri v Sloveniji
so potekala v 70. in 80. letih 20. stoletja, večji agromelioracijski posegi pa v 80. letih
(Globevnik, 2007).
Leta 1955 je bil sklenjen sporazum o urejanju skupnega odseka Mure na jugoslovanskomadžarskem odseku. Jugoslovanska stran je z gradnjo nasipov na desni strani začela sredi 60.
let 20. stoletja in končala leta 1970, madžarska stran pa leta 1972. Z usklajeno izgradnjo
vodotokov skupnega interesa na hidrosistemu Krka-Ledava je bila ustvarjena možnost za
intenzivno melioracijo površin in razvoj kmetijstva (Novak, 2009). Na odseku Mure pod
Petanjci so bili v 60. in 70. letih 20. stoletja zaradi zavarovanja območja med Kučnico, Ledavo
in reko Muro pred poplavami visokih voda delno presekani meandri Mure in zgrajeni
visokovodni nasipi (Globevnik, 2006). Na delu reke Mure dolvodno od Murskega Središča, na
meji med Hrvaško in Slovenijo, so bili posamezni meandri ločeni od glavne struge reke. Dela
so se po letu 1978 po skupnem načrtu nadaljevala tudi na meji med Hrvaško in Madžarsko.
Delno je bila izvedena zaščita brežin na posameznih odsekih (Brilly in sod., 2012).
2.2.4 Hidroelektrarne
Na prelomu 20. stoletja je prišlo do vedno večje uporabe električne energije, tako so začele
nastajati prve hidroelektrarne na reki Muri: Niklasdorf (1895), Lebring (1902), Bruck an Mur
(1903), Murau (1907), Peggau (1908). Vse do danes je bilo na Muri zgrajenih 34 hidroelektrarn,
od katerih jih 30 obratuje v Avstriji (med Salzburško pokrajino in Šentiljem) in ena v Sloveniji
(Ceršak (1930). Večina (17) hidroelektrarn je bilo zgrajenih od sredine 60. let 20. stoletja
(Balažič S., Kamnik, Kovačič, 2005). Sistem elektrarn ne razpolaga z večjimi zmogljivostmi
za zbiranje in zadrževanje vode, tako da je njihov vpliv na visoke pretoke zanemarljiv. Vpliv je
opazen pri srednjih in še posebno pri nizkih pretokih (Brilly in sod., 2012).
2.2.5 Ledava
Vodotok Ledava je v preteklosti poplavljal velik del Prekmurja od Murske Sobote do izliva v
Krko. Zaradi tega je bil kot glavni odvodnik zalednih voda okoli leta 1850 zgrajen kanal
Ledava-Ardovan. Od takrat se Ledave v Krko izliva na današnjem mestu. Leta 1901 je bila
ustanovljena družba za vzdrževanje tega kanala in njegovih pritokov. Družba je skrbela za
odvajanje visokih voda in osuševanja kmetijskih površin ob Ledavi na 78 km2 poplavne
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površine. Čeprav je družba delovala do 1946 so z deli prenehali ob izbruhu 1. svetovne vojne
(Novak, 2009). Od leta 1965 se je zaradi poplave urbanih naselij v letih 1962–1965 začela tudi
sistematična regulacija Ledave in Kobiljskega potoka. Nad Mursko Soboto je bilo leta 1979
zgrajeno Ledavsko jezero, ki je zmanjšalo poplavne konice. Štiri leta kasneje, leta 1983, je bil
zgrajen zadrževalnik Radmožanci, dela na Ledavi na zgornjem odseku pa so se zaključila leta
1985 (med Renkovci in Rakičanom), ureditev korita na mejnem odseku z Madžarsko pa je bila
zaključena šele leta 1997. Danes je Ledava regulirana v 68 km dolgem koritu (Novak, 2009).
Vpliv hidroregulacij na hidrološke lastnosti Pomurja

2.3

Zaradi izrazitih regulacijskih posegov v Muro in njene pritoke ob koncu 19. in v 70. letih 20.
stoletja površinske in podzemne vode Pomurja predstavljajo močno preobraženo vodno telo
(Bricelj, 2009). Na sliki (Slika 3) so prikazane osnovne značilnosti sedanjega vodnega režima
porečja Mure v Sloveniji. Reka Mura se, glede na hidromorfološke lastnosti, deli na tri odseke
(Globevnik, 2006):




Odsek na meji z Avstrijo je hidrološko najbolj degradiran, izravnan, vijuganje reke je
omejeno, prevladujejo intenzivni erozijskimi procesi.
Odsek na meji s Hrvaško je morfološko in hidrološko najbolj ohranjen, še vedno je zelo
razgiban, rečni rokavi pa so povezani s strugo.
Vmesni del, ki je v celoti v Sloveniji, predstavlja prehod med degradiranim gorvodnim
odsekom in manj degradiranim dolvodnim odsekom.

Slika 3: Lastnosti vodnega režima porečja reke Mure v Sloveniji; hidrografija poplavne površine, območja podzemne vode v
vodonosnikih, območja večjih hidromelioracij v preteklosti, vodni zadrževalniki, visokovodni nasipi.
Vir: Globevnik, 2006, str. 95.
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Globevnik (2007) je v dolgoletni analizi dinamike odtekanja vode iz prostora reke Mure ter
analizi pretokov in nivojev talne vode zaradi posegov v prostor ugotovila spremembo v
hidroloških lastnostih poplavnega območja v Sloveniji. Analiza dolgoletne sezonske
porazdelitve vtokov v rečni prostor kaže na to, da to območje hidrološko oblikuje predvsem
reka Mura in manj padavine ter lokalni pritoki. Analize so bile narejene med vodomernima
postaja Petanjci (vtok v prostor) in Murskim Središčem (iztok iz prostora) na Hrvaškem. V
analizo so bila vzeta tri obdobja, 1962–1990, 1926–1965, 1966–1990. Obdobje 1926–1965
velja za stanje pred izvedbo večjih izravnalnih ukrepov na reki Muri, obdobje po njem pa za
čas večjih posegov v rečni sistem. Analiza 65-letne sezonske hidrološke dinamike kaže na
razmeroma konstanten odtok iz območja v več kot 40% delu leta, ki pa se je v zadnjem obdobju
močno zmanjšal. V obdobju 1926–1965 je iz območja mokrišč v 60% delu leta voda stalno
odtekala v strugo s pretokom 7 m3/s, v 40% delu leta pa 9 m3/s. Te količine so se v obdobju
1966–1990 več kot razpolovile, kar kaže na veliko zmanjšanje naravnih zadrževalnih
sposobnosti rečnega prostora Mure pod Petanjci. Glavni vzroki so zmanjšanje obsega in
povezav rečnih strug, zmanjšanje poplavnih površin ob reki z visokovodnimi nasipi in
zmanjšanje števila poplavnih dogodkov, regulacije pritokov, krčenje obrežne vegetacije in
osuševanje kmetijskih površin v celotnem porečju reke Mure v Sloveniji (Globevnik, 2007;
2009).
K nižanju nivoja talne vode so prispevale večji agromelioracijski posegi v 80. letih 20. stoletja.
Analiza podzemnih voda je pokazala, da se gladina podzemne vode v Pomurju med letom
spreminja od 1,5 do 3,5 m. V obdobju 1980–1998 je zaznan upad nivoja talne vode za 20–25
cm, z izjemo lokacij pri Radmožancih (20 cm), Rankovcih (11 cm) in Zg. Krapju (1 cm). Od
začetka 20. stoletja do danes se je globina podzemne vode znižala za 2 m (Globevnik, 2007;
2009). Zaradi gradnje visokovodnih nasipov zmanjšal obseg poplav, povečale so se pretočne
sposobnosti struge, kar je zmanjšalo trajanje visokih voda, s tem pa so se zmanjšale
infiltracijske sposobnosti in obnavljanje podzemnih zalog vode v rečnem prostoru Mure
(Globevnik, 2007; 2009). Raziskave so pokazale, da se je nivo talne vode v vodnjakih blizu
reke Mure znižal za približno isto vrednost kot dno struge, medtem ko se je nivo talne vode v
vodnjakih, oddaljenih od reke, še poglobil (Globevnik, Kaligarič, 2005).
Glede na to, da se je dno struge v zadnjih letih bolj ali manj že stabiliziralo, se zmanjševanje
nivojev podzemne vode ne more pripisati sami reki Muri, temveč spremenjeni dinamiki
kompleksnega obnavljanja vodnih zalog v tleh, torej vodni dinamiki celotnega prispevnega
območja (Globevnik in Kaligarič, 2005; Globevnik in Mikoš, 2006). Morebitno zadrževanje
vode za višjimi jezovi na reki Muri bi vzdolž reke lahko preprečilo nadaljnje nižanje nivojev
podzemne vode, ne bi pa preprečilo nadaljnjega nižanja podzemne vode na celotni murski
ravnici. Za ohranjanje in vzpodbujanje ekoloških dejavnikov, značilnih za rečni prostor, je treba
vodo v poplavnem območju reke zadrževati dlje časa, pogosteje in na čim večjih površinah. To
dosežemo s povezavami glavne struge z rečnimi rokavi in poplavnimi površinami ter z vtoki
vode v te sisteme že pri nizkih in srednjih vodah. Ohranitev in dvig nivojev podzemne vode
zmanjšuje tveganja za varno oskrbo s pitno vodo, saj podzemne vode predstavljajo večinski
vodni vir v regiji. Poplavni gozdovi in razgibana rečna morfologija pa zaradi kemijskih in
(mikro)bioloških procesov, ki potekajo v takem prostoru, izboljšujejo ekološko in kemijsko
dobro stanje voda (Globevnik, 2009).
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2.4

Podnebne značilnosti

2.4.1 Temperatura zraka
Temperature zraka v Pomurju imajo zaradi lege na obrobju Panonske kotline najbolj celinske
poteze, za katere je značilna velika dnevna in letna amplituda z vročimi poletji in mrzlimi
zimami (Ogrin, 2009). Najvišja dnevna temperatura v Murski Soboti obdobju 1961–2009 je
znašala
39,1 °C (20. 7. 2007), najnižja pa -31 °C (16. 1. 1963). Poletni višek količine padavin sovpada
z najvišjimi temperaturami (Slika 4). Povprečne letne temperature segajo 10–12 °C in so, takoj
za Obsredozemskimi pokrajinami, najvišje v Sloveniji. Temperature v prekmurskih gričevjih
imajo nekoliko milejše celinske poteze, v termalnem pasu prevladujejo višje minimalne
temperature (Ogrin, 2009).

Slika 4: Klimodiagram za meteorološko postajo Murska Sobota (188 m.n.v) za obdobje 1961–2009.
Vir podatkov: Agencija RS za okolje, 2015.

2.4.2 Padavine
Severovzhodni predel Slovenije, ki je tudi najbolj kmetijski, ima zmerno celinski padavinski
režim z viškom padavin poleti in nižkom pozimi. Opazen je tudi sekundarni višek v jeseni (Slika
4). Povprečna količina padavin v severovzhodnem delu Slovenije je okoli 900 mm (Murska
Sobota 870 mm) (Frantar, 2009), kar je skoraj za polovico manj, kot je slovensko povprečje
(1400 mm). Največ padavin (900–1000 mm) pade na predelu Slovenskih goric in gričevnatem
delu območja, manj pa v ravninah (pod 900 mm) (Slika 5). Količina padavin se zmanjšuje proti
madžarski meji, kjer letno povprečje znaša pod 850 mm (Frantar, 2009). Severovzhodni deli
Slovenije so najmanj namočeni pri nas. Če upoštevamo dneve, ko pade nad 1 mm padavin, je
teh v Pomurju okoli 90, v Sloveniji pa povprečno 160 dni (Ogrin, 2009). Največ padavin, okoli
1/3, pade poleti, kar je za razvoj vegetacije zelo pomembno, saj je evapotranspiracija takrat
najvišja. Neugodno je to, da jih večina pade v obliki ploh ali neviht s točo. Nevarnost toče je v
severovzhodni Sloveniji velika, saj je na leto v povprečju 30–50 nevihtnih dni (Ogrin, 2009;
Ogrin, Plut, 2009).
9
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Slika 5: Povprečna letna količina padavin v obdobju 1971–2000.
Vir: Frantar, 2009, str. 77.

2.4.3 Izhlapevanje
V Pomurju je povprečna vrednost izhlapevanja 693 mm, kar je pod slovenskim povprečjem
letne vrednostji evapotranspiraciji (717 mm) (Ogrin, Plut, 2009), vendar je veliko v primerjavi
s količino padavin, ki jih prejme to območje (890 mm). Lokalne razlike v regiji so zelo majhne,
nihanje izhlapevanja pa je v povprečju med 550 in 850 mm. Na samo izhlapevanje lokalno
najbolj vpliva pokrovnost tal (Frantar, 2009).

Slika 6: Povprečna letna količina izhlapele vode v obdobju 1971–2000.
Vir: Frantar, 2009, str. 78.

10

Jagodic, Š., 2016. Vpliv hidroregulacij na debelinsko rast hrasta doba (Quercus robur L.) v Murski šumi.

V ravninskem in gričevnatem svetu, ki predstavlja največji del Pomurja, izhlapi od 600 do 700
mm vode letno, v gozdnati pokrajini pa izhlapi tudi preko 800 mm (Slika 6). Posledica visokega
deleža izhlapevanja in prerazporeditve padavin so nizke vrednosti odtokov, ki so tu najnižje v
državi. V Pomurju, kjer pade okoli 900 mm padavin, je povprečna vrednost izhlapevanja okoli
700 mm in odteče le majhna količina padavin, okoli 200 mm, kar je veliko pod slovenskim
povprečjem (862 mm) (Frantar, 2008; 2009).
2.5

Podnebne spremembe in njihov vpliv na vodno okolje Pomurja

Raziskave kažejo, da se v zadnjih desetletjih podnebje intenzivno spreminja tako na globalni
kot lokalni ravni. Ogrevanje v Evropi je nekoliko višje kot v svetovnem povprečju. Območje
Alp se segreva hitreje kot preostala Evropa. Prav tako je napovedano nadpovprečno segrevanje
Sredozemlja in Južne Evrope, predvsem poleti, in upad padavin, kar pomeni sušo in
pomanjkanje vode. Podatki za Slovenjo kažejo, da se v zadnjih dveh desetletjih 20. stoletja
temperatura zraka viša, spreminja se sezonska razporeditev padavin in intenzivnost ekstremnih
dogodkov. Z vidika vpliva podnebnih sprememb na vodno okolje je poleg naštetega
problematično taljenje ledenikov. Količina vode shranjene v ledenikih in snegu predstavlja
vodni vir in napajajo številne reke (Okolje se spreminja, 2010) med drugim tudi vode reke
Mure, ki izvira v Nizkih Turah (Kovačič, Balažič, 2003). Znanstveniki predvidevajo, da se bo
zaradi predvidenih podnebnih sprememb količina vode shranjene v ledenikih in snegu
zmanjšala, z njo pa tudi njena razpoložljivost. Prav tako predvidevajo, da se bo v rekah, ki jih
napajajo ledeniki in sneg, povečala količina odtekajoče vode in predčasna spomladanska izlitja.
V srednji Evropi že opažajo porast povprečnih vodotokov v prvi polovici leta in upad v drugi
polovici leta, v obdobju najnižjih pretokov (Okolje se spreminja, 2010).
2.5.1 Temperaturni kazalci
Glede na dolgoletno povprečje (1961–1990) v Sloveniji od sredine 19. stoletja opažamo
postopno višanje temperature (1,1 °C ± 0,6 °C/50 let) (Ogrin, Plut, 2009; Dolinar, Vertačnik,
2010). Trend ogrevanja je v obdobju 1980–2010 še posebej izrazit (6 °C/100 let) (Slika 7) in
daleč presega svetovno povprečje (Dolinar, Vertačnik, 2010).

Slika 7: Odklon povprečne letne temperature zraka 2 m nad tlemi za Slovenijo glede na obdobje 1961–1990.
Povprečna temperatura za Slovenijo je izračunana kot povprečje homogenih nizov meritve temperature v Ljubljani, Celju,
Kočevju, Trstu, Zagrebu in na Dobraču. Vir: Dolinar, Vertačnik, 2010, str. 38.
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V Murski Soboti je bil dvig temperature zraka od II. svetovne vojne na ravni slovenskega
povprečja. Kot je razvidno iz spreminjanja temperature zraka v Murski Soboti je bil dvig
temperature zelo izrazit po letu 1990 (Slika 8). V Pomurju so se v obdobju 1971–2000 najbolj
ogrela poletja (za 2,6 °C) in pomladi (za 1,7 °C), manj jeseni (za 1,5 °C), najmanj pa zime
(za 0,3 °C). Vse temperaturne spremembe so statistično značilne, z izjemo zimskih. Od sredine
80. let 20. stoletja opažamo porast nadpovprečno toplih poletij. Zaradi zvišanja temperature
zraka se je značilno povišalo število toplih dni (število dni z maksimalno temperatura nad 25
°C). V obdobju 1991–2000 je bilo kar 17 takih dogodkov več kot v obdobju 1961–1991. V
zadnjih desetletjih je tudi večina nadpovprečno toplih let, odkar merimo temperature pri nas
(Ogrin, 2009).

Slika 8: Potek povprečne letne temperature zraka v obdobju 1961−2009 za Mursko Soboto (188 m n. v.).
Vir podatkov: Agencija RS za okolje, 2015.

Poleg dviga povprečnih temperatur se je spremenil tudi temperaturni režim. Temperaturni režim
v Pomurju ima zmerno celinske poteze, za katere je značilno, da so spomladanske temperature
na ravni jesenskih oz. jih celo presegajo (Ogrin, Plut, 2009). V zadnjih desetletjih jesenske
temperature bolj naraščajo od pomladanskih, kar kaže na slabitev celinskih podnebnih
značilnosti in krepitev morskih potez (Preglednica 2) (Ogrin, 2009).
Preglednica 2: Desetletna povprečja temperature zraka (°C) po letnih časih v Murski Soboti.
Vir podatkov: Ogrin, 2009.

Temperatura zraka, Murska Sobota (188 m n. v.)
Obdobje
Pomlad
Poletje
Jesen
Zima Leto
1951-1960
9,3
18,7
9,6
-0,8
9,3
1961-1970
9,6
18,4
10,1
-1,8
9,0
1971-1980
9,4
18,1
8,6
0,2
9,1
1981-1990
10,0
18,7
9,5
-0,7
9,4
1991-2000
10,6
19,9
10
0,2
10,2
1961-1990
9,7
18,6
9,6
-0,7
9,3
1991-2005
10,6
20,1
10,1
0,0
10,2
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2.5.2 Padavinski kazalci
Letna količina padavin v Pomurju se v zadnjih desetletjih rahlo znižuje, vendar trend ni
statistično značilen (Slika 9). Podobno kot po Sloveniji je v Pomurju opazno, da so spremembe
v padavinah bolj kot na letni ravni značilne po letnih časih, jesenski maksimum postaja bolj
izrazit, medtem ko se v ostalih mesecih količina padavin zmanjšuje (Podnebne razmere v
Sloveniji, obdobje 1971-2000; Ogrin, 2009).

Slika 9: Potek povprečne letne količine padavine v obdobju 1961−2009 za Mursko Soboto (188 m n. v.).
Vir podatkov: Agencija RS za okolje, 2015.

Podatki kažejo, da je bilo v Murski Soboti v obdobju od 1991 do 2005 v jeseni že več padavin
kot poleti. Naraščanje jesenskih padavin na račun upadanja poletnih pomeni, da padavinski
režim izgublja celinski značaj (Preglednica 3) (Ogrin, 2009). Primerjava povprečnih mesečnih
količin padavin za obdobje od 1991 do 2005 z referenečnim obdobjem kaže, da so se zmanjšale
julijske in avgustovske padavine, povišale pa padavine v septembru in oktobru. Prav tako so se
zmanjšale količine padavin v zimskih in pomladnih mesecih (Slika 10).

Slika 10: Primerjava povprečnih mesečni padavin (1991–2005) z referenčnim odbobjem (1961–1990) za postajo Murska
Sobota.
Z modro je označeno referenčno obdobje 1961–1990, z oranžno obdobje 1991–2005. Vir podatkov: Agencija RS za okolje,
2015.
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Preglednica 3: Desetletna povprečja količine padavin (mm) po letnih časih v Murski Soboti.
Vir podatkov: Agencija RS za okolje, 2015; Ogrin, 2009.

Količina padavin, Murska Sobota (188 m n. v.)
Obdobje
Pomlad
Poletje
Jesen
Zima
1951-1960
169
286
194
126
1961-1970
199
304
216
125
1971-1980
169
317
208
107
1981-1990
182
293
199
131
1991-2000
170
270
258
108
1961-1990
181
305
208
121
1991-2005
168
183
236
105

Leto
775
842
804
805
806
815
777

2.5.3 Spreminjanje padavin in suša
Nihanje letnih vrednosti padavin v Sloveniji je zelo spremenljivo. V povprečju je
spremenljivost okoli 30%, v posameznih letih pa letna količina padavin lahko tudi za 100 %
preseže dolgoletno povprečje (1960–1990) ali pa padavin praktično ni (Ogrin, Plut, 2009). Zato
si lahko sledijo zelo sušna in mokra leta. V Sloveniji je bilo po namočenosti obdobje 1971–
1980 bolj namočeno kot v letih 1980–2000 (Dolinar, 2008).

Slika 11: Trimesečni SPI za mesec avgust za postajo Murska Sobota (188 m n. v.).
Vir: Ceglar, Kajfež-Bogataj, 2008, str. 419.

Standardiziran padavinski indeks (SPI) nam omogoča določevanje pogostosti ekstremno sušnih
oz. ekstremno mokrih dogodkov na določeni časovni skali za katero koli lokacijo, ki ima
arhiviran padavinski niz podatkov. Trimesečni SPI za avgust upošteva količino padavin za
mesece junij, julij ter avgust in izraža primanjkljaj oz. presežek poletnih padavin. V Murski
Soboti so poletja v zadnjih 15 letih v povprečju bolj sušna (Slika 11). Izstopajo poletja v letih
1992, 2000, 2001 ter 2003. Največji primanjkljaj padavin je opaziti v poletju 1992, ko je padlo
le 137 mm padavin (povprečna količina poletnih padavin za Mursko Soboto znaša 296 mm).
Upad količine poletnih padavin v obdobju 1971–2006 je statistično značilen (Ceglar, KajfežBogataj, 2008).
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Z vidika pojava suše v Pomurju so predvsem pomembne podnebne značilnosti območja,
predvsem spremenljivost letnih in mesečnih količin padavin ter njihova razporeditev preko leta
(Kikec, 2010). V zadnjih desetletjih se je hkrati s povišanimi letnimi temperaturami zraka
povečala potencialna evapotranspiracija, ki je neposredno odvisna od temperatur v času
vegetacijske dobe (največja od maja do avgusta). Tako kljub dejstvu, da največ padavin pade v
poletnih mesecih, lahko pride do primanjkljaja vode v tleh. To pa povzroči vodni stres in
onemogoča normalno rast in razvoj rastlin (Kikec, 2005). Na pogostost pojava meteorološke
suše pa odločilno vpliva daljše časovno obdobje izpada padavin (Kikec, 2010).
Po napovednih o podnebnih spremembah so glede vodne bilance najbolj ranljiva območja v
severovzhodni Sloveniji (Kajfež-Bogataj, 2005). V Pomurju je bila v obdobju 1994–2006 kar
v devetih letih zabeležena večja škoda zaradi pojava suše (1994, 1995, 1998, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 in 2006); to priča o izjemni ranljivosti na sušo te slovenska pokrajine (Kikec, 2010).
V študiji kmetijskih suš (Sušnik, 2003) je bilo ugotovljeno, da so se suše v Sloveniji v obdobju
1961–2000 najpogosteje pojavljale v jugozahodni in v severovzhodni Sloveniji, in sicer več kot
tridesetkrat.
2.6

Vpliv podnebnih sprememb na dinamiko vode v Pomurju

Časovni trendi temperature zraka kažejo na naraščajoč trend, sezonska analiza količine padavin
pa je pokazala na manjšanje zimskih, pomladanskih in poletnih padavin ter na večanje jesenskih
padavin. Posledice spreminjanja teh podnebnih elementov pa spreminjajo hidrološke
značilnosti vodotokov in vodno bilanco območja (Frantar, 2009).

Slika 12: Shema glavnih elementov vodnega kroga v Pomurju.
Vir: Frantar, 2009, str. 72.

Vodni krog je osnova za analizo vodne bilance določenega območja, ki nam poda oceno
količine vode na določenem območju za določeno obdobje. Na elemente vodnega kroga
(padavine, izhlapevanje, odtok) (Slika 12) najbolj vplivajo podnebje in podnebni dejavniki.
Padavine vplivajo tako na odtok kot na izhlapevanje, temperatura zraka pa zlasti na
izhlapevanje (Dolinar, Frantar, Kurnik, 2008; Frantar, 2009). Izhlapevanje na ravni Slovenije
15

Jagodic, Š., 2016. Vpliv hidroregulacij na debelinsko rast hrasta doba (Quercus robur L.) v Murski šumi.

se je s 650 mm (obdobje 1961–1990), povečalo na 717 mm (obdobje 1971–2000) (Frantar,
Hrvatin, 2008). Dejanska povprečna letna vrednost izhlapevanje, izračunana za obdobje 1971–
2000, je v Murski Soboti 772 mm (Frantar, Kurnik, Ožura, 2008), kar je precej več kot
slovensko povprečje. Naraščajoči trendi temperature zraka izhlapevanje še povečujejo, tako da
lahko v prihodnje pričakujemo še višje izhlapevanje in posledično večjo sušnost že tako sušne
regije (Frantar, 2009).
2.6.1 Pretoki in njihovi trendi
Meritve značilnosti dolgoletnih trendov za Pomurje kažejo, da sicer negativni trendi pretokov
največje pomurske reke Mure (vodomerna postaja Gornja Radgona) niso statistično značilni
(Brilly in sod., 2012), kar naj bi bila posledica energetske rabe vode Mure v Avstriji (Frantar,
2009).
Za Ščavnico (vodomerna postaja Pristava) in Ledavo (vodomerna postaja Polana) je bil
ugotovljen statistično značilen negativni trend srednjih letnih pretokov, kar pomeni, da se je
količina vode v strugi zmanjšala. Upadanje pretokov je v prvi vrsti posledica upadanja količine
padavin, ki neposredno zmanjšuje odtok, in porasta temperature, ki povečuje izhlapevanje.
V Ledavi se je povprečna letna količina vode zmanjšala za okrog tretjino, v Ščavnici pa za okoli
petino. Ledava izkazuje značilen negativni trend najvišjih letnih srednjih dnevnih pretokov,
negativni pa so tudi trendi izrazitosti in pogostosti pojavljanja velikih ekstremov. Pri Ledavi
imamo torej manj visokih voda, ki so praviloma tudi manj izrazite. Pretoki Ščavnice izkazujejo
statistično značilen pozitivni trend pogostosti pojavljanja velikih ekstremov, kar pomeni, da se
visoke vode pogosteje pojavljajo (Frantar, 2009; Frantar et al., 2008).
2.6.2 Pretočni režim
Razporeditev in količina padavin v Pomurju vpliva na režim in količino vode v rekah, z izjemo
Mure, ki ima večinski del porečja izven ozemlja Slovenije (Frantar, 2009). Za reke, katerih
pomemben delež porečja sega v visokogorje, ima posebej izrazit vpliv taljenje snega, ki se kaže
kot pretočni višek maja ali junija, ko začne sneg kopneti. Sekundarni višek, ki nastopi oktobra
ali novembra, pa je posledica padavinskega maksimuma. Najmanj vode je februarja, ki je
padavinsko najbolj sušen, velik del padavin se nabira v snežni odeji (Frantar, Hrvatin, 2008).
V zadnji dveh desetletjih 20. stoletja se je v Sloveniji močno skrajšalo trajanje snežne odeje na
visokih dinarskih planotah in alpskih hribovjih in kotlinah. Trajanje snežne odeje pa se ni
spremenilo le na najvišjih gorskih območjih Slovenije, ampak tudi v nižinah. Mura in Drava,
reki s povirji v visokih Alpah, ki so ju nedavno še prištevali med reke z enostavnim snežnim
režimom, sta se pri novi klasifikaciji uvrstili med reke z mešanim snežno-dežnim režimom
(Bricelj, 2009; Frantar and Hrvatin, 2008).
V obdobju 1992–2005 se je na reki Muri zmanjšal primarni snežni višek. V primerjavi s
prejšnjima obdobjema je jesenski višek postal izrazitejši. Medtem ko jesenskega (oktober)
viška v obdobju 1961–1990 še ni bilo zaznati in je bil v obdobju 1971–2000 zgolj nekoliko
nakazan, je v obdobju 1991–2005 dobro izražen. Okrepil se je tudi zimski nižek, ki se je
prestavil iz januarja v februar. Na Ščavnici in Ledavi se je v obdobju 1991–2005 močno okrepil
jesenski višek, ki je iz sekundarnega prešel v primarni višek, prej primarni pomladanski višek
pa je postal sekundarni. Vzrok je v zviševanju temperature zraka ter v spremembi v
padavinskem režimu, kar se kaže v povečanju količine jesenskih padavin in zmanjšanju padavin
v ostalih letnih časih. To pomeni, da imajo lokalni vodotoki v Pomurju največ vode v pozni
jeseni in ne več v zgodnji spomladi (Frantar, 2009).
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3
3.1

Nižinskih poplavni hrastovi gozdovi Pomurja
Naravna razširjenost doba in ekološke značilnosti doba z vidika vodnih razmer v
nižinskih poplavnih gozdovih

Na podlagi dosedanjih spoznanj ima dob posebno mesto v nižinskih gozdnih ekosistemih naših
rek in je v ekološkem in gospodarskem smislu neprecenljiv (Prpić, 1996). Dob je pomemben
gradnik nižinskih poplavnih gozdov. Naravno se razprostira skoraj po celi Evropi, z izjemo
južnega dela Španije (Slika 13). Najbolj značilna rastišča so na poplavnih območjih Rena,
Donave in drugih evropskih rekah (Brus, Nagel, Batič, 2005).

Slika 13: Območje naravne razširjenosti hrasta doba (Qeurcus robur L.).
Vir: EUFORGEN, 2009.

Predvidevajo, da so se dobovi gozdovi razprostirali po prekmurski ravninah že pred naselitvijo
Slovanov, saj so v gramoznici pri Petišovcih našli subfosilne hraste, stare približno 1000 let
(Accetto, 1982). V Sloveniji najdemo le še manjše otoke ohranjenih dobrav v Krakovskem
gozdu in Pomurju (Levanič, 1993).
V skupino poplavnih, močvirnih in obrežnih gozdov uvrščamo nižinske gozdove v območju
večjih vodotokov in stoječih vodnih teles. Poplavni nižinski gozdovi uspevajo na nadmorski
višini od 100 do 200 m. Obstoj teh gozdov je neposredno odvisen od stoječe ali tekoče vode,
razvijejo se na hidromorfnih obrečnih, oglejenih in psevdooglejenih tleh. Sestavljajo jih
vlagoljubna drevesa in grmi, njihove združbe imenujemo log, dobrava ali grez. Log je v ožjem
smislu obrežni gozd, ki je neposredno odvisen od tekoče talne ali poplavne vode. Logi mehkih
listavcev (vrbe, topoli, jelše) so praviloma ob rečnih strugah. Logi trdih listavcev (hrast, veliki
jesen, brest), ki jih imenujemo tudi dobrave, pa so že nekoliko oddaljeni od rečnih bregov in
uspevajo na bolj razvitih prsteh. Gozdovi črne jelše (čreti oz. grez) so odvisni od stoječe vode
(Dakskobler, Kutnar, Šilc, 2013).
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Dob je dolgoživa vrsta, in lahko doseže starost več kot 500 let. Vendar pa je odvisen od
rastiščnih pogojev v nižinah, ki se spreminjajo zaradi človeka ali narave (Prpić, 1996). Hrastovi
nižinski gozdovi so tipično talno pogojeni in imajo pred klimatogenimi gozdovi veliko prednost
zaradi zadostne vlage in toplega, suhega podnebja. Žal se omenjena prednost lahko prevesi v
slabost, saj sta podtalna in poplavna voda veliko bolj spremenljiva dejavnika kot podnebje
(Čater, 1998). V primeru spremembe vodnih razmer vitalnost hrasta upade, v nespremenjenih
pogojih pa lahko dočaka izredno starost, več kot 500 let (Prpić, 1996), v Skandinaviji pa tudi
preko 1000 let (Levanič, 2016c). Dob uspeva na svežih tleh rahlo dvignjenih predelov
(mikrovišinah oz. gredah) oz. v rahlih depresijah (mikronižinah), kjer je vode vedno na pretek,
vendar ne toliko, da pride do zamočvirjanja. V primeru izgradnje akumulacijskih jezer se tla
bližnjih nižinskih gozdov zamočvirijo, kar lahko posledično prizadene dobove in gabrove
gozdove, novonastali pogoji pa so bolj primerni za rast vrb, topolov ali poljskega jesena. Po
drugi strani pa v primeru izgradnje nasipa, izkopa drenažnih kanalov ali drugih osuševalnih del
rastišče postane bolj sušno in postopno se pojavi gozd doba in navadnega gabra. Vidimo, da so
nižinska rastišča v stalnem prehajanju in so v času in prostoru odvisna od številnih dejavnikov
(Prpić, 1996).
Optimalni vodni pogoji za rast doba so, če je podzemna voda v vegetacijski dobi vedno na
dosegu koreninskega sistema ter praviloma vsakoletne poplave. Neugodno pa je dejstvo, da ima
hrast zaradi transpiracije veliko potrebo po vodi, ki je dostikrat višja kot količina padavin.
Zaradi tega mora imeti dob zagotovljen dodaten vir vode oz. dostop do talne vode (Prpić, 1996).
Hrast dob namreč samo za transpiracijo v vegetacijski dobi potrebujejo 500 mm ali več vode,
primanjkljaj padavin pa dopolni iz talne vode (Prpić, 2003). Z vodo je povezan koreninski
sistem, ki je pri dobu v mladosti razvit v izrazito glavno korenino, ki sčasoma zaostane v rasti.
Globina koreninjenja je odvisna od minimalne globine talne vode v vegetacijski dobi, ko je
potreba doba po vodi največja (Prpić, 1996). V času večje vlažnosti tal je sposoben s
koreninskim sistemom prebiti drugače trde glinene plasti zaglejenih tal in tako doseči vodo v
večjih globinah, od 2 do 5 m (Levanič, 1993; Prpić, 1996).
Za uspešno rast dob potrebuje najmanj štiri mesece dolgo vegetacijsko obdobje (Brus, Nagel,
Batič, 2005). Značilno za dob je, da relativno dobro prenaša dolgotrajne poplave. Pomembno
je le, da ima voda dovolj kisika (Levanič, 1993). Hrast je občutljiv na sušna obdobja v času
vegetacije, predvsem na rastiščih, kjer je prišlo do značilnega upada nivoja talne vode (Prpić,
1996). To se kaže v upadu debelinskega prirastka (Levanič, 1993; Prpić, 1996). Že zelo majhne
spremembe v gladini talne vode, ki so posledica izostanka poplav ali znižanih padavin, lahko
privedejo do umiranja hrastov (Prpić, 1996). Sprememba v okolju naj bi se pokazala kot trenutni
stres (krajše obdobje stresa). Dokler so motnje v mejah ekološko dopustnih nihanj, se dob kot
dolgoživa drevesna vrsta prilagaja nanje zelo počasi. Vsaka sprememba v intenziteti in dinamiki
vlažnostnih razmer tal sproži v dobovih ekosistemih odzive, ki se kažejo kot propadanje (Čater,
1998). Na spremembe v dinamiki podtalnih in poplavnih vod se najtežje odzivajo starejši
hrastovi sestoji (Čater, 1998). V primeru trajnega znižanja gladine talne vode za več kot 50 cm
vitalnost pri starejših hrastov upade, medtem ko so mladi hrasti še sposobni koreniniti globje,
do nivoja talne vode (Prpić, 1996).
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3.2

Vpliv človeka na nižinske poplavne gozdove Pomurja

Pomurje je bilo že od nekdaj gosto poseljeno in je nudilo ugodne možnosti za razvoj kmetijstva.
Z naraščanjem števila prebivalstva so začeli na račun kmetijstva močno krčiti gozdove. Gozd
je ostal povsod tam, kjer so za kmetijstvo neprimerni predeli, na zamočvirjenih ali plitvih tleh.
(Levanič, 1993; Čater, 1998).
Kot je že omenjeno v prejšnjih poglavjih so od hidroloških lastnosti odvisni ključni ekološki
dejavniki za rast in uspevanje nižinskih gozdov. Problemi nižanja nivojev podzemne vode in
krčenja obvodnih habitatov v prostoru reke Mure v Sloveniji so nastali kot posledica sprememb
rabe tal na porečju reke Mure v Avstriji in Sloveniji v zadnjih 200 letih (Globevnik, 2007).
Zaradi sektorskih posegov v prostor reke Mure, ki so bila še posebej izrazita v 70. in 80. letij
20. stoletja, vode Mure in Murskega polja predstavljajo močno preobraženo vodno telo (Bricelj,
2009) . Dokazano so se zmanjšale vodozadrževalne sposobnosti območja Mure pod slovenskoavstrijsko mejo (Globevnik, 2007). Glavni vzroki so zmanjšanje obsega in povezav rečnih
strug, zmanjšanje poplavnih površin ob reki z visokovodnimi nasipi in zmanjšanje števila
poplavnih dogodkov, regulacije pritokov, krčenje obrežne vegetacije osuševanje kmetijskih
površin v celotnem porečju reke Mure v Sloveniji. Danes je ob večjih pretokih poplavljeno
območje med visokovodnimi nasipi, ki ponekod sledijo naravnim terasam reke Mure in je širok
do 1,2 km (Slika 3). V tem poplavnem območju reka Mure s svojimi meandri, rečnimi rokavi
in mrtvicami ustvarja posebne ekološke pogoje, kjer uspevajo nižinski poplavni gozdovi
(Globevnik, Kaligarič, 2005; Globevnik, 2007; 2009).
Poleg omenjenega krčenja gozdov za kmetijske površine in hidrotehničnih ukrepov, na
prekmurske gozdove vpliva gospodarjenje s temi gozdovi. Dobovi gozdovi v Pomurju so
zgornji krak slavonskih zelo kvalitetnih dobovih gozdov (Čater, Batič, 1999). Gospodarsko
najvrednejši drevesni vrsti sta hrast dob in črna jelša. Hrast (dob in graden) spada v Evropi med
gospodarsko najpomembnejše listavce in vrednost hrastovine dosega od 2- do 3-krat višjo
vrednost kot smrekovina ali bukovina (Burschel, Huss, 1987; cv: Györek, 2000). V
gozdnogospodarskem območju Murska Sobota se nahajajo v enotah Dolinsko in Ravensko
najproduktivnejši gozdovi na tem območju (Györek, 2000). V preteklosti so bili ti gozdovi v
lasti veleposestnikov in se je z njimi gospodarilo načrtno. Pred I. svetovno vojno je grof
Esterhazy sklenil podgodbo s podjetjem Našički, po priključitvi Prekmurja Jugoslaviji pa je
svoj gozd prodal Parcelarni banki v Zagrebu. Banka je nadaljevala s prodajo dreves podjetju
Nasički, ki je odkupilo vse, kar je lahko prodalo za dobiček. Osiromešene gozdove je leta 1930
kupila Križevačka imovna občina iz Bjelovara. Prodaja je sovpadala s svetovno gospodarsko
krizo, zato je Križevačka imovina ostala zadolžena pri Parcelarni banki. Da bi čim prej
poravnala dol, je bila prisiljena dati gozdove v rabo podjetju Nasički. Nadaljevalo se je
intenzivno izkoriščanje gozdov do te mere, da so nastale velike površine golosekov, ki jih s
pogozdovanjem niso uspeli nadoknaditi. Po drugi svetovni vojni so gozdovi prešli v družbeno
lastnino. Gospodarjenje v Murski šumi in ostalih nižinskih gozdovih gospodarske enote
Lendave se je spremenilo z veljavo gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote Lendava –
poplavni gozdovi 1959–1968. V načrtu so bila predvidena obširna gozdnogojitvena dela in
stanje gozdov se je začelo izboljševati. Danes so to, razen Hraščice in Polanskega loga, ki sta
bila 2010 vrnjena potomcem grofov Zichy, dokaj ohranjeni državni gozdovi (Privredni planovi
…,1933, Gospodarski načrt Lendava …, 1961, Gozdnogospodarski načrt GGE Dolinsko …,
2003). Vodilna drevesna vrsta v GGE Dolinsko, kamor spada tudi Murska šuma, je dob z 42 %
skupne lesne zaloge, kar predstavlja velike možnosti pridelave kvalitetne hrastovine (Györek,
2000).
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Kljub posegom v prostor pa je vegetacija v obravnavanem območju zelo raznolika in mestoma
dobro ohranjena (Dakskobler, Kutnar, Šilc, 2013). Z okoljevarstvenega vidika so nižinski
poplavni gozdovi, mrtvice in stari rečni rokavi, prodišča in erozijska območja v strugah
izrednega pomena za ohranitev in obstoj življenjskega prostora ogroženih živalskih in
rastlinskih vrst. Dobrave in logi so življenjski prostor nekaterih, v Sloveniji redkih, zavarovanih
rastlinskih vrst in pomemben habitat dvoživk, duplarjev in drugih ptic. Zaradi izjemnega
naravovarstvenega pomena je bil prostor ob reki Muri razglašen za območje Natura 2000
Zavarovano območje Mure s poplavnimi gozdovi se razprostira od Ceršaka do sotočja Krke in
Ledave, vključno s Črnim logom in Mursko šumo Prav tako je neprecenljiva varovalna vloga
poplavnih gozdov, saj z razporejanjem visokih voda po večji površini varujejo naselja pred
poplavami in so zaradi daljšega časa infiltracije površinsek vode v tla dragocen regulator vodne
bilance (Globevnik, 2009; Dakskobler, Kutnar, Šilc, 2013; Godina-Golija, Terseglav, Vovko,
2014). Za ohranjanje obvodnih habitatov in ekoloških lastnosti reke Mure je pomembno, da je
v poplavnem območju stalno prisotna voda, rečni rokavi in mrtvice pa so pogosteje omočeni.
To je mogoče takrat, ko se iz glavne struge v podtalje filtrirajo večje količine vode in ko je
glavna struga hidravlično povezana z rokavi. Večje količine vode se filtrirajo v tla takrat, ko je
struga široka in je hitrost vode manjša. Danes je večina rokavov in mrtvic 1,5–2,5 m višja kot
dno struge, kar pomeni, da se napolnijo le ob višjih pretokih (nad 280m3/m) (Globevnik, 2009).
Na vse manjšo namočenost mrtvic v Murski šumi opozarjajo tudi lokalni gozdarji.
3.3

Propadanje nižinskih poplavnih hrastovih gozdov v Pomurju

V preteklih desetletjih opažajo propadanje hrastov tako v Sloveniji kot v večini Evrope (Čater,
Batič, 1999; Čater, Kutnar, Accetto, 2001; Klimo, Hager, 2001), vendar je malo znanega o
mehanizmih, ki sprožijo tako stanje (Levanič, Čater, McDowell, 2011). O vzrokih za pojav
sušenja hrastov je postavljenih veliko teorij, obširen pogled podaja Čater (1999). V Sloveniji
pripisujejo regulacijam potokov, ki so povzročile znaten upad talne vode, največji pomen pri
procesu umiranja dobovih gozdov (Čater, 1998). Podtalnica pa seveda ni edina, ki vpliva na
umiranje doba, vendar je eden izmed poglavitnih dejavnikov (Levanič, 1993; Čater, 1998).
Urejevanje vodotokov zaradi preprečevanja poplav in povečanja površine kmetijskih zemljišč
v Pomurju zasledimo že v času Avstro-Ogrske. Z izgradnjo dveh prekopov v Črnem logu v letih
1914 in 1919 se je ozemlje tako osušilo, da so preživeli le globlje zakoreninjeni osebki doba
(Wraber, 1951). Še posebej so bili intenzivni posegi so bili v 70. in 80. letih 20. stoletja, ko so
se izvajali večji protipoplavni ukrepi in agromelioracije (Globevnik, 2007). Nekdanja poplavna
vodotoka Mura in Ledava sta zaradi regulacij nehala poplavljati, zaradi česar so se spremenile
okoljske razmere, od katerih je prekmurski gozd življenjsko odvisen (Nemesszeghy, 1986; cv:
Čater, 1998). Z izgradnjo visokih protipoplavnih nasipov so bile prekinjene povezave z rokavi,
mrtvicami in s tem onemogočena infiltracija poplavne vode v vodonosnik (Globevnik, 2009),
večja osuševalna dela za pridobivanje kmetijskih površin, pa so še dodatno prispevalo k upadu
podzemne vode (Globevnik, Kaligarič, 2005).
Na slabo vitalno stanje Pomurskih gozdov v 50. in 60. letih 20. stoletja zaradi posegov v prostor
in spremenjenje hidrologije opozarja že Weber (1951, 1960). V 80. letih lokalni gozdarji
poročajo o sušenju in pešanju hrastov v Pomurskih gozdovih, ki ga še danes pripisujejo nižanju
nivoja talne vode. V letu 1985 so se začele trajne raziskave odmiranja gozdov. Podatki iz popisa
o propadanju gozdov v obdobju 1985–1990 sicer niso nakazali znakov propadanja, vendar je
trend v naslednjem popisu presegel stopnjo propadanja predhodnih let. V letu 1992 so podatki
s terena in prva ugotavljanja simptomov pokazala, da propadanje hrastov v Sloveniji narašča
(Čater, 1998).
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Zaradi pojavljanja prvih znakov propadanja nižinskih hrastovih gozdov v Sloveniji so se v 90.
letih 20. stoletja začele kompleksne raziskave. V novejši raziskavah, po letu 1990, so se z
vplivom sprememb vodnega režima na poplavne gozdove v Pomurju ukvarjali različni avtorji
(Levanič, 1993; Smolej, Hager, 1995; Batič in sod., 1997; Čater, 1998; Čater, Kutnar, Accetto,
2001; Čater, Levanič, 2004; Levanič, Čater, McDowell, 2011). Podrobno je problematiko
odziva nižinskih poplavnih gozdov v Črnem logu na spremenjene hidrološke razmere zaradi
graditve zadrževalnika Radmožanci obravnaval Levanič (1993). Strugo Ledave so regulirali in
poglobili ter zgradili sistem zapornic. Ta v primeru visoke vode Ledavo pretoči v gozd. Tak
poseg v prostor vpliva na višino podzemne vode in režim poplavljanja; tako porušena poplavna
dinamika negativno vpliva na rast črnih jelš v poplavnem gozdu, spremenila pa se je tudi
struktura drevesnih vrst. V študiji propadanja hrasta v Sloveniji (Smolej, Hager, 1995; Batič in
sod., 1997) je obravnavana problematika razdelana s proučevanjem devetih trajnih
raziskovalnih ploskev. Primerjava hidroloških razmer je pokazala upad ravni podtalnice na
ploskvi Hraščica v vzhodni Sloveniji kar za 50 cm v obdobju 1972–1992. V letu 1995 je osutost
hrastov kazala na izrazitejše slabšanje rastnih razmer v vzhodni Sloveniji. Zaradi
zaskrbljujočega stanja hrastovih gozdov je Čater (1998) v svoji raziskavi obravnaval povezavo
med vodnim stresom in vitalnostjo hrastov v Murski šumi. Dokazal je povezavo med vodnim
potencialom in nihanjem nivoja podtalnice ter ugotovil, da so režim, dostopnost in količina
talne vode eden izmed ključnih omejitvenih faktorjev pri uspevanju hrasta doba. O aktualnosti
problematike govori novejša raziskava iz leta 2011(Levanič, Čater, McDowell, 2011). Dokazali
so povezavo med propadanjem hrasta v Cigonci in upadom talne vode zaradi spremenjenih
hidroloških pogojev, ki so posledica velikih osuševalnih del na bližnjih kmetijskih zemljiščih v
letu 1982.
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4
4.1

Materiali in metode
Dendrokronološka metoda

V naši raziskavi smo želeli dobiti časovni vpogled v odziv doba v Murski šumi na spremembo
izbranih okoljskih dejavnikov, pri čemer smo uporabili dendrokronološko metodo analiez širin
branik. Analize širin branik temelji na dejstvu, da drevesa v zmernem podnebnem pasu vsako
leto prirastejo v debelino, ki jo lahko v prečnem prerezu vidimo kot letni kolobar, kar
imenujemo tudi branika. Na variiranje širine branike vplivajo številni procesi, endogeni in
eksogeni (Čufar, Levanič, 1998). Širina branike je pomemben vir informacij pri študiji
sprememb v okolju in je rezultat vseh okoljskih in notranjih dejavnikov, ki vplivajo na rast
drevesa. Širina branik iz leta v leto variira in nosi v sebi informacijo o okoljskih razmerah,
katerim je bilo izpostavljeno drevo skozi svojo rast. V primeru izredno ugodnih oz. neugodnih
pogojev drevo tvori ekstremno široko oz. ozko braniko (Slika 14) (Schweingruber in sod.,
1990).

Slika 14: Zajeta slika vzorca izvrtka hrasta doba iz Murske šume.
Na sliki je prikazan del vzorca, kjer lahko vidimo primer različnega odziva hrasta v rasti: leta z manj ugodnimi pogoji (a), in
leto z bolj ugodnimi pogoji (b), ko se je drevo odzvalo z močnejšim priraščanjem, tj. s široko braniko; smer priraščanja je iz
desne proti levi; RW = širina branike.

Niz zaporednih branik, ki jih tvori drevo v svoji rasti, imenujemo kronologija širine branik in v
sebi nosijo informacije o okoljskih razmerah iz preteklosti. Širina branike se uporablja pri
raznovrstnih raziskavah. Uporaba dendrokronologije seže v Evropi v 19. stoletje. Sprva so jo
uporabljali za datiranje objektov in študije vpliva industrijskega onesnaževanja na okolje, pred
100 leti pa celo za vpliv onesnaženega zraka na poškodovanost gozda. Že kmalu so študije
pokazale korelacijo med vsebnostjo določenih onesnažil v zraku in zmanjšanim debelinskim
prirastkom dreves (Cook, Kairiukstis, 1990). V 70. letih so analizo širine branik večinoma
uporabljali za datiranje arheoloških in zgodovinskih objektov, danes pa se uporablja na
različnih področjih dendrokronologije: dendrohidrologija raziskuje vpliv vode na rast drevesa
oz. dreves ter z analizo signala v branikah rekonstruira porečje, gladino talne vode, večje
poplave, suše v preteklosti; dendroklimatologija raziskuje signal podnebnih faktorjev v širini
branik, na podlagi dinamike prirastka rekonstruira podnebje v preteklosti in na podlagi izbranih
scenarijev podnebnih sprememb napoveduje prihodno rast drevesa oz. dreves in vpliv
podnebnih sprememb na gozdno vegetacijo in posledično cel ekosistem; dendrokronologija
proučuje tudi vpliv človeka in njegove dejavnosti na rast dreves, kot so gnojenje, gospodarjenje
z gozdom, raba gozda v preteklosti, sajenje, smolarjenje, zaščita gozda ipd. (Schweingruber,
1996). S pomočjo dendroekologije poskušamo identificirati zunanje dejavnike, ki so vplivali
na rast in tvorjenje branike v določenem letu, in jih poskušamo posredno prikazati kot verjetni
vzrok za spremembo (Eckstein, 2004).
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4.2

Opis lokacije in izbor dreves

Lokacija, na kateri smo preizkusili veljavnost hipotez, leži v skrajnem severovzhodnem delu
Slovenije in jo od meje s Hrvaško in Madžarsko ločuje le nekaj sto metrov. Murska šuma spada
v krajevno enoto Dolinsko (OE Murska Sobota), nahaja se na nadmorski višini 155 m, meri 485
ha (Sarjaš, 2001) in sodi v skupino poplavnih, močvirnih in obrežnih gozdov (Dakskobler,
Kutnar, Šilc, 2013). Obstoj takšnih gozdov je neposredno odvisen od stoječe ali tekoče vode,
in so pod vplivom visoke podtalnice oz. občasnih poplav. Gozdove tvorijo vlagoljubna drevesa
in grmi, njihove združbe pa imenujemo loge, dobrave, greze (Dakskobler, Kutnar, Šilc, 2013).
Gozdni kompleks s severovzhoda omejuje nekdaj poplavna in danes regulirana Ledava, z juga
pa ga omejuje Mura. Opazni so številni mrtvi rokavi (mrtvice) Mure, ki je v preteklosti
poplavljala severovzhodni del gozdnega kompleksa. V depresijah se ob višjih vodostajih še
zadržuje voda, vendar so zaradi regulacij vodotokov ta obdobja vedno redkejša (Čater, 1998).

Slika 15: Lokacija raziskovalnih ploskev v Murski šumi.
Izrisal: N. Ogris. Grafična podlaga: Državna topografska karta 1: 50.000, 2012.

Ker naj bi bili poplavni dobovi gozdovi odvisni od vodnih razmer v svoji okolici (Dakskobler,
Kutnar, Šilc, 2013), smo na podlagi preteklih raziskav (Čater, 1998; Urbančič, Simončič,
Smolej, 2000) izbrali štiri ploskve in jih poimenovali m1, m2, m4 in m5 (Slika 15). Lokacije se
razlikujejo po tem, ali je nivo talne vode bližje ali globlje pod površjem, in po tem, kateremu
vodotoku so bližje, Muri oz. Ledavi. Na ta način smo želeli preveriti, ali se širine branik hrastov
razlikujejo med seboj glede na mikrorastiščne razmere. Poleg tega nas je zanimalo, ali globina
podtalnice (globoko oz. plitko pod površjem) oz. bližina vodotoka (Mura oz. Ledava) vpliva na
način odziva hrastov na okoljski stres (hidroregulacije, podnebne spremembe). Da bi ugotovili,
ali obstaja razlika v odzivu širin branik hrastov pred in po obdobju hidroregulacij, tj. po letu
1965, smo izbrali odrasla (čim starejša), dominantna, navidezno zdrava drevesa.
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4.3

Vzorčenje

Na vsaki od štirih ploskev smo izbrali 10 navidezno zdravih dominantnih dobov s simetrično
krošnjo, skupaj 40 dreves. S tem smo se želeli izogniti motnjam v rasti, kot so bolezni, poškodbe
in posledice konkurence za svetlobo (Cook, Kairiukstis, 1990).
Iz vsakega drevesa smo vzeli po dva 5-milimetrska izvrtka s prirastoslovnim svedrom
SUUNTO, skupaj smo odvzeli 80 vzorcev. Vzorce smo odvzeli na prsni višini (1, 3 m) in z
nasprotne si strani. S tem načinom vrtanja zmanjšamo vpliv tenzijskega lesa, ki nastane pri
listavcih kot posledica odklona debla od navpične lege, na podatke o širini branike. Na terenu
smo izvrtke shranili v plastične tulce in označili. Odvzete vzorce smo nato v laboratoriju
posušili in nalepili v lesene nosilce. Tako pripravljene smo postopoma, z vse bolj finim brusnim
papirjem (granulacija 80, 120, 200, 400, 800), zbrusili do visokega sijaja na industrijski tračni
brusilki.
4.4

Meritve širine branik

Slike zbrušenih vzorcev smo zajeli s pomočjo programa ATRICS Advanced Tree-Ring Image
Capturing System (Levanič, 2007), razvitega na Oddelku za prirastoslovje in gojenje gozda
Gozdarskega inštituta Slovenije. Program omogoča zaporedno zajemanje slik z visoko
ločljivostjo, ki se deloma prekrivajo. Končni rezultat je slika vzorca, ki služi kot vhodni podatek
za delo v programu WinDENDROTM 2005a (Regent Istruments Inc., 2005). Program je
namenjen avtomatskemu prepoznavanju branik iglavcev in omogoča hitro, natančno in
primerljivo merjenje širin branik, uporaben pa je tudi za merjenje širin branik listavcev, le da
je potrebno letnice markirati ročno. Podatke o širini branik smo shranili v ASCII formatu za
prenos v program PAST-4.
4.5

Sinhronizacija zaporedij širini branik dreves in izdelava kronologij v programu PAST4

Izmerjene širine branik hrastov v programu WinDENDRO smo uvozili v PAST-4 (Knibbe,
2004), ki omogoča pravilno datiranje dreves na podlagi širine branik. Program avtomatično
računa statistične parametre, ki nam služijo za orientacijo pri sinhronizaciji krivulj – test
istosmernosti (Gleichlaufigkeit ali GLK) in t-vredost (prilagojen t-test po Baillie-Pilcher ali
tBP). Jakost parametrov se izpisuje sproti, ko na ekranu ročno premikamo posamezne krivulje
po časovni skali. Na splošno velja, da imajo statistično stabilne sinhronizacije tBP višji kot 4 in
GLK višji kot 65.
Zaporedja širin branik (krivulj) hrastov smo med seboj sinhronizirali. Z datiranjem dreves
nismo imeli težav, saj smo vzorčili živa drevesa ter tako poznali zadnje leto prirastka. V
programu smo izdelali kronologije širin branik štirih izbranih ploskev (m1, m2, m4, m5) na
naslednji način: v kronologijo ploskve smo vključili drevesa s te ploskve, ki so imela vizualno
podoben potek krivulje in so izkazovala statistično ustreznost. Drevesa, ki so po sinhronosti
poteka krivulj bistveno odstopala, pa smo izločili iz skupne kronologije ploskve. Končni
rezultat je kronologija ploskve, ki je povprečna vrednost vseh krivulj dreves na ploskvi,
vključenih v kronologijo.
Kronologije smo uporabili za analize širine branik hrastov med štirimi izbranimi ploskvami, za
analizo odziva hrastov po večjih hidroregulacijskih posegih ter za analizo odziva hrastov v širini
branike na izbrane okoljske dejavnike.
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4.5.1 GLK (Gleichlaufigkeit) – koeficient istosmernosti
S koeficientom istosmernosti (GLK) ocenimo skladnost poteka krivulj (trenda) dveh časovnih
serij in je izražena kot delež vsote vseh enako potekajočih intervalov krivulje med referenčno
in primerjano krivulje. Intervali med zaporednimi točkami časovne serije imajo pozitivni oz.
negativni trend: vrednost +1 pripišemo intervalom, ko je opazovana branika širša od lanske,
vrednost -1 intervalu, ko je opazovana branika ožja od lanske, vrednost 0 pa pripišemo
intervalom, ko ni spremembe glede na preteklo leto. Če imata primerjani krivulji vrednost 1 v
istem letu, prištejemo 1. Prav tako prištejemo 1, če imata krivulji v istem letu vrednost -1. Če
imata krivulji v istem letu različni vrednosti, odštejemo 1. Tako dobljene vrednosti seštejemo
in delimo s številom opazovanih let ter izrazimo v deležih (Schweingruber, 1988).
Test istosmernosti zavzame vrednost med 0–100 %. Večja je vrednost, bolj sta si dve
kronologiji podobni. Vrednosti blizu 100 % nakazujejo na to, da primerjani krivulji izražata
enak letni trend. S prekrivanjem se značilnost GLK spreminja, pri daljšem prekrivanju (npr. 50
let) je za enako statistično značilnost vrednost GLK nižja kot pri krajšem (npr. 10 let). Na
splošno velja, da je mejna vrednost za značilno podobnost dveh zaporedij branik 65 % ali več
(Eckstein, Bauch, 1969; Levanič, Eckstein, Čufar, 1996).
4.5.2 t-vrednost po Baillie-Pilcher
S t-testom preizkusimo, ali je opazovan korelacijski koeficient dveh spremenljivk statistično
značilen. Prilagojen t-test (tBP ) se uporablja v dendrokronologiji pri datiranju (Baillie, Pilcher,
1973).
V primerjavi z GLK je tBP parametričen statistični test in upošteva jakost odziva branike v
določenem letu, medtem ko GLK upošteva zgolj istosmernost spremembe branike glede na
prejšnje leto. Pri tej metodi s 5-letnim drsečim povprečjem odstranimo dolgovalovna nihanja v
časovnih vrstah. Na splošno velja, da morajo biti tBP vrednosti višje od 4,0, segment pokrivanja
krivulje pa mora biti vsaj 30 let. S podobnostjo krivulj tBP vrednost narašča, pri identičnih je
enaka 100 (Baillie, Pilcher, 1973).
tBP vrednosti smo izračunali v programu PAST-4. Uporabili smo jih pri primerjavi posameznih
krivulj in izdelavi kronologij. Primerjava poteka vedno med dvema krivuljama, referenčno in
primerjalno. To torej pomeni, da primerjamo krivulji posameznih dreves, med drevesom in
kronologijo oz. med kronologijama.
4.6

Detrendizacija in standardizacija časovnih vrst

Namen standardizacije časovnih vrst je odstranitev starostnega trenda – v našem primeru
odvisnosti širine branik od starosti oz. širine drevesa (Fritts, 1976). S to metodo maksimiziramo
iskani signal in minimiziramo vse druge signale, ki jih imamo v tem primeru za motnje.
Širina branike se zaradi bioloških in geometrijskih faktorjev z leti postopoma spreminja. Letni
prirastek se vsako leto razporedi po vedno večjem obsegu in tudi, če bi bil prirastek konstanten,
bi lahko pričakovali zmanjšanje širine branik z leti. Hipotetičen potek krivulje starostnega
trenda dreves s konstantnim prirastkom ima obliko negative eksponentne krivulje (Cook,
Kairiukstis, 1990; Briffa, 1999). Drevesa, ki rastejo na odprtem in v semi-aridnem okolju, imajo
takšno obliko rastne krivulje (Fritts, 1976). Za drevesa, ki rastejo v drugačnih okoliščinah, pa
je težko določiti splošno rastno krivuljo, saj je ta odvisna od kompeticije za svetlobo in vodo,
ki se spreminjata s strukturo gozda (Cook, Kairiukstis, 1990).
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V program ARSTAN, ki je bil razvit z namenom obravnave posebne problematike »endogenih
motenj«, ki je skupna priraščanju dreves v strnjenih kompleksih, lahko izberemo več načinov
standardizacije podatkov, s katerimi odstranimo trend v neobdelani krivulji širine branik, kar
imenujemo detrendizacija. Rezultat detrendizacije so kronologije ploskev, izražene v indeksih
vrednostih, in so sestavljene iz povprečja indeksiranih vrednosti širine branik posameznih
dreves za posamezno leto. Indeks je izražen kot količnik med izmerjeno širino branike in
vrednostjo rastne krivulje tega leta (Cook, Holmes, 1986).
Vse kronologije v ARSTAN-u smo izdelali po istem postopku. Na podlagi vizualne ocene
krivulje neobdelanih širin branik smo izbrali primerno krivuljo za standardizacijo, ki jo ponuja
program. Uporabili smo krivulje, ki so se najbolje prilegale rastnemu trendu. Na podlagi
izkušenj smo v prvem koraku za odstranitev starostnega trenda uporabili negativno
eksponentno funkcijo, v drugem pa je bila uporabljena metoda glajenja (angl. smoothing spline
with fixed cutoff), kjer smo izbrali 30% delež. Z uporabo ARSTAN-ovega avtoregresivnega
modela smo odstranili vpliv preteklega leta na prirastek, da bi ojačali skupni signal. Za prikaz
skupnega signala (EPS) smo izbrali okno širine 30 let s prekrivanjem 29 let. Okno naj bi bilo
za oceno skupnega signala pri uporabi drsečih sredin široko vsaj 30 let (Cook, Kairiukstis, 1990;
Briffa, 1999).
Program ARSTAN nam omogoča izračun štirih tipov kronologij: neindeksirano kronologijo
širine branik (RAW), kronologijo ostankov z odstranjeno avtokorelacijo (RES) in kronologijo
ostankov z avtokorelacijo (STD).
4.7

Avtokorelacija (AC)

Okoljske razmere (podnebje) tekočega leta vplivajo na rast drevesa v tem letu, lahko pa preko
npr. hormonov, sladkorja, škodljivcev vplivajo na rast še na naslednje leto oz. na več naslednjih
leta. Vpliv razmer preteklih let na širino branike tekočega leta opišemo z avtokorelacijo.
Avtokorelacija opisuje, kako močno časovna serija korelira sama s seboj, ko jo za eno leto
pomikamo nazaj oz. kako daleč nazaj seže vpliv. Avtokorelacija prve stopnje je korelacija med
širino branike t-leta in širino branike t+1-leta (Fritts, 1976).
Avtokorelacijo smo izračunali v programu ARSTAN. Vzeli smo vrednosti, izmerjene iz surovih
(RAW) podatkov, saj naj bi standardizacija zmanjšala vrednost avtokorelacije (Cook,
Kairiukstis, 1990).
4.8

Skupen signal populacije (EPS)

Moč skupnega signala in variabilnost med serijami podatkov lahko ocenimo s povprečnim
korelacijskim koeficientom (rBAR). Vrednosti rBAR v teoriji variirajo med -1 in 1, v praksi pa so
smiselne le pozitivne vrednosti (negativne vrednosti pomenijo popolno pomanjkanje skupnega
signala). Večja je vrednost, močnejši je signal in manjše število serij je potrebno za sprejemljivo
povprečno skupno kronologijo. Število serij za izračun naj ne bi bilo manjše 5–10 (Briffa,
1999).
Mejna vrednost EPS ni določena. Wigley (1984) za statistično značilno predlaga mejno
vrednost 0,85. To pomeni, da je zaradi premajhnega števila vzorcev sprejemljiva 15% izguba
skupne variance.
Oceno EPS smo izračunali v programu ARSTAN. Pri uporabi drsečih sredin se vrednost r BAR
v kronologiji spreminja skozi čas in posledično niha tudi EPS-vrednost. Tako lahko uporabimo
EPS za oceno nihanja moči skupnega signala v določenih intervalih kronologije. Uporabili smo
okno 30-letne drseče sredine z enoletnim zamikom, ki je ravno dovolj kratko, da zmanjšamo
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vpliv visoko frekvenčnega nihanja variance (Cook, Kairiukstis, 1990) in hkrati ne prekratko,
da ocenimo skupni signal (Baillie, Pilcher, 1973; Briffa, 1999).
4.9

Analiza odziva

Odvisnost med podnebnimi dejavniki in širno branike smo preizkusili z odzivnimi funkcijami.
Z njimi odkrijemo tiste podnebne spremenljivke ali njihove kombinacije, ki statistično značilno
vplivajo na rast dreves (širino branike) (Cook, Kairiukstis, 1990; Biondi, Waikul, 2004).
Analizo odziva (angl. response analysis) smo izračunali v programu R, s knjižnico »bootRes«
(Zang, Biondi, 2013). Knjižnica omogoča tisočkratno ponovitev izračuna odziva in korelacije,
pri tem pa vsakič naključno vzame določeno število podatkov iz množice vseh podatkov, ki jih
potem vrne nazaj in ponovi izračun. Značilnost odziva in korelacije je izračunana s 95%
intervalom zaupanja. Vhodni podatki so širine branik in mesečne vrednosti podnebnih
podatkov, ki ju primerjamo na intervalu rastne sezone (Biondi, Waikul, 2004). V analizo smo
vključili najdaljše možne nize podatkov izbranih okoljskih spremenljivk in vsakega posebej
primerjali s standardiziranimi kronologijami širin branik hrastov na intervalu od septembra
prejšnjega leta do septembra tekočega leta.
4.10 Analiza glavnih komponent-PCA
Metoda glavnih komponent (angl. principal component analysis, PCA) je statistična tehnika, ki
analizira medsebojno soodvisnost spremenljivk z namenom, da se število spremenljivk
zmanjša. Pri tem osnovni nabor spremenljivk preslikamo v množico novih spremenljivk, ki jih
imenujemo glavne komponente. Analiza glavnih komponent omogoča povzemanje podatkov s
čim manjšo izgubo informacij, ohranjajoč njihovo skupno variabilnost. Glavnih komponent je
toliko, kolikor je osnovnih spremenljivk in so med seboj neodvisne (ortogonalne) (Košmelj,
2007). Izračun glavnih komponent smo opravili v programu R.
4.11 Analiza drsečih korelacij
Analiza drsečih korelacij je uporabna tehnika v statistiki, ki nam omogočajo vpogled v
spreminjanje jakosti korelacije med dvema variablama skozi čas. Korelacija se izračuna v oknu
prvih n-opazovanj, ki se nato pomakne za eno mesto, nakar se korelacija ponovno izračuna. To
se ponavlja, dokler ni korelacija izračunana za celoten niz podatkov. Ta postopek je podoben
izračunu drsečih sredin.
Analizo drsečih korelacij smo izračunali v programu R s pomočjo knjižnice »DendroStat«
(Levanič, 2016a). Uporabili smo okno 21 let, obseg podatkov izbranih spremenljivk od leta
1961 do 2005. V analizo smo vzeli vrednosti mesecev, ki so imeli višek v korelaciji.
4.12 Analiza značilnih let
Po definiciji je značilno leto tisto, kjer več kot 80 % od najmanj 13 branik v določenem letu
izkazuje dvig ali padec prirastka v primerjavi s predhodnim letom (Schweingruber in sod.,
1990). Širina branike je rezultat vseh okoljskih in notranjih dejavnikov, ki vplivajo na rast
drevesa. Širina branik iz leta v leto variira in v sebi nosi informacijo o okoljskih razmerah,
katerim je bilo drevo izpostavljeno skozi svojo rast. V ugodnih rastnih razmerah drevo tvori
braniko, ki se po svoji širini močneje razlikuje od sosednjih branik, še posebej široke oz. ozke
branike. Tako leto imenujemo pozitivno značilno leto. Za negativno značilno leta pa velja, da
se zaradi neugodnih rastnih razmer branika po svoji ozkosti močno razlikuje od sosednjih
branik (Schweingruber in sod., 1990).
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Za prikaz značilnih let obstaja več metod (Schweingruber in sod., 1990; Heinrich in sod., 2008).
Uporabili smo metodo jakostnih razredov, s katero smo izračunali značilna leta in njihovo
jakost (Neuwirth in sod., 2004; Andersson, Milberg, Bergman, 2011). Značilna leta smo
izračunali v programu WEISER (Gonzalez, 2001), ki nudi možnost razporeditve podatkov o
spremembi širine branike v šest jakostnih razredov (0–5). Razrede smo prilagodili in jih
razdelili na razrede 0–4. Razred 5 smo izpustili, saj v razredu 4 ni več zgornje limite:
-

0: sprememba v rasti pod 20 %;
1: sprememba v rasti 21–40 %;
2: sprememba v rasti 41–60 %;
3: sprememba v rasti 61–80 %;
4: sprememba v rasti več kot 80 %.

Na podlagi jakostnih razredov smo dobili jakost značilnih let, ki nam pove, kolikšen delež
dreves se odzove z določeno jakostjo (0–4). Odziv dreves (Neuwirth in sod., 2004):
-

šibek odziv: 24–40 %,
zmeren odziv: 41–60 %,
močen odziv: 60 % in več.

Tako smo dobili bolj podroben vpogled v intenzivnost odzivanja dreves v določenem letu na
podnebne pogoje (Priloga 1). Mejo značilnih let smo postavili na 80% delež odziva dreves, ki
jo program WEISER označi s + za pozitivno in z - za negativno. Za vhodni podatek smo vzeli
serije vseh dreves (n=40).
S stališča vitalnosti hrastov smo se osredotočili na negativna značilna leta. Ozke širine branike
pomenijo, da je bilo drevo zaradi neugodnih rastnih razmer v stresu, in je posledično tvorilo
ozko širino branike. Več zaporednih stresnih let pa lahko privede do propadanja hrastov.
Podatke za podnebne razmere v značilni letih v Sloveniji in sušna obdobja smo pridobili v
Mesečnemu biltenu Agencije Republike Slovenije za okolje. Ker so podatki v biltenu zbrani le
od leta 2001 neprej, smo podnebne razmere v letih 1961–2000 izračunali glede na dolgoletno
povprečje (1960–1990). Uporabili smo podatke o povprečnih mesečnih vrednosti za
temperaturo zraka in količino padavin meteorološke postaje Murska Sobota (Agencija RS za
okolje, 2015). Podatke o preteklem stanju vremena po Evropi in njeni širši okolici pa smo
pridobili iz OWDA-Old World Drought Atlas (Cook in sod., 2015). Značilna leta smo grafično
izrisali s programom Excel 2010.
4.13 Hidrološki podatki in meteorološki podatki
4.13.1 Hidrološki podatki
Da bi ugotovili vpliv hidroregulacij na nivo talne vode v Murski šumi, smo želeli pridobiti
podatke o podzemnih vodah, ki bi segali v obdobje pred večjimi posegi, tj. pred letom 1965.
Pri zbiranju podatkov se je izkazalo, da je niz podatkov za podzemne vode najbližje postaje v
Benici z začetkom meritev leta 1990 prekratek za našo raziskavo. Še več, stanje podzemne vode
vodonosnikov v Pomurju in dinamika obnavljanja zalog vode je močno odvisna od pretočnih
lastnosti Mure (Globevnik, 2007; 2009). Zato smo za analize vpliva vodotokov in njihovih
sprememb zaradi hidroregulacij na širno branike uporabili podatke o količini vode (pretokih),
ki so jih pri študiji vpliva vodotokov na širine branik uporabili tudi v drugih raziskavah (Dufour,
Piégay, 2008; Gričar in sod., 2013).
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Uporabili smo podatke najbližje vodomerne postaje Mursko Središče, ki leži na hrvaški strani
reke Mure, približno 5 km pred gozdnim kompleksom Murska šuma. Najbližja vodomerna
postaja s podatki, ki jih merijo na slovenski strani (meritev opravlja Agencija RS za okolje), je
postaja Petanjci, ki je je oddaljena od naše ploskve okoli 38 km. Med postajama pa se pri Gibini
v Muro reko izliva reka Ščavnica, drugi največji pritok reke. Poleg tega se karakteristika Mure
med postajama spremeni. Pri vodomerni postaji Petanjci in na avstrijsko-slovenski strani je
degradacija Mure največja, najbolj ohranjen del pa je na meji s Hrvaško, kjer so aktivni rečni
rokavi in mrtvice. Vmesni del, Notranja Mura, predstavlja prehodni del, kjer je ob visokih
pretokih aktivnih več stranskih rokavov, pojavlja pa se tudi več mrtvic (Globevnik, 2006). Na
odseku od Petanjcev do Dolnje Bistrice so poplavne površine ob levem in desnem bregu Mure
v širini 300–1000 m, mestoma 1500 m. Od Dolnje Bistrice do Murske Šume so zgrajeni
visokovodni nasipi, ki pa ne zagotavljajo varnosti pred 100-letnimi poplavami. Dolvodno ni
nasipov in se poplavno področje Mure stika s poplavnim področjem Ledave (Regijski načrt
zaščite in reševanja …, 2006). Rečni prostor Notranje Mure je tudi ovrednoten kot
naravovarstveno pomemben habitat z visoko biotsko pestrostjo in sodi pod območje Natura
2000 (Globevnik, 2006).
Podatke za povprečne nizke (Qns), srednje (Qss) in visoke (Qvs) mesečne pretoke Mure za
vodomerno postajo Mursko Središće (Slika 22) smo pridobili na Državnem
hidrometeorološkem zavodu Republike Hrvaške. Da bi dobili čim daljši vpogled v stanje pred
večjimi hidroregualcijskimi posegi, smo uporabili najdaljši možni niz podatkov pretokov, od
1929 od 2009.
4.13.2 Meteorološki podatki
Za analizo vpliva podnebnih dejavnikov smo uporabili homogenizirane podatke povprečnih
mesečnih temperatur zraka in povprečnih mesečnih količin padavin za meteorološko postajo
Murska Sobota (Slika 4). Niz podatkov za obdobje od 1960 do 2009, smo pridobili na Agenciji
Republike Slovenije za okolje.
4.14 Orodja
Pri nalogi smo za pisanje uporabili Microsoftovo (MS) orodje MS Word 2010. Za zajem slike
in obdelavo podatkov smo uporabili program Atrics, WinDendro in PAST-4. Za statistično
obdelavo podatkov smo uporabili program ARSTAN, PAST-4, MS Excel 2010 in program R.
Za grafični prikaz podatkov smo uporabili MS Excel 2010 in program R.

29

Jagodic, Š., 2016. Vpliv hidroregulacij na debelinsko rast hrasta doba (Quercus robur L.) v Murski šumi.

5
5.1

Rezultati
Analiza debelinskega prirastka hrasta in primerjava med izbranimi ploskvami

5.1.1 Analiza zaporedij širin branik hrastov
Pri vizualni primerjavi sinhroniziranih zaporedij širin branik vseh vzorčenih hrastov (Slika 16)
je razvidno, da je širina branike in njena variabilnost v prvih 20–30 letih rasti drevesa (juvenilna
faza) večja kot v odrasli dobi. Variabilnost širine branike je po vsej verjetnosti posledica
konkurence ter gozdnogojitvenih ukrepov v obliki redčenja (Čater, Levanič, 2004). Viden je
tudi trend upadanja širine branike, kar je povezano s starostjo drevesa. Nikjer pa ni opaziti
izrazitega zoženja (padca) v širini branike.

Slika 16: Širine branik doba v Murski šumi.
Povprečna vrednost je prikazana z rdečo črto.
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5.1.2 Analiza zaporedij širin branik hrasta med izbranimi ploskvami
Za analizo debelinskega prirastka med štirimi izbranimi ploskvami (m1, m2, m4, m5) smo v
programu ARSTAN izdelali kronologije. Za analizo smo uporabili RAW- in STD-kronologije.
Pri primerjavi poteka kronologij ploskev (Slika 17) lahko opazimo, da se razlike v širini branike
med ploskvami po letu 1974 povečajo, še večja razlika pa nastopi po letu 1992. Poleg razlik v
zaporedju širin branik med posameznimi ploskvami pa lahko opazimo, da obstajajo podobnosti
med kronologijami širin branik hrastov posameznih ploskev. Drevesa na ploskvi m1 in m2
imajo zelo podoben odziv v priraščanju v debelino. Prav tako sta si med seboj podobni ploskvi
m4 in m5. Čeprav je v prvih letih v njuni rasti opaziti razliko, ta kasneje postane bolj sinhrona.
Od vseh ploskev najbolje priraščajo hrasti na ploskvi 1m in imajo po letu 1990 tudi najširšo
braniko, medtem ko je povprečna širina branike na treh ploskvah podobna Nekatere lastnosti
kronologij štirih ploskev v Murski šumi so prikazane v preglednici (Preglednica 4).

Preglednica 4: Nekatere lastnosti kronologij ploskev v Murski šumi po obdelavi podatkov s programom ARSTAN.
V tabeli je podano prvo in zadnje leto branike (razpon); dolžina kronologije, izražena v letih, povprečna starost dreves z
razponom od najmlajšega do najstarejšega, izražen v letih; 1–5m = ploskve; RW = širina branike; LW = širina kasnega lesa;
EW = širina ranega lesa; razpon in dolžina v letih; povprečna širina v milimetrih, SD = standardni odklon v milimetrih; AC(1)
= avtokorelacija z enoletnim zamikom; n= število dreves v kronologiji.

Ploskev

Razpon

Dolžina

Povprečna
starost dreves

Povprečna
širina branike
(mm)

SD
(mm)

AC(1)

n

1m

1933-2009

77

71,7 (65–76)

3,921

1,104

0,555

10/10

2m

1930-2009

80

71,3 (61–79)

3,135

1,214

0,706

10/10

4m

1904-2009

106

93,3 (78–104)

3,254

1,116

0,656

9/10

5m

1912-2008

97

88,1 (78–97)

2,877

1,032

0,660

9/10

Slika 17: Primerjava kronologij ploskev v Murski šumi.
Z m1, m2, m4, m5 so označene kronologije ploskev.
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5.1.3 Metoda glavnih komponent-PCA
Nadalje smo uporabili metodo glavnih komponent, s katero smo preverjali, ali obstaja
heterogenost znotraj kompleksa Murske šume. S pomočjo tega modela lahko razvijemo nove
kronologije znotraj ploskve, ki se bolje odzivajo na izbrane okoljske dejavnike kot skupna
kronologija (Peters, Jacoby, Cook, 1981).
V analizo smo vzeli STD-kronologije štirih ploskev. S slike (Slika 18) je razvidno, da na
podlagi metode glavnih komponent izstopata dve skupini. Prvo skupino sestavljajo drevesa s
ploskev 1m in 2m, ki se nahajajo gorvodno od reke Mure in Ledave s podtalnico globlje pod
površjem. Drugo skupino pa tvorijo drevesa na ploskvi 4m in 5m, kjer je podtalnica bližje
površju in se nahajajo dolvodno ob reki Muri in Ledavi.

Slika 18: Grafični prikaz rezultata metode glavnih komponent.
Na sliki so prikazane STD-kronologije štirih ploskev 1m, 2m, 4m in 5m. S slike je razvidna delitev ploskev v dve skupini - m1
(std. 1m) in m2 (std. 2m), ter m4 (std. 4m) in m5 (std. 5m), ki se ločita glede na globino talne vode pod površjem.

5.2

Analiza debelinskega prirastka po večjih hidroregulacijskih posegih

Zanimalo nas je, na kakšen način so se drevesa v Murski šumi odzvala na hidroregulacije.
Negativni trend krivulje pomeni omejujoče okoljske pogoje za rast, kar se kaže v ozki širni
branike. Prav nasprotno pa pozitivni trend krivulje pomeni ugodne pogoje za rast in posledično
široke branike (Schweingruber in sod., 1990).
Analiza temelji na dejstvu, da že zelo majhne spremembe v gladini talne vode lahko privedejo
do umiranja hrastov (Prpić, 1996), kar se kaže v upadu debelinskega prirastka (Levanič, 1993).
V primeru trajnega znižanja gladine talne vode za več kot 50 cm pa vitalnost v starejši hrastih
upade, medtem ko so mladi hrasti še sposobni koreniniti globje do nivoja talne vode (Prpić,
1996). Analiza podzemnih voda je pokazala, da se gladina podzemne vode v Pomurju med
letom giblje od 1,5 do 3,5 m (Globevnik, 2007; 2009). V obdobju 1980–1998 je bil zaznan upad
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nivoja talne vode za 20–25 cm, od začetka stoletja do danes se je globina podzemne vode
znižala za 2 m. Primerjava hidroloških razmer (Smolej, Hager, 1995) v obdobju 1953–1992
(postaja Renkovci) je odkrila upad ravni podtalnice v Pomurju za 60 cm, v zadnjih 20 letih
(1972–1992) pa kar za 51 cm. V pogovoru z lokalnimi gozdarji se je sušnost terena v Murski
šumi povečala. Včasih mokrotna območja so postala bolj suha.
Na podlagi več raziskav (Novak, Vratraič, 2003; Globevnik, 2007; Bricelj, 2009; Globevnik,
2009; Globevnik, Mikoš, 2009; Novak, 2009) smo za obdobjem večjih posegov v prostor vzeli
obdobje v letih od 1965 do 1990.

Slika 19: Primerjava kronologije ploskev v Murski šumi z obdobjem večjih posegov v prostor.
Z gosto šrafuro je označeno obdobje večjih posegov v prostor (1965–1990); z m1, m2, m4, m5 so označene kronologije ploskev.

Vpliv hidroregulacij na širino branik ni bil tako opazen, kot smo sprva pričakovali. V obdobju
večjih posegov v prostor se debelinski prirastek ni značilno spremenil v primerjavi z obdobjem
pred posegi. Po letu 1975 je sicer opazno večje razhajanje v širini branik med posameznimi
ploskvami, ki se poveča po letu 1992, vendar hrasti v generalnem dobro priraščajo (Slika 19).
Ker so odrasli hrasti občutljivi na večje znižanje talne vode, bi pričakovali odziv kot na primeru
hrastov v Cigonci, kjer so na bližnji kmetijski površini leta 1982 izvedli osuševalna
dela(Levanič, Čater, McDowell, 2011). Hrasti, ki mejijo na kmetijsko površino, so se na
znižanje nivoja podtalnice v naslednjih letih odzvali z ozko braniko, 20 let kasneje pa je sledil
propad (Slika 20).
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Slika 20: Širina branike propadlih (debela črta) in živih (tanka črta) dreves med leti 1880 in 2003.
Pokončna prekinjena črta označuje leto 1982, ko so se izvedla osuševalna dela. Vir: Levanič, Čater, McDowell, 2011, str. 302.

Pri pregledu gozdarske kronike za Dolinsko za obdobje v letih 1971–2009 (Gozdarska kronika
Dolinsko 1971-2009 (interni dokument), 2015), smo ugotovili, da so se sredi 70. let izvajala
hidroregulacijska dela oz. posegi v prostor (ceste znotraj gozdnih kompleksov) na območju
Murske šume in v širšem gozdnogospodarske enote Dolinsko, ki so vplivali na vodne
značilnosti območja: »V Murskem gozdu in Bistrici je reka Mura spremenila tok, kar je
povzročilo, da so bili bližnji gozdovi precej prizadeti /…/ V tem letu je dokončana regulacija
Mure v Orlovščku (1971). Močne julijske poplave so poškodovale komunikacijske poti /…/
Mura je šestkrat prestopila bregove od pomladi do jeseni (1972). V Murskem gozdu je bila
izvedena regulacija Mure. S težkimi kamioni so bile gozdne ceste precej poškodovane /…/
Zgradili so most čez Muro, ki povezuje Razkrižje in Bistrico (1976).« Leta 1977 sledi gradnja
cest v Polani, ki opisuje velikost takega posega v prostor » /…/gradnja novih cest v vseh
poplavnih področjih je izredno težavna /…/ Najprej je potrebno izkopati precej globoke jarke
zaradi odvodnjavanja /…/«, povečalo pa se je tudi število cest, razvidno iz zapisa leta 1979:
»Ni bilo novogradenj, se pa pozna povečano vzdrževanje cest zaradi vedno gostejše mreže v
gozdovih, na kar vplivajo novogradnje v prejšnjih letih«. Po letu 1979 je v kroniki veliko
pozornosti posvečeno gradnji Radmožanskega zadrževalnika, kljub temu pa lahko zasledimo,
da je leta 1983 Geološki zavod izvajal raziskave v zvezi z nafto in »/…/ je nekatere dele gozdnih
cest precej uničil /…/«, leta 1984 pa so »/.../ v neposredni bližini Murskega gozda vršili
raziskavo za ugotavljanje količin premoga«, Mura pa je v Bistrici zaradi premeščanja toka na
neurejenih predelih povzročala velike probleme in »/…/ mnogo intervencije bo potrebno, da se
kaj ukrene /.../«. V zapisu za leto 1987 se prvič omeni pritiske zaradi melioracij: »Po nekaterih
napovedih naj bi bili izkrčeni vsi gozdovi od Odrancev do Lendave. Tako bi bil ta del pokrajine
vključen v intenzivno kmetijsko proizvodnjo. Kulturno stepo!« Sušenje dreves se omenja v drugi
polovici 80. let 20. stoletja, močnejše pa po letu 1990. Predvsem je omenjeno sušenje jelše in
hrasta, kar je smiselno, saj sta gospodarsko najpomembnejši drevesni vrsti (Györek, 2000). Leta
1988 se na pobudo dr. Dušana Mlinška začne sklop predavanj z namenom osveščanja širše
javnosti o problemih v gozdarstvu (umiranja in sušenje gozdov), obiski študentov pa postanejo
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utečena praksa. Od leta 1992 se vrstijo poročila o sušenju doba in jelše: »/…/ izredno sušenje
dreves vseh starosti. Tudi nenaden propad (kap) ni nič nenavadnega /…/ Hrast je zelo ogrožen
v Ginjevcu pa tudi Murskem gozdu /.../ Omembe o sušenju črne jelše in doba se nadaljujejo do
1998 in se pojavijo spet v sušnih obdobjih, od 2000 do 2004. Leta 2004 je zanimiv zapis:
»Pretekle sušne dobe pobirajo davek v naših gozdovih /…/ ne moremo mimo sušenja doba v
Murskem gozdu. Tam se je z letošnjim letom tudi začel projekt intenzivnega spremljanja stanja
gozda /…/ «. Prav tako smo ugotovili, da je bila v 70. letih 20. stoletja, z usklajeno izgradnjo
vodotokov skupnega interesa Jugoslavije in Madžarske, na hidrosistemu Krka-Ledava
ustvarjena možnost za intenzivno melioracijo površin in razvoj kmetijstva (Novak, 2009).
Zaradi hidroregulacijskih del so bili na delu reke Mure dolvodno od Murskega Središča, na
meji med Hrvaško in Slovenijo, posamezni meandri ločeni od glavne struge reke. Po letu 1978
so se po skupnem načrtu nadaljevala dela na reki Muri tudi na meji med Hrvaško in Madžarsko,
kjer je bila na posameznih odsekih izvedena zaščita brežin (Brilly in sod., 2012).
5.3

Analiza okoljskih dejavnikov in širine branik hrasta

Zanimalo nas je, kako se hrasti odzivajo na izbrane okoljske dejavnike (značilne pretoke,
temperaturo zraka in padavine).
Na podlagi rezultata metod glavnih komponent smo v programu ARSTAN izdelali kronologiji
za dve izdvojeni skupini, ki smo ju uporabili za analizo z izbranimi okoljskimi kazalci. V prvo
skupino, ki smo jo poimenovali m1m2, so bili vključeni hrasti s ploskev m1 in m2. V drugo
skupino, ki smo poimenovali m4m5, smo vključili drevesa s ploskev m4 in m5. Pri vključevanju
v kronologijo skupin je bil pogoj visok tPB in GLK oz. kombinacija obeh parametrov.
Minimalno število dreves, ki zagotavlja odziv v širini branike na okoljske dejavnike, je 13
(Cook, Kairiukstis, 1990; Briffa, 1999). V našem primeru smo v kronologijo skupine m1m2
vključili 20 dreves, v kronologijo skupine m4m5 pa 18. Nadalje smo v programu ARSTAN
izdelali STD-kronologije, ki smo jih uporabili za primerjavo širin branik z izbranimi okoljskimi
dejavniki. Nekateri statistnični parametri in lastnosti kronologij dveh skupin so opisani v
spodnji preglednici (Preglednica 5).

Preglednica 5: Nekateri statistični parametri kronologij hrastov po obdelavi v programu PAST˗4 in ARSTAN.
V tabeli je podano prvo in zadnje leto branike (razpon); dolžina kronologije izražena v letih; povprečna starost dreves z
razponom od najmlajšega do najstarejšega, izražen v letih, GLK=koeficient istosmernosti, *** p<0,01, ** p<0,05; tBP=t-test
bo Beillie in Pilcher; r1 = avtokorelacija z enoletnim zamikom; RAW = neindeksirane širine branik; STD = standardizirane
širine branik; n = število dreves v kronologiji.
Ploskev
m1m2
m4m5

Razpon
1930–
2009
1904–
2009

Dolžina

Povprečna
starost dreves

80

72 (57–79)

3,528

76 ***

10,50

106

91 (78–106)

3,065

63,40**

7,59

RAW
(mm)

GLK
(%)

tBP

STD
(mm)

r1
(RAW)

r1
(STD)

n

1,159

0,630

0,132

20

1,074

0,658

0,240

18

S slike (Slika 21) lahko vidimo, da je jakost skupnega signala (EPS) pri skupini m1m2 zelo
visoka na celotnem intervalu kronologije, pri ploskvi m4m5 pa se spreminja skozi čas in po letu
1960 preseže mejo 0,85. EPS lahko uporabimo za oceno nihanja moči skupnega signala v
določenih intervalih kronologije.
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Slika 21:Jakosti skupnega signala (EPS) STD-kronologij skupin m1m2 (zgoraj) in m4m5 (spodaj).
Z rdečo črto je označena limita značilnosti skupnega odziva dreves 0,85.
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5.3.1 Analiza poteka krivulj kronologij hrastov in okoljskih spremenljivk (značilni pretoki,
temperatura zraka, količina padavin)
Primerjali smo kronologije dveh skupin z letnimi vrednostmi značilnih pretokov reke Mure, s
povprečnimi vrednostmi temperatur zraka in padavin za meteorološko postajo Murska Sobota.
V primerjavo smo vzeli najdaljši časovni niz podatkov.
Pri primerjavi krivulj (Slika 22, Slika 23, Slika 24) lahko opazimo enoleten zamik med
okoljskimi dejavniki (značilnimi povprečnimi letnimi pretoki, povprečnimi letnimi
temperaturami, povprečnimi letnimi količinami padavin) in odzivi hrastov. Za drevesa je
namreč značilno, da je rast branike odvisna od pogojev tako v preteklem kot v tekočem rastnem
obdobju (González, Eckstein, 2003). Pri analizi branik s programom ARSTAN je bil izračunan
avtokorelacijski koeficient z enoletnim zamikom za neindesirane vrednosti šrini branik hrastov
skupine m1m2 v višini r1=0,630 in za hraste v skupini m4m5 v višini r1= 0,658 (Preglednica 5).

Slika 22: Primerjava kronologij dveh skupin hrastov v Murski šumi in značilnih pretokov reke Mure.
Qns – letni srednji nizki mesečni pretoki, Qss – letni srednji srednji mesečni pretoki, Qvs – letni srednji visoki mesečni pretoki,
povp=povprečna vrednost značilnega pretoka za obdobje 1929-2008 reke Mure vodomerne postaje Mursko Središče; m1m2,
m4m5 = skupina hrastov.

Krivulje debelinskega prirastka do neke mere sledijo značilnim pretokom preteklega leta (Slika
22). Le pri hrastih v skupini m1m2 ima v prvih desetih letih krivulja širine branike podoben
potek kot značilni pretoki tekočega leta. Iz krivulj značilnih pretokov so razvidni minimumi
leta 1968, izreden nižek 1971, 1973, 1976, 1977, 1978, 1983, 1984, 2001, 2002, 2003 podoben
nižek kot 1971 in ponovno 2007. Potek visokih srednjih pretokov (Qvs) nam pokaže, da je bilo
v obdobju od 1965 do 1980 kar precej nihanj. Izstopajoči viški so v letih 1937, 1954, 1965 in
1972. Opazimo lahko tudi veliko nihanje visokih pretokov pred letom 1975. Izstopajoči viški
so leta 1937, 1954, 1965 in 1972 in so najvišji v celotnem odboju. Obdobje od 1980 do 2000 je
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obdobje visokih pretokov, po letu 2000 do 2004 pretoki upadejo pod povprečje. Takrat so se
vrstila tudi sušna obdobja, z letom 2003 kot enim najbolj sušnih (Sušnik, Kurnik, 2003).

Slika 23: Primerjava kronologij dveh skupin hrastov v Murski šumi in povprečnih letnih padavin.
Z m1m2 in m4m5 so označene kronologije skupin hrastov.

Da si krivulje kronologij in meteorološke spremenljivke sledijo, lahko opazimo tudi pri
primerjavi širin branik s povprečno letno količino padavinami in povprečnimi lentnimi
temperaturami zraka (Slika 23, Slika 24). S slike (Slika 23) lahko razberemo, da so se širine
branik odzvale na nizko povprečno količino letnih padavin v letih 1968, 1971, 1992, 1993,
2003, visoke povprečne letne temperature pa v letih 1992–1994, 2000–2004, 2007. Prav tako
je opazen trend naraščanja povprečnih temperatur za postajo Murska Sobota od 1980 naprej
(Slika 24).

Slika 24: Primerjava kronologij dveh skupin hrastov v Murski šumi in povprečnih letnih temperatur zraka.
Z m1m2 in m4m5 so označene kronologije skupin hrastov.
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Vendar pa pri primerjavi širin branik s povprečnimi letnimi vrednostmi temperatur zraka,
količin padavin in značilnih pretokov težko najdemo pravilo kako nizke oz. visoke vrednosti
izbranih okoljski spremenljivk vplivajo na širino branike (ali višja količina padavin pomeni
široko braniko, ali višje temperature pomenijo ozko braniko), saj je odziv v nekaterih letih
popolnoma nasproten.
5.3.2 Analiza odziva širin branik na okoljske spremenljivke (temperatura zraka, količina
padavin, značilni pretoki)
Ker s prej omenjeno analizo nismo našli jasnih povezav med širino branike in povprečnimi
letnimi vrednostmi okoljskih spremenljivk smo s pomočjo analize odziva (angl. response
analysis) želeli ugotoviti kritične mesece značilnih pretokov, temperatur zraka in količin
padavin, ki so odločilno vplivali na debelinsko priraščanje dobov.
Na podlagi ocene EPS (Slika 21) smo se odločili, da bomo primerjali podatke na časovnem
intervalu 1960–2008, ko se vrednost giblje oz. preseže kritično mejo 0,85. Ker pa so podatki za
temperature in padavine razpoložljivi od leta 1961 do 2008, smo uporabili slednje obdobje.
Podatke smo primerjali s STD-kronologijama dveh skupin, m1m2, m4m5. Podatke za srednje
mesečne vrednosti nizkih (Qns), srednjih (Qss) in visokih (Qvs) pretokov reke Mure.
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Slika 25: Pearsonova korelacija med kronologijami hrastov v Murski šumi in temperaturami ter padavinami za obdobje 1960–
2008.
Z malimi črkami so označeni meseci preteklega leta, z velikimi črkami meseci tekočega leta; m1m2, m4m5 = skupina hrastov.
Vrednost korelacije je izražena s svetlo sivimi stolpci; temno sivi stolpci predstavljajo značilno korelacijo pri p < 0,05; spodnja
in zgornja ročka predstavljata 95% interval zaupanja za izračunane parametre.
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Slika 26: Pearsonova korelacija med standardiziranimi kronologijami hrastov v Murski šumi in značilnimi pretoki za obdobje
1960–2008.
Qns – srednji nizki mesečni pretoki, Qss – srednji srednji mesečni pretoki; Qvs – srednji visoki mesečni pretoki reke Mure
vodomerne postaje Mursko Središče; m1m2, m4m5 = skupina hrastov. Z malimi črkami so označeni meseci preteklega leta, z
velikimi črkami meseci tekočega leta. Vrednost korelacije je izražena s svetlo sivimi stolpci; temno sivi stolpci predstavljajo
značilno korelacijo pri p < 0,05; spodnja in zgornja ročka predstavljata 95% interval zaupanja za izračunane parametre.
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Korelacijska analiza med izbranimi okoljskimi dejavniki in širino branik ni pokazala statistično
značilnih mesecev, z izjemo temperatur (Slika 25). Korelacija med temperaturo in širino branik
skupine m1m2 je značilna za mesec julij, pri skupini m4m5 pa je značilna za mesec april. Iz
rezultatov je razvidno, da temperature v rastni sezoni od aprila do avgusta negativno vplivajo
na rast dreves, pri čemer je to bolj izrazito pri mlajših hrastih. Iz analize je razvidno, da je odziv
hrastov m1m2 na količino padavin v mesecu juniju in juliju bolj izrazit kot pri hrastih m4m5
(Slika 25), vendar padavine nimajo značilnega vpliva.
Korelacije s pretoki v splošnem niso statistično značilne. Pozno pomladanski in poletni Qvs,
Qss in Qns ugodno vplivajo na debelinsko rast hrastov v obeh skupinah, z najvišjimi vrednostmi
v maju, juniju in juliju (Slika 26). Takrat je tudi najvišja temperatura in posledično višja
evapotranspiracija. Skupina dreves m1m2 se bolj intenzivno odziva na julijske in avgustovske
Qns kot m4m5, kjer je odziv majhen, a pozitiven. Qss v maju, juniju in juliju so ugodne za rast
dreves v obeh skupinah, na Qvs v maju in juniju pa se hrasti m4m5 odzivajo bolj intenzivno
kot hrasti skupine m1m2, kar je verjetno posledica mikrolokacije z globljim nivojem talne vode
(Čater, 1998).
5.3.3 Analiza drsečih korelacij med širinami branik in okoljskimi spremenljivkami
Sami podatki o korelaciji pri analizi odziva ne podajo značilnih vrednosti. Zelo verjetno je, da
je zaradi spremembe v jakosti vpliva izbranega okoljskega dejavnika v primerjalnem nizu
podatkov dolgoročni signal v branikah zabrisan. Z metodo drsečih korelacij (angl. running
correlations) dobimo bolj podroben vpogled v časovno dinamiko korelacij med širinami branik
in okoljskimi faktorji ter njihovo spreminjanje skozi čas (Biondi, 1997). V izračunu smo
uporabili okno 21 let, časovni razpon dostopnih okoljskih spremenljivk pa je segal od leta 1961
do 2005. V podrobno analizo smo vzeli kombinacije vrednosti mesecev, ki so imeli najvišje
vrednosti korelacij: nizki pretoki (julij, avgust), srednji pretoki (maj, junij, julij), visoki pretoki
(maj, junij, julij), padavine (maj, junij, julij), temperature (junij, julij, avgust).
V rezultatih se je pokazal nenaden skok v odzivu hrastov na izbrane okoljske dejavnike po letu
1980. Takrat namreč nadpovprečne poletne temperature postanejo omejujoč dejavnik za rast
hrastov, od leta 1985 pa so že statistično značilne (Slika 27). Hkrati pridobivajo na pomenu
padavine in pretoki, kombinacija padavin od maja do julija pa je od leta 1985 že statistično
značilno pomembna (Slika 27, Slika 28).
Pri odzivih hrastov v skupinah m4m5 in m1m2 lahko opazimo manjše razlike. V skupini m1m2
jakost odziva v širini branike na temperature in pretoke krivulja med letom 1980 in 1990 pade
pod mejo značilnosti, po letu 1993 pa signal ponovno postane značilen in se ne spusti več pod
mejo značilnosti. Analize so tudi pokazale, da je odziv v padavinah pri hrastih v skupini m1m2,
ki se nahajajo dolvodno ob reki Muri, višji kot pri drevesih v skupini m4m5, ki se nahajajo
gorvodno.
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m1m2

m4m5

Slika 27: Drseče korelacije med standardiziranimi kronologijami hrastov v Murski šumi in vremenskimi spremenljivkami
(temperaturami in padavine) za obdobje 1960–2008.
Z rdečo črto je prikaza jakost korelacije med spremenljivko in kronologijo hrastov doba. Meja statistične značilnosti (p = 0,05)
je označena s črtkano vodoravno črno črto. T = temperatura zraka; P = padavine; JJA = kombinacija mesecev junij, julij,
avgust; MJJ = kombinacija mesecev maj, junij, julij; m1m2, m4m5 = skupina hrastov.
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m1m2

m4m5

Slika 28: Drseče korelacije med standardiziranimi kronologijami hrastov v Murski šumi in značilnimi pretoki za obdobje 1960–
2008.
Z rdečo črto je prikaza jakost korelacije med spremenljivko in kronologijo hrastov doba. Meja statistične značilnosti korelacije
(p = 0,05) je označena s črtkano vodoravno črno črto. Qns – povprečni nizki pretoki, Qss – povprečni srednji pretoki; Qvs –
povprečni visoki pretoki); JA = kombinacija mesecev julij, avgust; MJJ = kombinacije mesecev maj, junij, julij; m1m2, m4m5
= skupina hrastov.
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5.4

Identifikacija značilnih let v branikah doba v Murski šumi in primerjava izraženosti
teh let v širši regiji

Na prvi pogled kronologija širin branik hrastov v Murski šumi ne pokaže daljših obdobij z
izrazito spremenjenim debelinskim prirastkom, kar je razvidno iz neindiksiranih vrednosti
skupne kronologije dobov v Murski šumi (Slika 29). Kljub temu pa v širinah branik dobov jasno
vidimo izrazit skupen odziv hrastov v določenih letih (Slika 16).

1993, 1994

2002

1971
1974

1987

Slika 29: Negativna značilna leta kronologije hrastov v Murski šumi.
S puščicami so označena značilna negativna leta.

Značilna leta smo izračunali z orodjem WEISER. Negativni trend krivulje pomeni omejujoče
okoljske pogoje za rast, kar se kaže v ozki širni branike. Prav nasprotno pa pozitivni trend
krivulje pomeni ugodne pogoje za rast in posledično široke branike.Kot že omenjeno v poglavju
metode in materiali smo se osredotočili na negativna značilna leta. Ugotovili smo, da v
ekstremnih letih (sušna obdobja, nadpovprečne poletne temperature ali podpovprečna količina
padavin v rastnem obdobju oz. kombinacija obojega) pride do izrazitega negativnega odziva v
širini branike. Dodatna vzorčenja hrastov v Murski šumi v letu 2015 pa so pokazala negativen
odziv na sušno obdobje 2010–2012 (Levanič, 2016b). Ekstremna negativna leta se pojavljajo
po letu 1970 (1971, 1974, 1987, 1993, 1994, 2002). Prav tako lahko pri poteku kronologije
opazimo, da so hrasti v Murski šumi tolerantni na tudi po več let trajajoča obdobja z visokimi
temperaturami (1945–1948, 1950–1952, 1983–1984, 1987–1988, 1990–1993 in 2000–2004)
(Slika 29).
Primerjava značilnih negativnih let v kronologiji doba Murske šume s kronologijami doba iz
Krakovskega gozda, štirih kronologij doba s Hrvaške in štirih kronologij doba iz Srbije
(Levanič, 2016b) je prikazana v spodnji preglednici (Preglednica 6).
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Preglednica 6: Značilna negativna leta doba v Murski šumi in primerjava izraženosti odziva v širši regiji za obdobje v letih
1929–2008 z opisom vremenskega stanja.
Prikazana so negativna leta z odzivom več kot 65 %, ekstremna negativna leta z odzivom več kot 80 % (odebeljen tisk); suha
obdobja oz. sušna leta (postrani tisk); jakost odziva dreves (delež dreves, ki se odzove): šibek odziv (24–40 %), zmeren odziv
(41–60 %), močen odziv (60 % in več); T = temperatura; P = padavine. Podatki za vremensko situacijo po Evropi (navaden
font) povzeti po: Cook in sod. (2015), podatki za vremensko situacijo v Pomurju (pisava postrani) povzeti po: Agencija RS za
okolje (2015); Mesečni bilten (2001-); podatki o kronologijah hrastov Slovenije, Hrvaške in Srbije povzeti po: Levanič,
(2016b).
Negativno leto
/sušno obdobje

1945-1948

1960

1971

1974

1983

1987

1993
1991-1993
obdobje suš

1994

2002

2003

Vremenska situacija po Evropi
Vremenska situacija v Pomurju

Odziv v širini branike hrasta doba
drugod

Jakost odziva
hrastov v
Murski šumi

Suho obdobje po celi Evropi.
Ni podatkov za Slovenijo.

Kljub suhemu obdobju se hrasti v
Krakovskem gozdu in na Hrvaškem
niso odzvali, odzvali so se hrasti v
Srbiji, vendar je odziv verjetno
posledica napada gobarja (Lymantria
dispar). *Prav tako se niso odzvali
hrasti v centralni Evropi (Neuwirth,
Schweingruber, Winiger, 2007).

zmeren (1945),
šibek (1948)

Ugodno stanje po Evropi, rahli indici suše na
avstrijskem Štajerskem.
Ni podatkov za Pomurje.
Bolj kot ne ugodno stanje po celi Evropi,
Avstrija in Slovenija bolj sušni.
Po vsej državi izrazito suho leto.
Julijske in avgustovske nadpovprečne T; P
podpovprečne, izjema julij, ko so bile
padavine glede na obdobje 1960–1990 v meji
normale.
Pretežni del Evrope sušen, vključno s
Slovenijo, na Balkanu relativno vlažni pogoji
nadpovprečne avgustovske T, višek P oktobra.
Izrazito sušno področje v vzhodni Evropi in
Balkanu, zahodni del Evrope normalno stanje.
Po vsej državi izrazito suha leta; izredno vroč
julij in avgust, julijske P zelo pod povprečjem.
Slovenija je v območju bolj vlažnega vremena,
Hrvaška pa je je v območju suše, ki je najhujša
nad Romunijo, Madžarsko, Bolgarijo in
Grčijo.
1987, 1988 suha leta; julijske T nadpovprečne,
višek P avgusta, junijske, julijske P pod
povprečjem.
Izredno suho leto na Balkanu; prav tako huda
suša na Češkem, Slovaškem, Poljskem, v
Romuniji, Madžarski, Bolgariji, Grčiji. Maj,
junij, julij, avgust rahlo nad povprečjem; P
zelo pod povprečjem (le 687 mm).
Neizrazita območja suše: ponekod po Evropi
sušno, ponekod normalno leto.
Najtoplejše leto (1971–2009); junij, julij,
avgust, september visoke T; višek padavin
jeseni, nadpovprečne P.
Sušno leto nad Slovenijo, Madžarsko, deloma
nad Romunijo in JV Avstrijo. Suho leto;
nadpovprečno toplo v svetovnem merilu (2.
najtoplejše leto v 100 letih); maj, junij, julij,
avgust visoke T; podpovprečne P pomladi.
Huda suša povsod, najbolj intenzivna suša nad
Slovenijo, Madžarsko, deloma nad Romunijo
in JV Avstrijo. Zelo suho in vroče leto v
Pomurju.
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Odziv na hrastih v Krakovskem gozdu,
na Hrvaškem in Srbiji.

močan

Odziv na hrastih v Krakovskem gozdu,
na Hrvaškem in Srbiji, posledice so
vidne tudi v letu 1972 na Hrvaškem in
v Srbiji, ko se je hrast odzval
negativno.

močan

Šibek odziv v širini branike hrastov v
Krakovskem gozdu, na Hrvaškem in
Srbiji močen odziv, enak kot v MS.

močan

Ni značilnega odziva, je pa viden v
vseh srbskih hrastih in hrastih v
Krakovskem gozdu.

šibek

Odziv v hrastih v Krakovskem gozdu,
na Hrvaškem in Srbiji.

močan (1987),
šibek (1988)

Odziv v hrastih v Krakovskem gozdu,
v Srbiji (močno) in na Hrvaškem
(šibko).

močan

Ni značilnega odziva.

zmeren

Odziv v hrastih v Krakovskem gozdu,
na Hrvaškem in Srbiji.

močan

Odziv v Srbiji, deloma na Hrvaškem in
skoraj nič v Sloveniji, kjer je bilo bolj
kritično leto 2002.

ni odziva
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Negativno leto
/sušno obdobje

Vremenska situacija po Evropi
Vremenska situacija v Pomurju

Odziv v širini branike hrasta doba
drugod

Jakost odziva
hrastov v
Murski šumi

2010 -2012

2010 je bilo vlažno obdobje po celi Evropi;
leta 2011 šibka suša nad zahodno Evropo,
Balkanom in deloma centralno Evropo; kot bi
se napovedovala suša naslednje leto; 2012 zelo
Ni značilno močnega odziva pri
suho leto, predvsem nad Balkanom in vzhodno
hrastih v Slovenji, na Hrvaškem in v
Evropo, območje Sredozemlja, Ukrajina in,
Srbiji.
zanimivo, Nemčija. Severna Evropa in Velika
Britanija vlažno.
V Pomurju suho obdobje z viški padavin pozno
poleti.

ni podatka

6
6.1

Razprava
Analiza širin branik hrastov v Murski šumi

Pri vizualni primerjavi sinhroniziranih zaporedij širin branik vseh vzorčenih hrastov (Slika 16)
smo opazili trend upadanja širine branike, kar je povezano s starostjo, nikjer pa nismo zasledili
nenadnega zoženja v širini branike, ki bi jim sledilo večletno obdobje z ozkimi širinami branik,
kar bi pomenilo stres. Opazili pa smo večjo varibilnost v širini branike skozi celotno obdobje,
ki je v prvih 20–30 letih rasti drevesa (juvenilna faza) večja kot v odrasli dobi. Variabilnost
širine branike je po vsej verjetnosti posledica konkurence ter gozdnogojitvenih ukrepov v obliki
redčenja (Čater, Levanič, 2004). Vendar pa je študija primerjave rasti hrasta v Murski šumi in
Krakovskem gozdu je pokazala, da drevesa v Murski šumi izkazujejo okoljski stres v 60. in 70letih 20. stoletja, ki se kaže v večji variabilnosti širine branike in odstopanju od povprečnega
trenda rasti (Čater, Levanič, 2004). Altherr (Altherr, 1972; cv: Schweingruber, 1996) je pri
študiji odziva dreves (borov) na upad nivoja talne vode ugotovil, da se je po posegu, poleg
upada širine branik, povečala variabilnost v širini branik med posameznimi drevesi. Večja
variabilnost širine branike znotraj gozdnega kompleksa pa je lahko posledica posamičnega
odziva na mikrolokacijske posebnosti rastišča (Schweingruber, 1996).
Primerjava med širin branik hrastov je pokazala, da se hrasti na štirih lokacijah ločijo (Slika
18). Vzorčili smo na lokacijah gorvodno in dolvodno ob Ledavi in Muri (Slika 15). Pričakovali
smo, da so hrasti ob Muri bolje rastli kot hrasti ob Ledavi, vendar se je z analizo glavnih
komponent izkazalo, da se skupini bolj ločita glede na pozicijo gorvodno-dolvodno kot po
bližini posameznemu vodotoku.Rezultat sovpada z raziskavami Čatra (1998) in Urbančiča
(2000), ki so bile opravljene v tem gozdnem kompleksu. Študija hidroloških značilnosti tal v
tem kompleksu (Urbančič, Simončič, Smolej, 2000) je pokazala, da se hidrološke značilnosti
znotraj Murske šume razlikujejo. Ugotovili so, da je globina podtalnice gorvodno od reke Mure
globje pod površjem (3,5 m) kot dolvodno od Mure (1,8 m). Enako velja za vzorčni mesti ob
Ledavi, kjer je gorvodno podtalnica na globini 2,5 m, dolvodno pa le 1,5 m pod površjem. Prav
tako so ugotovili, da je na lokaciji gorvodno voda v tleh odvisna od padavin, medtem ko je
lokacija dolvodno čez celo leto dobro namočena in dobro povezana s podtalnico, ki je plitko
pod površjem, kar po vsej verjetnosti vpliva na rast hrastov. Čater (1998) je pri meritvah dveh
lokacij ugotovil, da so hrasti na ploskvi s podtalnico bližje površju bolj stabilni in vitalni,
medtem ko je pri drevesih na ploskvi z globljo podtalnico opaziti sušenje oz. upad vitalnosti.
Dokazal je povezavo med vodnim potencialom in nihanjem nivoja podtalnice ter ugotovil, da
so režim, dostopnost in količina talne vode eden izmed ključnih omejitvenih faktorjev pri
uspevanju hrasta doba. Padec globine nivoja talne vode, ki je v sušnih mesecih globlje pod
površjem, namreč povzroča znižan vodni potencial, kar ima za posledico sušenje hrastov.
Podobni rezultati so tudi v kasnejši raziskavi Urbančiča (2000), kjer se je pokazalo, da je osutost
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dreves na ploskvah z globljim nivojem talne vode višja, medtem ko je na ploskvah, kjer je talna
voda plitko pod površjem, osutost manjša. Nadalje, podatki za nadmorske višine oddelkov v
GGN Dolinsko (2003) kažejo, da hrasti gorvodno uspevajo na višjem (155–156 m n.v.), bolj
suhem terenu kot hrasti dolvodno (153–155 m n.v), kar je verjetno tudi razlog v različni globini
podtalne vode na teh lokacijah in posledično drugačnemu signalu v širini branike. Za hrast dob
v poplavnih nižinah namreč velja, da na njegovo rast vpliva mikrolokacijska pogojenost rastišča
(Levanič, 1993; Prpić, 1996; Čater, 1998; Čater, Levanič, 2004; Levanič, Čater, McDowell,
2011; Gričar in sod., 2013; Hafner in sod., 2015). Sklepamo, da so hrasti v Murski šumi odvisni
od hidroloških značilnosti tal, ki pa se znotraj kompleksa spreminjajo. Kar pomeni, da je rast
dobov v Murski šumi mikrolokacijsko pogojena in se med seboj razlikuje glede na globino
nivoja talne vode pod površjem.
Pomanjkanje vpliva vodotokov pa si lahko razlagamo na način, da je zaradi hidroregulacijskih
in protipoplavnih ukrepov poplavljanje in infiltracija vod iz Ledave in Mure otežena. Ledava
je do izliva v Krko ujeta v kanal, postavitev protipoplavnega nasipa pred kompleksom pa
verjetno onemogoča poplavljanje Mure na tem delu. Dolvodno, kjer se poplavno področje Mure
stika s poplavnim področjem Ledave (Regijski načrt zaščite …, 2006) pa protipoplavnih
nasipov ni več, in voda lahko ponovno poplavlja oz. dvigne nivo podtalnice. To območje je tudi
najbolj ohranjen del reke Mure, kjer je ob visokih vodah aktivnih več stranskih rokavov in
mrtvic, oblikujejo pa se tudi prodišča (Globevnik, 2006).
6.2

Odziv hrastov na hidroregulacijske posege

Večji hidroregulacijskih posegi v prostor v 60. ter intenzivna agromelioracija v 80. letih 20.
stoletja so povzročili spremembe v hidrološki dinamiki voda v Pomurju (Globevnik, 2007;
Globevnik, Mikoš, 2009). Ker so odrasli hrasti občutljivi na trajno večje znižanje talne vode
(Prpić, 1996), smo pričakovali izrazit odziv v širini branike kot na primeru hrastov v Cigonci
(Slika 20), ki so se na znižanje nivoja podtalnice v naslednjih letih odzvali z ozko braniko, 20
let kasneje pa so propadli (Levanič, Čater, McDowell, 2011). Podatki iz gozdarske kronike
(Gozdarska kronika Dolinsko, 1971-2009) sicer kažejo na posege v prostor (hidroregulacije,
osuševanja, postavitve cest za komunikacijo ipd.) po letu 1975, vendar odziv priraščanja širine
branike v obdobju večjih posegov v prostor ni izrazit (Slika 19). Opaziti je sicer večje razhajanje
v priraščanju po letu 1975, ki se poveča po letu 1992, vendar hrasti v povprečju dobro
priraščajo. Primerjava širine branik hrastov izvedena v letu 2009 v Murski šumi, Krakovskem
gozdu in na Kobiljaku je pokazala, da hrasti v Murski šumi priraščajo najbolje(Gričar in sod.,
2014), kar pomeni, da so bili rastni pogoji do tedaj ugodni. V našem primeru lahko sklepamo,
da se nivo talne vode v tem gozdnem kompleksu ni poglobil do te mere, da bi vplival na
umiranje hrastov oz. da hidroregulacije niso v taki meri prizadele tega območja, in so vodne
razmere še zadovoljive za rast in uspevanje hrastov.
6.3

Odziv širin branik na izbrane okoljske spremenljivke (značilni pretoki, temperature,
padavine)

Temperature v rastni sezoni od aprila do avgusta negativno vplivajo na rast dreves, pri čemer
je to bolj izrazito pri hrastih v skupini m1m2. Padavine nimajo značilnega vpliva, višek
korelacije širin branik s padavinami je v mesecu juniju in juliju, pri čemer je odziv hrastov v
skupini m1m2 bolj izrazit kot pri hrastih m4m5 (Slika 25). Podoben odziv v širini branike na
temperature zraka in količino padavin so ugotovili v primerjalni študiji hrastovih (dob in
graden) kronologij z območja južno in jugovzhodno od Alp (Čufar in sod., 2008b). Ugotovili
so, da imajo hrasti v Avstriji, na Madžarskem, v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji pozitiven
odziv v širini branike na pomladanske in poletne (predvsem marec, junij) padavine in negativen
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odziv na pomladanske in poletne (predvsem april in junij) temperature. Pri izdelavi 500-letne
hrastove kronologije jugovzhodne Slovenije pa se je izkazalo, da na širino branike hrasta doba
vplivajo vremenski pogoji v juniju tekočega leta; padavine ugodno vplivajo na širno branike,
medtem ko je odziv na temperature negativen. Vendar pa je potrebno upoštevati, da se te
zakonitosti nanašajo na hraste v Sloveniji, saj je bilo v študiji rekonstrukcije suhih in mokrih
poletij omenjeno, da je pri hrastih v srednji in severni Evropi širina branike širša v primeru
višjih temperatur maja, junija in julija, medtem ko imajo zgodnje poletne temperature negativen
vpliv na širino branike hrastov južno od Alp in v območju Sredozemlja (Čufar in sod., 2008a).
Pozno pomladanski in poletni povprečni nizki (Qns), povprečni srednji (Qss) in povprečni
visoki (Qvs) pretoki ugodno vplivajo na debelinsko rast hrastov v obeh skupinah, z najvišjimi
vrednostmi v maju, juniju in juliju (Slika 26). Skupina dreves m1m2 se bolj intenzivno odziva
na julijske in avgustovske Qns kot m4m5, kjer je odziv majhen, a pozitiven. Na Qvs v maju in
juniju pa se hrasti m4m5 (talna voda globoko pod površjem) odzivajo bolj intenzivno kot hrasti
skupine m1m2 (talna voda plitko pod površjem). Da je hidrološki signal v širini branike doba
v veliki meri odvisen od mikrolokacijskih razmer, ki se spreminjajo v majhnih razdaljah tudi
znotraj istega gozdnega kompleksa, je pokazala študija hrastov v Krakovskem gozdu (Gričar in
sod., 2013).
Korelacijska analiza med izbranimi okoljskimi dejavniki in širino branik je pokazala statistično
značilne korelacije zgolj z mesečnimi vrednostmi temperatur. Prav tako kot pri padavinah,
korelacije z značilnimi pretoki reke Mure niso statistično značilne, kar pa ne pomeni, da poletne
padavine in zadostna količina vode v Muri, ki sovpadajo z najvišjimi temperaturami in
posledično povišano evapotranspiracijo ter možnimi sušami, nimajo ugodnega vpliva na prirast
dreves. Na podlagi tega lahko sklepamo, da je rastišče s tega vidika še ugodno za rast hrastov.
6.4

Časovna spremenljivosti signala v širinah branik na okoljske spremenljivke

Z metodo drsečih korelacij (angl. running correlations) dobimo bolj podroben vpogled v
časovno dinamiko korelacij med širinami branik in okoljskimi dejavniki ter njihovo
spreminjanje skozi čas.
Pri analizi drsečih sredin (Slika 27, Slika 28) smo ugotovili nenaden skok v odzivu hrastov na
izbrane okoljske dejavnike po letu 1980. Predvidevamo, da so hidroregulacije (osuševanje,
regulacije struge) in vzdrževalna dela (gradnja cest znotraj gozdnega kompleksa) sredi 70. let
20. stoletja, o katerih poročajo v gozdarski kroniki (Gozdarska kronika Dolinsko, 1971-2009)
ter Novak (2009) in Brilly (2012), povzročile spremembo okolja do te mere, da so prej
neomejujoči dejavniki, tj. temperature zraka in padavine, postali omejujoči.
Poleg tega hidroregulacije sovpadajo tudi s spremembami podnebja. Zaradi povišane
temperature so se od sredine 80. let 20. stoletja v Pomurju nadpovprečno topla poletja kar
vrstila, rahlo se je zmanjšala količina padavin, višek padavin pa se je prestavil iz poletnih v
jesenske mesece (Ogrin, 2009). Posledice spreminjanja teh podnebnih elementov pa
spreminjajo hidrološke značilnosti vodotokov in vodno bilanco območja (Frantar, 2009). Za
vegetacijo ima pomik viška padavin iz poletja v jesen negativen vpliv, saj je poleti zaradi
visokih temperatur evapotranspiracija na višku in prav tako potrebe po vodi, kar pomeni sušno
ogroženost in vodni stres. Z vidika pojava suše so pomembne predvsem temperaturne razmere,
količina padavin in njihova razporeditev prek leta ter vegetacijska doba. Potencialna
evapotranspiracija, ki je neposredno odvisna od temperature, namreč povzroči deficit vode v
tleh in s tem pojav suše (Kikec, 2010).
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Kot že omenjeno, je hrast dob zelo občutljiv na sušo med vegetacijsko dobo, še posebej, če je
prišlo do znatnega upada nivoja talne vode (Prpić, 1996). V 80. letih 20. stoletja tudi gozdarji
bolj intenzivno opažajo sušenje hrasta v Pomurju. Z metodo drsečih korelacij smo ugotovili, da
so po letu 1980 postale nadpovprečne poletne temperature omejujoč dejavnik za rast hrastov,
od leta 1985 pa so že statistično značilne (Slika 27). Hkrati pridobivajo na pomenu padavine in
pretoki, kombinacija padavin od maja do julija pa je od leta 1985 dalje statistično značilno
pomembna. Pri odzivih hrastov na temperaturo lahko opazimo manjše razlike med skupinama
m4m5 in m1m2. Pri skupini m1m2 je jakost odziva na temperature in pretoke med letom 1980
in 1990 padla pod prag značilnosti. To lahko pojasnimo s tem, da so bili hrasti v tej skupini
takrat verjetno še dovolj mladi (okoli 40 let, kar je za dob malo, saj dosega starost okoli 500 let
in več (Prpić, 1996; Brus, Nagel, Batič, 2005)) in so se lahko prilagodili spremenjenim vodnim
razmeram. Hrasti v skupini m4m5, ki so bili takrat stari okoli 70 let, pa so bili verjetno že
prestari, zato je pri njih odvisnost od izbranih okoljskih spremenljivk konstantna. Namreč, za
dob je pomembno, da se po njegovem 40. letu vodne razmere v rastišču ne spreminjajo značilno
oz. trajno (Prpić, 2003). Starejša drevesa lahko s koreninami sledijo upadu nivoja talne vode za
2–3 cm na leto, v primeru večjega znižanja pa pride do fiziološkega slabljenja in sušenja hrastov
(Prpić, 2003). Po letu 1990 je zaznan izjemen porast temperature v Pomurju, ko je zabeležena
večina nadpovprečnih toplih let, odkar merimo temperaturo pri nas (Ogrin, 2009), kar je še
povišalo potrebo po vodi in tudi hrasti v skupini m1m2 takrat (verjetno zaradi starosti) niso
zmogli več prilagoditve na spremenjene okoljske pogoje.
Zaradi visokih poletnih temperatur je evapotranspiracija na višku in prav tako potrebe rastlin
po vodi (Kikec, 2010). Ker je padavin na temu območju relativno malo (pod 890 mm), poleg
tega pa je evapotranspiracija v gozdnih površinah velika (850 mm), hrasti potrebujejo dodaten
vir vode v obliki občasnih poplav in visoke talne vode (Prpić, 1996; Dakskobler, Kutnar, Šilc,
2013). Hkrati s padavinami zato na pomenu pridobivajo pretoki. Kombinacija padavin od maja
do julija je od leta 1985 že statistično značilno pomembna (Slika 27). Analize so pokazale, da
je odziv v padavinah pri hrastih dolvodno višji kot pri drevesih gorvodno. Predvidevamo, da je
to posledica drugačnih edafskih pogojenosti (drugačne vodne razmere), ki so se jim hrasti
prilagodili v preteklosti. Hrasti na lokaciji s podtalnico plitko pod površjem in dobro
namočenimi tlemi skozi rastno obdobje (Urbančič, Simončič, Smolej, 2000) so razvili
koreninski sistem bližje površju. Le-ta se je pri znižanju (padcu) nivoja talne vode oddaljil od
vira vode, zaradi česar lahko razložimo, da je padavinska voda postala zelo pomemben
dejavnik. Po drugi strani pa so hrasti s podtalnico globoko pod površjem, kjer je mogoče opaziti
nihanje podtalne vode (Urbančič, Simončič, Smolej, 2000), koreninili globlje. Drugi razlog za
tak odziv pa je lahko tudi v tem, da hrasti nimajo neposredne povezave s podtalnico in so ujeti
med nepropustne plasti, kjer je edini vir vode padavinski (Urbančič, Simončič, Smolej, 2000),
ki ga občasno polnijo poplavne vode. Vendar pa bi v tem primeru težko razložili nihanje jakosti
odziva na ploskvi m1m2, saj bi pričakovali konstanten naraščajoč trend v odzivu hrastov na
srednje in visoke pretoke. Za boljše razumevanje koreninjenja in odnos hrast-talna voda bi
potrebovali globoke talne profile (4 m in več) v neposredni bližini koreninjenja hrasta. Tako bi
dobili vpogled v povezavo hrasta s talno vodo (ali so hrasti ujeti med plastmi ali imajo povezavo
s talno vodo; globina koreninjenja, talni profil in njegove značilnosti). Prav tako bi mesečni
podatki o globini talne vode v vrtinah na več primerno izbranih lokacijah izboljšali razumevanje
dinamike talne vode v tem gozdnem kompleksu.
Od leta 1980 so za hraste vse bolj pomembni tudi pretoki rek v maju, juniju in juliju (Slika 28).
Nizki pretoki (nižja količina vode) značilno korelirajo s širino branike po letu 1980 na obeh
ploskvah. Po letu 1993 opazimo, da tudi srednji in visoki pretoki postajajo vse bolj pomembni
na ploskvi dolvodno (m1, m2). Po vsej verjetnosti je to posledica znižanja nivoja talne vode, ki
jo hrasti lahko dosegajo le ob višjih količinah vode (ob višjih pretokih). Na lokaciji z nivojem
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talne vode globoko pod površino, pa je odziv hrastov na vse pretoke (nizki, srednji, visoki)
statistično značilen od leta 1980, odziv na srednje visoke pretoke pa je že pred letom 1980 tik
pod mejo značilnosti. Predvidevamo, da so hrasti na tem območju zaradi mikrolokacijskih
razmer (višji teren, s podtalnico globoko pod površjem) odvisni od poplavljanja, saj dosežejo
vodo le ob višjih pretokih. Za utemeljitev tega bi potrebovali podatke o pogostosti in obsegu
poplavljanja na tem območju, ki pa jih nismo nikjer zasledili. Prav tako bi za boljše
razumevanje dinamike talne vode v tem kompleksu potrebovali podatke o stanju nivoja
podtalnice na izbranih ploskvah pred letom 1975, ki jih prav tako nismo zasledili.
6.5

Značilna leta in primerjava z izbranimi kronologijami dobov

Značilna leta so pokazala, da v ekstremnih letih (sušna obdobja, nadpovprečne poletne
temperature ali podpovprečna količina padavin v rastnem obdobju oz. kombinacija obojega)
pride do izrazitega negativnega odziva v širini branike (Slika 29). Ekstremna negativna leta se
pojavljajo po letu 1970 (1971, 1974, 1987, 1993, 1994, 2002 in 2010–2012). Primerjava
značilnih let s kronologijo doba v Krakovskem gozdu, na Hrvaškem in v Srbiji (Levanič, 2016b)
pa je pokazala podoben odziv (Preglednica 6). Vse to kaže na razsežnost vpliva, ki presega
lokalne okvire, kar priča o razsežnosti vpliva podnebnih sprememb.
Z analizo sušnih obdobij in odzivov širin branik hrastov smo opazili, da so hrasti v Murski šumi
tolerantni na tudi po več let trajajoča obdobja z visokimi temperaturami (1945–1948, 1950–
1952, 1983–1984, 1987–1988, 1990–1993 in 2000–2004). V 80. in 90. letih 20. stoletja so
gozdarji v Murski šumi napovedovali sušenje in propadanje hrastov, vendar kot vidimo iz
kronologije širin branik, so se le-ti uspešno vrnili v bolj vitalno stanje, prav tako so preživeli
tudi sušno odboje 2000–2004 (Slika 29). Iz ugotovljenega lahko sklepamo, da so hrasti zmožni
preživeti krajša sušna obdobja. Kljub temu da je občutljiv na sušo v vegetacijski dobi (Prpić,
1996), hrast zaradi ekofizioloških sposobnosti do neke mere kljubuje vodnemu stresu (Čater,
Batič, 1999).
6.6

Možni odzivi hrastov na predvidene podnebne spremembe

Motnje v gozdu so sicer del naravnih procesov v gozdnem ekosistemu, vendar pa se velikost
motenj lahko poveča do take mere, da se pojavijo velike spremembe v gozdni strukturi in
funkciji gozda (Dale in sod., 2000). Glede na fiziološke značilnosti hrastov, ki smo jih opisali
v enem prejšnjih poglavij, predvidevamo, da bi hrasti ob zadostni količini vode v vegetacijskem
obdobju brez kritičnega stresa prenašali višje poletne temperature v kombinaciji z zmanjšanimi
količinami padavin v vegetacijski dobi. Zaradi hidroregulacij v preteklosti pa se hrasti hitrim
podnebnim spremembam verjetno ne bodo zmogli prilagoditi. Na podlagi naših rezultatov
predvidevamo, da bodo visoke poletne temperature ob kombinaciji z nizkimi količinami
padavin v vegetacijski dobi vse bolj odločilno vplivale na vitalnost hrastov v Murski šumi. Ob
upoštevanju pričakovanih podnebnih sprememb se bo v naslednjih desetletjih sedanji
vegetacijski tip spremenil na več kot 75 % gozdnih površin (Kutnar, Kobler, Bergant, 2009). V
toplejših razmerah ob večji količini padavin, ki jih predvideva optimističen scenarij, bodo
spremembe prostorske razporeditve gozdne vegetacije manjše kot v pesimističnem scenariju,
ki predvideva višje temperature in izrazito sušno podnebje. Do leta 2070 naj bi bil po
optimističnem scenariju delež vegetacijski tip 'Nižinska vrbovja, jelševja in dobovja'
predstavljal le še 0,1 % od današnjih 2,9 % površin gozdov. Nadomestil naj bi ga bolj termofilni
tip 'kolinskega hrastovja-belogabrja', ki bi se zaradi ugodnih razmer razširil s sedanjih 8,6 %
na od 12,7 do 20 % površine gozdov.
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6.7

Težave in omejitve pri izvedbi raziskave

V naši raziskavi smo želeli prikazati razlike v globini podtalnice na izbranih ploskvah ter
analizirati njihovo dinamiko in odvisnost od padavin in bližnjih vodotokov, tj. Mure in Ledave.
Gozdarski inštitut Slovenije je v Murski šumi na izbranih lokacijah (in več drugih lokacija
znotraj istega gozdnega kompleksa) v vrtinah več let zaporedoma meril mesečne nivoje talne
vode, vendar zaradi nedostopnosti meritev teh podatkov nismo mogli uporabili v naših analizah.
Za prikaz vpliva hidroregulacij na upad nivoja podtalnice smo nato želeli uporabiti podatke z
bližnjih postaj, kjer merijo nivo talne vode. Izkazalo se je, da so z meritvami na najbližji postaji
v Benici začele šele z letom 1990, kar je za našo raziskavo pomenilo prekratek niz podatkov.
Podatki o nihanju gladine talne vode v vrtinah na izbranih lokacijah bi omogočili bolj
poglobljeno interpretacijo podatkov rezultatov za ločevanje hrastov v dve skupini in njihovo
mikrolokacijsko pogojenost. Prav tako bi lahko bolje razložili rezultat drsečih korelacij. Še
posebej bi bila zanimiva raziskava odzivov hrastov ob ekstremnih dogodkih, tj. sušnih dogodkih
z visokimi temperaturami, poplavah, sušnih in mokrih obdobjih. Zaradi naštetih prednosti
predlagamo, da se merjenja nivoja talne vode v vrtinah nadaljujejo. Za podroben vpogled v
odnos hrasta s talno vodo (globino koreninjenja, talni profil in njegove značilnosti) bi
potrebovali globoke talne profile (4 m in več) v neposredni bližini koreninjenja hrasta.
Zavedamo se, da so takšne analize dolgotrajne in drage, vendar so ključne za razumevanje
procesov v tem gozdnem kompleksu in v nižinskih poplavnih gozdovih na sploh.
Za prikaz vpliva hidromelioracij smo želeli pridobiti dolgoročne podatke o letu posega in vrsti
posega v vodna telesa. Za podatke smo preverjali različne vire, kot na primer na pristojnih
inštitucijah (ARSO, Statistični Urad RS, Občina Murska Sobota, Občina Lendava, …) na spletu
in v različnih arhivih ter ugotovili, da uradno sistematično zbrani podatki za tako obdobje ne
obstajajo. Ker naj bi se zaradi hidroregulacij zmanjšala poplavna dinamika območja, smo želeli
preveriti pojavnost poplavnih dogodkov na tem območju za čim daljše obdobje, ki bi obsegalo
vsaj desetletje pred letom 1965 pa vse do danes. Do Murske šume so bili v 70. letih 20. stoletja
na območju Notranje Mure zgrajeni visokovodni nasipi (Globevnik, 2006), ki pa ne
zagotavljajo več varnosti pred 100-letnimi vodami. Zaradi posedanja, erozije nasipov in
zaraščenosti je danes ocenjena varnost le še pred 30–50-letnimi vodami (Regijski načrt zaščite
in reševanja ob poplavah v Pomurju). Na posameznih delih, kamor spada tudi območje Murske
šume, pa Mura poplavlja že ob nastopu 10–20-letnih visokih vodah (redke poplave)
(Opozorilna karta poplav (redke)). Ugotovili smo, da zbrani dolgoročni podatki o nastopu
visokih voda s 5-, 10-, 20-letnimi povratnimi dobami za tako obdobje ne obstajajo. Prav tako
nismo zasledili zapisov v gozdarski kroniki Dolinsko o nastopu poplavnih dogodkov v tem
gozdnem kompleksu, z izjemo izrednih poplav. Poplavne dogodke bi sicer lahko izračunali tudi
iz podatkov za pretoke, vendar točnih informacij, ob kako visoki vodi je Mura na obravnavanem
območju poplavljala, nismo zasledili. Potrebno je upoštevati pretekla stanja struge in takratne
vrednosti visokih voda, ob katerih je Mura na območju Notranje Mure prestopila svoje bregove
znotraj oz. se razlivala po naravnih poplavnih površinah, tj. po travnikih in gozdu. Zbiranje
podatkov se je pokazalo za preobsežno delo za našo raziskavo in zahteva posebno obravnavo
oz. študijo. Zaradi pomembnosti poplavnih dogodkov v poplavnih nižinskih gozdovih bi
priporočali sledenje takih dogodkov v gozdarskih kronikah, ki se velikokrat pokažejo za izredno
pomemben vir podatkov.
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Preveritev hipotez
Hipoteza 1. Debelinski prirastki dreves na izbranih lokacijah z različnimi vodnimi pogoji
se med seboj razlikujejo.

Pri analizi širine branike smo ugotovili, da obstajajo posamezne podobnosti in razlike med
ploskvami. Drevesa na ploskvi, kjer je podtalnica plitko pod površjem (m1 in m2), imajo zelo
podoben odziv v priraščanju v debelino. Prav tako sta si med seboj podobni ploskvi (m4 in m5),
kjer je podtalnica globoko pod površjem. Od vseh ploskev najbolje priraščajo hrasti na ploskvi
m1 in imajo po letu 1990 tudi najširšo braniko, medtem ko je povprečna širina branike na
preostalih treh ploskvah podobna.
Ugotovili smo, da na širine branik hrastov bolj kot bližina Mure ali Ledave vpliva globina
nivoja talne vode. Naši rezultati sovpadajo z rezultati raziskav Urbančiča (2000) in Čatra
(1998). Raziskave hidroloških značilnosti tal v tem kompleksu (Urbančič, Simončič, Smolej,
2000) so pokazale, da se hidrološke značilnosti znotraj Murske šume razlikujejo. Ugotovili so,
da je globina podtalnice gorvodno od reke Mure globje pod površjem (3,5 m) kot dolvodno od
Mure (1,8 m). Enako velja za vzorčni mesti ob Ledavi, gorvodno je podtalnica na globini 2,5
m, dolvodno pa na 1,5 m. Ugotovitve študije sovpadajo z našimi rezultati deljenja hrastov na
dve skupini glede na to, kako globoko pod površjem se nahaja talna voda.
Razliko v vitalnosti med hrasti na ploskvi z globljo podtalnico in hrasti na ploskvi s plitko
podtalnico je dokazal Čater (1998) ter ugotovil, da so režim, dostopnost in količina talne vode
eden izmed ključnih omejitvenih faktorjev pri uspevanju hrasta doba. Da je hidrološki signal v
širini branike doba v veliki meri odvisen od mikrolokacijskih razmer, ki se spreminjajo v
majhnih razdaljah tudi znotraj istega gozdnega kompleksa, je pokazala tudi študija hrastov v
Krakovskem gozdu (Gričar in sod., 2013). Sklepamo, da je rast dobov v Murski šumi
mikrolokacijsko pogojena in se med seboj razlikuje glede na globino talne vode pod površjem.
Prva hipotezo smo s tem potrdili.
-

Hipoteza 2. Razlika v obdobju pred in po večjih melioracijskih posegih je vidna v
spremenjenem debelinskem prirastku.

Na podlagi vizualne ocene spremembe širine branike lahko opazimo večje razhajanje po letu
1975, ki se poveča po letu 1992, vendar hrasti v povprečju dobro priraščajo (Slika 19). Podatki
iz gozdarske kronike (Gozdarska kronika Dolinsko, 1971-2009) sicer kažejo na posege v
prostor (hidroregulacije, osuševanja, postavitve cest za komunikacijo ipd.) po letu 1975, vendar
odziv v širini branike v obdobju večjih posegov v prostor ni izrazit. V primeru trajnega upada
nivoja talne vode bi se starejši hrasti v naslednjih letih odzvali z ozko braniko, čemur bi sledil
propad v naslednjih nekaj letih, kot se je zgodilo v primeru hrastov v Cigonci (Levanič, Čater,
McDowell, 2011) (Slika 20).
V našem primeru lahko sklepamo le, da se nivo talne vode v kompleksu ni znižal do te mere,
da bi vplival na umiranje hrastov oz. da hidroregulacije niso v taki meri prizadele tega območja
in so vodne razmere zadovoljive za rast in uspevanje hrastov. Del Mure na meji s Hrvaško je
najbolj ohranjen (Globevnik, 2006) in ob visokih vodah je aktivnih več stranskih rokavov, rečni
prostor zaznamujejo tudi mrtvice, prodonosnost pa omogoča oblikovanje prodišč.
Z analizo širine branike nismo zaznali značilnih sprememb v debelinski rasti hrastov v obdobju
večjih hidroregulacijskih posegov, vendar pa se je vpliv pokazal v nadaljnji analizi z uporabo
drsečih korelacij, tako da smo lahko drugo hipotezo potrdili.
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Hipoteza 3. Poleg spremenjenih vodnih lastnosti podnebne spremembe negativno vplivajo
na rast hrastov.

Z analizo drsečih korelacij smo ugotovili nenaden skok v odzivu hrastov na izbrane okoljske
dejavnike (temperatura, značilni pretoki, padavine) po letu 1980 (Slika 27, Slika 28).
Predvidevamo, da so hidroregulacije (osuševanje, regulacije struge) in vzdrževalna dela
(gradnja ceste v gozdnem kompleksu) sredi 70. let 20. stoletja (Gozdarska kronika Dolinsko,
1971-2009; Novak, 2009; Brilly in sod., 2012) povzročile spremembo okolja do te mere, da so
prej neomejujoči dejavniki (temperatura zraka in padavine) postali omejujoči.
Z metodo drsečih korelacij smo ugotovili, da so po letu 1980 postale nadpovprečne poletne
temperature omejujoč dejavnik za rast hrastov, od leta 1985 pa so že statistično značilne. Hrasti
na ploskvi m1m2 so se na okoljski stres okoli leta 1980 še lahko odzvali, saj so bili takrat stari
šele približno 40let, medtem ko so bili hrasti na ploskvi m4m5 verjetno že prestari (70 let), da
bi se lahko uspešno prilagodili spremenejnim vodnim razmeram. Po letu 1990 se je temperatura
zraka v Pomurju značilno dvignila. Takrat je zabeležena tudi večina nadpovprečnih toplih let,
odkar merimo temperaturo pri nas (Ogrin, 2009), kar je še povečalo potrebo hrastov po vodi.
Vendar po letu 1990 tudi hrasti m1m2 niso zmogli več prilagoditve.
Zaradi visokih poletnih temperatur je evapotranspiracija na višku in prav tako potrebe rastlin
po vodi (Kikec, 2010). Zato hkrati pridobivajo na pomenu padavine in pretoki. Kombinacija
padavin od maja do julija je od leta 1985 že statistično značilno pomembna. Od leta 1980 so za
hraste vse bolj pomembni tudi pretoki. Kar je še bolj pomembno, je dejstvo, da hidroregulacije
sovpadajo s časom sprememb podnebja.
Primerjava značilnih let s kronologij doba v Krakovskem gozdu, na Hrvaškem in v Srbiji
(Levanič, 2016b) je pokazala podoben odziv (Preglednica 6). Vse to kaže na razsežnost vpliva,
ki presega lokalne okvire, kar priča o razsežnosti vpliva podnebnih sprememb. Predvidevamo,
da bodo visoke poletne temperature v kombinaciji z znižanimi količinami padavin postale vse
bolj omejujoč dejavnik za vitalnost hrastov.
S tem smo lahko potrdili tretjo hipotezo.
8

Povzetek

Za potrebe kmetijstva in varnosti pred poplavami v Pomurju so se v 70. in 80. letih 20. stoletja
izvajali intenzivni posegi v vodna telesa. Poleg človekovega posega na vodna telesa vpliva
podnebje, ki se v zadnjih desetletjih 20. stoletja izrazito spreminja. Raziskave kažejo, da se v
zadnjih desetletjih podnebje intenzivno spreminja tako na globalni kot lokalni ravni. V Sloveniji
se v zadnjih dveh desetletjih 20. stoletja temperatura zraka viša, spreminja se razporeditev
padavin in intenzivnost ekstremnih dogodkov. Izrazit je dvig temperatur po letu 1980 (Dolinar,
Vertačnik, 2010). Prav vodni viri so najbolj odvisni od podnebnih sprememb. Te spremembe
pa vse bolj vplivajo na poplavne gozdove, ki so bili prilagojeni prejšnjim podnebnim in vodnim
razmeram. Posledica pa je lahko umiranje dreves in izginjanje tega habitatnega tipa.
V tem diplomskem delu smo želeli ugotoviti odziv dreves na večje hidroregulacijske posege ter
podnebne spremembe. Za preverjanje hipotez smo uporabili dendrokronološke metode, ki
omogočajo vpogled in analizo preteklega stanja okolja, v katerem je drevo rastlo. Raziskave so
bile opravljene v gozdnem kompleksu Murska šuma (SV Slovenija), kjer smo izbrali hrast dob,
ki je značilen predstavnik dobrav in logov. Dokler so motnje v mejah ekološko dopustnih
nihanj, se dob kot dolgoživa drevesna vrsta nanje prilagaja zelo počasi (Čater, 1998). Na
spremembe v dinamiki podtalnih in poplavnih vod se najtežje odzivajo starejši hrastovi sestoji
(Prpić, 1996; Čater, 1998). V primeru trajnega znižanja gladine talne vode za več kot 50 cm
53

Jagodic, Š., 2016. Vpliv hidroregulacij na debelinsko rast hrasta doba (Quercus robur L.) v Murski šumi.

vitalnost v starejših hrastih upade, medtem ko so mladi hrasti še sposobni koreniniti globje do
nivoja talne vode(Prpić, 1996). Da bi dobili vpogled v odziv dreves na stanje pred večjimi
posegi v prostor, tj. pred letom 1965, smo izbrali odrasle (stare), dominantne hraste. Prav tako
smo želeli ugotoviti, ali različni vodni pogoji vplivajo na odziv dreves, zato smo na podlagi
preteklih študij (Čater, 1998; Urbančič, Simončič, Smolej, 2000) izbrali štiri lokacije, ki se
ločijo glede na bližino vodotoka (Mura oz. Ledava) in na globino talne vode pod površjem
(plitko oz. globoko pod površjem). Na vsaki lokaciji smo vzorčili po 10 navidezno zdravih
odraslih dominantnih hrastov, skupaj 40 dreves.
Primerjava širin branik je pokazala, da se hrasti na štirih lokacijah ločijo v dve skupini, in sicer
glede na pozicijo gorvodno-dolvodno. Rezultat sovpada z raziskavo hidroloških značilnosti tal
v tem kompleksu (Urbančič, Simončič, Smolej, 2000; Prpić, 2003), kjer so ugotovili, da je
globina podtalnice ob obeh vodotokih (Mura in Ledava) gorvodno globje pod površjem kot
dolvodno. To kaže na mikrolokacijsko pogojenost hrastov, ki se razlikujejo glede na globino
talne vode. Pri analizi debelinskega prirastka po večjih hidroregulacijskih posegih, tj. po letu
1965, nismo zaznali značilnega upada v širini branike. Ker so odrasli hrasti občutljivi na trajno
večje znižanje talne vode (Prpić, 1996), smo pričakovali odziv kot na primeru hrastov v Cigonci
(Levanič, Čater, McDowell, 2011), ki so se na znižanje nivoja podtalnice v naslednjih letih
odzvali s tvorjenjem ozkih branik, 20 let kasneje pa so propadli. Opazno je sicer večje
razhajanje po letu 1975, ki se poveča po letu 1992, vendar so hrasti v povprečju dobro priraščali.
V našem primeru lahko sklepamo, da hidroregulacije niso prizadele gozdnega kompleksa
Murske šume do te mere, da bi povzročile umiranje hrastov in so vodne razmere še zadovoljive
za rast in uspevanje hrastov. Z metodo drsečih korelacij smo dobili bolj podroben vpogled v
časovno dinamiko korelacij med širinami branik in okoljskimi dejavniki ter njihovo
spreminjanje skozi čas. Ugotovili smo nenaden skok v odzivu hrastov na izbrane okoljske
dejavnike (temperatura, značilni pretoki, padavine) po letu 1980. Po letu 1980 so nadpovprečne
poletne temperature postale omejujoč dejavnik za rast hrastov, od leta 1985 pa so že statistično
značilne. Zaradi visokih poletnih temperatur je evapotranspiracija na višku in prav tako potrebe
rastlin po vodi (Kikec, 2010), zato so skupaj s padavinami v pozno pomladanskih in poletnih
mesecih na pomembnosti pridobili tudi pretoki.
Na podlagi naših rezultatov sklepamo, da se je zaradi hidroregulacij in posegov v prostor sredi
70. let 20. stoletja zmanjšala količina razpoložljive vode, ki jo hrasti potrebujejo v vegetacijski
dobi, do te mere, da so prej neomejujoči dejavniki (temperature zraka in padavine) postali
omejujoči. Motnje v gozdu so sicer del naravnih procesov v gozdnem ekosistemu, vendar pa
podnebne spremembe lahko spremenijo naravne medsebojne povezave v gozdu. V tem primeru
se velikost motenj poveča do take mere, da se lahko pojavijo velike spremembe v gozdni
strukturi in funkciji gozda (Dale in sod., 2000). Na podlagi naših rezultatov in ob upoštevanju
predvidenih podnebnih sprememb predvidevamo, da bodo višje poletne temperature v
kombinaciji z zmanjšanimi količinami padavin v vegetacijski dobi postajale vse bolj omejujoč
dejavnik vitalnosti hrastov v Murski šumi. Glede na scenarije podnebnih sprememb (Climate
change 2007 : the physical science basis : summary for policymakers; Bergant, 2007) naj bi se
v naslednjih desetletjih sedanji vegetacijski tip spremenil na več kot 75 % gozdnih površin
(Kutnar, Kobler, Bergant, 2009). Do leta 2070 naj bi po optimističnem scenariju delež
vegetacijskega tipa 'Nižinska vrbovja, jelševja in dobovja' predstavljal le še 0,1 % od današnjih
2,9 %. Nadomestil naj bi ga bolj termofilni tip 'kolinskega hrastovja-belogabrja' (Kutnar,
Kobler, Bergant, 2009).
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9

Summary

For the needs of agriculture and flood safety in the Pomurje region, intensive encroachments
into water bodies were carried out during the 1970's and 1980's. Apart from human
interventions, water bodies are also affected by climate conditions, which have been changing
dramatically during these last decades. Research shows that the climate has been intensively
changing both locally and globally in the recent decades. During the last two decades of the
20th century, air temperature in Slovenia has been increasing, the precipitation allocation has
been changing and extreme events have been becoming increasingly intensive. After 1980,
temperatures have markedly increased (Dolinar, Vertačnik, 2010). Water sources are most
dependant on climate change. These changes also increasingly affect floodplain forests, which
were adapted to past climate and water conditions. This can lead to death of trees and the
disappearance of this type of habitat.
This paper focused on determining the response of trees to larger hydro regulation
encroachments and to climate change. We used dendrochronological methods enabling insight
into and analysis of past state of the environment in which a tree grew. Research was
implemented in the Murska šuma forest complex (NE part of Slovenia) focusing on the
penduculate oak, a characteristic tree species of the hardwood floodplain forest. So long as the
disturbances fall within ecologically permitted fluctuations, the penduculate oak, a long-lived
tree species, adapts to them extremely slowly (Čater, 1998). Older oak stands have the most
difficulties adapting to the changes in the groundwater and flood water dynamics (Prpić, 1996;
Čater, 1998). In case of permanent decrease of groundwater levels (exceeding 50 cm), the
vitality of older oaks deteriorates, while younger oaks still manage to grow deeper roots
reaching the groundwater levels (Prpić, 1996). In order to gain an insight into tree response to
the state that existed prior to the execution of larger encroachments into the space, i.e.
prior 1965, we selected adult (old) dominant oaks. We also wanted to determine whether
different water conditions affect the response of trees – based on past studies (Čater, 1998;
Urbančič, Simončič, Smolej, 2000), we selected four locations that differ in their proximity to
a watercourse (Mura or Lendava) and in the depth of groundwater under the surface (shallow
or deep). 10 seemingly healthy adult dominant oaks were sampled at each location, a total of
40 trees.
The comparison of tree-ring widths showed that oaks in these four locations are divided into
two groups based on their position: upstream or downstream. This result is in line with the
research concluded on the hydrological characteristics of soil within this complex (Urbančič,
Simončič, Smolej, 2000; Prpić, 2003), within which it was determined that groundwater depth
at both watercourses (Mura and Lendava) is deeper upstream compared to downstream. This
points to a micro-locational conditionality of oaks, which differs in regards to groundwater
depth. No characteristic decrease in tree-rings width was identified in analysing width
increments after larger hydro regulation encroachments, i.e. after 1965. Since adult oaks are
sensitive to permanent larger lowering of groundwater levels (Prpić, 1996), we expected a
response similar to that of oaks at Cigonca forest reserve (Levanič, Čater, McDowell, 2011),
whose reaction to lowered groundwater levels was formation of narrow tree-rings in the
following years, and death after 20 years. More prominent differences have been identified after
1975, and these additionally increased after 1992, however the oaks showed good increment
growth on average. In our case we can conclude that hydro regulations did not adversely affect
the Murska šuma forest complex to the extent that they would cause oak deaths, while water
conditions remain satisfactory for oak growth and development. The running correlations
technique revealed a more detailed insight into the temporal dynamics of the correlations
between tree-rings and environmental factors and their changing through time. A sudden leap
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was identified after 1980 in oak response to selected climate factors (temperature, characteristic
flows, precipitation). After 1980, above average summer temperatures started limiting oak
growth, and they have become statistically characteristic since 1985. Due to high summer
temperatures, evapotranspiration is at its peak and so are the water needs of plants (Kikec,
2010), and this is why flows gained their importance together with precipitation in late spring
months and during the summer.
Based on our results we can conclude that due to hydro regulations and land encroachments
during the 1970's, the amount of available water needed by oaks during their vegetation period
decreased to the extent that once unconstraining factors (air temperature and precipitation)
became constraining factors. Disturbances within the forest are part of the natural forest
ecosystem processes, however climate change can alter natural interconnections that exist
within the forest. In this case, the severity of such disturbances increases so dramatically that
extensive changes in forest structure and function can occur (Dale et al., 2000). Based on our
results and taking into account foreseen climate change we can conclude that the higher summer
temperatures combined with lower precipitation amounts during the vegetation period shall
increasingly limit oak vitality within the Murska šuma forest. According to climate change
scenarios (Bergant, 2007), the current vegetation type is going to change in over 75% of wooded
areas in the next decades (Kutnar, Kobler, Bergant, 2009). According to an optimistic scenario
until 2070 the vegetation type of "lowland forests of Salix species, Alnus species and Quercus
robur" shall only constitute approximately 0.1% of the current 2.9% of wooded areas and will
be replaced by a more thermophilous type – "collinar forests of Quercus petraea and Carpinus
betulus" (Kutnar, Kobler, Bergant, 2009)
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11 Priloge
Priloga 1: Prikaz značilnih let in jakosti odziva hrastov v Murski šumi.
0-4: jakostni razredi, kjer 0 = sprememba v rasti pod 20 %, 1= sprememba v rasti 21–40 %, 2 = sprememba v rasti 41–60 %,
3 = sprememba v rasti 61–80 %, 4 = sprememba v rasti nad 80 %; jakost značilnih let (delež odziva dreves) je prikazan v
barvi: zelena = šibek odziv 24–40 %, rumena = zmeren odziv 41–60 %, rdeča = močen odziv 60 % in več; značilno leto (več
kot 80 % dreves ima isti odziv): + = pozitivno značilno leto, - = negativno značilno leto.
leto
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
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1952
1953
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1955
1956
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1964
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1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

število
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18
19
22
22
24
26
28
31
33
34
34
34
35
35
36
36
37
37
37
38
39
39
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40
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+

+

+

+
+
-

-

-

število dreves v razredu
-4
5
8
0
9
7
0
16
8
1
5
4
5
14
21
4
1
14
6
6
17
2
9
12
6
8
7
3
15
16
0
8
26
7
5
6
9
18
8
10
18
0
0
24
12
0
26
4
14
10
3
13
4
16
1
13
7
5
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27
13
1
7
1
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27
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2
1

-3
1
0
2
2
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