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VPLIV MALIH HIDROELEKTRARN NA POPULACIJO POTOČNE POSTRVI NA
PRIMERU REKE MISLINJE
Izvleček:
Potočno postrv v reki Mislinji že desetletje ogrožajo male hidroelektrarne (v nadaljevanju
MHE), predvsem zaradi odvzema vode in s tem zmanjšanja pretoka v originalni strugi reke.
Ribiči in strokovnjaki, ki se ukvarjajo z ribištvom, se že dlje časa zavedajo problema, zato
izgradnji in delovanju MHE posvečajo vedno več pozornosti. Da bi ugotovili, kako izgradnja
in delovanje MHE vplivata na populaciji potočne postrvi v reki Mislinji, smo izvedli
vzorčenje oziroma odlov potočnih postrvi s pomočjo elektroagregata. Vsem odlovljenim
osebkom smo izmerili dolžino in maso. Pridobljene podatke smo analizirali in podali
ugotovitve v obliki biomase, ocene naseljenosti, povprečne mase in dolžine ter števila
potočnih postrvi po posameznih velikostnih razredih. Izmerili smo tudi pretok, temperaturo
vode ter količino raztopljenega kisika v vodi, za vsak vzorčen odsek posebej. Tako smo
ugotovili, da se je populacija potočne postrvi na odsekih, kjer je voda odvzeta za potrebe
MHE zmanjšala, tako v kvantitativnem kot kvalitativnem smislu. Glavni razlog za to so
ekstremno zmanjšani pretoki, medtem ko dvig temperature vode ter zmanjšanje količine
kisika v vodi, v našem primeru ne vplivata na populacijo potočne postrvi.
KLJUČNE BESEDE: zoogeografija, potočna postrv, male hidroelektrarne, pretoki, reka
Mislinja.
INFLUENCE OF SMALL HYDROPOWER PLANTS ON BROWN TROUT
POPULATION ON RIVER MISLINJA
Abstract:
The brown trout in the Mislinja River has been endangered for years because of small
hydroelectric power plants. This is mainly sobecause of the reduced amount of water which
decreases the flow in the original river bed. Fishermen and experts, dealing with fishing, have
been aware of this problem for a long time, which is why they are paying more and more
attention to the construction and operating of the small hydroelectric power plants. In order to
find out how the construction and operating of these plants are affecting the population of the
brown trout in the Mislinja River, we conducted a sampling of the brown trout, using a
generating set. We measured the length and weight of all caught specimens. We analysed the
results and provided the findings in the form of biomass, estimations of the population,
average weight, length and number of the brown trout categorised according to their size. We
also measured the flow, water temperature and the amount of dissolved oxygen in the water
for every section of sampling separately. In this way we discovered that the population of the
brown trout in the sections, where water has been taken away because of the small
hydroelectric power plants, has decreased in the qualitative and quantitative sense. The main
reason for this is the extremely decreased flow; whereas the temperature of the water and the
reduced amount of oxygen in the water in our case did not affect the population of the brown
trout.
KEY WORDS: zoogeography, brown trout, small hydropower plants, discharge, river
Mislinja.
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1. UVOD
Potočna postrv (Salmo trutta Linnaeus) je avtohtona slovenska vrsta, ki prvotno naseljuje reke
in potoke porečja Drave in Save. Zaradi svojih ekoloških zahtev je vrsta, ki naseljuje le
najbolj kakovostne vodotoke v Sloveniji in je zelo občutljiva na kakršnekoli posege v njen
življenjski prostor. Zaradi potreb Slovenije po okolju čisti energiji se je v 90-ih letih 20.
stoletja razmahnila gradnja MHE kot način pridobivanja energije na zelen oziroma okolju
prijaznejši način. Po velikosti in tehničnih zahtevah so to elektrarne, ki se gradijo na majhnih
do srednje velikih vodotokih. Obenem so to vodotoki, katere naseljuje potočna postrv. V
začetni fazi delovanja MHE v Sloveniji ni bilo podatkov o tem, kako bo izgradnja MHE
vplivala na populacije potočnih postrvi oziroma se o tej problematiki ni razmišljalo. Šele po
nekaj letih so strokovnjaki s področja ribištva in ribiči začeli ugotavljati, da MHE negativno
vplivajo na populacije potočnih postrvi. Strokovnjaki zaposleni na Zavodu za ribištvo
Slovenije so zato začeli opozarjati na negativne posledice MHE in izvedli prvo ihtiološko
raziskavo z meritvami pretokov na reki Oplotnici. Ugotovili so, da so se z izgradnjo MHE na
odsekih, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE, poslabšali življenjski pogoji potočnih postrvi.
Predvsem so bili spremenjeni naravni dejavniki, ki vplivajo na populacijo potočnih postrvi in
narekujejo obstoj te vrste. Ti dejavniki so pretok, globina vodotoka, kritje, konkurenca in
plenilstvo, količina hrane (drift) ter zasenčenost. Spremembe le-teh so privedle do migracij
posameznih osebkov, zmanjšanja rasti in/ali do pogina. S tem diplomskim delom bomo
poskušali ugotoviti, ali se na reki Mislinji (na odsekih, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE)
dogajajo podobne spremembe v populaciji potočne postrvi kot na reki Oplotnici. S tem bomo
razširili znanje o negativnih posledicah in vplivu MHE na potočno postrv. To je še posebej
pomembno, saj se bodo tako lahko MHE v prihodnje bolje umeščale v vodotoke in ne pod
pretvezo, da je ta način pridobivanja energije popolnoma neškodljiv okolju.
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2. NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE
2.1. Namen
Namen diplomskega dela:
·
·
·

ugotoviti vpliv MHE na populacijo potočne postrvi na odsekih, kjer je voda odvzeta za
potrebe MHE,
v primeru vidnih sprememb na populaciji potočne postrvi (število, povprečna masa in
dolžina, biomasa ter naseljenost) ugotoviti vzrok za te spremembe,
pojasniti povezave med vzroki in spremembami, ki so bili ugotovljeni med raziskavo.

2.2. Cilji
Cilji diplomskega dela:
· za vsako vzorčno MHE na reki Mislinji posebej z elektroizlovom izloviti vse osebke
potočne postrvi v dveh stometrskih odsekih (na odseku, kjer je voda odvzeta za
potrebe MHE in na odseku nad MHE, kjer je zastopana čim bolj naravna populacija
potočne postrvi),
· na omenjenih odsekih izmeriti pretok reke, temperaturo vode ter količino
raztopljenega kisika v vodi,
· primerjati dobljene podatke in podati ugotovitve.

2.3. Delovne hipoteze
Hipoteza 1: Populacija potočne postrvi v reki Mislinji se je na odsekih, kjer je voda odvzeta
za potrebe MHE, zmanjšala.
Hipoteza 2: Zmanjšani pretoki na odsekih, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE, so glavni
razlog za padec populacije potočne postrvi.
Hipoteza 3: Na odsekih, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE, ne pride do padca količine
raztopljenega kisika v vodi in/ali dviga temperature vode do te mere, da bi spremembi
povzročili padec populacije ali onemogočili obstoj potočne postrvi na teh odsekih.

14

3. SLOVAR
Anoda: Pozitivna elektroda v obliki podmetalke, ki je neposredno povezana z
elektroagregatom. Služi za oddajanje električnega toka, ki ga proizvaja elektroagregat.
Vplivno območje električnega toka, ki ga prek anode oddaja elektroagregat, je približno
do 2 metra okoli anode.
Brodenje: Hoja odlovne ekipe po toku navzgor.
Drift: Odnašanje bentosa po toku navzdol s hitrostjo toka. Možno je odnašanje bentosa
zaradi premočnega toka, kateremu se bentos ne more zoperstaviti ali zaradi rojenja ličink,
ki se prosto spuščajo s tokom.
Elektroagregat: Elektronsko-mehanska naprava v obliki nahrbtnika, ki oddaja električni
tok različnih napetosti. Sestavljen je iz bencinskega motorja, elektronskega vezja, anode,
katode in ogrodja.
Elektroizlov: Postopek, s katerim se s pomočjo elektroagregata odlavlja ribe v izbranem
odseku vodotoka. Anoda oddaja električni tok, ki za kratek čas povzroči mišične krče pri
ribah in posledično delno nezmožnost gibanja. Električni tok povzroči, da se ribe počasi in
omejeno gibajo proti anodi. Te ribe nato določeni člani odlovne ekipe sproti zajemajo s
podmetalko.
Kvaliteta (kakovost) populacije: Teža, dolžina, biomasa in naseljenost potočnih postrvi.
Kvantiteta populacije: Število oziroma količina potočnih postrvi.
Katoda: Negativna elektroda sestavljena iz številnih med seboj prepletenih bakrenih žic v
dolžini dveh metrov, ki je neposredno povezana z elektroagregatom. Skupaj z anodo
omogoča kroženje električnega toka.
Kritje: Prostor v vodotoku, kjer se lahko riba skrije pred nevarnostjo oziroma pred
različnimi vodnimi in kopenskimi plenilci.
Podmetalka: Pripomoček za zajemanje rib, ki jih električni tok delno paralizira.
Sestavljena je iz dolgega ročaja in globoke mreže, s katero se zajema ribe.
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4. METODOLOGIJA
4.1. Metode elektroizlova
Elektroizlov je možno narediti na štiri različne načine oziroma s štirimi različnimi metodami.
Te metode so naslednje (Zavod za ribištvo Slovenije, 2011):
·

·

·

·

kvantitativna metoda z brodenjem (pri tej metodi odlovna ekipa s hojo po toku
navzgor odlovi vse ribe, ki se nahajajo v odseku, ki smo ga omejili z mrežama. Odsek
se navadno odlovi dva- ali trikrat, odvisno od količine rib. Metoda je primerna za
potoke in manjše reke),
kvalitativna metoda z brodenjem (pri tej metodi odlovna ekipa s hojo po toku navzgor
išče različne vodne habitate in odlavlja ribe, ki se nahajajo znotraj teh habitatov. Cilj
metode je, da se najde in odlovi čim več različnih vrst rib. Odsek se navadno odlovi
dva- ali trikrat, odvisno od količine rib. Po potrebi se odsek omeji z dvema mrežama.
Metoda je primerna za potoke in manjše reke),
kvantitativna metoda s čolnom (pri tej metodi se odlovna ekipa s čolnom spušča po
toku navzdol in v različnih 100 metrskih odsekih s posebno anodo odlovi vse ribe
oziroma čim več rib, ki so na dosegu dveh dolgih podmetalk. Vsak odsek se odlovi
enkrat. Metoda je primerna za večje reke, kjer je brodenje po vodi nemogoče),
kvalitativna metoda s čolnom (pri tej metodi se odlovna ekipa s čolnom spušča po
toku navzdol in išče različne vodne habitate in z dvema anodama odlavlja ribe, ki se
nahajajo znotraj teh habitatov. Cilj metode je, da se najde in odlovi čim več različnih
vrst rib. Določen habitat se lahko v primeru, da hitrost toka to omogoča, odlovi večkrat.
Metoda je primerna za večje reke, kjer je brodenje po vodi nemogoče).

Metodi z brodenjem omogočata odlove z eno ali več anodami. Širša je reka, več anod je
potrebnih za odlov, saj se s tem omogoči odlov po celotni širini reke. Anoda ima namreč le
določen doseg, kjer električni tok onemogoči gibanje rib. Navadno je to do 2 metra okoli
anode.
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4.2. Elektroizlov (kvantitativna metoda z brodenjem)
V našem primeru smo uporabili kvantitativno metodo z brodenjem. Pri elektroizlovu smo
uporabili bencinski elektroagregat ELT 60 GI z eno anodo in z možnostjo oddajanja napetosti
v območju od 300 do 550 V. Višja je napetost, manj je možnosti pobega ribe in obratno.
Elektroizlov smo opravili z brodenjem po toku navzgor v dveh delih. Uporabili smo ga za
oceno velikosti populacije potočne postrvi na odseku, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE in
na odseku nad odvzemom vode. Elektroizlove smo izvršili na treh MHE v dveh 100-metrskih
odsekih za vsako MHE posebej. En izlov na odseku, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE, in
eden nad MHE, kjer ni odvzema vode in je zastopana čim bolj naravna populacija potočne
postrvi. Vsak 100-metrski odsek smo spodaj in zgoraj omejili z mrežo, ki je preprečevala
pobeg rib iz tega odseka. Med premikanjem (hojo) celotne ekipe po toku navzgor je en član
odlovne ekipe upravljal z anodo, druga dva pa sta zajemala potočne postrvi s pomočjo dveh
podmetalk. Dodatno sta dva člana ekipe odnašala ribe na mesto, kjer se je opravila analiza. Za
oceno naseljenosti in biomase potočne postrvi smo ribe na izbranih odsekih izlavljali dvakrat
(ob konstantnem naporu lova). Ujete potočne postrvi smo nato omamili z narkotikom (etilen
glikol monofenil eter). Vsaki potočni postrvi smo nato ločeno po izlovih izmerili dolžino na
mm natančno in maso (do 1 g natančno). Vse ujete potočne postrvi smo po analizi
nepoškodovane vrnili v reko.
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4.3. Izračun velikosti populacije
Za vsak odsek smo na podlagi elektroizlova izračunal število potočnih postrvi na 100 m2
vodotoka (ocena naseljenosti) ter biomaso potočne postrvi na 100 m2 (kg/100 m2) vodotoka.
Parametra smo izračunali s pomočjo formule (Seber; Le Cren, 1967):
ܲሾܿͳ ǡ ܿ ʹ ሿ ൌ

Ǩ
ܿͳ ǡ ܿ ʹ Ǩ ሺ െ

ͳെ

ʹ ሻǨ

 ͳܿሺሻ ʹ ሺʹ ሻെ

ͳെ ʹ

n= ocena velikosti populacije pred izlovom, c1= št. ulovljenih rib v prvem izlovu, c2= št. rib ulovljenih v drugem izlovu,
p= (1-q) = verjetnost, da je katerakoli riba ujeta.

S tem smo dobili vpogled v to, kakšna je razlika v biomasi in naseljenosti potočnih postrvi
med odseki, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE ter odseki, kjer ni odvzema vode za potrebe
MHE. Prav tako smo izračunali povprečno dolžino in povprečno maso ujetih postrvi po
posameznih odsekih. Za izračun biomase ter naseljenosti smo potrebovali tudi površino vodne
površine, ki smo jo izlovili na posameznem odseku. Le-to smo dobili tako, da smo na terenu z
metrom izmerili širino omočene struge, katero smo pomnožili z dolžino odlova.

4.4. Merjenje fizikalno-kemijskih parametrov vode v reki Mislinji
Na vsakem odseku, kjer se je opravil elektroizlov, smo izmerili tudi fizikalno-kemijske
parametre vode v reki Mislinji. Parametre smo izmerili na dan vseh izlovov. Parametre smo
izmerili z HACH-HQd metrom. Izmerili smo temperaturo vode (T °C) ter količino
raztopljenega kisika v vodi (mg/l).
Slika 1: Merilec temperature, kisika in drugih fizikalno-kemijskih parametrov vode (HACH-HQd)

Vir: http://www.keison.co.u
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4.5. Merjenje pretoka reke Mislinje
Pretoke smo izmerili na vseh treh MHE. Izmerjeni so bili tako na odsekih, kjer je voda
odvzeta za potrebe MHE, kot na odsekih nad MHE. Pretoke smo izmerili z ročnim merilcem
pretoka FLO-TRACER. Postopek merjenja je potekal po naslednjih korakih. V večje vedro
smo zajeli vodo iz struge in dodali navadno kuhinjsko sol (NaCl). Nato smo z mešanjem
zagotovili, da se je sol v vodi povsem raztopila. Raztopino smo nato zlili v strugo nekaj deset
metrov gorvodno od mesta, na katerem smo postavili merilno sondo, ki zaznava koncentracije
soli. Ker ima sonda določeno merilno območje, je pomembno, da smo predhodno ocenili
pretok in volumen reke, v katero smo izlili slanico ter uporabili ustrezno količino soli. Ob
koncu meritve je naprava neposredno izračunala pretok v l/s na podlagi naslednje formule
(Comparison of Slovenian…, 2011).

Q= M/∫(C-C0)dt

Q= pretok, M= količina izpuščene soli, C0= začetna koncentracija soli v vodi, C1= izmerjena koncentracija soli
v vodi po izpustu dodatne soli.

Merilna oprema za meritev in analizo hidravličnih parametrov:
·
·
·
·
·
·
·

sonda za merjenje pretoka s koncentracijo soli,
merilna letev,
sol,
večje vedro,
palica za mešanje soli,
meter,
destilirana voda za spiranje aparature.
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Slika 2: Način meritve pretoka reke s pomočjo naprave FLO-TRACER

Vir: Comparison of Slovenian…, 2011
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5. LEGA IN FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI POREČJA REKE
MISLINJE
5.1. Lega
Reka Mislinja izvira na Pohorju pod Roglo. V povirnem delu vode zbira v tako imenovanem
Mislinjskem Pohorju, ki leži na južnem do jugozahodnem delu Pohorja oziroma severno od
zgornje Mislinjske doline (Gams, 1998). V svojem srednjem toku Mislinja teče po zgornji
Mislinjski dolini. V tem delu se iz severne strani v njo izlivajo potoki iz zahodnega Pohorja,
iz juga pa se vanjo izlivajo pritoki, ki izvirajo pod Uršljo in Graško goro. Njen največji pritok
je reka Suhodolnica. V svojem spodnjem toku teče po spodnji Mislinjski dolini. Tu nima
večjih pritokov. Omembe vreden je le potok Selčnica, ki izvira pod Uršljo goro in teče iz juga
proti severu, nato se pri Bukovski vasi izlije v Mislinjo. Iz severne Pohorske strani se v
Mislinjo izlivajo le nekateri mali potoki, katerih večina v poletnih mesecih presahne. Pri
Otiškem Vrhu pri Dravogradu se izliva v reko Mežo.
Zemljevid 1: Območje raziskave

Vir: ARSO, 2011
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Zemljevid 2: Območje raziskave

Vir: Geopedia, 2011

5.2. Reliefne in geološke značilnosti porečja reke Mislinje
Reka Mislinja v svojem izvirnem delu teče po Mislinjskem jarku. Slednji, z dolžino 10 km in
pod Črnim vrhom z globino do 700 m, močno presega druge pohorske doline in razpolavlja
Pohorje. Jarek je dobil izjemne razsežnosti zaradi Ziljskega preloma in zmičnih prelomov v
dnu. V zgornjem delu je širok nekaj 10 metrov, v 7 km dolgem končnem delu pred naseljem
Mislinja pa je širok do 1 km. Jarek je omejen s približno 1500 m visokim polkrožnim
razvodnim hrbtom in posameznimi vrhovi. Ti vrhovi so Črni vrh, Mali Črni vrh, Jezerski vrh,
Volovica in Rogla. S tem razvodnim hrbtom je v povirnem delu omejeno tudi porečje reke
Mislinje. Pohorje in s tem povirni del reke Mislinje se še danes tektonsko dviguje. Poleg
slednjega je na tem območju močna tudi rečna erozija in denudacija, ki znižuje površje.
Pohorje so med ledeno dobo in po njej znižali tudi periglacialni procesi, v bližini
poledenelega območja na Pohorju. Povirno območje reke je v večini sestavljeno iz diaftorita,
ki na polkrožnem razvodnem hrbtu meji na magmatsko kamnino granodiorit. Poleg
omenjenih kamnin se v povirnem delu pojavljajo tudi dacit, blestnik, gnajs in skrilavec. V
svojem srednjem delu reka Mislinja teče po zgornji Mislinjski dolini. Le-ta je v tem delu
široka od 1 do 2 km. Sama dolina je prekrita s terciarno peščeno glino, glinastim prodom ter
posameznimi prodnimi nasutinami iz Pohorskih magmatskih in metamorfnih kamnin. Čezenj
sta odložena holocenski prod in pesek. V južnem delu doline se dviguje do 30 m visoka in 6
km dolga terciarna gozdnata terasa. Široka je do 2 km. Sestavljena je iz istih terciarnih
kamnin kot samo dno Mislinjske doline. V dnu doline se pojavlja še ena terasa, in sicer
šmarška terasa, katero je v ledeni dobi nasula predhodnica reke Mislinje. Kasneje jo je z
erozijskim delovanjem znižala poplavna voda reke Mislinje. Danes je omenjena terasa nad
dnom doline dvignjena za 2 do 3 metre. V njej je Mislinja v ledeni dobi med peskom odložila
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do 38 cm dolge pohorske prodnike. Del porečja reke Mislinje sestavljajo tudi pritoki, ki
izvirajo v vzhodnih Karavankah, in sicer pod Graško in Uršljo goro. Ta del je sestavljen iz
apnencev in dolomita, med katere so vrinjene večje zaplate terciarnega laporja, peščenjaka in
konglomerata. Ta klastični material je nasula predhodnica reke Mislinje v terciarju. Kasneje
se je zaradi tektonike dvignil na približno 700 metrov nadmorske višine (Gams, 2007).
Bistvo porečja reke Mislinje so močno neprepustne metamorfne in magmatske kamnine. Te
narekujejo hiter površinski odtok padavinske vode. Prav ta neprepustnost kamnin in
površinski tok narekujeta močan hudourniški značaj reke Mislinje in močne poplave, ki pa se
pojavljajo predvsem na izstopu reke iz Mislinjskega grabna ter dolvodno, kjer se dolina razširi
in uravna. Zaradi tega so poplave obsežnejše, vendar nimajo rušilne moči, kar pa ne velja za
Mislinjski graben. Tam se pojavljajo hudourniške poplave z rušilno močjo.

5.3. Hidrogeografske značilnosti reke Mislinje
Reka Mislinja je tipična hudourniška reka. V svojem zgornjem delu, v Mislinjskem grabnu,
ima velik padec. V desetih kilometrih se spusti iz 1443 metrov na 600 metrov nadmorske
višine. V srednjem in spodnjem delu se njen padec zmanjša, saj teče po dnu Mislinjske doline.
Tam se v 27 kilometrih spusti le za 200 metrov. Iz 600 m na 400 metrov nadmorske višine
(GURS, 2011).
Graf 1: Podolžni profil reke Mislinje

Vir: GURS, 2011

Glavni pritoki reke Mislinje s Pohorja so potoki Glažuta, Dovžanka, Turičnica in Barbara,
glavni pritoki iz Graške ter Uršlje gore pa Suhodolnica z Radušnico in Jenino ter Selčnica in
Nevljica.
Na reki Mislinji je leta 2008 na vodomerni postaji Dovže 1 povprečni letni nizki pretok znašal
0.541 m3/s, srednji letni pretok 1.7 m3/s in povprečni letni velik pretok 19.2 m3/s. V konicah
je absolutno najnižji pretok znašal 0.202 m3/s, in sicer avgusta 1993, absolutno najvišji pretok
pa je znašal 68 m3/s, in sicer novembra 1990 (Hidrološki letopis Slovenije 2008, 2011).
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Reka Mislinja ima snežno-dežni rečni režim. Za ta režim sta značilna dva minimuma in dva
maksimuma. Primarni višek se pojavi pozno pomladi, in sicer maja ali junija. To je posledica
snežne retinence v zimskem obdobju. Zapadel sneg se zaradi nižjih temperatur zraka na
površini obdrži daljši čas. Tako se začne taliti šele maja, ko se temperature zraka začno
dvigovati. Sekundarni višek se pojavi novembra. Le-ta je posledica večje količine padavin
jeseni. Primarni nižek se pojavi pozimi zaradi snežne retinence in traja od decembra do marca
in je nižji od sekundarnega nižka, ki se pojavi poleti, ki je posledica odsotnosti padavin poleti
in visokih temperatur zraka. Zaradi tega je velika tudi evapotranspiracija (Kolbezen, 1998).
Preglednica 1: Hidrogeografske značilnosti reke Mislinje

Površina porečja (F)
Dolžina porečja (L)
Srednja širina porečja (B)
Razvitost porečja (Kr)
Simetričnost porečja (Ka)
Dolžina reke (Ir )
Dolžina vseh pritokov (Ipr)
Dolžina stalnih pritokov (Iprs)
Dolžina desnih pritokov (Id)
Dolžina levih pritokov (Il)
Najkrajša dolžina reke (Imin)
Razvitost rečja (kr)
Simetričnost rečja (ka)
Odtok
Odtočni količnik
Specifični odtok

238 km2
31 km
7.68 km
0.25
+0.04
37 km
519 km
185 km
68 km
117 km
26 km
1.38
0.05
800 do 1200 mm
45 do 60 %
10 do 25 l/s/km2

Vir: GURS, ArcGis 9.3.1., 2011

Simetričnost porečja nam pove, kateri del porečja je večji. Koeficient asimetrije teoretično
zavzema vrednosti od -0.5 do +0.5. Iz tabele je razvidno, da je nekoliko večja leva stran
porečja, saj koeficient znaša 0.04.
Razvitost porečja v našem primeru znaša 0.25. Bolj kot je porečje podolgovato, bolj je
nerazvito in bolj kot je okroglo, bolj je razvito. V našem primeru je porečje Mislinje dobro
razvito.
Razvitost rečja oziroma koeficient izvijuganosti nam pove, kolikokrat daljšo pot od teoretično
minimalne poti teče reka. V našem primeru koeficient razvitosti rečja znaša 1.38, kar pomeni,
da reka Mislinja naredi 1.38-krat daljšo pot, kot pa bi jo naredila, če bi tekla po teoretično
najkrajši poti.
Simetričnost rečja nam pove podobno kot simetričnost porečja. Zavzema vrednosti od -0.5 do
+0.5. Če je več kilometrov pritokov iz leve strani, potem dobimo pozitiven koeficient. V
našem primeru koeficient znaša 0.05, kar pomeni, da je porečje minimalno asimetrično v
levo.
Rečni odtok nam pove, kolikšna količina vode odteče s hidrografskega zaledja vodomerne
postaje v določenem časovnem obdobju. V našem primeru v enem letu. Je posledica presežka
padavin nad izhlapevanjem. Iz tabele je razvidno, da odtok v našem primeru znaša v
povprečju 1000 mm.
Odtočni količnik nam pove, kolikšen delež padavinske vode dejansko odteče. V našem
primeru odteče od 45 do 60 % vse padavinske vode.
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Specifični odtok nam pove, koliko vode v eni sekundi odteče s km2 površine hidrografskega
zaledja vodomerne postaje. V našem primeru znaša specifični odtok od 10 do 25 l/s/km2
(Hrvatin, 1998; Frantar, 2005; Dular, 1997).

6. ZNAČILNOSTI MALIH HIDROELEKTRARN
MHE je objekt oziroma skupek naprav za pridobivanje električne energije iz vodotoka,
instalirane moči do 10 MW (Jerkovič, 1996).
Glede na instalirano moč generatorjev delimo MHE na (Jerkovič, 1996):
·
·
·

mikro elektrarne (0 do 125 kVA),
mini elektrarne (125 do 1000 kVA),
male hidroelektrarne (1000 do 10000 kVA).

Večina MHE je pretočnih, pri katerih gre za povraten odvzem vode. To pomeni, da se v
določeni točki voda odvzema za potrebe MHE, po sto ali nekaj sto metrih pa se vrne v strugo.
Takšne so tudi vse tri MHE, ki so bile subjekt diplomske naloge.
V splošnem so MHE sestavljene iz (Elektrotehnična zveza Slovenije, 1986):
·
·
·
·

zajetja z vtokom v dovodni kanal ter peskolovom,
dovodnega objekta, ki je lahko kanal ali cevovod,
zgradbe strojnice,
odvodnega objekta.

Prav kanal ali cevovod predstavlja velik problem, saj so le-ti dolgi sto ali več metrov, kar
pomeni, da je v tej dolžini prizadeta tudi naravna struga reke, ker se voda reke odvaja po
kanalu MHE.
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6.1. Vpliv MHE na vodni in obvodni ekosistem
Odločitev za MHE ima poleg nekaterih pozitivnih učinkov veliko negativnih učinkov. Z
izgradnjo MHE pride do velike ekološke spremembe v majhnem, navadno čistem vodotoku in
ob njem. Problem je, da so spremembe biocenoze zaradi izgradnje MHE relativno večje v
primerjavi z velikimi rekami in zajamejo celotno strugo reke od odvzema vode dolvodno.
Dejstvo je, da MHE prinašajo majhen energetski izplen, ekonomske pridobitve pa v večini
primerov prevladajo nad ekološkimi izgubami (Toman, 1996). Odločitev za ali proti gradnji
MHE na naših hudourniških potokih zahteva razumevanje fizikalno-kemijskih (abiotskih)
dejavnikov, poznavanje življenjskih združb v njih ter odnosov med živalskimi in rastlinskimi
vrstami. S hidrološkega in geomorfološkega stališča so potoki arterije vsakega povirja,
biološko pa so to predvsem heterotrofni sistemi. So zelo občutljivi za posege, a imajo veliko
sposobnost regeneracije. Če in ko pride do pregrade vodotoka, se različnost bivalnih
prostorov zmanjša.
Gradnja MHE je poseg v hidrologijo vodotoka, je kvalitativen in kvantitativen vpliv na vodno
biocenozo. Pestrost biocenoze v hudourniških vodotokih določajo hiter in turbolenten vodni
tok, ki prinaša hrano in hranljive snovi ter zagotavlja veliko nasičenost vode s kisikom,
odnaša metabolite mikrobne razgradnje in živalske ekskremente, vpliva na erozijo brežin in
določa velikost in tip substrata. Kot smo že omenili, so lahko spremembe kvalitativne. Pri njih
gre za vsakovrstno onesnaževanje, ki vodi v slabšanje kvalitete vode in usedlin. Drugo je
kvantitativno onesnaževanje. Pri tem gre za zajezitve, regulacije, odvzem vode, urejanje
brežin ter tlakovanje ali betoniranje struge.
Vodni ekosistemi doživljajo največje spremembe takoj po posegu. Porušijo se ustaljena
razmerja v združbi vodotoka in vplivajo tako na proizvajalce kot potrošnike oziroma na
potočno postrv. Prizadeto je tudi biološko samočiščenje. Spremembe so lahko dolgotrajne
(tudi trajne) in vodijo v novo, drugačno razmerje med biotskimi in abiotskimi dejavniki.
Organizmi se z različnimi morfološkimi adaptacijami in vedenjskimi vzorci prilagodijo na
spreminjajočo se hitrost vode. V potokih, kjer je velika diverziteta globin in hitrosti, je tudi
velika diverziteta vrst in mikrohabitatov, razvojnih stadijev bentonskih živali in veliko
različne hrane za ribe. Prav tako je populacija rib številčnejša. MHE močno spreminjajo
predvsem hidravlične pogoje v strugi, velikost organskih delcev v vodi in usedlinah ter
posledično združbe.
Rastlinski del združbe v strugi pripada različnim vrstam alg, makrofitom itd. Te nudijo
odlično zavetje številnim praživalim in različnim razvojnim oblikam vodnih žuželk. V obrasti
se nabira hrana za bentos. Če pride do pomanjkanja hrane za bentos ter izginjanja njegovega
življenjskega prostora, lahko te spremembe pripeljejo do spremembe vrstne in velikostne
strukture bentosa. Ti dve spremembi negativno vplivata na populacijo potočnih postrvi, saj je
bentos njihov glavni vir hrane. Praviloma šele spremembe v ribjih združbah ali njihovo
zmanjševanje sproži širši alarm in zanimanje za vzroke, ki so spremembo povzročili. Pregrada
v potoku je fizična prepreka, ki preprečuje migracijo ribjih in drugih vodnih organizmov ter
razdeli vodotok na dva ločena dela. Prekinjeno ali zmanjšano je tudi plavljenje organizmov in
hrane iz višje ležečih predelov, zato se življenjska združba počasi spreminja. Način izpuščanja
vode ima pomemben vpliv na združbo pod pregrado ali pod cevnim izpustom. Spreminjanje
pretoka in vpliv na hitrost toka povečujeta katastrofičen drift bentosa in ribjih mladic. Umetno
ustvarjen pretočni režim zniža vrstno diverziteto in število posameznih vrst.
V povezavi z gradnjo MHE se najpogosteje omenja ekološko sprejemljiv pretok. Le-ta
omogoča preživetje različnih vodnih organizmov, vendar pa tudi ekološko sprejemljiv pretok
v celoti ne omogoča ohranitev značilne in naravnim pogojem prilagojene življenjske združbe.
Posledice so močno povezane z velikostjo posega ter spremembo vodnega režima.
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MHE negativno vplivajo tudi na rastlinstvo obrežnega pasu. Pride lahko do propada prvotne
vegetacije in razvijanja nove. Na obrežni pas so vezane tudi nekatere bentonske živali in
njihovi razvojni cikli. Ob propadu vegetacije lahko pride tudi do zmanjšanja zračnega kritja
za ribe, ki nudi zavetje pred ribojedimi ptiči ter predstavlja vir sence v sončnih dneh (Toman,
1996).

7. UREDBA O KRITERIJIH ZA DOLOČITEV TER NAČINU
SPREMLJANJA IN POROČANJA EKOLOŠKO SPREJEMLJIVEGA
PRETOKA
Uredba se uporablja za posebno rabo površinske vode, ki lahko povzroči zmanjšanje pretoka
vode, znižanje gladine vode ali poslabšanja stanja voda. Pred izgradnjo MHE je potrebno
obvezno izračunati ekološko sprejemljiv pretok (Qes). Qes nam pove, kolikšen pretok je
potreben, da so zagotovljeni pogoji za preživetje in nadaljnji razvoj vodnih organizmov. Prav
tako nam posredno pove, koliko vode mora MHE puščati v naravni strugi, ki se določi na
podlagi hidroloških izhodišč. Slednja so vrednosti srednjega malega in srednjega pretoka na
mestu odvzema. Hidrološka izhodišča so eden od elementov, potrebnih za določitev vsebine
koncesijskega akta za rabo površinske vode oziroma hidrološkega poročila (Uredba o
kriterijih za določitev…, 2011). Velika pestrost Slovenije v hidromorfoloških tipih vodotokov
ter biološka raznolikost narekujeta določitev Qes za vsak vodotok posebej. Vrednost Qes ni
stalna količina, ampak jo je treba neprestano prilagajati. Država mora zagotoviti nadzor nad
spoštovanjem Qes, proti kršiteljem pa mora ustrezno ukrepati, kar pa v Sloveniji zaenkrat ni
stalna praksa (Vrhovšek, 1996).
Ekološko sprejemljiv pretok se izračuna po naslednji formuli (Uredba o kriterijih za
določitev…, 2011):
Qes = f · sQnp
f - faktor odvisen od ekološkega tipa vodotoka
sQnp - srednji mali pretok.
Preglednica 2: Tabela ekoloških tipov

Velikost prispevne površine
Ekološki tip

< 10 km2

Kratek odvzem celo leto
1.2
1 (1)
(1)
1.2
2
1
3
4

10–100 km2

1.2
1
0.8

100–1.000
km2

1
0.8
0.7

1.000–2.500 km2
in
sQs < 50 m3/s

> 2.500 km2
ali
sQs > 50 m3/s

0.8
0.8
0.7

(1) faktor f se pomnoži z 1,6, če je razmerje med srednjim pretokom in srednjim malim pretokom na mestu odvzema večje od 20

Vir: Uredba o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka, 2011
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Zemljevid 3: Zemljevid ekoloških tipov

Vir: MOP, ARSO, GURS, 2009

Poleg ekološko sprejemljivega pretoka poznamo tudi instalirani pretok (Qi). Ta pretok nam
pove, koliko vode lahko posamezna MHE odvzame, in se računa na podlagi ekološko
sprejemljivega pretoka.
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8. SALMONIDI (Salmonidae)
Potočna postrv spada v družino salmonidov (Salmonidae). Za ribje vrste v tej družini je
značilnih kar nekaj razpoznavnih značilnosti. Prva takšna značilnost je tolščenka oziroma
tolsta plavut, ki se nahaja med hrbtno in repno plavutjo. Drugi pomembnejši značilnosti sta
pokritost telesa z drobnimi luskami ter velik gobec z močnimi zobmi. Za samce je značilna
navzgor ukrivljena spodnja čeljust, ki je posebej izražena v času drsti. Ribe v tej družini se
močno razlikujejo po videzu, vedenju in načinu razmnoževanja. Dodatno spremenljivost med
vrstami povečuje sposobnost medsebojnega križanja. Zadnja pomembnejša značilnost ribjih
vrst v omenjeni družini je njihova odlična plavalna sposobnost. To jim omogoča
hidrodinamična oblika telesa (Povž, 1990).
Salmonidi naseljujejo povodja severnega ledenega morja, severnega dela Pacifika in Atlantika
ter reke, jezera in morja Evrope, Azije in Severne Amerike. Velika razširjenost je posledica
sposobnosti teh vrst, da lahko živijo tako v sladki kot v morski vodi. Tako znotraj družine
salmonidov ločujemo sladkovodne vrste in anadromne vrste. Za slednje je značilno, da živijo
v morju, v času drsti pa se selijo v reke. Vse te vrste so ne glede na življenjski prostor
fiziološko prilagojene na življenje v morski vodi (Lagler, 1977).
Taksonomska razvrstitev družine Salmonidae (Crespi, 2004; Snoj, 2004; Sušnik, 2007):
·

družina: Salmonidae,
· podddružina: Salmoninae,
· rod: Brachymystax (lenoki),
· rod: Hucho (sulci),
· rod: Salvelinus (zlatovčice),
· rod: Oncorhynchus (pacifiški lososi in postrvi),
· rod: Salmo (atlantski losos in postrvi),
· vrsta: Salmo salar (atlantski losos),
· vrsta: Salmo trutta (potočna postrv),
· vrsta: Salmo marmoratus (soška postrv),
· vrsta: Salmo obtusirostris (mehkoustna postrv),
· vrsta: Salmo ohridanus (ohridska postrv).
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Slika 3: Sulec (Hucho Hucho)

Vir: www.flickr.com, 2011
Slika 4: Potočna zlatovčica (Salvelinus fontinalis)

Vir: www.fisheyeguyphotography.com, 2011
Slika 5: Ameriška postrv/šarenka (Oncorhynchus mykiss)

Vir: www.fisheyeguyphotography.com, 2011
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Slika 6: Atlantski losos (Salmo salar)

Vir: www.biologiamarina.eu, 2011
Slika 7: Soška postrv (Salmo marmoratus)

Vir: Josko Pegan, 2011

V Sloveniji živijo predstavniki iz rodov Salmo in Hucho, ki sta avtohtona slovenska rodova
ter Oncorhynchus in Salvelinus, ki sta alohtona rodova in sta bila v Slovenijo prenesena iz
Severne Amerike (Povž, 1990).
Zaradi pestrosti ribjih vrst znotraj družine salmonidov, in sicer morfoloških, fizioloških in
ekoloških variacij, se vrsta Salmo trutta pojavlja v treh oblikah. Razlika je pogojena predvsem
z življenjskim okoljem posameznih osebkov. V tekočih vodah se razvije oblika potočne
postrvi (Salmo trutta fario), v jezerih se razvije oblika jezerske postrvi (Salmo trutta lacustris)
in v morju se razvije oblika morske postrvi (Salmo trutta trutta).
Na Balkanu, Severni Afriki in Veliki Britaniji se pojavlja še tudi nekaj morfološko in
genetsko specifičnih populacij, ki jih nekateri opredeljujejo kot rase, podvrste ali celo
samostojne vrste. To so na primer ohridska postrv (S. letnica), jadranska postrv (S. farioides),
pritlikava postrv (S. akairos) ter S. ferox (Sušnik, 2007; Delling, 2005; Kottelat, 2007).
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8.1. Potočna postrv (Salmo trutta fario)
8.1.1. Razpoznavne značilnosti potočne postrvi
Potočna postrv ima podolgovato in valjasto telo, ki je ob straneh sploščeno. Gobec ima
razklan vse do oči in je poln nekoliko nazaj ukrivljenih zob. Za samce je značilna navzgor
ukrivljena spodnja čeljust, ki je posebej izražena v času drsti. Kot vsi salmonidi ima tudi
potočna postrv med repno in hrbtno plavutjo tolsto plavut oziroma tolščenko, ki je brez
plavutnic. Barvitost potočne postrvi je v večji meri pogojena z življenjskim okoljem, v
katerem živi in je odvisna od trenutne osenčenosti oziroma osvetljenosti habitata ter barve
rečnega dna. V predelih z manj svetlobe in s temnejšim rečnim dnom prevladujejo temnejši
barvni odtenki in obratno. Spreminjanje odtenka je lahko tudi trenutno v nekaj minutah.
Odvisno od osenčenosti struge. Sicer so za potočno postrv značilne rdeče pege na bokih, ki so
obrobljene z belo ali modrikasto obrobo. Pojavljajo se tudi črne pege, ki se pojavljajo
predvsem na hrbtnem predelu in na glavi. Prav tako se omenjene pege pojavljajo na hrbtni
plavuti in tolščenki. Osnovna barva hrbta je svetlo rjava do temno zelena in kot že rečeno
variira od barve okolja. Boke ima svetlejše, trebuh belkast, sivkast ali rumenkast. Za mladice
potočne postrvi so značilne mladostne pege v obliki pokončnih temnejših lis, ki po določenem
času izginejo in se ne pojavljajo pri starejših osebkih. Navadno je teh prog od 6 do 9. Luske
ima potočna postrv majhne in prekrite s sluzjo. Povprečna dolžina potočne postrvi je okoli 20
do 30 cm. Večji primerki nad 50 cm so redkejši. Pojavljajo se v s hrano bogatih in čistih
vodah. Doseže lahko 80 cm. Zelo redko več. Drst poteka od novembra do marca in je
pogojena s temperaturo vode ter pretokom. Pomembna je tudi globina vode ter substrat.
Drstišča se pojavljajo v hitri nizki vodi s prodnatim dnom. Samica izkoplje drstno jamico, v
katero na kilogram lastne teže odloži 1000 do 3000 iker, v velikosti od 4 do 5 mm (Svetina,
1987).
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8.1.2. Molekularno genetska struktura potočne postrvi in njen razvoj v
pleistocenu
Potočna postrv je ena izmed najbolj pestrih vrst med vsemi ribjimi vrstami. Razlog za to je
njen razvoj v času pleistocena in številnih ledenih dob v tem obdobju. Zaradi ledenih dob in
širitve ledenikov proti jugu je prišlo do geografske izoliranosti posameznih populacij potočne
postrvi v Evropi, katere so razvile svoje lastne fenotipske značilnosti. Tako se kažejo razlike
med posameznimi populacijami, na primer v času drsti, času zrelosti, toleranci na okolje itd.
(Laikre, 1999). Razlog za razlike je bila tudi izoliranost potočne postrvi po posameznih
povodjih, kar pomeni, da so imele potočne postrvi med različnimi povodji malo ali nič
interakcij. To se nadaljuje tudi v sedanjosti.
Prav različne filogenetske linije so v taksonomiji potočne postrvi povzročile veliko zmedo, saj
so mnogi avtorji okoljske oblike in geografsko ločene populacije s specifičnimi zunanjim
videzom opisovali kot samostojne vrste ali podvrste (Snoj, 2004). Omenjena zmeda se je
začela manjšati z razvojem genetike in molekularne analize. Le-te so prispevale k boljšemu
razumevanju genetskih razlik med populacijami in oblikami potočne postrvi. Na podlagi teh
analiz so potočno postrv razdelili na pet filogenetskih linij, ki naj bi naseljevale odgovarjajoče
rečne sisteme (Bernatchez, 2001):
·
·
·
·
·

sredozemska linija (zahodni del sredozemskega bazena),
jadranska linija (vzhodni del sredozemskega bazena z jadranskim povodjem),
atlantska linija (atlantski bazen),
linija marmoratus − soška postrv (porečji Pada in Soče),
donavska linija (bazeni Črnega, Kaspijskega in Aralskega morja).

Raziskovalni del te diplomske naloge se nanaša na potočno postrv donavske linije.
Kot je že bilo omenjeno, so imele ključen vpliv na razvoj fenotipskih linij potočne postrvi
pleistocenske ledene dobe in z njimi povezane klimatske spremembe ter preoblikovanje
površja. Največje klimatske spremembe in preoblikovanje površja vezano na ledene dobe se
je pojavilo pred 700.000 leti. Zaradi tega so se ravno v tem času izoblikovala izolirana
povodja in porečja, znotraj katerih so se razvile posamezne fenotipske linije. Zaradi širitve
ledenikov proti jugu Evrope je bil današnji življenjski prostor potočne postrvi atlantske linije
najmočneje prizadet. Tako je moč sklepati, da se je razvoj te linije začel na Iberskem polotoku
ali celo v Severni Afriki (Kavkaz). Dokončno naj bi bila ta linija razvita pred 26.000 do
13.000 leti, po koncu zadnje ledene dobe. Na drugi strani je bil vpliv ledenikov na današnji
življenjski prostor potočne postrvi donavske linije manj prizadet. Izgubljenega je bilo manj
življenjskega prostora, kot višje na severu. Tako se je razvoj donavske linije začel na območju
Črnega morja. Dokončno naj bi se donavska linija razvila pred 300.000 leti do 150.000 leti
(Bernatchez, 2001).
8.1.3. Življenjski prostor potočne postrvi
Potočna postrv naseljuje hladne, s kisikom bogate zgornje tokove skoraj vseh evropskih voda.
Živi tako v gorskih kot nižinskih potokih. Pogoj je, da so dovolj nasičeni s kisikom, kar je
odvisno od pretoka in temperature vode (Svetina, 1987; Povž, 1990).
Potočna postrv je avtohtona le v Evropi in v morjih, ki jo obdajajo. Na severu njen življenjski
prostor sega od Islandije, preko Skandinavije, vse do Rusije. Na zahodu je njena meja
Atlantski ocean, na vzhodu pa mejo predstavlja gorovje Ural, Kaspijsko jezero ter reka
33

Oronte (Libanon). Pojavlja se tudi v Aralskem morju in njegovih pritokih. Južna meja areala
poteka preko Sredozemskega morja, Sardinije, Korzike in gorovja Atlas, ki leži v Severni
Afriki (Elliot, 1989).
Zemljevid 4: Karta razširjenosti potočne postrvi v Evropi

Vir: Elliot, 1989

Danes je potočna postrv razširjena po vsej zemeljski obli. Razlog je človek, ki jo je naselil v
različne svetovne reke in jezera, ki ustrezajo pogojem za preživetje potočne postrvi. Tako je
bila prenesena v Kanado, ZDA, Južno Ameriko, jugovzhodno Afriko, Madagaskar, Šrilanko,
Avstralijo, Novo Gvinejo, Novo Zelandijo ter Kamčatko (Elliot, 1989).
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Zemljevid 5: Karta razširjenosti potočne postrvi

Vir: Elliot, 1989

8.1.4. Potočna postrv v Sloveniji
Potočna postrv v Sloveniji naseljuje različne potoke in reke po vsej Sloveniji. Skoraj ni
povirnega dela reke ali potoka v Sloveniji, kjer se ne bi pojavila. Njen naravni habitat so
hladni in s kisikom bogati vodotoki. Predvsem alpske, predalpske in kraške reke. Pojavlja se
tudi v submediteranski Sloveniji. Prevladuje v zgornjih delih vodotokov v tako imenovanem
»postrvjem pasu«. Zanj je značilen hitrejši vodni tok s številnimi brzicami in tolmuni. Njeno
bivanje pa ni vezano izključno na postrvji pas, ampak se pojavlja tudi v lipanskem pasu,
nekoliko nižje po toku navzdol, kjer se voda že nekoliko umiri, a je še vedno dobro nasičena s
kisikom in s primerno temperaturo.
V zadnjih letih se je populacija potočne postrvi v Sloveniji močno zmanjšala. Krivo je
predvsem onesnaževanje in nepremišljeni gradbeni posegi v sami strugi vodotokov ali v
njihovi bližini. Veliki zadrževalniki, regulacije, male hidroelektrarne itd. negativno vplivajo
na potočno postrv, saj se z njimi uničuje naravni habitat potočne postrvi. Zaradi omenjenih
posegov pride do pregrevanja vode ter do zelo nizke vsebnosti kisika v vodi, kar potočni
postrvi ne ustreza. Z regulacijami se uničijo meandri, tolmuni in brzice, ki so nujni za zdravo
populacijo potočne postrvi. Razlog za zmanjšanje populacije potočne postrvi v Sloveniji je
tudi močni ribolovni pritisk. Primanjkljaj se že skoraj tri desetletja nadomešča z vlaganjem
ribogojniško vzrejnih potočnih postrvi, ki v večini izhajajo iz danskih ribogojnic (Hansen,
1994). Prav vlaganje ribogojniških potočnih postrvi atlantske linije, je močno zreduciralo
slovensko avtohtono potočno postrv donavske linije. Liniji se med seboj križata, zato se danes
v slovenskih vodotokih pojavljajo predvsem križanci (Snoj, 2007; Jug, 2005). Presenetljivo
je, da je bila atlantska linija najdena tudi na nekaterih lokacijah, s katerimi ne gospodarijo že
več deset let in kamor selitev potočnih postrvi iz spodnjega toka zaradi neprehodnih pregrad
ni mogoča. Mogoče je, da je to posledica vlaganja potočnih postrvi v slovenske vodotoke v
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času po 1. svetovni vojni, ko so material za vlaganje potočnih postrvi uvažali iz Italije, kjer
vzrejajo atlantsko linijo potočne postrvi že dobrih 200 let.
V letu 2010 je v Sloveniji v sodelovanju z Zavodom za ribištvo Slovenije in Biotehniško
fakulteto v Ljubljani potekal projekt iskanja čiste slovenske potočne postrvi donavske linije.
Najdenih je bilo kar nekaj vodotokov, kjer se pojavlja čista donavska linija. Med njimi sta
tudi zgornja tokova reke Mislinje in reke Suhodolnice.

8.2. Naravni dejavniki, ki vplivajo na populacijo potočne
postrvi in na katere bistveno vplivajo male hidroelektrarne
s svojim odvzemom vode
Potočna postrv izbira svoj položaj v vodotoku na podlagi količine porabljene energije in
bližine dotoka hrane (Bachman, 1984). Favorizira globlje predele z zmernim tokom, skalnim
substratom, minimalno konkurenco in izpostavljenostjo. Če pride do spremembe naravnih
dejavnikov v habitatu, se lahko odzove s spremembo položaja. Če novi položaj ni optimalen,
govorimo o suboptimalnem habitatu, kar lahko povzroči določene simptome fiziološkega
stresa. Ravno negativne spremembe naravnih dejavnikov znotraj habitata lahko povečajo
mortaliteto potočne postrvi in s tem zmanjšanje populacije potočne postrvi (Heggenes, 1994).
8.2.1. Habitati
Habitat je za zdravo populacijo potočne postrvi zelo pomemben. Ravno odvzem vode za
potrebe MHE te habitate uničuje.
Ti habitati so:
·
·
·
·

skrivališča (Bachman, 1984; Shirwel, 1983),
mesta hranjenja s preferirano globino 65 cm in hitrostjo toka 27 +/- 11 cm/s (Fausch,
1981; Shirwel, 1983; Heggenes, 1988),
mesta za počitek s preferiranim tokom 8 cm/s (Bachman 1984; Fausch, 1981),
mesta za drst s preferiranim tokom 39 +/- 11 cm/s (Shirwel, 1983).

8.2.2. Naravni dejavniki
Naravni dejavniki, ki vplivajo na populacijo potočne postrvi so globina vode, hitrost vodnega
toka, substrat, kritje, temperatura vode, koncentracija raztopljenega kisika v vodi, konkurenca
in plenilstvo ter gostota drifta in hranjenje.
8.2.2.1.

Globina

Potočne postrvi manjše od 7 cm navadno zasedajo predele z globino od 20 do 30 cm. Večje
potočne postrvi pa navadno favorizirajo najgloblje predele vodotoka, ki so navadno tolmuni.
Ti jim nudijo več prostora in dobro kritje pred plenilci (Heggenes, 1994). Tako je globina ena
od glavnih dejavnikov, ki vpliva na velikost populacije potočne postrvi v vodotokih. Še
posebej v manjših potokih in rekah.
Na odsekih, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE, je ravno zmanjšana globina tista, ki vpliva
na velikost populacije potočne postrvi. Z odvzemom vode se zmanjša število tolmunov in s
tem globlji predeli. Zato se vse potočne postrvi skoncentrirajo v preostalih globljih predelih,
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kar poveča konkurenco in izpostavljenost teh rib za plenilce. To pa povzroči zmanjšanje
populacije potočne postrvi.
Graf 2: Primernost habitata za potočno postrv v odvisnosti od globine vode

Vir: Elliot, 1989
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8.2.2.2.

Kritje

Kritje je skupaj z globino vode najpomembnejši dejavnik, ki omejuje gostoto populacije in
produkcijo potočne postrvi (Nielesen, 1986). Potočna postrv je zelo previdna in plašna riba.
Če ji omogočimo dovolj kritja, lahko gostota populacije močno naraste (Mortensen, 1977). V
nasprotnem primeru se gostota populacije zmanjša. Na odsekih, kjer je voda odvzeta za
potrebe MHE, se navadno delež potencialnega kritja zmanjša. Razlog za to je zmanjšanje
globine vode in s tem večja izpostavljenost potočne postrvi, ker s padcem globine vode pade
tudi število primernih delov za kritje. Regulacije in drugi posegi število primernih mest za
kritje še dodatno zmanjšajo.
Graf 3: Primernost habitata za potočno postrv v odvisnosti od deleža kritja v habitatu

Vir: Elliot, 1989
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8.2.2.3.

Temperatura vode

Temperaturni optimum za rast potočne postrvi je od 4 °C do 19 °C. Nad in pod to mejo
nastopi termični stres. Zgornja meja, pri kateri potočna postrv preživi največ 7 dni je 21.5 °C.
Če so postrvi aklimatizirane na višje temperature, se zgornja meja dvigne na 24.7 °C. Spodnja
meja je pri 0 °C (Eliot, 1981).
Na odsekih, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE, lahko predvsem v poletnih mesecih pride
do pregrevanja vode. Ti odseki vode so zelo plitvi, zato je pregrevanje toliko močnejše in je
odvisno od dolžine odseka odvzema vode in od temperature vode nad odvzemom. V hipotezi
sklepamo, da na odsekih, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE, ne pride do pregrevanja vode,
saj je odsek odvzema vode prekratek, poleg tega je temperatura vode nad odvzemom nizka.
8.2.2.4.

Koncentracija raztopljenega kisika v vodi

Koncentracija kisika v vodi zelo variira s spremembami temperature vode. Navadno je v
postrvjih vodah v povprečju raztopljenega od 9 do 12 mg/l kisika. Kritična meja za preživetje
potočne postrvi pa je okoli 5 do 6 mg kisika na liter vode.
Možno je, kar ugotavljam tudi v okviru postavljene hipoteze, da se na odseku, kjer je voda
odvzeta za potrebe MHE, količina raztopljenega kisika v vodi zmanjša, predvsem zaradi
potencialnega pregrevanja vode. Ker pa so odseki, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE na
reki Mislinji kratki, verjetno ne pride do takšne spremembe, da bi se zaradi tega populacija
potočne postrvi zmanjšala.
8.2.2.5.

Konkurenca in plenilstvo

Za potočne postrvi je značilna močna konkurenca in kanibalizem med posameznimi osebki
(Bachman, 1984). Ta dejavnika se povečata, če abiotski dejavniki dovoljujejo skupno bivanje
več osebkov potočne postrvi ali več različnih vrst. Prav tako se konkurenca in plenilstvo
povečata v poletnih mesecih, ko se zmanjšata globina vode in hitrost toka, temperatura vode
in potreba po hrani pa se povečata (Degerman, 1993). Večji primerki potočne postrvi izbirajo
globlje predele rek, da bi se izognili zemeljskim plenilcem, manjši primerki pa izbirajo
plitvejše predele, da bi se izognili konkurenci in plenilstvu večjih primerkov potočne postrvi
(Greenberg, 1994). Med potočnimi postrvmi največkrat poteka konkurenca za hrano,
velikokrat pa se izraža kot tekmovanje za posamezne teritorije (Slaney, 1974; Kalleberg,
1958). V obeh primerih dominirajo večji in agresivnejši primerki.
Na odsekih, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE, se konkurenca in plenilstvo v začetni fazi
močno povečata, saj ob izgradnji MHE pride do nenadnega zmanjšanja pretoka. Zmanjšajo se
globina vode, delež primernih mest za kritje, delež favoriziranih mikrohabitatov ter količina
hrane. Ko se populacija potočne postrvi zmanjša, se tudi plenilstvo in konkurenca zmanjšata
na normalno raven. Populacija se nato ne poveča, saj je lahko na določeni površini vodotoka
le določeno število rib.
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8.2.2.6.

Gostota drifta in hranjenje

Manjše potočne postrvi se hranijo z manjšimi kosi hrane, večje pa z večjimi kosi hrane. To je
verjetno posledica razlik v sposobnosti, da ujamejo in pojedo določeno žival (Hart, 1986). Kot
hrana prevladujejo predvsem ličinke in odrasli osebki enodnevnic, trzačev, mladoletnic in
vrbnic. Večji primerki se hranijo z manjšimi ribami. Ko temperatura vode pade pod 4 °C, se
hranjenje potočne postrvi ustavi (Eliot, 1981). Hranjenje potočne postrvi je najintenzivnejše
spomladi, kar je verjetno vezano na obilico hrane v tem času, in takrat, ko je potreba po
energiji večja. Intenziteta hranjenja pade na minimum v zimskih mesecih (Rasmussen, 1986).
Potočne postrvi med hranjenjem ne branijo svojega teritorija, v smislu da branijo točno
določeno območje. Branijo predvsem nekaj diskretnih mest, s katerimi imajo ob čim manjši
porabi energije prost pogled na živali v driftu. Prav število teh mest naj bi odločilno vplivalo
na gostoto populacije potočne postrvi (Bachman, 1984).
Z odvzemom vode za potrebe MHE se na teh odsekih z zmanjšanjem pretoka zmanjša tudi
število vodnih organizmov, ki so potencialna hrana za potočne postrvi. Manj hrane pa pomeni
manjšo populacijo potočne postrvi.
8.2.2.7.

Hitrost vodnega toka

Hitrost vodnega toka je pomemben dejavnik za izbiro habitata potočne postrvi, a ne vpliva na
zmanjšanje populacije potočne postrvi na odsekih, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE, saj
potočna postrv tolerira zelo hiter tok kot stoječo vodo. Sicer pa velja nekaj zakonitosti v
povezavi s hitrostjo toka. V povprečju zasedajo potočne postrvi dele, kjer je hitrost vodnega
toka med 20 cm/s in 50 cm/s (Greenberg, 1994; Heggenes, 1944). Manjše ribe favorizirajo
počasnejši tok, večje ribe pa se izogibajo prepočasnemu toku (Heggenes, 1944).
Graf 4: Primernost habitata za potočno postrv v odvisnosti od hitrosti vodnega toka

Vir: Elliot, 1989
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8.2.2.8.

Substrat

Tako kot hitrost vodnega toka, tudi substrat ne vpliva na zmanjšanje populacije potočne
postrvi na odsekih, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE. Kljub odvzemu vode in spremembi
hitrosti vodnega toka se v strugi pojavlja večina velikostnih frakcij. Sicer pa so ugotovili, da
potočne postrvi v normalnih pogojih raje izbirajo kamniti substrat z delci premera od 2 cm do
30 cm. Izogibajo se predelom s finejšim substratom (Heggenes, 1988). Večje ribe preferirajo
bolj grobi in večji oziroma skalni substrat, kar je verjetno povezano z zmanjšanjem hitrosti
toka za določeno skalo. Skale jim nudijo dobro kritje v primeru nevarnosti (Heggenes, 1994).
Prav tako skale predstavljajo del prehranjevalnega teritorija, saj lahko ribe s samo občasnimi
»skoki« v glavni tok za hrano, prihranijo veliko količino energije (Bachman, 1984).
Graf 5: Primernost habitata za potočno postrv v odvisnosti od substrata

Vir: Elliot, 1989
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9. REZULTATI PO POSAMEZNIH MHE
Kvantitativno vzorčenje smo opravili na primeru treh MHE, ki so prikazane na spodnji sliki.
In sicer na primeru MHE Tomaška vas, MHE Šentilj ter MHE Mislinja.
Zemljevid 6: Karta MHE na reki Mislinji, ki so bile predmet raziskave

VIR: GURS, ARSO, 2011
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9.1. MHE Tomaška vas
Kvantitativno vzorčenje je bilo opravljeno v dveh sto metrskih odsekih, in sicer na odseku,
kjer je voda odvzeta za potrebe MHE in na odseku nad MHE, kjer ni odvzema vode in je
zastopana čim bolj naravna populacija potočne postrvi. Odseka sta označena na spodnji sliki.
Slika 8: Odseka vzorčenja na primeru MHE Tomaška vas

Vir: ARSO, 2011
Preglednica 3: Osnovne značilnosti MHE Tomaška vas

Vrsta rabe
Qi
GK y
GK x
Tip MHE
Dolžina odvzema
Odločba o koncesiji
Nadmorska višina
Koncesijska pogodba
Začetno leto obratovanja

MHE do 10
MW
2 m3/s
509950
149040
pretočna
250 m
329-03/98-8
456 m
46501-82/01
1995

Vir: ARSO, 2011
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Slika 9: Reka Mislinja

Vir: Blaž Cokan, 2011
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9.1.1. Koncentracija raztopljenega kisika v vodi
Graf 6: Količina raztopljenega O2 v vodi na primeru MHE Tomaška vas
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Vir: Blaž Cokan, 2011

Iz grafa je razvidno, da ni bistvene razlike v količini raztopljenega kisika v vodi med
odsekoma. Odsek, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE je namreč prekratek, da bi prišlo do
takšnega padca raztopljenega kisika v vodi, da bi bila prizadeta populacije potočne postrvi.
Dejstvo pa je, da je količina raztopljenega kisika v vodi na odseku odvzema nižja. Prav tako
je možno, da bi ob daljšem sušnem obdobju prišlo do pomembnega zmanjšanja količine
kisika (zaradi ekstremno zmanjšanega pretoka) v vodi, kar bi lahko ogrozilo obstoj potočne
postrvi na odseku odvzema vode.
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Graf 7: Temperatura vode na primeru MHE Tomaška vas

T°C

Temperatura vode na primeru MHE Tomaška vas
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

11,5

11,8

odsek brez odvzema vode
odsek odvzema vode

Vir: Blaž Cokan, 2011

Iz grafa je razvidno, da ni bistvene razlike v temperaturi vode med odsekoma. Odsek, kjer je
voda odvzeta za potrebe MHE je namreč prekratek, da bi prišlo do pomembnejšega dviga
temperature vode. Dejstvo pa je, da je temperatura vode na odseku odvzema višja. Prav tako
je možno, da bi lahko ob daljšem sušnem obdobju in visokih temperaturah prišlo do
kritičnega dviga temperature vode, kar bi lahko ogrozilo obstoj potočne postrvi.
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9.1.2. Izmerjeni pretoki na odseku nad odvzemom vode in na odseku, kjer je
voda odvzeta za potrebe MHE
Graf 8: Izmerjena pretoka na primeru MHE Tomaška vas
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Vir: Blaž Cokan, 2011

Iz grafa je razvidna ekstremna razlika med pretokom na odseku, kjer je voda odvzeta za
potrebe MHE ter pretokom na odseku, kjer ni odvzema vode. Prav zmanjšanje pretoka
bistveno vpliva na naravne dejavnike, ki vplivajo na populacijo potočne postrvi. Zaradi
zmanjšanja pretok pride do padca gladine vode, izginjanja mest za kritje itd.
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Slika 10: Odsek reke Mislinje, kjer voda ni odvzeta za potrebe MHE Tomaška vas

Vir: Blaž Cokan, 2011
Slika 11: Odsek reke Mislinje, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE Tomaška vas

Vir: Blaž Cokan, 2011
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Slika 12: Pregrada MHE Tomaška vas

Vir: Blaž Cokan, 2011

Iz slik je razvidna občutna razlika v količini vode med odsekom, kjer je voda odvzeta za
potrebe MHE in odsekom, kjer odvzema vode ni.
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9.1.3. Ocena naseljenosti in biomasa potočne postrvi na primeru MHE
Tomaška vas
Slika 13: Primer potočne postrvi ujete nad MHE Tomaška vas v 1. izlovu

Vir: Blaž Cokan, 2011
Slika 14: Primer potočne postrvi ujete nad MHE Tomaška vas v 2. izlovu

Vir: Blaž Cokan, 2011
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Preglednica 4: Parametri za oceno populacije potočne postrvi na primeru MHE Tomaška vas

MHE Tomaška vas
PARAMETRI

Odsek, kjer je voda odvzeta

Odsek brez odvzema vode

za potrebe MHE
Št. ujetih potočnih
postrvi
Naseljenost
(št./100m2)
Biomasa (kg/100m2)
Povprečna dolžina
(cm)
Povprečna masa (g)

67

135

22

23

0.82
11.7

1.14
13.3

36.7

49.6

Vir: Blaž Cokan, 2011

Preglednica 4 prikazuje razlike v številu ujetih potočnih postrvi, naseljenosti potočne postrvi,
biomasi, povprečni dolžini ter povprečni masi med odsekom, kjer je voda odvzeta za potrebe
MHE ter odsekom, kjer odvzema ni. Omenjeni parametri so prikazani v naslednjih grafikonih.
Graf 9: Velikostni razredi potočne postrvi na primeru MHE Tomaška vas
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Vir: Blaž Cokan, 2011

Na odseku brez odvzema vode je bilo ujetih 135 potočnih postrvi. Od tega je bilo 86 %
potočnih postrvi dolgih do 20 cm in le 14 % nad 20 cm. Največ potočnih postrvi je bilo ujetih
v velikostnem razredu od 15 do 20 cm, in sicer 47. To znese 20 % vseh ujetih potočnih
postrvi. Najdaljša potočna postrv je merila 30.2 cm. Na odseku, kjer je voda odvzeta za
potrebe MHE je bilo ujetih 67 potočnih postrvi. Od tega je bilo 86 % potočnih postrvi dolgih
do 20 cm in le 14 % nad 20 cm. Največ potočnih postrvi je bilo ujetih v velikostnem razredu
do 5 cm, in sicer 17. To znese 25 % vseh ujetih potočnih postrvi. Možna razlaga je v tem, da
zmanjšan pretok na odseku, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE, še najbolj ustreza tej
velikosti potočnih postrvi. Obstaja tudi možnost, da je potočne postrvi na te odseke prinesla
visoka voda. Najdaljša potočna postrv je merila 21.8 cm. Iz grafikona je razvidno, da je
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število ujetih potočnih postrvi po posameznih velikostnih razredih na odseku, kjer je voda
odvzeta za potrebe MHE nižje, kot v odseku, kjer odvzema vode ni. V velikostnih razredih od
20 do 25 cm in nad 25 cm je razlika 50 % in več. Predvidevamo, da je razlog za to zmanjšan
pretok na odseku, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE, oziroma verižne posledice
zmanjšanega pretoka.
Graf 10: Povprečna dolžina ujetih potočnih postrvi na primeru MHE Tomaška vas
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Vir: Blaž Cokan, 2011

Iz grafikona je razvidno, da je povprečna dolžina ujetih potočnih postrvi na odseku, kjer je
voda odvzeta za potrebe MHE nekoliko nižja od povprečne dolžine potočnih postrvi na
odseku brez odvzema vode. Razlika je 12 %. Predvidevamo, da je razlog za to zmanjšan
pretok na tem odseku, oziroma verižne posledice zmanjšanega pretoka.
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Graf 11: Povprečna masa ujetih potočnih postrvi na primeru MHE Tomaška vas
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Iz grafikona je razvidno, da je povprečna masa ujetih potočnih postrvi na odseku, kjer je voda
odvzeta za potrebe MHE nižja od povprečne mase potočnih postrvi ujetih na odseku brez
odvzema vode. Razlika je 26 %. Predvidevamo, da je razlog za to zmanjšan pretok na tem
odseku, oziroma verižne posledice zmanjšanega pretoka.
Graf 12: Ocena naseljenosti potočne postrvi na primeru MHE Tomaška vas
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Iz grafikona je razvidno, da ni bistvene razlike v številu potočnih postrvi na 100 m2 med
odsekom, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE in odsekom brez odvzema vode. Določena
vodna površina lahko sprejme omejeno število osebkov. Če se vodna površina zmanjša, se
zmanjša tudi število osebkov, a sorazmerno z zmanjševanjem površine. V primeru, da je z
zmanjšanjem pretoka bistveno spremenjen življenjski prostor (kritje, globina, hitrost vodnega
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toka, hrana itd.) se lahko število osebkov spremeni tudi nesorazmerno z zmanjševanje vodne
površine. To se v tem primeru ni zgodilo oziroma je razlika v naseljenosti minimalna.
Sklepamo lahko, da zmanjšan pretok ne vpliva neposredno na naseljenost potočne postrvi v
reki, ampak vpliva le posredno.
Graf 13: Biomasa potočne postrvi na primeru MHE Tomaška vas
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Vir: Blaž Cokan, 2011

Iz grafikona je razvidno, da je biomasa potočnih postrvi na odseku, kjer je voda odvzeta za
potrebe MHE nižja, kot na odseku, kjer odvzema ni. Iz tega lahko sklepamo, da zmanjšan
pretok neposredno vpliva na zmanjšanje biomase potočne postrvi v reki. Predvidevamo, da je
razlog za zmanjšanje biomase večje število manjših potočnih postrvi na odseku, kjer je voda
odvzeta za potrebe MHE.
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9.2. MHE Šentilj
Kvantitativno vzorčenje je bilo opravljeno v dveh sto metrskih odsekih, in sicer na odseku,
kjer je voda odvzeta za potrebe MHE in na odseku nad MHE, kjer ni odvzema vode in je
zastopana čim bolj naravna populacija potočne postrvi. Odseka sta označena na spodnji sliki.
Zemljevid 7: Odseka vzorčenja na primeru MHE Šentilj

Vir: ARSO, 2011
Preglednica 5: Osnovne značilnosti MHE Šentilj

Vrsta rabe
Qi
GK y
GK x
Tip MHE
Dolžina odvzema
Nadmorska višina
Odločba o koncesiji
Koncesijska pogodba
Začetno leto obratovanja

MHE do 10 MW
0.6 m3/s
514857
144736
pretočna
335 m
575 m
329-03/200-2
4650-49/2002
1995

Vir: ARSO, 2011
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Slika 15: Reka Mislinja

Vir: Blaž Cokan, 2011
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9.2.1. Koncentracija raztopljenega kisika v vodi in temperatura vode
Graf 14: Količina raztopljenega O2 v vodi na primeru MHE Šentilj
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Iz grafa je razvidno, da ni bistvene razlike v količini raztopljenega kisika v vodi med
odsekoma. Odsek, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE je namreč prekratek, da bi prišlo do
takšnega padca raztopljenega kisika v vodi, da bi bila prizadeta populacije potočne postrvi.
Dejstvo pa je, da je količina raztopljenega kisika v vodi na odseku odvzema nižja. Prav tako
je možno, da bi ob daljšem sušnem obdobju prišlo do pomembnega zmanjšanja količine
kisika (zaradi ekstremno zmanjšanega pretoka) v vodi, kar bi lahko ogrozilo obstoj potočne
postrvi na odseku, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE.
Graf 15: Temperatura vode na primeru MHE Šentilj
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Iz grafa je razvidno, da ni bistvene razlike v temperaturi vode med odsekoma. Odsek, kjer je
voda odvzeta za potrebe MHE je namreč prekratek, da bi prišlo do pomembnejšega dviga
temperature vode. Dejstvo pa je, da je temperatura vode na odseku odvzema višja. Prav tako
je možno, da bi lahko ob daljšem sušnem obdobju in visokih temperaturah prišlo do
kritičnega dviga temperature vode, kar bi lahko ogrozilo obstoj potočne postrvi.

9.2.2. Izmerjeni pretoki na odseku brez odvzema vode in na odseku, kjer je
voda odvzeta za potrebe MHE
Graf 16: Izmerjeni pretoki na primeru MHE Šentilj
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Vir: Blaž Cokan, 2011

Iz grafa je razvidna ekstremna razlika med pretokom na odseku, kjer je voda odvzeta za
potrebe MHE ter pretokom na odseku brez odvzema vode. Prav zmanjšanje pretoka bistveno
vpliva na naravne dejavnike, ki vplivajo na populacijo potočne postrvi. Zaradi zmanjšanja
pretok pride do padca gladine vode, izginjanja mest za kritje itd.
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Slika 16: Odsek reke Mislinje, kjer ni odvzema vode za potrebe MHE Šentilj

Vir: Blaž Cokan, 2011
Slika 17: Pregrada MHE Šentilj

Vir: Blaž Cokan, 2011
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Slika 18: Odsek reke Mislinje, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE Šentilj

Vir: Blaž Cokan, 2011

Iz slik je razvidna občutna razlika v količini vode med odsekom, kjer je voda odvzeta za
potrebe MHE in odsekom, kjer odvzema vode ni.
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9.2.3. Ocena naseljenosti in biomasa potočne postrvi na primeru MHE Šentilj
Slika 19: Primer potočne postrvi ujete nad MHE Šentilj v 1. izlovu

Vir: Blaž Cokan, 2011
Slika 20: Primer potočne postrvi ujete nad MHE Šentilj v 2. izlovu

Vir: Blaž Cokan, 2011
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Preglednica 6: Parametri za oceno populacije potočne postrvi na primeru MHE Šentilj

MHE Šentilj
PARAMETRI

Odsek, kjer je voda

Odsek brez odvzema vode

odvzeta za potrebe MHE
Št. ujetih potočnih
postrvi
Naseljenost (št./100m2)
Biomasa (kg/100m2)
Povprečna dolžina
(cm)
Povprečna masa (g)

82

118

27
0.45
8.6

24
0.75
11.7

16.5

31.7

Vir: Blaž Cokan, 2011

Preglednica 6 prikazuje razlike v številu ujetih potočnih postrvi, naseljenosti potočne postrvi,
biomasi, povprečni dolžini ter povprečni masi med odsekom, kjer je voda odvzeta za potrebe
MHE ter odsekom, kjer odvzema ni. Omenjeni parametri so prikazani v naslednjih grafikonih.
Graf 17: Velikostni razredi potočne postrvi na primeru MHE Šentilj
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Na odseku brez odvzema vode je bilo ujetih 118 potočnih postrvi. Od tega je bilo 94 %
potočnih postrvi dolgih do 20 cm in le 6 % nad 20 cm. Največ potočnih postrvi je bilo ujetih v
velikostnem razredu od 15 do 20 cm, in sicer 40. To znese 34 % vseh ujetih potočnih postrvi.
Najdaljša potočna postrv je merila 25.5 cm. Na odseku, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE,
je bilo ujetih 82 potočnih postrvi. Od tega je bilo 95 % potočnih postrvi dolgih do 20 cm in le
5 % nad 20 cm. Največ potočnih postrvi je bilo ujetih v velikostnem razredu do 5 cm, in sicer
33. To znese 40 % vseh ujetih potočnih postrvi. Možna razlaga je v tem, da zmanjšan pretok
na odseku, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE, še najbolj ustreza tej velikosti potočnih
postrvi. Obstaja tudi možnost, da je potočne postrvi na te odseke prinesla visoka voda.
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Najdaljša potočna postrv je merila 22 cm. Iz grafikona je razvidno, da je število ujetih
potočnih postrvi po posameznih velikostnih razredih na odseku odvzema vode za potrebe
MHE nižje, kot v odseku, kjer odvzema vode ni. V velikostnih razredih od 20 do 25 cm in
nad 25 cm je razlika 50 % in več. Predvidevamo, da je razlog za to zmanjšan pretok na
odseku, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE, oziroma verižne posledice zmanjšanega
pretoka.
Graf 18: Povprečna dolžina ujetih potočnih postrvi na primeru MHE Šentilj
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Iz grafikona je razvidno, da je povprečna dolžina ujetih potočnih postrvi na odseku, kjer je
voda odvzeta za potrebe MHE nižja od povprečne dolžine potočnih postrvi na odseku brez
odvzema vode. Razlika je 26.5 %. Predvidevamo, da je razlog za to zmanjšan pretok na
odseku, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE, oziroma verižne posledice zmanjšanega
pretoka.
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Graf 19: Povprečna masa ujetih potočnih postrvi na primeru MHE Šentilj
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Iz grafikona je razvidno, da je povprečna masa ujetih potočnih postrvi na odseku, kjer je voda
odvzeta za potrebe MHE nižja od povprečne mase potočnih postrvi na odseku brez odvzema
vode. Razlika je 47.95 %. Predvidevamo, da je razlog za to zmanjšan pretok na tem odseku,
oziroma verižne posledice zmanjšanega pretoka.
Graf 20: Ocena naseljenosti potočne postrvi na primeru MHE Šentilj
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Iz grafikona je razvidno, da ni bistvene razlike v številu potočnih postrvi na 100 m 2 med
odsekom, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE in odsekom brez odvzema vode. Določena
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vodna površina lahko sprejme omejeno število osebkov. Če se vodna površina zmanjša, se
zmanjša tudi število osebkov, a sorazmerno z zmanjševanjem površine. V primeru, da je z
zmanjšanjem pretoka bistveno spremenjen življenjski prostor (kritje, globina, hitrost vodnega
toka, hrana itd.) se lahko število osebkov spremeni tudi nesorazmerno z zmanjševanje vodne
površine. To se v tem primeru ni zgodilo oziroma je razlika v naseljenosti minimalna.
Sklepamo lahko, da zmanjšan pretok ne vpliva neposredno na naseljenost potočne postrvi v
reki, ampak vpliva le posredno.
Graf 21: Biomasa potočne postrvi na primeru MHE Šentilj
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Iz grafikona je razvidno, da je biomasa potočnih postrvi na odseku, kjer je voda odvzeta za
potrebe MHE nižja, kot na odseku brez odvzema vode. Iz tega lahko sklepamo, da zmanjšan
pretok neposredno vpliva na zmanjšanje biomase potočne postrvi v reki. Predvidevamo lahko,
da je razlog za zmanjšanje biomase večje število manjših potočnih postrvi na odseku, kjer je
voda odvzeta za potrebe MHE.
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9.3. MHE Mislinja
Kvantitativno vzorčenje je bilo opravljeno v dveh sto metrskih odsekih, in sicer na odseku,
kjer je voda odvzeta za potrebe MHE in na odseku nad MHE, kjer ni odvzema vode in je
zastopana čim bolj naravna populacija potočne postrvi. Odseka sta označena na spodnji sliki.
Zemljevid 8: Odseka vzorčenja na primeru MHE Mislinja

Vir: ARSO, 2011
Preglednica 7: Osnovne značilnosti MHE Mislinja

Vrsta rabe
Qi
GK y
GK x
Tip MHE
Dolžina odvzema
Nadmorska višina
Odločba o koncesiji
Koncesijska pogodba
Začetno leto obratovanja

MHE do 10 MW
0.8 m3/s
518030
146030
pretočna
461 m
709 m
351-04/95-3/12-8
35503-59/2008
1995

Vir: ARSO, 2011
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Slika 21: Reka Mislinja

Vir: Blaž Cokan, 2011
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9.3.1. Koncentracija raztopljenega kisika v vodi in temperatura vode
Graf 22: Količina raztopljenega O2 v vodi na primeru MHE Mislinja
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Iz grafa je razvidno, da ni bistvene razlike v količini raztopljenega kisika v vodi med
odsekoma. Odsek, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE, je namreč prekratek, da bi prišlo do
takšnega padca raztopljenega kisika v vodi, da bi bila prizadeta populacije potočne postrvi.
Dejstvo pa je, da je količina raztopljenega kisika v vodi na odseku odvzema nižja. Prav tako
je možno, da bi ob daljšem sušnem obdobju prišlo do pomembnega zmanjšanja količine
kisika (zaradi ekstremno zmanjšanega pretoka) v vodi, kar bi lahko ogrozilo obstoj potočne
postrvi na odseku odvzema vode.
Graf 23: Temperatura vode na primeru MHE Mislinja
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Iz grafa je razvidno, da ni bistvene razlike v temperaturi vode med odsekoma. Odsek, kjer je
voda odvzeta za potrebe MHE je namreč prekratek, da bi prišlo do pomembnejšega dviga
temperature vode. Dejstvo pa je, da je temperatura vode na odseku odvzema višja. Prav tako
je možno, da bi lahko ob daljšem sušnem obdobju in visokih temperaturah prišlo do
kritičnega dviga temperature vode, kar bi lahko ogrozilo obstoj potočne postrvi.
9.3.2. Izmerjeni pretoki na odseku brez odvzema vode in na odseku, kjer je
voda odvzeta za potrebe MHE
Graf 24: Izmerjena pretoka na primeru MHE Mislinja
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Iz grafa je razvidna ekstremna razlika med pretokom na odseku, kjer je voda odvzeta za
potrebe MHE ter pretokom na odseku, kjer odvzema vode ni. Prav zmanjšanje pretoka
bistveno vpliva na naravne dejavnike, ki vplivajo na populacijo potočne postrvi. Zaradi
zmanjšanja pretoka pride do padca gladine vode, izginjanja mest za kritje itd.
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Slika 22: Odsek reke Mislinje, kjer ni odvzema vode za potrebe MHE Mislinja

Vir: Blaž Cokan, 2011
Slika 23: Pregrada MHE Mislinja

Vir: Blaž Cokan, 2011
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Slika 24: Odsek reke Mislinje, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE Mislinja

Vir: Blaž Cokan, 2011
Slika 25: Odsek reke Mislinje, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE Mislinja (za pregrado)

Vir: Blaž Cokan, 2011
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Iz slik je razvidna občutna razlika v količini vode med odsekom, kjer je voda odvzeta za
potrebe MHE in odsekom, kjer odvzema vode ni.
9.3.3. Ocena naseljenosti in biomasa potočne postrvi na primeru MHE Mislinja
Slika 26: Primer potočne postrvi ujete nad MHE Mislinja v 1. izlovu

Vir: Blaž Cokan, 2011
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Slika 27: Primer potočne postrvi ujete nad MHE Mislinja v 2. izlovu

Vir: Blaž Cokan, 2011
Preglednica 8: Parametri za oceno populacije potočne postrvi na primeru MHE Mislinja

MHE Mislinja
PARAMETRI

Odsek, kjer je voda odvzeta

Odsek brez odvzema vode

za potrebe MHE
Št. ujetih potočnih
postrvi
Naseljenost
(št./100m2)
Biomasa (kg/100m2)
Povprečna dolžina
(cm)
Povprečna masa (g)

74

101

24

17

0.57
12.1

0.77
15.6

23.2

45.6

Vir: Blaž Cokan, 2011

Preglednica 8 prikazuje razlike v številu ujetih potočnih postrvi, naseljenosti potočne postrvi,
biomasi, povprečni dolžini in povprečni masi med odsekom, kjer je voda odvzeta za potrebe
MHE ter odsekom, kjer odvzema ni. Omenjeni parametri so prikazani v naslednjih grafikonih.
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Graf 25: Velikostni razredi potočne postrvi na primeru MHE Mislinja
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Na odseku brez odvzema vode je bilo ujetih 101 potočnih postrvi. Od tega je bilo 79 %
potočnih postrvi dolgih od 10 do 20 cm in le 12 % nad 20 cm. Prav tako je bilo ujetih malo
potočnih postrvi velikih do 10 cm, in sicer 6 %. Za to sta možna dva razloga. To vzorčno
mesto je na višjih nadmorskih višinah, kjer so naravni pogoji ostrejši. Temperatura vode je
nižja, hitrost vodnega toka pa je višja. Prav tako je manj prostora, skrivališč in hrane za večje
število potočnih postrvi. Iz tega razloga je možna slabša drst in posledično manjše število
mladic. Drugi možni razlog je izrazit hudourniški tip reke Mislinje v tem delu. Ob močnih
nalivih sta pretok reke in hitrost vodnega toka ekstremna. Zato lahko sklepamo, da večino
mladic hudourniška voda odnese v nižje predele reke, kjer se tok umiri. Največ potočnih
postrvi je bilo ujetih v velikostnem razredu od 15 do 20 cm, in sicer 41. To znese 55 % vseh
ujetih potočnih postrvi. Najdaljša potočna postrv je merila 25.2 cm. Na odseku, kjer je voda
odvzeta za potrebe MHE, je bilo ujetih 74 potočnih postrvi. Od tega je bilo 78 % potočnih
postrvi dolgih od 10 do 20 cm in le 2.7 % nad 20 cm. Prav tako je bilo ujetih malo potočnih
postrvi velikih do 10 cm, in sicer 17.5 %. Možna razloga sta ista, kot pri odseku brez
odvzema vode. Največ potočnih postrvi je bilo ujetih v velikostnem razredu od 10 do 15 cm,
in sicer 49. To znese 66 % vseh ujetih potočnih postrvi. Najdaljša potočna postrv je merila
21.2 cm. Iz grafikona je razvidno, da je število ujetih potočnih postrvi po posameznih
velikostnih razredih na odseku, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE, nižje, kot v odseku,
kjer odvzema vode ni. V velikostnem razredu od 20 do 25 cm je razlika 91 %. Predvidevamo,
da je razlog zmanjšan pretok na odseku, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE, oziroma
verižne posledice zmanjšanega pretoka.
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Graf 26: Povprečna dolžina ujetih potočnih postrvi na primeru MHE Mislinja
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Iz grafikona je razvidno, da je povprečna dolžina ujetih potočnih postrvi na odseku, kjer je
voda odvzeta za potrebe MHE nižja od povprečne dolžine potočnih postrvi na odseku brez
odvzema vode. Razlika je 22.5 %. Predvidevamo, da je razlog zmanjšan pretok na odseku,
kjer je voda odvzeta za potrebe MHE, oziroma verižne posledice zmanjšanega pretoka.
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Graf 27: Povprečna masa ujetih potočnih postrvi na primeru MHE Mislinja
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Iz grafikona je razvidno, da je povprečna masa ujetih potočnih postrvi na odseku, kjer je voda
odvzeta za potrebe MHE, nižja od povprečne mase potočnih postrvi na odseku brez odvzema
vode. Razlika je 49.12 %. Predvidevamo, da je razlog zmanjšan pretok na tem odseku,
oziroma verižne posledice zmanjšanega pretoka.
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Graf 28: Ocena naseljenosti potočne postrvi na primeru MHE Mislinja
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Iz grafikona je razvidno, da je številu potočnih postrvi na 100 m2 na odseku, kjer je voda
odvzeta za MHE nekoliko višje, kot na odseku brez odvzema vode. Predvidevamo, da so
razlogi za to ostrejši življenjski pogoji na odseku brez odvzema vode. Hitrost vodnega toka je
visoka, temperatura vode je nižja, manj je primernih skrivališč, prav tako je manj hrane itd.
Omenjeni dejavniki namreč negativno vplivajo na naseljenost. Moramo pa poudariti, da je
absolutno število ujetih potočnih postrvi na odseku, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE, še
vedno občutno nižje, kot na odseku, kjer odvzema ni.
Določena vodna površina lahko sprejme omejeno število osebkov. Če se vodna površina
zmanjša, se zmanjša tudi število osebkov, a sorazmerno z zmanjševanjem površine. V
primeru, da je z zmanjšanjem pretoka bistveno spremenjen življenjski prostor (kritje, globina,
hitrost vodnega toka, hrana itd.) se lahko število osebkov spremeni tudi nesorazmerno z
zmanjševanje vodne površine. Sklepamo lahko, da zmanjšan pretok ne vpliva neposredno na
naseljenost potočne postrvi v reki, ampak vpliva le posredno.
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Graf 29: Biomasa potočne postrvi na primeru MHE Mislinja
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Iz grafikona je razvidno, da je biomasa rib na odseku, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE
nižja, kot na odseku brez odvzema vode. Iz tega lahko sklepamo, da zmanjšan pretok
neposredno vpliva na zmanjšanje biomase potočne postrvi v reki. Predvidevamo, da je razlog
za zmanjšanje večje število manjših potočnih postrvi na odseku, kjer je voda odvzeta za
potrebe MHE.

.
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10. UGOTOVITVE IN RAZPRAVA
Po analizi pridobljenih podatkov z elektroizlovom smo ugotovili, da je prišlo do nekaterih
bistvenih sprememb v populaciji potočne postrvi med odseki, kjer je voda odvzeta za potrebe
MHE in odseki brez odvzema vode. Če primerjamo grafikone biomase, števila, povprečne
dolžine in povprečne teže ujetih potočnih postrvi med posameznimi odseki, lahko ugotovimo,
da so se na primeru vseh treh MHE vsi našteti parametri na odsekih, kjer je voda odvzeta za
potrebe MHE, v primerjavi z odseki brez odvzema vode, spremenili v negativno smer.
Biomasa potočne postrvi se je na primeru MHE Tomaška vas znižala za 0.32 kg/100 m2, na
primeru MHE Šentilj za 0.30 kg/100 m2 ter na primeru MHE Mislinja za 0.20 kg/100 m2.
Na primeru MHE Tomaška vas smo na odseku, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE,
odlovili 68 (50.37 %) potočnih postrvi manj kot na odseku, kjer odvzema vode ni. Na primeru
MHE Šentilj smo na odseku, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE, odlovili 36 (30.51 %)
potočnih postrvi manj, kot na odseku, kjer odvzema vode ni. Nenazadnje smo na primeru
MHE Mislinja na odseku, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE, odlovili 27 (26.73 %)
potočnih postrvi manj, kot na odseku, kjer odvzema vode ni. V prid hipotezi, da se je
populacija potočne postrvi zmanjšala, kažejo tudi grafikoni velikostnih razredov potočne
postrvi po posameznih MHE. Če med seboj primerjamo odseke, kjer je voda odvzeta za
potrebe MHE, z odseki, kjer odvzema ni, potem vidimo, da je bilo na odsekih, kjer je voda
odvzeta za potrebe MHE, ujetih manj rib kot na odsekih, kjer odvzema ni. Sicer pa je
velikostna sestava populacije ostala podobna v obeh primerih. Razlika je le v tem, da na
odsekih, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE, prevladujejo manjši osebki v velikosti do 5
centimetrov. Možna razlaga je v tem, da zmanjšani pretoki na odsekih, kjer je voda odvzeta za
potrebe MHE, najbolj ustrezajo tej velikosti potočnih postrvi. Tukaj je manjša konkurenca in
plenilstvo med njimi in večjimi osebki. Obstaja tudi možnost, da je potočne postrvi na te
odseke prinesla visoka voda. Na odsekih brez odvzema vode prevladujejo potočne postrvi v
velikostnem razredu od 15 do 20 centimetrov.
Prav tako smo ugotovili, da so na odsekih, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE, na vseh treh
MHE v povprečju potočne postrvi krajše in lažje kot na odsekih, kjer odvzema vode ni. Na
primeru MHE Tomaška vas so potočne postrvi na odseku, kjer je voda odvzeta za potrebe
MHE, v primerjavi z odsekom brez odvzema, v povprečju lažje za 26 % in krajše za 12 %. Na
primeru MHE Šentilj so potočne postrvi na odseku, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE, v
primerjavi z odsekom brez odvzema, v povprečju lažje za 47.95 % in krajše za 26.5 %. Na
primeru MHE Mislinja so potočne postrvi na odseku, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE, v
primerjavi z odsekom brez odvzema, v povprečju lažje za 49.12 % in krajše za 22.5 %.
Ti podatki nazorno kažejo, da je prišlo do zmanjšanja populacije potočne postrvi na odsekih,
kjer je voda odvzeta za potrebe MHE. Ne kažejo samo absolutnega (kvantiteta) zmanjšanja
števila rib, ampak kažejo tudi zmanjšanje v kakovosti (kvaliteta) populacije potočne postrvi,
saj so se znižale tako dolžine, teže in biomase potočnih postrvi. Tako lahko potrdimo prvo
hipotezo, ki trdi, da se je populacija potočne postrvi v reki Mislinji na odsekih, kjer je voda
odvzeta za potrebe MHE, zmanjšala.
Obratno smo ugotovili, da se naseljenosti (št. rib/100 m2) na odsekih, kjer je voda odvzeta za
potrebe MHE niso zmanjšale, čeprav bi sklepali nasprotno. To je možno razložit s tem, da
določena vodna površina lahko sprejme le omejeno število osebkov. Če se pretok in s tem
vodna površina zmanjšata, se zmanjša tudi število osebkov, a sorazmerno z zmanjševanjem
površine. V primeru, da je z zmanjšanjem pretoka bistveno spremenjen življenjski prostor
(kritje, globina, hitrost vodnega toka, hrana itd.), se lahko število osebkov spremeni tudi
nesorazmerno z zmanjševanje vodne površine, kar pa se v našem primeru ni zgodilo, saj je
naseljenost v vseh treh primerih ostala na približno enaki ravni oziroma se je povečala na
79

odsekih odvzema vode. Razlog pripisujemo potočnim postrvim v velikostnem razredu do 5
centimetrov. Obstaja velika verjetnost, da je te osebke na odseke, kjer je voda odvzeta za
potrebe MHE, naknadno prinesla visoka voda. Lahko pa zaključimo, da zmanjšan pretok ne
vpliva neposredno na naseljenost potočne postrvi v reki, ampak vpliva le posredno.
Pri potrjevanju druge hipoteze se moramo upreti na ugotovitve o biomasi, povprečni dolžini
in teži, številu ujetih potočnih postrvi ter na dobljene pretoke, ki smo jih izmerili na terenu.
Zanimalo nas je, kateri je glavni razlog za zmanjšanje populacije potočne postrvi in zakaj je
tako pomemben.
Z meritvami pretokov smo ugotovili, da je na vseh MHE prišlo do ekstremnega zmanjšanja
pretoka na odsekih, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE, v primerjavi z odseki brez odvzema
vode. Na primeru MHE Tomaška vas je razlika v pretoku med obema odsekoma 97.09 %. Na
odseku brez odvzema vode smo izmerili pretok 767 l/s, na odseku, kjer je voda odvzeta za
potrebe MHE, pa le 22.3 l/s. Na primeru MHE Šentilj je razlika v pretoku med obema
odsekoma 97.6 %. Na odseku brez odvzema vode smo izmerili pretok 600 l/s, na odseku, kjer
je voda odvzeta za potrebe MHE, pa le 14.4 l/s. Podobno smo izmerili tudi na primeru MHE
Mislinja. Razlika v pretoku med obema odsekoma znaša 91.41 %. Na odseku brez odvzema
vode smo izmerili pretok 474 l/s, na odseku, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE, pa le 40.7
l/s. Tako lahko sklepamo, da je pretok glavni razlog za zmanjšanje populacije potočne postrvi
na odsekih, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE.
Vsi parametri, ki kažejo na velikost in kakovost populacije potočne postrvi, kot tudi pretoki,
so se spremenili v negativno smer. Prav tako vemo, da je pretok naravni dejavnik, ki
neposredno vpliva na ostale naravne dejavnike, kot so globina, kritje, zasenčenost,
konkurenca in plenilstvo ter količina drifta. Le-ti skupaj s pretokom pomembno vplivajo na
populacijo potočne postrvi.
Če pride do ekstremnega zmanjšanja pretoka, kar smo ugotovili na primeru naših vzorčnih
MHE, se poleg absolutne količine vode zmanjšajo oziroma spremenijo tudi drugi naravni
dejavniki. Najprej pride do znižanja gladine vode in s tem zmanjšanja globin v reki. S tem se
zmanjša tudi življenjski prostor oziroma vodna površina, v kateri potočne postrvi živijo. Z
zmanjšanjem vodne površine pride do upada primernih območij za kritje, ki je bistveni
dejavnik za preživetje potočne postrvi. Ker se zmanjša vodna površina in upade število
primernih območij za kritje, se poveča tudi konkurenca in plenilstvo med osebki. Ta se zaradi
narave potočne postrvi nanaša na hranjenje, življenjski prostor in kritje. Kot smo že omenili,
se z zmanjšanjem vodne površine zmanjša tudi količina drifta oziroma količina potencialne
hrane za potočno postrv, ki jo nosi vodni tok. Potočna postrv za svoj obstoj potrebuje
določeno vodno površino, kjer se hrani, kjer ima prostor za počitek in ki ji nudi dovolj kritja
pred plenilci (ptice, večje potočne postrvi in človek).
Globina je eden od glavnih dejavnikov, ki vplivajo na velikost populacije potočne postrvi v
vodotokih. Še posebej v manjših potokih in rekah. Zaradi zmanjšanja pretoka je ravno
zmanjšana globina tista, ki vpliva na velikost populacije potočne postrvi. Z odvzemom vode
se zmanjša število tolmunov in s tem globlji predeli. Zato se vse potočne postrvi
skoncentrirajo v preostalih globljih predelih, kar pa poveča konkurenco in izpostavljenost teh
rib za plenilce. To pa povzroči zmanjšanje populacije potočne postrvi.
Kritje je skupaj z globino vode najvažnejši dejavnik, ki omejuje gostoto populacije in
produkcijo potočne postrvi. Potočna postrv je zelo previdna in plašna riba. Zaradi
zmanjšanega pretoka se zmanjša globine vode oziroma potencialni življenjski prostor in s tem
poveča izpostavljenost potočne postrvi, ker s padcem globine vode, pade tudi število
primernih delov za kritje. Regulacije in drugi posegi število primernih mest za kritje še
dodatno zmanjšajo.
Z zmanjšanjem pretoka se konkurenca in plenilstvo v začetni fazi močno povečata.
Zmanjšajo se globina vode, delež primernih mest za kritje, delež favoriziranih mikrohabitatov
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ter količina hrane. Ko se populacija potočne postrvi zmanjša, se tudi plenilstvo in konkurenca
zmanjšata na normalno raven. Populacija se nato ne poveča, saj je lahko na določeni površini
vodotoka le določeno število osebkov.
Zmanjšan pretok negativno vpliva na število vodnih organizmov, ki so potencialna hrana za
potočne postrvi, saj se z zmanjševanjem življenjskega prostora, zmanjša življenjski prostor za
vodne organizme, ki so hrana potočne postrvi. Prav tako večina vodnih organizmov v driftu
voda odnese skozi vodni kanal v MHE, kamor v našem primeru odteka večina vode. Le del pa
odnese po matični strugi. Manj hrane pomeni manjšo populacijo potočne postrvi na teh
odsekih ter večjo konkurenco za prostor in hrano.
Vse te spremembe negativno vplivajo na populacijo potočne postrvi. Manj hrane, manj
prostora, manj kritja, povečana konkurenca in plenilstvo povzročijo, da so potočne postrvi na
odsekih, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE, v primerjavi z odseki brez odvzema v
povprečju manjše in lažje, kar se kaže v biomasi. Prav tako so potočne postrvi bolj
izpostavljene plenilcem, kot so ptice, človek in večji osebki iste vrste. Iz ugotovljenega lahko
potrdimo drugo hipotezo in zaključimo, da so zmanjšani pretoki na odsekih, kjer je voda
odvzeta za potrebe MHE, glavni razlog za padec populacije potočne postrvi.
Slika 28: Model vpliva zmanjšanega pretoka na populacijo potočne postrvi

Oblikovanje: Blaž Cokan

Poleg zmanjšanega pretoka lahko na populacijo potočne postrvi vplivajo tudi spremenjene
fizikalno-kemijske lastnosti vode. V našem primeru gre za temperaturo vode ter količino
raztopljenega kisika v vodi. Pri meritvah omenjenih parametrov smo ugotovili, da ni prišlo do
bistvenih sprememb temperature vode in vsebnosti kisika v vodi, med odseki, kjer je voda
odvzeta za potrebe MHE in odseki brez odvzema vode. Če primerjamo grafikone, lahko
vidimo, da je do najvišjega porasta temperature med obema odsekoma prišlo na MHE
Mislinja, in sicer za 2.5 °C. Temperature se je v tem primeru dvignila iz 10.2 °C na 12.7 °C.
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To pomeni, da je temperatura vode na odsekih, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE, še
vedno znotraj območja, ki omogoča obstoj in normalno reprodukcijo potočne postrvi.
Podobno je tudi z vsebnostjo kisika v vodi. Do najvišjega upada količine raztopljenega kisika
v vodi je prišlo na MHE Mislinja. Tu je količina kisika v vodi na odseku, kjer je voda odvzeta
za potrebe MHE, v primerjavi z odsekom vode, kjer odvzema ni, upadla za 0.79 mg/l.
Količina je upadla iz 10.16 mg/l na 9.37 mg/l. To pomeni, da tudi sprememba vsebnosti
kisika v vodi ne onemogoča obstoj in normalno reprodukcijo potočne postrvi. Tako lahko
potrdimo tretjo hipotezo in zaključimo, da na odsekih, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE,
ne pride do padca količine raztopljenega kisika v vodi in/ali dviga temperature vode do te
mere, da bi spremembi povzročili padec populacije ali onemogočili obstoj potočne postrvi na
teh odsekih. Moramo pa poudariti, da je na vseh MHE na odsekih, kjer je voda odvzeta za
potrebe MHE, v primerjavi z odseki brez odvzema vode prišlo do povišanja temperature vode
in zmanjšanja količine raztopljenega kisika v vodi. Zato lahko podamo ugotovitev, da MHE
negativno vplivajo na fizikalno-kemijske parametre vode. V primeru, da bi prišlo do
ekstremnega zmanjšanja pretoka vode in visokih temperatur ozračja, obstaja možnost, da bi
se temperatura vode in vsebnost kisika v vodi spremenila do te mere, da bi bil ogrožen obstoj
potočne postrvi na odsekih, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE.
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11. ZAKLJUČEK
Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kako vplivajo MHE na populacijo potočne postrvi,
in sicer na odsekih, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE. Namen je bil tudi ugotoviti, kateri
je oziroma kateri so glavni razlogi za takšno spremembo. Ali je vzrok za te spremembe v
padcu pretoka, v padcu količine raztopljenega kisika v vodi ali v dvigu temperature vode? Da
bi to ugotovili, smo na terenu opravili vzorčenje potočnih postrvi na treh različnih MHE (na
odsekih, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE ter na odsekih, kjer ni odvzema vode in je
zastopana čim bolj naravna populacija potočne postrvi). Prav tako smo na terenu na vseh
vzorčnih odsekih izmerili pretoke, temperaturo vode in količino raztopljenega kisika v vodi.
Po vzorčenju smo izračunali naseljenost in biomaso potočnih postrvi za odseke, kjer smo
opravili izlove. Izračunali smo povprečno dolžino in težo ujetih potočnih postrvi ter izdelali
grafe velikostnih razredov potočnih postrvi.
Ugotovili smo, da se temperatura vode in količina raztopljenega kisika v vodi med odseki,
kjer je voda odvzeta za potrebe MHE in odseki brez odvzema vode, bistveno ne razlikujeta.
Ugotovili smo, da je prišlo do manjših odstopanj teh dveh parametrov v negativno smer, a ne
do mere, da bi bila zaradi tega populacija potočne postrvi oslabljena ali ogrožena. Nasprotno
smo ugotovili, da so pretoki na odsekih, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE, v primerjavi z
odseki brez odvzema, občutno nižji. Pretoki na degradiranih odsekih so bili za 90 % ali več
nižji. Po izračunu ocene naseljenosti, biomase ter povprečne dolžine in teže ujetih potočnih
postrvi smo ugotovili, da se je populacija na odsekih, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE, v
primerjavi z odseki brez odvzema, zmanjšala. Ugotovili smo, da je prišlo tako do zmanjšanja
biomase kot povprečne teže in dolžine potočnih postrvi. Poleg nazadovanja v kakovosti
populacije potočne postrvi smo na degradiranih odsekih v primerjavi z odseki brez odvzema
vode, v absolutnem smislu odlovili tudi do 50 % manj osebkov. To so pokazali izdelani grafi
velikostnih razredov ujetih potočnih postrvi. Iz njih smo razbrali tudi to, da se je spremenila
distribucija velikostnih razredov potočne postrvi. Na odsekih brez odvzema vode prevladujejo
postrvi v velikostnem razredu od 15 do 20 cm, na odsekih, kjer je voda odvzeta za potrebe
MHE, pa postrvi do 5 cm. Nazadnje smo s pomočjo zgornjih dejstev ter naravnih dejavnikov,
ki vplivajo na populacijo potočne postrvi, ki smo jih predstavili v teoretičnem delu diplomske
naloge ugotovili, da je glavni razlog za zmanjšanje populacije potočnih postrvi na
degradiranih odsekih ekstremno zmanjšan pretok.
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12. SUMMARY
The purpose of this degree paper was to establish how small hydroelectric power plants affect
the population of the brown trout in the sections, where water has been taken away due to
these power plants. The aim was also to determine the main reason or reasons for this change.
Is the reason for these changes the fall of the flow, the decreased amount of dissolved oxygen
in the water or is it the increased water temperature? In order to discover the reason, we
conducted a sampling of the brown trout out in the field on three different hydroelectric
power plants (in sections, where water has been taken away because of the power plants, and
in sections, where no water has been taken away and the population of the brown trout is as
natural as possible). In the field we also measured in all sampling sections the flow, the water
temperature and the amount of dissolved oxygen in the water. After the sampling we
calculated the population and biomass of the brown trout for the sections, where we carried
out the capturing. We calculated the average weight and length of the captured brown trout
and made graphs of the size categories of the brown trout.
We found out that the temperature of the water and the amount of dissolved oxygen in the
water does not differ substantially between the sections, where water has been taken away
because of the small hydroelectric power plants, and the sections, where no water has been
taken away. We discovered that it came to minor deviations of the two parameters into the
negative direction, but not to the extent that would endanger the population of the brown
trout. We also discovered that the flows in the sections, where water has been taken away
because of the power plants, are considerably lower than in the sections, where water has not
been taken away. The flows in the degraded sections were 90 % or even more lower. After
calculating the estimation of thebrown trout population, biomass and the average weight and
length of the captured brown trout, we found out that the population in those sections, where
water has been taken away because of the power plants, has decreased. We determined that
the biomass, the average weight and length of the brown trout have also decreased. Apart
from the regression of quality of the brown trout population, we captured up to 50 % less
specimens in the absolute sense in the degraded sections compared to the sections, where no
water has been taken away. The completed graphs of size categories of the captured brown
trout showed this. The graphs also showed that the distribution of size categories of the
captured trout has changed. In the sections, where no water has been taken away because of
the power plants, the majority of the captured brown trout falls into the size category ranging
from 15 to 20 centimetres. In those sections, where water has been taken away, the trout
belong to the size category of up to 5 centimetres. With the help of the previously mentioned
facts and the natural factors, which affect the population of the brown trout and which we
presented in the theoretical part of this degree paper, we also determined that the main reason
for a decreased population of the brown trout in the degraded sections is the extremely
decreased flow.
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14. PRILOGE
Priloga 1: Delovni obrazec za zapis podatkov na terenu

Datum:

MHE:

1. VZORČENJE (odsek, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE):
OSEBEK

DOLŽINA (cm)

MASA (g)

88

2. KEMIJSKE LASTNOSTI (odsek, kjer je voda odvzeta za potrebe MHE):
Količina raztopljenega O2 v vodi
Temperatura vode

3. ŠIRINA IN DOLŽINA ODSEKA
Širina: _______ m
Dolžina:______ m
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1. VZORČENJE (naravno stanje):
OSEBEK

DOLŽINA (cm)

MASA (g)

90

2. KEMIJSKE LASTNOSTI (naravno stanje):
Količina raztopljenega O2 v vodi
Temperatura vode

3. ŠIRINA IN DOLŽINA ODSEKA
Širina: _______ m
Dolžina:______ m
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Priloga 2: Obrazec za zapis meritev pretokov na terenu
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