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VAROVANJE NARAVNIH OBMOČIJ V POREČJU REKE MURE MED IZLIVOMA
KUČNICE IN ŠČAVNICE
Izvleček:
Področje varstva okolja in ohranjanje narave dobiva vse večji pomen. Zaradi izjemnih
naravnih vrednot in velike biotske raznovrstnosti so v diplomskem delu z vidika ohranjanja
narave predstavljena naravna območja v porečju reke Mure med izlivoma Kučnice in
Ščavnice. V obravnavano območje so vključena naravna območja ob reki Muri in del
Radgonsko-Kapelskih goric, ki v celoti ali le delno pokrivajo ozemlja desetih pomurskih
občin. Proučitev naravnih območij je zasnovana na dveh metodoloških pristopih:
naravnogeografskem in DPSIR analizi. Ob upoštevanju zakonodajnih mehanizmov kot
ključnega zagotovila pravnim podlagam za načrtovanje in izvajanje ukrepov upravljanja na
različnih ravneh (lokalni, regionalni, mednarodni), so podani že izvedeni in predlagani ukrepi
oziroma sonaravne smernice. Z vidika varovalno-razvojnih možnosti sta predlagana dva
kriterija varovanja naravnih območij – ožje in širše varstveno območje. V prvem varstvenem
območju so zaradi izjemne ohranjenosti narave podani (naj)strožji ukrepi varovanja narave. V
drugem varstvenem območju so zaradi večjega vpliva človeka ukrepi varovanja milejši.
Podane smernice in predlogi so prikazani z vidika okoljskega, gospodarskega in socialnega
vidika. Na koncu izdelana SWOT analiza prinaša pomembnejše ugotovitve, ki lahko v
prihodnosti vplivajo na trajnostno sonaravni razvoj tako naravnih območij kot širše regije.
KLJUČNE BESEDE: varstvo okolja, naravna območja, porečje, Mura, trajnostno sonaravni
razvoj, Pomurje
PROTECTION OF NATURAL AREAS IN THE MURA DRAINAGE BASIN
BETWEEN KUČNICA’S AND ŠČAVNICA’S OUTFALLS
Abstract:
Environmental protection and nature conservation is becoming more and more important. In
diploma paper are, due to outstanding valuable natural features and vast biodiversity,
presented natural areas in the Mura river basin between Kučnica’s and Ščavnica’s outfalls in
terms of nature conservation. Areas mentioned above comprise natural areas along the Mura
river and a part of Radgonsko-Kapelske gorice, which fully or partially covers territories of
ten municipalities in Pomurje. The study of these areas is based on two methodological
approaches: natural-geographical and DPSIR analysis. Taking into consideration legislation
mechanisms as key assurance of legal basis for planning and landscape management at
different levels (local, regional, international), the implemented measures carried out are
given. In terms of protective and developmental prospects two criteria for protecting natural
areas are proposed- wider and narrower conservation area. In the first protected area (the
most) stringent actions to protect nature are given because of exceptional unspoiled nature. In
the second one, the protection measures are more lenient because of bigger influence of
human beings. The given guidelines and proposals are represented from the environmental,
economic and social perspective. A SWOT analysis, made at the end, highlights important
facts that can influence sustainable development of natural areas as well as wider region in the
future.
KEY WORDS: environmental protection, natural area, drainage basin, Mura, sustainable
development, Pomurje region

KAZALO
1.

UVOD ................................................................................................................................. 1
1.1. Namen in cilji ............................................................................................................. 1
1.2. Delovni hipotezi.......................................................................................................... 2
1.3. Metodologija dela ...................................................................................................... 3
2. GEOGRAFSKA ANALIZA IN REGIONALIZACIJA OBMOČJA ........................... 6
3. TIPOLOGIJA NARAVNIH OBMOČIJ ........................................................................ 8
3.1. Območja Natura 2000 ............................................................................................... 8
3.2. Ekološko pomembna območja ................................................................................ 10
3.3. Naravne vrednote in zavarovana območja ............................................................ 11
3.4. Naravna območja v porečju Mure med izlivoma Kučnice in Ščavnice .............. 14
4. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI POREČJA MURE Z VIDIKA
VREDNOTENJA POMEMBNOSTI ZA NARAVNA OBMOČJA .................................. 15
4.1. Geološke značilnosti ................................................................................................ 15
4.2. Relief ......................................................................................................................... 16
4.3. Podnebne značilnosti ............................................................................................... 18
4.3.1. Temperature ....................................................................................................... 21
4.3.2. Padavine ............................................................................................................. 22
4.3.3. Sončno obsevanje ............................................................................................... 23
4.3.4. Vetrovi ................................................................................................................ 23
4.4. Hidrografske značilnosti ......................................................................................... 24
4.4.1. Površinske vode.................................................................................................. 24
4.4.1.1. Vodotoki ......................................................................................................... 24
4.4.1.2. Stoječe vode .................................................................................................... 27
4.4.2. Podzemne vode .................................................................................................. 29
4.4.2.1. Vodonosniki.................................................................................................... 29
4.4.2.2. Termalna in mineralna voda ........................................................................... 29
4.4.3. Mokrišča ............................................................................................................. 31
4.5. Pedološke značilnosti ............................................................................................... 32
4.6. Rastlinstvo in živalstvo ............................................................................................ 35
4.6.1. Rastlinstvo .......................................................................................................... 35
4.6.2. Živalstvo ............................................................................................................. 37
5. STANJE OKOLJA V POREČJU MURE IN NARAVNIH OBMOČJIH ................. 41
5.1. STANJE OKOLJA V POREČJU .......................................................................... 41
5.1.1. Onesnaženost zraka ............................................................................................ 41
5.1.2. Onesnaženost voda ............................................................................................. 43
5.1.2.1. Onesnaženost vodotokov ................................................................................ 43
5.1.2.2. Onesnaženost podtalnice ................................................................................ 49
5.1.2.3. Oskrba s pitno vodo in vodovarstvena območja ............................................. 52
5.1.3. Hrup .................................................................................................................... 55
5.1.4. Degradacija prsti ................................................................................................ 56
5.1.5. Degradacija gozdne vegetacije ........................................................................... 58
5.1.6. Degradacija prostora, pokrajine ......................................................................... 62

5.1.6.1. Regulacije ....................................................................................................... 62
5.1.6.2. Melioracije ...................................................................................................... 62
5.1.6.3. Degradacija območja zaradi izkoriščanja mineralnih surovin ........................ 63
5.2. STANJE OKOLJA NARAVNIH OBMOČIJ ....................................................... 65
5.2.1. Vodni in obvodni svet Mure............................................................................... 65
5.2.2. Radgonsko-Kapelske gorice ............................................................................... 69
6. PRITISKI NA OKOLJE V POREČJU MURE IN NARAVNIH OBMOČJIH ....... 70
6.1. Poselitev .................................................................................................................... 70
6.1.1. Pritiski poselitve na naravna območja ................................................................ 74
6.2. Kmetijstvo ................................................................................................................ 74
6.2.1. Pritiski kmetijstva na naravna območja ............................................................. 79
6.3. Industrija .................................................................................................................. 79
6.3.1. Pritiski industrije na naravna območja ............................................................... 84
6.4. Energetika ................................................................................................................ 84
6.4.1. Pritiski energetike na naravna območja ............................................................. 87
6.5. Promet....................................................................................................................... 88
6.5.1. Pritiski prometa na naravna območja ................................................................. 90
6.6. Turizem..................................................................................................................... 90
6.6.1. Pritiski turizma na naravna območja .................................................................. 91
6.7. Raba tal (zemljišč) ................................................................................................... 92
6.7.1. Raba tal na naravnih območjih ........................................................................... 94
6.8. Odpadki in odlagališča ............................................................................................ 95
6.8.1. Pritiski odpadkov in odlagališč na naravna območja ......................................... 98
6.9. Odpadne vode .......................................................................................................... 98
6.9.1. Pritiski odpadnih voda na naravna območja .................................................... 105
7. ODZIVI NA OKOLJSKE PROBLEME .................................................................... 106
7.1. Zakonodajni mehanizmi varstva narave v Sloveniji .......................................... 106
7.2. Dosedanji okoljevarstveni ukrepi......................................................................... 107
7.2.1. Okoljevarstveni projekti v Sloveniji (v Pomurju) ............................................ 108
7.2.2. Okoljevarstveni projekti v okviru mednarodnega sodelovanja ........................ 108
8. GEOGRAFSKE SMERNICE TRAJNOSTNO SONARAVNEGA RAZVOJA
NARAVNIH OBMOČIJ ...................................................................................................... 111
8.1. Varstveno območje I – ožje varstveno območje .................................................. 112
8.1.1. Okoljski vidik ................................................................................................... 113
8.1.1.1. Varstvene usmeritve za ohranitev pestrosti habitatov in biotske raznovrstnosti
113
8.1.1.2. Varstvene usmeritve za ohranitev obstoječih naravnih hidrografskih procesov
115
8.1.1.3. Varstvene usmeritve za izboljšanje kvalitete vode ....................................... 115
8.1.1.4. Varstvene usmeritve renaturacije ................................................................. 115
8.1.2. Gospodarski vidik ............................................................................................ 117
8.1.2.1. Varstvene usmeritve za turizem in rekreacijo .............................................. 117
8.1.2.2. Varstvene usmeritve za vzgojo in izobraževanje prebivalstva ter znanstvenraziskovalno delo......................................................................................................... 118

8.2. Varstveno območje II – širše varstveno območje ............................................... 118
8.2.1. Okoljski vidik ................................................................................................... 119
8.2.1.1. Varstvene usmeritve za ohranitev habitatov in biotske raznovrstnosti ........ 119
8.2.2. Gospodarski vidik ............................................................................................ 120
8.2.2.1. Varstvene usmeritve za sonaravno kmetijstvo in gozdarstvo ....................... 120
8.2.2.2. Varstvene usmeritve za turizem in rekreacijo .............................................. 121
8.2.2.3. Varstvene usmeritve za vzgojo in izobraževanje prebivalstva ter znanstvenoraziskovalno delo......................................................................................................... 122
8.2.3. Socialni vidik.................................................................................................... 122
8.3. SWOT analiza za razvoj in varovanje naravnih območij .................................. 123
9.
ZAKLJUČEK ............................................................................................................. 124
10. SUMMARY................................................................................................................ 128
11. LITERATURA IN VIRI ........................................................................................... 130
12. SEZNAM PRILOG ................................................................................................... 143

1. UVOD
Ob spremljajočem trendu vse večjih posegov in spreminjanja naravnega okolja si moramo
zastaviti vprašanje, kaj lahko posameznik ali družba stori, da ohrani del teh vrednot tudi
prihodnjim generacijam. Prav gotovo se ob tem zastavi cel kup novih vprašanj, ki so hkrati
izziv pri načrtovanju prostora.
Prvi korak pri načrtovanju nadaljnjega razvoja je pregled stanja okolja, na podlagi katerega se
določijo prioritete in cilji ukrepanja. Le s temi omejimo negativne vplive človekovih
dejavnosti ter si prizadevamo za izboljšanje stanja okolja. Pri tem je potrebno upoštevati
različne instrumente (zakonodajne, vzgojno-izobraževalne, ekonomske itd.), politiko
(okoljsko, prostorsko, regionalno itd.) in prinašati primere dobrih praks kakor tudi krepiti
sodelovanja na lokalni, regionalni in mednarodni ravni.
Del tega so deležna tudi naravna območja v porečju reke Mure med izlivoma Kučnice in
Ščavnice. Obravnavano porečje določa reka Mura na konkretno slovenskem ozemlju in zbira
vode s hidrografskega zaledja. Znotraj porečja so naravna območja tista, ki predstavljajo
heterogeno območje z bogatimi vodnimi, gozdnimi, travniškimi habitati in habitatnimi tipi ter
prispevajo k pokrajinski pestrosti in biotski raznovrstnosti. Slednja je najbolj kritična in
nenadomestljiva okoljska komponenta. Z ustreznim načinom upravljanja zaščite tovrstnih
območij prispevamo k ohranjanju ekosistemskih funkcij, dvigu blagostanja prebivalcev in
ekonomskim razvojnim priložnostim. Le na ta način lahko dosežemo ravnovesje sonaravnega
razvoja.
1.1. Namen in cilji
Namen diplomske naloge je na podlagi analize stanja okolja izpostaviti pomen in vlogo
ohranjanja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti ter podati varovalno-razvojne smernice
naravnih območij v porečju reke Mure med izlivoma Kučnice in Ščavnice. Med naravna
območja so všteta ekološko pomembna območja, posebna ekološka območja – območja
Natura 2000, naravne vrednote in zavarovana območja. Upoštevana so naravna območja
vodnega in obvodnega sveta reke Mure na slovenskem ozemlju in del Vzhodnih Slovenskih
goric, katerih del so Radgonsko-Kapelskih gorice.
Večje zanimanje za ohranjanje naravnega okolja ob Muri s konkretnimi projekti se je pojavilo
šele pred dobrimi desetimi leti. Z okoljskega vidika je zanimanje za varovanje okolja v
Radgonsko-Kapelskih goricah še vedno premajhno. S priključitvijo Slovenije Evropski uniji pa
se je okrepilo število projektov povezanih z okoljsko problematiko. Nekateri projekti so že
izvedeni, drugi se še izvajajo. Cilji mnogih projektov so trajnostno sonaravno naravnani.
Na podlagi zbranih podatkov in informacij bo v prihodnosti potrebno za dobrobit sožitja med
naravo in človekom podati in izvesti ukrepe za izboljšanje stanja okolja in njegovih sestavin,
nekatere intenzivne posege v naravno okolje pa omejiti. Kljub postavljenim predlogom
omejitev naravna območja kot posebna prostorska in razvojna kategorija lahko v prihodnosti
prinesejo nove razvojne možnosti, tudi v širši regiji. Označimo jih lahko kot spodbujevalce in
ne kot omejitev.
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Cilji diplomskega dela so naslednji:
-

opredelitev naravnih območij,
vrednotenje naravnogeografskih dejavnikov,
predstavitev glavnih pritiskov obremenjevanja sestavin okolja,
prikaz prostorske razporeditve naselij, infrastrukture, gospodarskih dejavnosti in rabe
tal v odnosu do naravnih območij,
geografska analiza stanja okolja in njegovih sestavin v celotnem porečju s posebnim
poudarkom na naravnih območjih,
pregled dosedanjih mehanizmov varovanja okolja in izvedenih ukrepov,
predlog ukrepov za izboljšanje stanja okolja in podajanje smernic za nadaljnji
sonaravni razvoj z vidika varovanja naravnih območij,
na podlagi SWOT analize ugotoviti prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki jih
prinašajo naravna območja za razvoj lokalnega prebivalstva in širše regije.

1.2. Delovni hipotezi
Glede na namen in zastavljene cilje smo v diplomski nalogi oblikovali dve hipotezi, ki
pravita:
1. Različne dejavnosti (intenzivno kmetijstvo, gozdarstvo, promet, industrija) in pomanjkljivo
urejena infrastruktura (komunalna infrastruktura in vodovod) prispevajo k zmanjševanju
biotske raznovrstnosti, izginjanju habitatov in razvrednotenju pokrajine.
2. Naravna območja so pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti in pokrajinske
pestrosti. Z zaščito in ohranjenostjo naravnih območij ter z izboljšanjem njihovega stanja in
pokrajine lahko dosežemo le z ustreznim načinom upravljanja prostora in ukrepi načrtovanja
trajnostno sonaravnega razvoja po različnih dejavnosti, z gradnjo ustrezne infrastrukture in
rabo prostora.
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1.3. Metodologija dela
Kakšen je pravzaprav pomen naravnih območij, ki so opredeljena kot ekološko pomembna
območja, posebna varstvena območja (Natura 2000) ali kot naravna vrednota, je prikazano
preko koncepta različnih delovnih faz. Obravnavano območje s posebnim ozirom na naravna
območja izkazuje vsestransko problematiko in s tem izpostavitev pomena varstva okolja, zato
diplomska naloga predstavlja splet različnih primernih metod.
Pri izdelavi naloge sta bila uporabljena dva vsebini ustrezno prilagojena metodološka pristopa
– DPSIR in funkcijsko regionalnogeografski model. Osrednja metodologija dela izhaja iz
integralnega modela raziskovanja okolja in okoljskih virov Evropske agencije za okolje,
imenovanega DPSIR, ki je nadgradnja tridelnega (gonilne sile – stanje – odzivi) okvirja
presoje Komisije Združenih narodov za trajnostni razvoj. DPSIR model je zasnovan koncept
verige vzročnih povezav okoljskih polj, ki jih predstavljajo gonilne sile (driving forces),
okoljski pritiski ali obremenitve (pressures), stanje okolja in njegovih sestavin (states), vplivi
(impacts) in odzivi ali odgovori (responses) (Plut, 2004). Razlaga petih ključnih komponent
pomeni sledečo opredelitev (Plut, 2002; Kazalci okolja …, 2011):
· gonilne sile so socialno-ekonomski dejavniki in dejavnosti, ki povečujejo ali
omejujejo okoljske pritiske,
· pritiske sestavljajo neposredne antropogene obremenitve in vplivi na okolje. To so
emisije, spremembe v rabi zemljišč, raba naravnih virov,
· stanje se nanaša na trenutno stanje in trende okolja. Vključuje oblike, obseg in
spremenljivost kakovosti različnih sestavin okolja kot rezultat pritiskov na okolje,
· vplivi so učinki spremenjenega stanja okolja – spremembe vplivajo na kvaliteto
ekosistemov,
· odzivi, odgovori politik – vplivajo na gonilne sile in pritiske.
Slika 1: Shema poenostavljenega modela DPSIR

Vir podatkov: Plut, 2004.
Izdelala: Sandra Pučko, 2011.
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V diplomskem delu je model DPSIR nekoliko spremenjen in smiselno prilagojen vsebini
proučevanja. K poenostavljenemu modelu DPSIR smo dodali še geografski pristop s
funkcijskim vrednotenjem geografskih dejavnikov na obravnavanem območju, s katerimi smo
vrednotili vpliv fizičnogeografskih dejavnikov glede na različno rabo prostora in stanje okolja
z različnimi samočistilnimi sposobnostmi in kakovostjo sestavin okolja ter regionalne
posledice in družbenogeografske dejavnike, ki naravne vire izkoriščajo in obremenjujejo
okolje. Regionalnogeografski modelni pristop poudarja nujnost sinteznega proučevanja
regionalnih sestavin in povezav pri antropogeno povzročenemu preoblikovanju pokrajine.
Osnovni metodološki model DPSIR je bil prenesen in prilagojen za potrebe izdelave
diplomskega dela z izbranimi sklopi.
· Stanje okolja je prikazano po posameznih sestavinah (voda, zrak, prst, rastlinstvo,
živalstvo in hrup) skupno z degradacijo prostora, preko katerih se proučuje prostorska
razširjenost, intenzivnost in vpliv prekomerne onesnaženosti posamezne sestavine na
ostale okoljske sestavine, posamezni kazalci koncentracije, primerjava podatkov za
različna obdobja, kakšen je odtis pritiskov na okoljske sestavine vključno z viri
bremenitev in njihovimi samočistilnimi sposobnostmi.
· Pritiske na okolje povzročajo gonilne sile, zato so proučeni skupaj. Najpomembnejši
pritiski na območju so kmetijstvo, poselitev, promet, energetika, industrija, turistična
dejavnost, raba tal, odpadki in odlagališča, odpadne vode in ostali viri obremenjevanja
okolja.
· Odzivi družbe so odgovori družbe na okoljske probleme z naložbami in ukrepi za
varovanje naravnih območij; izvedeni in predlagani odgovori.
Pri izdelavi diplomske naloge smo se oprli na različne vire in literaturo, ki se nanašajo na
okoljevarstveno in razvojno problematiko ter obravnavano območje nasploh. Po pregledu
zbranih in razpoložljivih podatkov je sledila analiza onesnaženosti oziroma degradacije
sestavin okolja, narejena na osnovi poenostavljenega integralnega modela za proučevanje
okoljskih problemov. Metodološka zasnova temelji tudi na sistemskem (sinteznem) pristopu,
ki ga izkazujeta oba uporabljena modela, saj je ta potreben pri proučevanju vplivov
spremembe pokrajinske rabe na posamezne sestavine okolja na obravnavanem območju (Plut,
2004).
Na koncu je podana interpretacija ugotovljenih dejstev in pojavov. Podani so predlogi za
rešitve in smernice nadaljnjega trajnostnega sonaravnega razvoja ter varovanja ne samo
obstoječih, temveč tudi potencialnih območij narave v obravnavanem porečju.
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Slika 2: Shematski prikaz prirejenega DPSIR modela raziskovanja okolja

Izdelala: Sandra Pučko, 2011.
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2. GEOGRAFSKA ANALIZA IN REGIONALIZACIJA OBMOČJA
Proučevano območje obsega del porečja reke Mure, ki se deli na več nivojev. Najnižji nivo je
obravnavano porečje, torej porečje reke Mure med izlivoma Kučnice in Ščavnice ali porečje
notranje Mure. Njegova površina obsega 122,36 km2.
Izbrano porečje leži v severovzhodnem delu Slovenije, je del Pomurske regije in se nahaja na
območju 10 občin, nekatere zajema le delno, druge skoraj v celoti. To so občine Beltinci,
Črenšovci, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Murska Sobota, Radenci, Razkrižje, Tišina
in Veržej. Največji delež površine v porečju ima občina Veržej. V območje je vključenih 61
naseljih. Podobno kot pri občinah tudi katastrske meje nekaterih naseljih v celoti ne ležijo v
porečju in tudi ne v naravnih območjih.
Ob upoštevanju reliefnih značilnosti območje sestavljajo gričevje in ravnina, svet med njima
pa položnejše terase. Zaradi izjemnih pokrajinskih značilnosti so enote obravnavanega
območja glede na naravno- in družbenogeografske ter pokrajinskoekološke členitve Slovenije
po različnih avtorjih različno poimenovane. Na kratko predstavljamo nekaj regionalnih
opredelitve, pomembnih za območje po naslednjih avtorjih:
- A. Melik (1957) v naravnogeografski regionalizaciji vključuje obravnavano območje v
makroregijo Spodnje Podravje in Pomurje, mezoregiji Murska ravan, ki se deli na
submezoregiji Ravensko in Mursko polje, in mezoregijo Slovenske gorice, ki se deli na
submezoregiji Vzhodne in Zahodne Slovenske gorice.
- Po Ilešičevi (1958) celoviti naravnogeografski regionalizaciji (pokrajinsko-fiziognomični
členitvi) je območje del makroregije Subpanonska pokrajina, submakroregije Prave
Subpanonske pokrajine in dveh mezoregij – Pomurska ravnina in Slovenske gorice.
- I. Gams (1983) je v pokrajinskoekološki členitvi območje uvrstil v makroregijo
Subpanonska Slovenija in mezoregiji Pomurska ravnina in Slovenske gorice.
Po Ilešiču (1958) in Gamsu (1983) Pomurska ravnina obsega ravninski svet ob Muri, to je
Ravensko in Dolinsko na levem bregu ter Mursko polje in spodnji del doline Ščavnice na
desnem bregu Mure. Slovenske gorice so po Ilešiču razdeljene na Vzhodne in Zahodne
Slovenske gorice.
- V monografiji Slovenija – pokrajine in ljudje (1998) je izšla nova regionalizacija pokrajin
v Sloveniji, ki so jo med letoma 1993 in 1995 pripravljali strokovnjaki M. Gabrovec, D.
Kladnik in M. Orožen Adamič, M. Pavšek, D. Perko in M. Topole. Območje po tej členitvi
pripada makroregiji Panonski svet in submakroregijama Murska ravan in Slovenske gorice.
- Regionalizacijo po sonaravnih kriterijih je izdelal D. Plut (1999). Po njegovi regionalizaciji
je območje vključeno v makroregijo Pomurje in mezoregiji Prekmurje in Prlekija.
- Za potrebe šolske geografije je bila izdelana naravnogeografska členitev Slovenije
(Žiberna, Natek, Ogrin, 2004). Po tej členitvi območje pripada makroenoti Obpanonske (s
tujko Subpanonske) pokrajine in mezoenotama Obpanonske ravnine in Obpanonska
gričevja. Obpanonske ravnine sestavljajo med drugim Ravensko in Dolinsko, gričevja pa
Slovenske gorice.
- Gamsovo pokrajinskoekološko členitev Slovenije je dopolnil in v nekaterih točkah
izpopolnil K. Natek (v: Špes in sod., 2002). Po njegovi členitvi spada proučevano območje
v makroenoto Panonska Slovenija in mezoregiji Ravnina ob Muri in Slovenske gorice.
- Z regionalizacijo subpanonske severovzhodne Slovenije (s posebnim ozirom na Slovenske
gorice) se je ukvarjal B. Kert. Ob upoštevanju značilnih pokrajinskih elementov je
Slovenske gorice razdelil na Zahodne, Srednje in Vzhodne Slovenske gorice. Kot posebno
enoto opredeljuje Radgonsko-Kapelske gorice, ki jih je reka Ščavnica skoraj povsem
odrezala od Srednjih Slovenskih goric (Kert, 1991).
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Slika 3: Lega obravnavanega območja porečja Mure

Vir: Geopedia …, 2011.
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3. TIPOLOGIJA NARAVNIH OBMOČIJ
Naravne značilnosti območja so občutljive in kot take dovolj ranljive v prostoru, da jih lahko
zavarujemo in tako ohranimo. Takšne značilnosti imajo naravna območja, kamor smo uvrstili
ekološko pomembna območja, območja Natura 2000, zavarovana območja in naravne
vrednote. Pri upoštevanju naravnih območij smo upoštevali naslednja merila:
- velika biotska raznovrstnost in območja pomembnih habitatov – za območja Natura 2000
in ekološko pomembna območja,
- izjemne naravne vrednote in njihova pomembnost – za območja naravnih vrednot.
3.1. Območja Natura 2000
Slovenija je z vstopom v Evropsko unijo razglasila območja Natura 2000. Gre za evropsko
omrežje posebnih varstvenih območij, katerih osnovni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost
bodočim rodovom. Posebna varstvena območja so torej namenjena ohranjanju živalskih in
rastlinskih vrst ter habitatov, ki so redki ali na evropski ravni ogroženi zaradi dejavnosti
človeka (Natura 2000, 2011). Natura 2000 združuje in povezuje v celoto dva tipa območij.
Prvi tip so posebna območja varstva (Special protected areas – SPA), drug tip pa so območja
narave pomembnih za Evropsko skupnost (pSCI). Slednjim je Slovenija s svojo zakonodajo
podelila pravni status posebnih ohranitvenih območij (Special Areas of Conservation – SAC)
(Skoberne, 2003; Natura 2000, 2011).
Območja Natura 2000 so določena na podlagi dveh direktiv. Prva je direktiva o pticah
(Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic) – SPA
območja, druga pa direktive o habitatih (Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst) – pSCI območja.
Predloge območij, ki jih je Slovenija opredelila na podlagi direktive o habitatih, je Evropska
komisija sprejela po posebnem postopku in jih potrdila v letu 2008 (Natura 2000, 2011).
Območja Natura 2000 so bila s strani vlade potrjena z Uredbo o posebnih varstvenih
območjih (območjih Natura 2000), Uradni list RS, št. 49/04 in Uredbo o spremembah in
dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Uradni list RS,
št. 110/04« (Natura 2000, 2011).
Območja Natura 2000 zajemajo 36 % površine Slovenije. Določenih je 286 območij, od tega
jih je 260 določenih na podlagi direktive o habitatih in 26 na podlagi direktive o pticah.
Območja se pretežno prekrivajo, saj je 60 % površin, predlaganih na podlagi direktive o
habitatih, znotraj predlaganih posebnih varstvenih območij po direktivi o pticah (Natura 2000
– Natura 2000 v Sloveniji, 2011).
Na hidrografskem območju Notranje Mure obsega Natura 2000 oba tipa območij – SPA in
pSCI, ki segata tudi izven meja proučevanega območja. To so območja SI5000010 Mura,
SI3000215 Mura in SI3000194 Radgonsko-Kapelske gorice (Preglednica 1).
Preglednica 1: Natura 2000 na območju Mure in Radgonsko-Kapelskih goric
ID številka Naziv
Območje
Direktiva
SI5000010 Mura
SPA
Ptičja
SI3000215 Mura
pSCI
Habitatna
SI3000194 Radgonsko – Kapelske gorice
pSCI
Habitatna
Vir: Natura 2000 – Območja …, 2011.

Površina (ha)
11.298,077
8.244,131
1.090,326
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· SI5000010 Mura: Območje Natura 2000 po Ptičji direktivi (SPA – posebna območja
varstva)
Na območju SI5000010 Mura je bilo iz seznama vrst po Ptičji direktivi določenih 30
kvalifikacijskih vrst ptic. Seznam vseh ptičjih vrst je v prilogi 1.
· SI3000215 Mura: Območje Natura 2000 po Habitatni direktivi (pSCI – posebna
ohranitvena območja)
Na območju SI3000215 je bilo iz seznama vrst po Habitatni direktivi določenih 21
kvalifikacijskih vrst živali in rastlin in 8 vrst habitatov. Seznam vseh živalskih in rastlinskih
vrst ter habitatov je v prilogi 2.
· SI3000194 Radgonsko-Kapelske gorice: Območje Natura 2000 po Habitatni direktivi
(pSCI – posebna ohranitvena območja)
Na območju SI3000194 Radgonsko-Kapelske gorice sta bili iz seznama vrst po Habitatni
direktivi določeni dve kvalifikacijski vrsti živali in dve vrsti habitatov. Seznam živalskih vrst
in habitatov je v prilogi 3.
Območja Natura 2000 so v vseh izbranih občinah. Površina (ha) in deleži (%) Nature 2000 v
izbranih občinah so prikazani v Preglednici 2.
Preglednica 2: Območja Natura 2000 po občinah
Občina
Površina občine (ha) Površina Natura 2000 (ha) Delež v občini
Beltinci
6.224,768
763,624
12,27 %
Črenšovci
3.369,263
2.068,492
61,39 %
Gornja Radgona
7.460,193
1.090,319
14,62 %
Križevci
4.624,503
430,181
9,30 %
Ljutomer
10.723,584
525,07
4,90 %
Murska Sobota
6.443,384
588,05
9,13 %
Radenci
3.412,168
386,823
11,34 %
Razkrižje
982,164
165,908
16,89 %
Tišina
3.881,502
442,095
11,39 %
Veržej
1.202,007
362,09
30,12 %
Opomba: Deleži območij Natura 2000 v posamezni občini se nanašajo na površino kopnega.
Vir podatkov: Skoberne, 2007.
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Slika 4: Območje porečja Mure – Natura 2000

3.2. Ekološko pomembna območja
Po Zakonu o ohranjanju narave so ekološko pomembna območja (EPO) tista območja, ki
pomembno prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Gre za območja habitatnega tipa,
dela habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote. Predstavljajo eno izmed pomembnih
izhodišč za izdelavo naravovarstvenih smernic, obvezno pa tudi poglavitno vlogo pri urejanju
prostora in rabi naravnih dobrin.
Ekološko pomembna območja se lahko prekrivajo z območji Natura 2000, zavarovanimi
območji ali območji naravnih vrednot. Za gradnjo objektov na ekološko pomembnih
območjih ni potrebno pridobiti naravovarstvenih pogojev in soglasja, v kolikor prej našteta
naravna območja niso obenem ekološko pomembna območja (Ekološko pomembna območja,
2011).
Hidrografsko območje pokriva ekološko pomembno območje Mura – Radmožanci, ki obsega
poplavno območje in del nekdanjega vplivnega območja ob Muri od Šentilja do Murske šume
in tromeje med Slovenijo, Hrvaško in Madžarsko. Skupna površina tega območja obsega
18161,794782 hektarjev. Prav tako v območje sega majhen del ekološko pomembnega
območja Radgonsko-Kapelske gorice. Celotno območje EPO Radgonsko-Kapelske gorice
zajema del območja osrednjih Slovenskih goric južno od Gornje Radgone z veliko
raznolikostjo habitatnih tipov in obsega 1258,484564 ha (Ekološko pomembna območja,
2011; Geopedia …, 2011).
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Preglednica 3: Ekološko pomembna območja
Ekološko pomembno
Kratka oznaka
območje
Mura – Radmožanci
Nižinska reka s poplavnim območjem od Šentilja do hrvaške in
madžarske meje, z raznolikimi vodnimi, obvodnimi in vlažnimi
habitati; rastišče ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.
Radgonsko-Kapelske Območje, ki ga sestavljajo menjaje proti jugu potekajoči grebeni
gorice
Radgonsko-Kapelskih goric, pokriti deloma z bukovimi gozdovi
(Luzulo-Fagetum) deloma v nižini nastopajo Ilirski hrastovobelogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion) ter doline potokov
Leperšak, Stavešinski in drugih manjših. Travišča, gozdni robovi,
vlažni in suhi travniki in grape ob potokih so habitat ogroženih
živalskih vrst, predvsem metuljev in hroščev (močvirski krešič).
Vir: Dolgoročni načrt …, 2007.
Slika 5: Območje porečja Mure – ekološko pomembna območja

3.3. Naravne vrednote in zavarovana območja
Slovenija je dežela z bogato naravno dediščino. Obsega vse naravne vrednote na območju
Republike Slovenije, ki so poleg redkih in znamenitih naravnih pojavov sestavine žive in
nežive narave. Te vrednote je treba varovati za dobro sedanjih in prihodnjih generacij (Lah,
2002, str. 122).
Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug
vredni pojav, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, pokrajina ali
oblikovana narava. Med naravne vrednote se uvrščajo geološki pojavi, minerali in fosili ter
njihova nahajališča, površinski in podzemski kraški pojavi, podzemske jame, soteske in tesni
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ter drugi geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega delovanja, izviri, slapovi,
brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, rastlinske in živalske vrste,
njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, pokrajina in oblikovana
narava (Naravne vrednote, 2011a).
»S Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, 111/04 in 70/06) je
bil 14.901 vrednemu delu narave podeljen status naravne vrednote, državnega ali lokalnega
pomena. Državnega pomena so tiste naravne vrednote, ki imajo mednarodni ali velik narodni
pomen in za katere je pristojna država. Preostale so lokalnega pomena in jih varuje lokalna
skupnost. Vse naravne vrednote v zavarovanih območjih, ki jih je ustanovila država, so
državnega pomena« (Naravne vrednote, 2011a).
»Posegi in dejavnosti se na naravnih vrednotah lahko izvajalo le, če ni drugih prostorskih ali
tehničnih možnosti, pa tudi v tem primeru jih je treba opravljati tako, da se naravna vrednota
ne uniči in da se ne spreminjajo tiste lastnosti, zaradi katerih je bil del narave spoznan za
naravno vrednoto. Na tej se praviloma ohranja obstoječa raba, možna pa je tudi takšna
sonaravna raba, ki ne ogroža obstoja naravne vrednote in ne ovira njenega varstva. Naravno
vrednoto in neposredno okolico se po predpisanem postopku lahko uredi za obisk javnosti z
nadelavo poti, razgledišč, počivališč, postavitvijo ograj, tabel z informacijami, opozorili in
podobno. Vrednote in zavarovana območja (kot eden izmed ukrepov varstva narave),
razvrščene po pomenu na vrednote državnega in lokalnega pomena, lahko nato država ali
lokalna skupnost dodatno varuje z ukrepi varstva, ki jih opredeljuje Zakon o ohranjanju
narave (pogodbeno varstvo, skrbništvo, začasno in trajno zavarovanje ter obnova)« (Naravne
vrednote, 2011a), s katerim zavarujejo ustrezna območja in določijo režim zaščite ter hkrati
razvojne usmeritve (Lah, 2002).
Na izbranem območju porečja Mure med izlivoma Kučnice in Ščavnice je evindetiranih 48
naravnih vrednot, ki smo jih vključili v nalogo. Od tega je 18 območij, ostalo pa so točke.
Seznam teh je v prilogah 4 in 5.
Na podlagi predpisov s področja varstva kulturne dediščine so oblikovani deli narave in deli
pokrajine, ki so lahko opredeljeni kot naravna vrednota in hkrati kot kulturna dediščina. Gre
za vsebine, ki so ob ureditvi samostojnih pravnih sistemov za obe področji varstva (narave in
kulturne dediščine) še ostale skupne obema. Način sodelovanja med resornima področjema za
skupne vsebine podajata za to pristojna ministra. Za oblikovane naravne vrednote in
pokrajinske vrednote pri sprejemanju predpisa o določitvi in varstvu naravnih vrednot poda
soglasje k varstvenim in razvojnim usmeritvam minister, pristojen za kulturno dediščino, pri
sprejemanju aktov o razglasitvi in varstvu kulturnih spomenikov pa poda soglasje minister,
pristojen za varstvo narave (Breginc, Kremesec – Jevšenak, Vidic, 2007, str. 47).
»Varovanje celotne oblikovane dediščine se je osnovalo in v začetnih fazah razvijalo v okviru
področja varstva naravne dediščine. V evidenco naravne dediščine na podlagi Zakona o
naravni in kulturni dediščini so bili vključeni tudi vsi objekti, ki so sicer vsebinsko neločljivo
povezani s kulturno dediščino, kot so zlasti grajski in drugi vrtni parki. Ob razdelitvi področij
tovrstni objekti oblikovane naravne dediščine niso več vključeni v nov sistem varstva
naravnih vrednot po Zakonu o ohranjanju narave; 70 enot nekdanje naravne dediščine,
pretežno grajskih in zdraviliških parkov in parkov ob vilah, od katerih jih je 28 zavarovanih
kot naravna znamenitost (spomenik oblikovane narave) ali njen del, je odslej le del registra
kulturne dediščine« (Breginc, Kremesec – Jevšenak, Vidic, 2007, str. 47).
Med naravne vrednote, ki so hkrati zavarovana kot naravna znamenitost, spadajo tudi
spomeniki oblikovane narave (SON) ali hortikularni spomeniki. »Spomeniki oblikovane
narave so območja ali objekti vrtnega in parkovnega oblikovanja, navadno povezani z drugimi
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kulturnimi spomeniki, z estetsko in kulturno namembnostjo« (Marušič, Mlakar, Vertelj
Nared, 2004, str. 4). Na proučevanem območju se nahaja drevesni park v Tišini, ki ima status
spomenika oblikovane narave in je državnega pomena. Zavarovan je od leta 1951. Na
hidrografskem območju se pojavljajo še trije naravni spomeniki lokalnega pomena. Vsi so
spomeniki narave rastišč narcis v Veržeju, ki so zavarovani že od leta 1976 (Geoportal
ARSO, 2011; Seznam zavarovanih enot …, 2007). ARSO v metapodatkovni bazi vključuje
naravne spomenike in spomenike oblikovane narave med zavarovana območja – točke, zato
so skupaj prikazani na karti naravnih vrednot in zavarovanih območij (Slika 6).
Slika 6: Območje porečja Mure – naravne vrednote in zavarovana območja (lokacije)
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3.4. Naravna območja v porečju Mure med izlivoma Kučnice in Ščavnice
Natura 2000, območja naravnih vrednot, zavarovana območja in ekološko pomembna
območja, ki so zajeta na izbranem območju, se povečini prekrivajo. Naravna območja dobimo
z združitvijo prostorskih slojev vseh naštetih območij.
Glavne poteze uvrstitve dela površja v naravno območje:
· vsa naravna območja imajo dobro ohranjeno naravo, v njih posegajo le posamezni deli
naselij in infrastruktura ali pa je raba tal spremenjena v kmetijske površine. Človek je
bil že od nekdaj tesno povezan in živel v sožitju z reko Muro in obvodnim svetom,
· na območju se pojavljajo pomembne lokalitete (geomorfološke, hidrološke, pedološke,
vegetacijske, zoološke) in druge posebnosti,
· velik del površja je že zavarovan in uvrščen kot Natura 2000, naravna vrednota ali
ekološko pomembno območje.
Vsa obravnavana naravna območja se nanašajo na, ponekod širši spet drugič ožji, vodni in
obvodni svet reke Mure in del Radgonsko-Kapelskih goric.
Slika 7: Območje porečja Mure – združeni sloji območja Natura 2000, ekološko pomembna
območja, naravne vrednote in zavarovana območja
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4. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI POREČJA MURE Z VIDIKA
VREDNOTENJA POMEMBNOSTI ZA NARAVNA OBMOČJA
Na proučevanih naravnih območjih se odraža preplet pestrih pokrajinskih, družbenih in
naravnih prvin. Zaradi lažjega razumevanja pomena naravnih območij in vrednotenja z vidika
njihove pomembnosti so podane naravnogeografske značilnosti. Zlasti so naravnogeografske
značilnosti tiste, ki so izoblikovale pomembne naravne vrednote, zaradi katerih se danes
poudarja varovalni pomen posameznih lokalitet v naravnih območjih.
4.1. Geološke značilnosti
Razvoj in izoblikovanost območja pogojujejo tektonsko ugrezanje, sedimentacija in
pleistocenska poledenitev. Pri izoblikovanosti površja pa je odigrala pomembno vlogo reka
Mura s pritoki ter številni drugi vodotoki v zaledju njenega porečja. Zaradi nepropustnih in
nekarbonatnih kamnin je zato hidrografska mreža dobro razvejena. Pretežni del ozemlja
gradijo terciarni in kvartarni sedimenti (Marković, Mioč, 1998).
Območje geotektonsko pripada Panonskemu bazenu. Pomembnejše dogajanje nastajanja
ozemlja povezujemo z ledeno dobo, ko se je močneje ugreznila Murska ravan in so se
dvignile Slovenske gorice (Marković, Mioč, 1998). Značilne getektonske poteze so se vrstile
tudi že prej. Relief in geološko podlago je sooblikovalo Panonsko morje v terciarju in
kvartarju. Po umiku Panonskega morja se je oblikovala gosta rečna mreža. Vodotoki so v
debeli morski in rečni usedlinski odeji v miocenu, pliocenu in pleistocenu izoblikovali
gričevnat svet z vmesnimi ravninami (Firbas, 2005).
Med najpomembnejšimi preoblikovalci pokrajine je bila reka Mura. Njen vodni tok je v
pliocenu tekel proti vzhodu, v Panonsko morje pa se je izlivala severno od Goričkega. Ko pa
je morje v miocenu začelo počasi izginjati proti vzhodu, je Mura pričela postopoma
prestavljati strugo proti jugu. Tako so se ob njej razvijale rečne terase, neprestano pa je
menjavala svoj tok in nasipavala ravninsko dno (Firbas, 2005). Danes oba bregova Mure
pokrivajo aluvialne naplavine (karbonatni prod in pesek) z bogatimi organskimi snovmi, ki jih
je reka Mura izpod ledenikov prinesla s povirja Alp (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998;
Bakan, 2006).
Debelina kvartarnega zasipa na murski ravnici ima velik razpon. Na desnem bregu Murskega
polja znaša debelina zasipa med 6 in 10 metri, ki se proti Ledavi poveča na 9 do 13 metrov,
pri Veržeju na 20 metrov, pri Bistrici pa že kar na 82 metrov (Bat, Uhan, 2004).
Poleg Mure so območje oblikovali tudi potoki, ki so z okoliškega gričevja nanašali drobnejše
in ilovnato, večinoma silikatno gradivo (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998).
Sedimentne kamnine sestavljajo tudi gričevja. To so miocenske plasti konglomerata,
peščenega laporja, peščenjaka in peska. Terciarno gričevje se proti vzhodu postopoma spušča
proti mladopleistocenski terasi, ki jo gradijo plasti ilovice. Najznačilnejša je videmskorazkriška terasa, nekaj nižja pa je radensko-križevska terasa.
Območje so zaznamovali tudi prelomi, potekajoči od severovzhoda proti jugozahodu, ob
katerih so se v miocenu oblikovale dezintegrirane enote, in sicer tektonske udorine in
dvignjene grude. Med pomembnejšimi, v smeri severovzhod-jugozahod, je tudi Balatonski
prelom, ki poteka pravokotno na tok reke Mure. Spremljajo ga številni drugi prečni prelomi.
Mursko ravnino na jugu, jugozahodu in jugovzhodu omejujeta Radenski in Ljutomerski
prelom, na severovzhodu pa Lendavski prelom (Marković, Mioč, 1998).
Na tektonske prelome in starejšo kamninsko podlago so vezani številni mineralni in termalni
izviri voda (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998). Več o njih je omenjenega v poglavju o
hidrografskih značilnostih.
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Slika 8: Območje porečja Mure – geološka zgradba

4.2. Relief
Relief je tisti pokrajinski element, ki daje določeni pokrajini poseben značaj. Z nadmorsko
višino, naklonom površja, ekspozicijo in svojo izoblikovanostjo pomembno vpliva na fizične
in družbene dejavnike: na podnebne značilnosti, debelino prsti, rastje, lego in obliko naselij,
usmerja prometnice ter deluje celo na gibanje števila prebivalstva. K izredni pestrosti površja
dodatno prispevajo še kamninska zgradba ter podnebne spremembe in z njo povezani procesi
(Ogrin, Plut, 2009).
Celotno območje tvorita dve večji geomorfološki enoti, gričevje in ravnina. Nadmorska višina
uravnanega in gričevnatega površja je razmeroma majhna. Večji del površja na obravnavanem
območju leži v višinskem pasu do 200 m, preostali del sega v pas od 201 do 400 m. Najvišja
nadmorska višina v območju znaša 322 m in se nahaja v Radgonskih goricah. Najnižja
izmerjena točka je na nadmorski višini 167 m in se nahaja ob izlivu Ščavnice v Muro.
V primerjavi z ostalimi slovenskimi pokrajinami je območje reliefno najmanj razgibano. Na
celotnem območju naklon površja nikjer ne presega 12°. Najbolj ravna je Murska ravan, kjer
ima kar 95 % površja naklon manjši od 2° (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998). Relief z
naklonom pogojuje in omejuje razvoj kmetijstva in poselitve. Na Murski ravni je ugodno
vplival na razvoj intenzivnega kmetijstva in gosto poselitev. Pogoji v Radgonsko-Kapelskih
goricah so že drugačni, saj so tod nakloni že večji. Zelo gosto je omrežje kratkih dolin in
vmesnih, zelo razvejanih slemen, kjer so nastala naselja (Ogrin, Plut, 2009).
Za razporeditev vinogradov, gozda, naselij, kot odločujočo vlogo na poselitev in različne
človekove dejavnosti, je pomembna ekspozicija površja. Pri tem imajo pomembno vlogo
nakloni. Z naraščanjem naklona rasteta izrazitost ekspozicije in njen vpliv na druge
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pokrajinske sestavine. V severovzhodnem delu Slovenije je značilno, da so ljudje že v
preteklosti na gričevnatih območjih izkrčili južna pobočja predvsem za vinograde, ponekod
tudi za obdelovalna zemljišča. Osojna pobočja so pustili gozdu. Na ekspozicijo oz.
izpostavljenost so vezana tudi naselja, katerih gostota se veča od severnih leg proti južnim. Na
ravnini prevladujejo južne ekspozicije, medtem ko v gričevnatem svetu severovzhodne
(Geografski atlas Slovenije, 1998).
Slika 9: Območje porečja Mure – izoblikovanost površja

Na izoblikovanost površja so močno vplivale reke in potoki. Reka Mura s pritoki je
izoblikovala Mursko ravan, potoki v gričevjih pa rečne doline, ki se v spodnjem toku razširijo
proti Murskemu polju (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998).
Na obravnavanem območju, katerega pokrivajo vododržne kamnine in kjer prevladuje
površinski odtok vode, je glede na morfološke značilnosti razvit rečno-denudacijski tip
reliefa. Ločimo destrukcijsko rečno-akumulacijski relief, kot rezultat erozije in denudacije, za
katerega je značilno prepletanje dolin in vmesnih slemen. To je značilno za Slovenske gorice.
Drug tip je akumulacijski rečno-denudacijski relief, značilen za ravnine in širše doline.
Nastane z akumulacijo prenesenega gradiva (peska, proda, gline, melja). Tak tip reliefa je
najpomembnejši za poselitev, gospodarstvo, infrastrukturo in intenzivno kmetijstvo. Murska
ravan ima značilne različne akumulacijske oblike, ki ustrezajo takšnemu tipu reliefa (Ogrin,
Plut, 2009).
Kot rezultat procesov preoblikovanja površja so različne reliefne oblike. Te so lahko
posledica prevladujočega procesa ali součinkovanja različnih geomorfnih procesov (Ogrin,
Plut, 2009). Reka Mura je izoblikovala obrečno ravnico. S spreminjanjem in prestavljanjem
rečnega toka pa so nastali stranski tokovi, imenovani rokavi, ki so se sčasoma spremenili v
mrtvice kot neke vrste rečna jezera. Ob rečnih mrtvicah se ohranja slikovit prostor logov,
močvirnatih zemljišč in poplavnega sveta. (Firbas, 2005). Ostale značilne reliefne oblike so
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rečne terase in vršaji, ki so jih nasuli vodotoki na prehodu iz ozkih v širše doline ali ravnine.
Med najvidnejšimi oblikami gričevij so slemena, ki sta jih preoblikovali erozija in denudacija,
vmes pa potekajo ponekod širše, drugje ožje grape in doline. Poleg naravnih procesov so v
pokrajini večkrat vidni posegi človeka. Tako nastanejo antropogene oblike reliefa. Na
proučevanem območju so to zlasti obdelovalne terase, gramoznice, umetna jezera, ribniki,
nasipi in drugo (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998; Ogrin, Plut, 2009).
4.3. Podnebne značilnosti
Na panonskih gričevjih in ravnini se uveljavlja zmerno celinsko podnebje. Nizka nadmorska
višina in oddaljenost od morja sta poglavitna dejavnika, ki označujeta podnebne značilnosti
območja. Če primerjamo zmerno celinsko podnebje s pravim celinskim in prepletanjem
njihovih glavnih značilnosti, jim pogosto dodajamo predpono »sub« ali »ob«, kar pomeni
oznako za »zmerno« oziroma »omiljeno«. Takšne podnebne značilnosti veljajo v večjem delu
Slovenije. Za gričevnat in nižinski svet na severovzhodu države, ki je odprt proti Panonski
kotlini, je značilen podnebni podtip vzhodne Slovenije ali tudi subpanonsko (obpanonsko)
podnebje (Ogrin, Plut, 2009), vendar prihaja do manjših podnebnih sprememb že pri teh dveh
reliefnih enotah. Na ravninah se pojavlja toplotni obrat z nekoliko večjimi temperaturnimi
amplitudami kot v gričevnatem toplotnem pasu, kjer klimatski pogoji ustrezajo uspevanju
vinske trte (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1988).
Za nižine so značilna vroča poletja in mrzle zime, spomladanske temperature so nekoliko
višje od jesenskih. Pokrajine v tem delu Slovenije dobijo malo padavin (od 800 do 1000 mm),
saj so zračne mase tod že precej izsušene. Padavinski viški nastopijo poleti, vendar se zaradi
povečanega izhlapevanja (sorazmerno nizka količina padavin in visoke temperature) pojavlja
vlažnostni primanjkljaj in tako postavljajo pokrajine na rob sušnosti (Ogrin, Plut, 2009).
Murska ravan in Slovenske gorice sta reliefni enoti, na katerih med posameznimi
meteorološkimi postajami prihaja do manjših odstopanj pri nekaterih klimatskih dejavnikih in
meteoroloških spremenljivkah. Najpomembnejša dejavnika sta padavine in temperature, ki pa
se prepletata z mnogimi drugimi podnebnimi elementi. Primerjavo podnebnih razmer
prikazujeta meteorološki postaji Gornja Radgona (n.v. 232 m), ki nam približa podnebne
razmere v Radgonsko-Kapelskih goricah, ter Murska Sobota (n.v. 188 m), ki kaže podnebno
situacijo Murske ravni.
V splošnem postaja podnebje ravninskega in gričevnatega dela Pomurja vedno toplejše in bolj
sušno (v jeseni toplejše in bolj vlažno), kar lahko ob nadaljevanju takšnih trendov poveča
sušno ogroženost in povzroči večje težave pri oskrbi z vodo (Ogrin, 2009).
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Preglednica 4: Prikaz povprečnih podnebnih razmer v obdobju od 1961 do 1990 za meteorološko postajo Murska Sobota
JAN
FEB
MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC LETO
Temperatura zraka
Povp. temp. (°C)
-2,3
0,5
4,8
9,7
14,5 17,6 19,2
18,3 14,7
9,3
4,1
-0,6
9,2
Povp. najvišja dnevna temp. (°C)
1,5
5,0
10,4
15,5
20,3 23,4 25,4
24,7 21,2
15,6
8,3
2,9
14,5
Povp. najnižja dnevna temp. (°C)
-6,4
-3,6
-0,3
3,8
8,1 11,6 12,9
12,4
9,2
4,4
0,4
-4,0
4,1
Absolutno najvišja dnevna temp. (°C)
16,4
20,4
25,3
29,3
30,1 32,6 37,2
34,5 30,6
27,9
22,0
19,8
37,2
Absolutno najnižja dnevna temp. (°C)
-31,0 -26,4
-23,7
-5,4
-4,2
-0,1
0,8
2,1
-3,5
-8,6 -16,6 -27,6
-31,0
Št. dni z najnižjo temp. <= 0.0 (°C)
27,9
21,6
15,9
4,6
0,5
0,0
0,0
0,0
0,3
5,2
13,5
25,0
114,5
Št. dni z najvišjo temp. <=25.0 (°C)
0,0
0,0
0,0
0,5
4,1 11,4 17,9
14,9
5,2
0,1
0,0
0,0
54,1
Vlažnost zraka
Povp. relativna vlaga ob 7. uri (%)
90,8
90,3
90,4
86,5
85,1 84,9 86,4
91,5 94,4
94,6
93,0
91,8
90,0
Povp. relativna vlaga ob 14. uri (%)
77,0
67,6
57,0
52,8
53,4 54,9 53,3
55,4 58,9
63,2
72,7
78,2
62,1
Sončno obsevanje
Povp. trajanje sončnega obsevanja (ure)
58
86
136
172
220
225
261
237
177
136
72
51
1830
Oblačnost
Št. jasnih dni (oblačnost<2/10)
3,1
3,8
3,9
4,2
4,5
3,9
6,6
6,9
5,4
4,5
2,7
2,0
51,4
Št. oblačnih dni (oblačnost>8/10)
16,2
12,7
11,6
9,8
8,0
8,0
5,4
5,5
7,0
9,3
15,1
16,0
124,5
Višina padavin (mm)
37
38
49
60
73
98
105
102
76
62
69
45
814
Št. dni s snežno odejo ob 7. Uri
17,8
11,2
4,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,4
10,1
46,7
Padavine
Št. dni s padavinami >= 1 mm
6,2
5,9
7,0
7,8
9,4 10,6
9,6
9,1
7,5
6,4
7,6
6,5
93,5
Št. dni z nevihto in grmenjem
0,1
0,2
0,6
1,8
4,5
6,6
6,4
5,4
2,4
0,7
0,4
0,1
29,3
Št. dni z meglo
8,7
6,0
3,5
1,8
2,0
2,1
2,2
4,6
8,9
12,1
9,6
8,9
70,5
Vir: Klimatski podatki …, 2011.
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Preglednica 5: Prikaz povprečnih podnebnih razmer v obdobju od 1961 do 1990 za meteorološko postajo Gornja Radgona
JAN
FEB
MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC LETO
Temperatura zraka
Povp. temp. (°C)
-1,7
1,1
5,4
10,1
14,6 17,7 19,3
18,6 15,2
10,0
4,4
-0,2
9,5
Povp. najvišja dnevna temp. (°C)
2,0
5,4 10,6
15,7
20,4 23,5 25,6
24,9 21,5
16,0
8,6
3,3
14,8
Povp. najnižja dnevna temp. (°C)
-5,2
-2,8
0,5
4,7
8,9 12,3 13,7
13,4 10,2
5,5
0,8
-3,4
4,9
Absolutno najvišja dnevna temp. (°C)
16,4
20,7 25,0
29,0
30,2 33,0 36,2
35,0 30,6
27,1
21,9
19,6
36,2
Absolutno najnižja dnevna temp. (°C)
-23,0 -20,3 -19,0
-4,9
-2,2
2,9
4,5
5,0
-1,8
-5,7 -14,6 -19,8
-23,0
Št. dni z najnižjo temp. <= 0.0 (°C)
27,4
21,2 13,2
2,4
0,3
0,0
0,0
0,0
0,1
3,2
12,4
25,
105,1
Št. dni z najvišjo temp. <=25.0 (°C)
0,0
0,0
0,0
0,5
4,2 11,6 18,7
16,2
6,4
0,5
0,0
0,0
58,1
Vlažnost zraka
Povp. relativna vlaga ob 7. Uri (%)
88,1
87,4 85,3
81,2
82,5 83,4 84,7
89,0 92,5
93,2
91,6
89,4
87,4
Povp. relativna vlaga ob 14. Uri (%)
76,6
67,0 57,3
53,6
56,3 58,2 57,0
59,6 62,5
65,4
73,5
77,3
63,7
Sončno obsevanje
Povp. trajanje sončnega obsevanja (ure)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Oblačnost
Št. jasnih dni (oblačnost<2/10)
2,6
3,8
4,3
4,3
4,7
4,3
6,5
6,8
5,7
5,0
2,8
3,0
53,8
Št. oblačnih dni (oblačnost>8/10)
16,2
12,3 10,4
9,3
7,9
8,2
6,4
6,4
6,9
9,8
14,3
15,9
124,0
Padavine
Višina padavin (mm)
46
46
58
62
89
103
117
115
84
69
82
55
926
Št. dni s snežno odejo ob 7. uri
14,7
8,9
3,5
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,7
8,2
38,3
Št. dni s padavinami >= 1 mm
6,5
6,2
7,0
8,0
9,5 10,5 10,0
9,7
7,0
6,4
7,4
7,1
95,3
Št. dni z nevihto in grmenjem
0,1
0,2
0,4
1,5
4,3
6,4
6,8
5,3
1,7
0,6
0,2
0,0
27,3
Št. dni z meglo
12,2
10,2
7,5
3,3
2,8
2,0
2,2
4,8 10,3
13,6
13,4
12,4
94,5
Vir: Klimatski podatki …, 2011.

4.3.1. Temperature
Na temperaturo zraka v severovzhodnem delu Slovenije vpliva lega na obrobju Panonske
kotline, zaradi katere imajo najbolj celinske poteze pri nas. Te se odražajo v največji dnevni in
letni temperaturni amplitudi. Drug dejavnik manjših temperaturnih razlik med posameznimi
merilnimi postajami je tudi pogostost toplotnega obrata. Dolina Mure je večje inverzijsko
območje, ki je povezano z večjo zamegljenostjo in daljšim obdobjem slane. Takšni pogoji so
zato manj primerni za gojenje občutljivejših kultur (vinska trta, sadno drevje) (Slovenija.
Pokrajine in ljudje, 1998; Ogrin, 2009). Nad pasom inverzije leži termalni pas, zato imajo
gričevja nekoliko blažje celinske poteze, predvsem pa višje minimalne temperature, to pa je
precej ugodno za vinogradništvo (Ogrin, 2009). Pomemben je tudi relief z nadmorsko višino,
zlasti nizka nadmorska višina (150–400 m), zaradi katere imajo Obpanonske nižine, takoj za
Obsredozemskimi pokrajinami, najvišje povprečne letne temperature v Sloveniji. Povprečna
letna temperatura se giblje med 8 in 12 °C (Slovenija – pokrajina in ljudje, 1998; Ogrin,
2009). V nižinah se poleti zelo segreje, pozimi ob izrazitih inverzijah pa se zelo ohladi.
Povprečna letna temperatura, izmerjena v Murski Soboti v omenjenem tridesetletju je bila 9,2
°C, v Gornji Radgoni pa 9,5 °C. Podrobnejši pregled temperaturnih razmer prikazujeta
Preglednici 4 in 5.
Kraji v severovzhodni Sloveniji, kjer so vplivi celinskega podnebja najbolj izraziti, imajo
največjo povprečno letno temperaturno amplitudo pri nas. Ugotovljena zmerna (blaga) stopnja
celinskih potez temperaturnega režima v Prekmurju in drugje na vzhodu Slovenije v zadnjih
desetletjih še slabi. To nam lepo pokaže primerjava povprečnih letnih temperaturnih amplitud
med obdobjem 1961–1990. Sprememba povprečne letne temperaturne amplitude je posledica
spreminjanja povprečnih temperatur najhladnejšega meseca (večinoma januar) in
najtoplejšega meseca (večinoma julij) (Ogrin, 2009).
Slika 10: Območje porečja Mure – povprečna letna temperatura zraka za obdobje 1971–2000

Slika 10 prikazuje prostorsko razporeditev letne temperature zraka v obdobju od 1971 do
2000. V zgornjem delu obravnavanega območja je povprečna letna temperatura nižja od
nižinskega predela v spodnjem delu.
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4.3.2. Padavine
Severovzhodni predeli Slovenije se uvrščajo med najmanj namočene pokrajine, saj se letna
količina padavin giblje med 800 do 1000 mm in se zmanjšujejo s približevanjem madžarski
meji. Padavine padejo v nekaj več kot 100 dneh, če upoštevamo dneve, ko pade vsaj 1 mm
padavin, teh dni pa je v Pomurju okoli 90 (drugod po državi do 160).
Značilnost količine padavin je tudi v njihovi spremenljivosti. Razlike v namočenosti letnih
časov so največje prav v Pomurju. Največ padavin pade poleti (36 %), najmanj pa pozimi (16
%), s 24 % padavin sta približno izenačeni pomlad in jesen. Prvi padavinski višek se pojavi
poleti, julija ali avgusta, drugi pa novembra. Poletni višek je posledica pomikanja poti
vremenskih front proti severu. Pri potovanju severno od Alp preko srednje Evrope proti
vzhodu sprožijo na severovzhodu države nastanek ploh in neviht, ki jih pogosto spremlja toča.
Nevihte so najpogostejše julija, v povprečju nastopijo vsak tretji dan, nekatere tudi v obliki
nevihtnih neurij, ki lahko povzročijo veliko škode. V nasprotju s poletjem je zimski letni čas z
najmanjšo količino padavin preko leta. Pozimi vztraja hladen in suh polarni celinski zrak.
Padavinski nižek se prvič pojavi januarja ali februarja, drugi pa oktobra (Slovenija. Pokrajine
in ljudje, 1998; Ogrin, 2009).
Odstopanja od povprečnih letnih padavin so precejšnja že pri primerjavi nekega manjšega
območja. V Slovenskih goricah prihaja do sprememb v količini padavin med privetrnimi
slemeni, ki dobijo nad 900 mm padavin in zatišnimi dolinami, ki prejmejo manj kot 900 mm
padavin. Na območju Radgonsko-Kapelskih goric pade od maja do septembra do 55 % letne
vsote količine padavin. Tudi na ravninskem delu Pomurja prihaja do sprememb v količini
padavin. Na Apaškem polju pade nekaj nad 900 mm, v vzhodnem delu Dolinskega pa le še
dobrih 800 mm padavin. Za Mursko ravan je značilna nestalnost padavin, zato suše tod niso
presenetljiv pojav. Značilnost Murske ravni je tudi pogosta megla. Tudi ta pojav se na
različnih lokacijah pojavlja različno dolgo. V Gornji Radgoni se v povprečju pojavlja 94 dni
na leto, v Murski Soboti okoli 70 dni. Različna je tudi debelina snežne odeje. Število dni s
snežno odejo nad 10 cm se v Slovenskih goricah giblje med 50 in 64 dni, na Murski ravni pa
okoli 25 dni letno, kjer sneg najhitreje skopni (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998).
Zmerno celinsko podnebje sovpada z zmernim celinskim (subkontinetalnim) padavinskim
režimom z največ padavinami poleti, opazno pa je tudi povečanje jesenskih padavin. Po
meteoroloških podatkih za Mursko Soboto in Lendavo v obdobju 1991–2005 naraščanje
jesenskih padavin in upadanje poletnih pomeni, da padavine na severovzhodu Slovenije
izgubljajo celinski značaj.
Razporeditev padavin je ključnega pomena za oskrbo z vodo, po letnih časih pa predvsem za
kmetijstvo, saj rastline največ vode potrebujejo v vegetacijskem obdobju, torej od aprila do
septembra, ko se izločita manj kot 2/3 letne količine padavin. Nevarni nalivi lahko razmočijo
zemljo, posledično pa sprožijo zemeljske plazove. Obilne padavine pa lahko povzročajo tudi
poplave. Še posebej ogrožena so območja ob vodotokih, ki poplavijo širše ali ožje poplavno
območje (Geografski atlas Slovenije, 1998). Med padavinami največ škode lahko povzroči
toča. Zlasti so izpostavljene kmetijske kulture na obsežnih poljih na Murski ravni, v
Slovenskih goricah pa vinogradi. Toča v Slovenskih goricah je pogostejša po slemenih in na
privetrnih pobočjih, redkejša pa v dolinah. Vsakršna ujma ali vsakršna neenakomerna
razporeditev padavin preko leta pa je lahko usodna tudi za naravno vegetacijo (Slovenija.
Pokrajine in ljudje, 1998).
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Slika 11: Območje porečja Mure – povprečne letne vsote korigiranih padavin za obdobje
1971–2000

Slika povprečne letne vsote korigiranih padavin za obdobje 1971–2000 prikazuje prostorsko
razporeditev padavin. Zahodni in jugozahodni del porečja prejmeta od 900 do 1000 mm,
severni in severovzhodni del pa od 800 do 900 mm padavin. Da potrdimo odstopanja v prejeti
količini padavin med ravninskim in gričevnatim svetom, nam kažeta Preglednici 4 in 5 za 30letno obdobje za izbrani meteorološki postaji.
4.3.3. Sončno obsevanje
Poleg vremena na trajanje sončnega obsevanja vplivajo številni drugi dejavniki: astronomski
(letni časi), geografski (geografska širina, relief), tip oblačnosti in pokrovnost (vegetacija,
poselitev) (Ogrin, Plut, 2009; Sončno obsevanje, 2011).
Število ur sončnega obsevanja je sorazmerno visoko. Do razlik v številu ur sončnega sevanja
prihaja na proučevanem območju med ravninami in gričevji; v slednjih je jasnih dni več kot v
nižinah in dolinah. Temu botruje lega nad inverzijskim pasom in meglenim pokrovom v
nižinah v zimskih mesecih. Po podatkih, pridobljenih iz ARSO, dobijo Obpanonske pokrajine
letno od 1800 do 2080 ur trajanja sončnega obsevanja v obdobju 1971–2000. Letna energija
sončnega obsevanja (MJ/m2) je prevladujoča na južnih, jugovzhodnim in jugozahodnih
ekspozicijah ter ravninah (Podnebne razmere v Sloveniji …, 2006; Ogrin, Plut, 2009).
Največ jasnih dni je poleti, jeseni in pozimi pa je zaradi radiacijske megle več kot 1/3 dni brez
sončnega obsevanja. V hladni polovici leta zato največ sonca posije v gričevnatem pasu,
kamor megla ne seže. Megla se pojavi tudi v topli polovici leta, a izgine kmalu po sončnem
vzhodu, ko se zrak dovolj ogreje (Ogrin, Plut, 2009; Klimatološka povprečja …, 2011).
4.3.4. Vetrovi
Vetrovnost v Sloveniji je povezana s cikloni in ciklogenezo v severnem Sredozemlju (Ogrin,
Plut, 2009). Za lokalne razmere je poleg reliefne razgibanosti pomembna tudi razporeditev
vodnih površin in dnevno ogrevanje ter ohlajanje ozračja.
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Najznačilnejša vetrova Panonskega sveta sta jugozahodnik, ki najavlja poslabšanje vremena,
in severovzhodnik, ki prinese izboljšanje vremena. Ti vetrovi s stalno smerjo lahko pihajo več
dni. V gričevjih, kjer je površje bolj razgibano, prihaja do lokalnih vetrov, ki jim pravimo
pobočni vetrovi (dolnik in gornik). Poleg lokalnih vetrov se ob posebnih vremenskih
razmerah lahko razvijejo močnejši kratkotrajni vetrovi, ki se razvijejo ob nevihtah z močnimi
sunki. Izjemoma se lahko sprevržejo v vrtinčast veter, ki ima rušilne učinke, saj lahko odkriva
strehe in lomi drevesa (Bertalanič, 2003).
4.4. Hidrografske značilnosti
V Pomurju so značilne povsod precej podobne lastnosti vodne bilance in hidrološke
značilnosti vodotokov, kar je odraz majhnih podnebnih raznolikosti in majhne reliefne
razgibanosti. Nekoliko drugačne hidrološke značilnosti odraža reka Mura, katero porečje sega
tudi izven regije. Reka Mura velja za osrednjo vodno žilo na obravnavanem porečju, ki poleg
padavin prinaša v pokrajino vodo. Količina vode v rekah pa je v največji meri odvisna od
prostorske razporeditve količine padavin po pokrajini. Najpomembnejši elementi vodne
bilance so padavine, izhlapevanje in odtok, ki odražajo značilnosti pokrajine (Frantar, 2009a).
Pomurje razpolaga z najmanjšimi količinami vode v Sloveniji. Povprečna letna vodna bilanca
kaže na skromno količino padavin (897 mm), visoko izhlapevanje (693 mm) in majhen odtok
vode (204 mm). Manj kot 900 mm padavin dobijo kraji na levem bregu Mure. Največ jih
imajo Slovenske gorice, kjer ponekod pade tudi več kot 1000 mm padavin letno. Količina
izhlapevanja v regiji ne kaže bistvenih razlik, saj je ta povsod enaka. Izhlapevanje je odvisno
od rabe tal. Največja območja izhlapevanja vode so gozdne površine. Zaradi visokega
izhlapevanja in majhne količine padavin so tu najnižji odtoki v državi. Z desnega brega Mure
odteče približno 300 mm vode, količina te pa proti vzhodu pada. Marsikje v Pomurju je
izhlapevanje celo večje kot razlika padavin in odtoka, kar je razumljivo, saj tu prevladujejo
plitvi vodonosniki (Frantar, 2009a).
Obravnavano območje pripada Črnomorskemu povodju. Znotraj območja so zastopane
različne vodne oblike – od površinskih voda (rečno omrežje, mokrišča, gramoznice, ribniki,
mrtvice) do podzemnih kopenskih voda (talna, termalna in mineralna voda). Predvsem zaradi
režima in majhne količine padavin, so na območju majhne vrednosti odtočnega količnika, saj
le redkokje presežejo 30 % (Ogrin, Plut, 2009).
4.4.1. Površinske vode
4.4.1.1.

Vodotoki

Med površinski oblikami so najpogostejši vodotoki. Struge manjših vodotokov med letom
povsem presahnejo. Glavna zbiralka teh voda je reka Mura. Njena največja stalna pritoka, ki
definirata mejo izbranega porečja, sta levi pritok Kučnica in desni pritok Ščavnica.
Pri pretokih manjših vodotokov v Pomurju imajo večji vpliv lokalne in regionalne padavine
ter izhlapevanje, medtem ko imata na pretok Mure največji vpliv taljenje snega in ledu v
Alpah (Frantar, 2009a).
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Reka Mura
Reka Mura je osrednji vodotok na obravnavanem območju. V Slovenijo priteče iz Avstrije,
kjer izvira v Nizkih Turah na nadmorski višini 1898 m. Dolžina reke na odseku notranje Mure
meri cca. 28 km. Je nižinska reka, kar dokazuje majhen strmec, ki se na slovenskem ozemlju
stalno zmanjšuje. Od Šratovcev do Gibine znaša 1,15 ‰ (Just, 2003; Novak, 2009).
Reka Mura je ena izmed najbolj vodnatih slovenskih rek. Po podatkih za obdobje 1971–2000
se srednji letni pretok giblje okoli 165 m3/s. Povirni deli Mure segajo v zasneženo in
poledenelo visokogorje, zato ima snežni rečni režim (Ogrin, Plut, 2009). Za režim Mure sta
značilna po en maksimum in minimum. Nadpovprečne vode nastopijo aprila in dosežejo
maksimum v pozni pomladi (maj). Visoke vode ostanejo do julija, ko se na večini slovenskih
rek že kažejo problemi poletnega sušnega obdobja, kar je lahko problematično z vidika
kmetijstva. Minimum nastopi v času zimskih nizkih voda (januar, februar) in je predvsem
posledica snežnega zadržka. Ta je povezan z zaledjem visokih gora, kjer se zimske padavine
nabirajo in obležijo kot sneg do pomladi. Nižek padavin sočasno sovpada z minimalno
evapotranspiracijo (Kolbezen, 1998; Ogrin, Plut, 2009). Frantar in Hrvatin (2008, str. 45) z
analizo pretočnih režimov za obdobje 1971–2000 ugotavljata, da se je zaradi podnebnih
sprememb v zadnjem času vpliv snega močno zmanjšal, vse bolj se krepijo jesenske vode,
zato Mura po novi klasifikaciji izkazuje alpski snežno-dežnim režim. Največji pretoki
nastopijo spomladi in poleti (maj–julij), oktobra pa se že nakazuje drugotni višek kot
posledica večjega deleža jesenskih padavin (Frantar, 2009a). To nam prikazuje hidrogram
reke Mure (Slika 12). Zaradi značilnosti pretokov ima reka potenciale hidroenergetskega
izkoriščanja, vendar je iz naravovarstvenih razlogov v Sloveniji za zdaj še neizkoriščena
(Ogrin, Plut, 2009; Skrbimo za porečje Mure …, 2010).
Slika 12: Hidrogram reke Mure

Vir podatkov: Arhivski hidrološki podatki …, 2012.
Spremembe podnebja se odražajo tudi na značilnostih pretokov Mure. Domnevno zaradi
energetske rabe vode Mure v sosednji Avstriji se kaže trend upadanja srednjih letnih
pretokov, kar pomeni v poprečju manj vode v reki (Frantar, 2009a).
Vodno moč Mure so nekoč izrabljali številni plavajoči mlini. Danes sta na reki le še dva
plavajoča mlina, in sicer ohranjen in obratujoč Babičev mlin v Veržeju ter na novo zgrajen
plavajoči mlin v Ižakovcih. Oba mlina sta del dragocene dediščine. Ob reki se je dodobra
razvilo in ohranilo brodarstvo. Z enega brega na drugi breg Mure se lahko prepeljemo z brodi,
ki se nahajajo v Krogu, Ižakovcih, Melincih in na Moti (Kuhar, Žajdela, 2010).
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Na obravnavanem odseku so si skozi desetletja sledili številni posegi, ki so reko Muro
urejevali, predvsem pa omejevali z namenom zmanjševanja poplav in pridobivanja primernih
kmetijskih površin. Z zgrajenimi zadrževalniki, protipoplavnimi nasipi, regulacijami ter
izgradnjo hidroelektrarn in številnih hudourniških objektov v Avstriji so Muro preoblikovali v
kanalizirano strugo. To je posledično povečalo hitrost in erozijsko moč vode ter poglobitev
struge ponekod tudi za meter. V spodnjem toku sta se zmanjšali prodonosnost in erozijska
moč, zato je začela Mura odlagati prod (Just, 2003; Kikec, 2005; Globevnik, 2009).
Urbanizacija, aglomeracije in hidrotehnični posegi v rečno mrežo so zmanjšali
vodozadrževalne sposobnosti celega območja Mure na slovenskem ozemlju. Kljub
hidrotehničnim posegom v samo reko in rabo tal, maksimalne vode še vedno povzročajo
poplave (Globevnik, 2009). Poplavna voda se razlije po ravnini in počasi odteče, za sabo pa
pusti peščeno-ilovnate naplavine (Ogrin, Plut, 2009). Visoke poplavne vode najbolj razbesnijo
in prestopijo bregove na območju regulirane Mure, medtem ko območja ob neregulirani reki,
to so tri Bistrice in Razkrižje, skoraj nikoli niso bila poplavljena. Poplave na območju
neregulirane reke je ubranil poplavni log. Na območju skrčene loke so hitro nastajala naselja,
zato so posledice poplav toliko večje. Najbolj prizadeti kraji v času največjih poplav (v letih
junij 1926 in 1935, maj 1938 in 1944, avgust 1965 in 1966, april in junij 1972 ter september
1973 in 1975) so bili Petanjci, Satahovci, Krog, Bakovci, Dokležovje, Ižakovci in Melinci.
Zadnji zelo visoki vodostaji Mure so bili leta 2005 in 2009. Regulacije in nasipi v tem
primeru niso prava rešitev. Tudi novejši načrti lokacije naselij niso primerni, saj so preblizu
reki (Firbas, 2005; Arhiv površinskih voda, 2011).
Z oddaljevanjem od avstrijske meje je vpliv človekovih posegov vse manjši. Raznolikost
strukture rečnega prostora, ki jo omogočata rečna in morfološka dinamika v poplavnem pasu
ob Muri, se povečuje od Petanjcev proti Murskemu Središču. Reka Mura z značilnim
meandriranjem, prenašanjem in odlaganjem finejših sedimentov ustvarja obsežno ravnico.
Vseskozi se ob njej se razprostira poplavni log, od Bunčanov in Bakovcev dolvodno pa so vse
pogostejše in vidne erozije brežin, mrtvice, rečni rokavi, mokrotni travniki in prodišča, ki
ustvarjajo pomembna življenjska okolja številnih ogroženih in zavarovanih rastlinskih in
živalskih vrst (Globevnik, 2007; Globevnik, 2008).
Ostali vodotoki
Nekoliko večjo vodno mrežo površinskih tekočih voda imamo na Murski ravni, a je večina
vodotokov dokaj nestalno zapolnjenih z vodo. Vodotoki v Pomurju imajo značilno panonsko
različico dežno-snežnega režima z dvema viškoma in nižkoma; zgodnjepomladanski in
poznojesenski višek ter poletni in zimski nižek (Bat, 2008). Mnogo nestalnih vodnih tokov
nima imen ali pa imajo lokalna imena. Na desnem bregu se po Radenskem polju, severno od
naselij Šratovci in Radenci, vije Radenski potok. Zaradi visoke podtalnice, številnih mrtvih
rokavov in prepredeno mrežo vodnih tokov, mu težko določimo točko izvira in izliva (Šadl,
2011).
Podobno prepreden z mrežo vodnih tokov je tudi levi breg Mure. Osrednjo pot po delu
Ravenskega vrši potok Mokoš. Izvira blizu vasi Sodišinci in nato priteče v Tišino, Tropovce,
Gradišče, Murske Črnce, Satahovce in Bakovce, kjer se izliva v Lukačev kanal, enega izmed
stranskih rokavov reke Mure. Na svoji 16,55 kilometrski poti dobi tri glavne pritoke, to so
Zglavnica (3,8 km dolžine), Rjavec (1,5 km) in Erjavec. Potok Mokoš je močno povezan s
reko Kučnico, ne samo hidrografsko, temveč tudi zgodovinsko. Po strugi sedanjega potoka
Mokoša naj bi nekoč tekla Kučnica. Oba vodotoka so v preteklosti močno spremenili, zlasti s
prekopavanjem, poglobitvami so posegli v vodni režim in na njuno preusmeritev. Danes je
potok Mokoš le občasno napolnjen z vodo in tako večji del leta spominja na suh kanal.
Vodostaj se hitro poveča le ob neurjih in ob taljenju snega (Katalinić in sod., 2006).
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Ob Muri se pogosto pojavljajo rokavi in pritoki manjših vodotokov, katerih imena nosijo v
osnovi različne oblike in manjšalnice Mure. Na osrednjem delu Murskega polja v bližini
Veržeja in Banovcev vijugasto teče studenčnica Murica ali Mürica. Njena vodna gladina je
mirna, mestoma pa se opazi šibak potočni tok. Ob visokih vodah Mure se napolni struga
Murice ali tudi Merice, ki se pojavlja južno od Gradišča, Murskih Črncev in Satahovcev in se
južno od naselja Krog blizu Kroškega jezera izliva v Mokoš.
V območje sega le majhen del Slovenskih goric, kjer je hidrografska mreža površinskih
vodotokov skromna v primerjavi z ostalim delom Slovenskih goric. Značilnost vodnega
pretoka vodotokov je v njihovem nihanju, ki ob nalivih in kopnenju snega močno narastejo,
ob suši pa nekateri celo presahnejo (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998). Med večjimi
desnimi pritoki Mure, ki odvajajo vodo iz Slovenskih goric, sta Boračevski in Orehovski
potok, ki občasno dobivata vodo tudi iz manjših pritokov. Boračevski potok izvira zahodno od
naselja Črešnjevci in se vzhodno od Radencev izliva v Muro. Orehovski potok izvira v naselju
Orehovci in se v bližini Boračeve izliva v Boračevski potok. Na območju naselij Turjanskega,
Račkega, Hrašenskega in Murskega Vrha se nahajajo izviri številnih potokov, ki se kot
nestalni vodni tokovi iz gričevja spuščajo preko terase in ravnine v Muro. Eden izmed večjih
je Hrašenski potok, ki izvira jugozahodno od naselja Hrastje-Mota. Pred izlivom v Muro
sprejema vode Matarskega potoka (Firbas, 2005; Geopedia …, 2011).
4.4.1.2.

Stoječe vode

Mrtvice
Stalni spremljevalci Mure so stranski rokavi in rečna jezera ali mrtvice. Nastajanje rokavov in
mrtvic lahko omogoča samo nižinska reka, kakršna je tudi Mura. Razlika med mrtvicami in
rokavi je v tem, da so slednji še vsaj na eni strani povezani z glavno strugo, medtem ko je pri
mrtvicah površinski tok že popolnoma odrezan (Hribar, 2010). Kjer reka še ni regulirana, je
teh mrtvic mnogo več kot na območjih, kjer so regulacije preprečile stik s stranskimi rečnimi
tokovi. Rečne mrtvice so poseben tip naravnih stoječih voda. So bogat in občutljiv vodni
sistem. Zaradi hitrega zaraščanja in zasipanja so razmeroma kratkotrajen morfološki in
hidrološki pojav (Ogrin, Plut, 2009). Čeprav so ločene od matične struge, jih pod zemljo druži
podtalnica. Visoke vode Mure poskrbijo, da dobijo mrtvice na površini občasni stik z reko, a
se tudi ta kasneje ustavi. Tako se prične mrtvica zaraščati, zakopnjevati in naposled povsem
izgine. Ker Mura stalno spreminja svoj tok, tam kjer je to mogoče, spodjeda kopnino in
ustvarja okljuke. Tako kakor na eni strani mrtvice izginjajo, spet drugje s spreminjajočimi
rečnimi tokovi nastajajo nove. Točno število mrtvic ob Muri je težko določiti, lahko pa le
predvidevamo. Domačini poznajo vsaj 40 mrtvic, ki imajo različna razpoznavna imena.
Nekatere mrtvice in mrtvi rokavi imajo celo več imen. Najbolj znana je mrtvica Zaton v
Petanjcih, a tudi ta počasi presiha. Ena najdaljših Murinih mrtvic na potoku Berek je mrtvica
Vërki berek, imenovan tudi Bobri, ki se nahaja v Bednjaju pri Dolnji Bistrici. Beseda berek
pomeni potok. Imenovan potok je ostanek stare Mure, deloma pa je tudi ostanek rečnih
rokavov (Firbas, 2005). Drugo ime za ta mrtvi rokav je Velika in Mala Kocija, na katerem
robu so danes le še skromni ostanki kolišč. Številne mrtvice se prepletajo z mrtvimi in
stranskimi rokavi Mure. Sistem mrtvih rokavov najdemo med naselij Hrastje-Mota in Bunčani
ter med Veržejem in Moto. Ena izmed mlajših mrtvic je Besnica pri Bunčanih, ki še ni
povsem ločena od matične reke, saj ob visokih vodah skoznjo teče šibak vodni tok. Med Moto
in Razkrižjem se na območju Budine nahaja sistem mrtvic in mrtvih rokavov. Znana rokava
Mure na območju Budine sta Budinska in Gosposka Mirica. Vseskozi ob Muri pa v številnih
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pramenastih tokovih potekajo stare struge Mure. Najpogostejši imeni teh tokov sta Stara Mura
in Struga (Atlas okolja, 2011; Geopedia …, 2011).
Umetna jezera
Obpanonske pokrajine niso območja nastanka naravnih jezer. Razen rečnih so vsa ostala
umetnega nastanka. Antropogena jezera je ustvaril človek za svoje potrebe. Med večjimi
vodnimi površinami so gramoznice. Na nekaterih bagrskih jezerih še vedno intenzivno kopajo
gramoz. Mnoga bagrska jezera, med katerimi prevladujejo gramozna, so opuščena ali v fazi
opuščanja in tako dobivajo naravno podobo. Umetne stoječe vode omogočajo življenjski
prostor izginulih, osušenih mrtvic in rokavov ali pa jih nadomeščajo tam, kjer jih reka zaradi
regulacij ne more na novo ustvariti. Poplavni log omogoča poraščanje vodnega in
močvirskega rastlinstva, obenem pa te stoječe površine privabijo mnoge živali, zlasti ptice.
Gramozne jame so izkoriščena tudi za druge namene, največ za ribogojstvo, ribolov in tudi
športni lov. So tudi prostor za rekreacijo in omogočajo vodne športe (Firbas, 2005). Med
majhne, navadno močno zaraščene stoječe površinske vode, prištevamo tudi mlake. Te vodne
površine nimajo pretoka in se napajajo bodisi iz podtalnice ali s padavinami (Geografski
terminološki slovar, 2005). Primere takšnih mlak imamo v bližini naselij Tišina in Črna mlaka
pri Šratovcih.
Ravnina ob Muri, konkretno poplavni svet, je jezersko neprimerljivo bogatejša od bližnjega
gričevja, kjer ni večjih sledi jezerskih površin. Koliko tovrstnih stoječih voda se nahaja ob
Muri in tudi več 10 km vstran, lahko le ugibamo. Zahodno od Murskih Petrovcev tik ob
avstrijsko-slovenski meji se nahaja gramoznica Murskopetrovsko jezero. Zaradi prenehanja
izkopavanja gramoza izpred dobrih 40 let, je gramoznica opuščena. Obdajajo jo sestoji jelš,
vrb in robinije, ki mejijo na poplavni log. Danes na njej domujejo labodi, obrežja pa so
idealna lokacija žabjih drstišč. Podobno opuščene so gramoznice, ki se nahajajo
severozahodno od vasi Gornji Petanjci, severovzhodno od Radencev in severno od naselja
Tišina. Naslednja gramoznica je Kroško jezero, ki leži južno od naselja Krog. Jezero obdajajo
sestoji robinije in travnata vegetacija. V neposredni bližini gramoznega jezera se nahajata še
manjši ribnik in park, ki privabljata ljudi v naravo. Na obronkih poplavnega gozda, južno od
naselja Bakovci leži sedem jezer. Bakovska jezera so nastala v opuščenih gramoznicah, v
katerih so pred 40 leti prenehali kopati gramoz. Danes so zanimive za ribolov in rekreacijo. V
poplavnem pasu južno od Dokležovja se nahaja manjši ribnik Taškal, ki ga v največji meri
obdajajo jelševi logovi. Nekaj metrov vstran se nahajata dva bajerja. Prvo, imenovano
Dokležovsko jezero, je nastalo v opuščeni gramozni jami in je danes bogato z različnimi
ribjimi vrstami. Brežine jezera so pretežno gole. Tik ob imenovanem jezeru leži še eno jezero,
iz katerega gramoz še vedno kopajo. Severno od naselja Hrastje-Mota se nahaja pet ribnikov z
obdajajočimi manjšimi stoječimi vodami. Območje okrog ribnikov je poraslo s travniki, ki
proti Muri prehajajo v močvirnato vegetacijo. V poplavnem pasu severozahodno od Krapja
leži velika gramoznica, kjer še vedno poteka intenzivno izkopavanje gramoza. Krapenski
bajer je nastal iz treh gramoznih jam, ki so se združile z izkopavanjem gramoza. Obdajajo jih
travniki in njive. Vzhodno od naselja Mota se lahko ozremo na tri Gezove ribnike. Nekoč so v
njih kopali gramoz, danes pa so to komercialni ribniki, v katerih gojijo ribe in tako omogočajo
ribolov. Obdajajo jih travniki, njive in poplavni log. V bližini Razkrižja se nahajajo opuščene
gramoznice, ki predstavljajo pomemben vodni in obvodni ekosistem (Firbas, 2005).
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4.4.2. Podzemne vode
Med precej zapletene dele naravnega vodnega krogotoka sodi podzemna voda, katere zaloge
so v Pomurju zelo skromne. Njena prostornina močno presega prostornino vodnih teles na
površju (Čehić, 2007).
4.4.2.1.

Vodonosniki

Med rezervoarje podzemne vode, ki so pomemben vir oskrbe z vodo, štejemo vodonosnike.
To so prepustni sloji kamnin, v katerih se pretaka in nabira podzemna voda (Čehić, 2007;
Geografija, 2001).
Na obravnavanem območju sta značilna dva tipa podtalne vode v vodonosnikih. V različnih
globinah se pojavljajo plasti različnih kamnin terciarne in kvartarne starosti. Vodonosnik z
medzrnsko poroznostjo prevladuje na Prekmurskem, osrednjem in spodnjem delu Murskega
polja, v obliki majhnih otokov pa se pojavlja tudi na pleistocenski terasi na obrobju Vzhodnih
Slovenskih goric. Drug tip vodonosnika predstavljajo plasti z medzrnsko ali razpoklinsko
poroznostjo majhne izdatnosti v Vzhodnih Slovenskih goricah in delno v zgornjem ter
osrednjem delu Murskega polja. Te kamnine lahko zadržijo le manjše količine padavin, zato
so izviri večinoma manj vodnati in pogosto presahnejo. V dolinah in grapah manjših
vodotokov se nahajajo slabo porozne sedimentne kamnine, katerih debelina ne omogoča
akumulacije večje količine podzemne vode. V globljih sedimentih in predterciarni podlagi se
nahaja še termalni vodonosnik. Ta leži pod debelimi krovnimi plastmi ali pod drugimi zgoraj
ležečimi vodonosniki ( Brečko Grubar, 2009; Poročilo o kakovosti podzemne vode …, 2010).
Ravnica ob Muri, ki jo reka deli na Mursko in Prekmursko polje, je naš največji vodonosnik.
Zanj je značilna razmeroma plitva ravninska prodno-peščena aluvialna zapolnitev tektonske
udorine ob Muri. V njem so akumulirane velike količine vode s počasnim pretakanjem.
Vodonosnik se napaja pretežno preko padavin in delno s ponikanjem potokov, ki pritečejo na
ravnico, ter s podzemnim dotokom iz Avstrije na levem bregu Mure. Gladina podzemne vode
ima skromne samočistilne sposobnosti, saj se ta nahaja v globini 2 do 4 metre. Mura gladino
podzemne vode stalno vzdržuje, jo delno napaja in drenira. Podzemna voda in Mura tečeta
vzporedno.
Drug tip vodonosnika so plasti z medzrnsko ali razpoklinsko poroznostjo majhne izdatnosti,
ki tvorijo neznačilne vodonosnike z lokalnimi in omejenimi viri podzemne vode. Te so
značilne tudi za Radgonsko-Kapelske gorice in skoraj celotno Radensko polje, kjer obsežen
vodonosnik leži takoj pod tankim pokrovom (ARSO, 2011). Rob ravnice ob terciarnem
gričevju gradi delno zameljen prod. Amplituda globine do podzemne vode na murski terasi
znaša od 0,2 do 2,2 metra, na pleistocenski terasi pri naselju Hrastje-Mota pa več kot 4,8
metra. Vodonosnik terase napajajo padavine, vodotoki iz pleistocenske terase, občasno pa tudi
Mura (Bat, Uhan, 2004).
Pri oskrbi prebivalstva Slovenije s pitno vodo obstaja že tradicionalna navezanost na
izkoriščanje podzemnih vodnih virov. Podzemni vodonosniki so poleg pitne vode še viri
tehnološke, namakalne, mineralne in termalne vode (Čehić, 2007). Poleg tega podzemna voda
preko izvirov vzdržuje bazni vodni tok rek in potokov v sušnih obdobjih (Uhan, Krajnc,
2003).
4.4.2.2.

Termalna in mineralna voda

Z globljimi sloji in počasnejšim pretakanjem podzemne vode ter s karakterističnimi
litološkimi in tektonskimi razmerami je na območju pomemben pojav geotermalnih sistemov
(Čehić, 2007). Pomurje je dežela številnih naravnih vrelcev. Po nastanku, fizikalnih in
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kemičnih lastnostih ločimo termalne izvire, termomineralne izvire in mineralne vrelce
(Nosan, 1973). Mnogi termomineralni in mineralni vrelci imajo zdravilne učinke, na osnovi
katerih so nastali kompleksi zdraviliškega turizma, kot sta Zdravilišče Radenci in Terme
Banovci. Vodo mineralnih vrelcev so ljudje najprej začeli uporabljati kot vir osvežujoče pitne
vode, kasneje pa so nastali industrijski obrati z masovnim polnjenjem in prodajo za široko
potrošnjo, med katerimi je tudi podjetje Radenska d.d. Radenci (Bagar, Povše, 2005; Pomurje.
Dežela s panonsko dušo, 2010).
Na obrobju Prekmurja in v Slovenskih goricah se pojavljajo mineralni vrelci. Večina vrelcev
na območju se nahaja v ravninskem delu. Mineralne vode so pravzaprav površinski izviri
termomineralnih voda. Tektonski prelomi in prečne razpoke, nastale v geološki preteklosti, so
omogočili dotekanje vode iz Zemljine notranjosti na površje. Med pomembna, geološko in
hidrološko raziskana območja mineralne vode sodijo območja Radencev, Boračeve in
Petanjcev. Na omenjenih območjih so bile od konca 19. stoletja do danes izvrtane številne
vrtine. Razpon vodonosnih plasti je zelo širok, od nekaj 6 do več kot 700 m. Najgloblje
izvrtana vrtina T-1 je v globini 780 metrov in se nahaja v bližini Boračeve. Mineralne vode na
severovzhodu države predstavljajo eno največjih anomalij temperatur v globinah Zemlje. V
okolici Radencev so bile v globini od 300 do 600 m izmerjene temperature mineralne vode od
30 do 40 °C. Temperatura vode se zaradi majhnih količin in počasnega toka (največ nekaj 10
l/min) v globljih poroznih peščenih plasteh mlajšega terciarja, na stiku s paleozojskimi
kamninami na poti k površju ob prelomih ohladi in tako prevzame srednjo letno temperaturo
okolice. Ob prelomih izhajajo večje količine CO2 in raznih rudnin, zlasti železa. Z nadaljnjimi
raziskavami so odkrili vodonosne plasti termalne vode tudi v smeri proti Šratovcem,
Orehovcem in Rihtarovcem (Nosan, 1973; Bat, Uhan, 2004; Bagar Povše, 2005).
Na območju okolice Radencev je znana radenska pot Med vrelci življenja, kjer si lahko
ogledamo več vrelcev. Med njimi so znameniti Zdravilni vrelec, Petanjski vrelec, Železni
vrelec, Petanjski-Železni vrelec, Zemljičev vrelec v Boračevi, do katerega pridemo po
Slatinski cesti, Ožekov vrelec, vrelec pri cerkvi Sv. Cirila in Metoda v Radencih, polnilnica
Radenska v smeri naselja Boračeva, Železni vrelec in drugi (Bagar Povše, 2005). Dokaz
izvirov CO2 je mofeta v Rihtarovcih ter vrtine mineralnih vrelcev v naseljih Turjanci in
Hrastje-Mota (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, 2004; Lapajne, 2006). Poleg
imenovanih vrelcev se v bližini širšega območja Radencev ter bližnjih Slovenskih goricah
nahajajo tudi drugi vrelci, širši javnosti manj znani, a prav gotovo poznani med domačini in
ostalimi poznavalci.
Drug tip so izviri termomineralnih voda. Najpogostejši so na obrobju večjih, geološko mladih
sedimentnih bazenov, kakršne značilnosti ima obrobje Panonske kotline. V okolici Radencev
je bila v globini 350 do 400 m najdena termomineralna voda s temperaturo 35 do 40 °C.
Termomineralno vodo so odkrili tudi v Banovcih, na katero so naleteli pri iskanju nafte.
Termonineralna voda v Banovcih izvira iz globine 1700 m in ima temperaturo od 50 do 70 °C
v kateri sta prisotna tudi nafta in parafin. Na osnovi geotermalnega potenciala so se razvile
Terme Banovci. (Žlebnik, 1987; Bat, Uhan, 2004; Pomurje. Dežela s panonsko dušo, 2010).
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Slika 13: Železni vrelec v Radencih

Slika 14: Vrtina v Turjancih

Avtorica: Sandra Pučko, 2012.

Avtorica: Sandra Pučko, 2012.

4.4.3. Mokrišča
Območje poplavne ravnice Mure z logi in mokrotnimi travniki zaradi pomembnosti po
ekoloških, botaničnih, zooloških in hidroloških merilih izpolnjuje pogoje mokrišč in je
predlagano za uvrstitev na mednarodni seznam t.i. ramsarskih lokalitet. Mokriča ob Muri so
naravna dobrina z izjemnim ekološkim, ekonomskim, kulturnim, znanstvenim in
rekreacijskim pomenom in bi bila z izgubo nenadomestljiva (Beltram, 2005).
Slika 15: Značilna mokrišča ob reki Muri v bližini Razkrižja

Avtorica: Sandra Pučko, 2011.
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4.5. Pedološke značilnosti
Prsti na območju porečja odlikuje velika pestrost, saj se menjavajo že na kratke razdalje.
Nastanek prsti na proučevanem območju je tesno povezan z ostalimi naravnimi prvinami,
zlasti s kamninsko podlago, reliefom in vodnimi razmerami, v poznejših stopnjah razvoja
prsti pa so vse pomembnejši še drugi pedogenetski dejavniki, in sicer podnebje, rastlinstvo in
živalstvo, ne nazadnje pa tudi človek (Geografski atlas Slovenije, 1998; Slovenija. Pokrajine
in ljudje, 1998; Urbanc, 2002).
Posledično so se zaradi prepletanja različnih pedogenetskih dejavnikov oblikovali različni tipi
prsti.
Prostorske značilnosti prsti so na obravnavanem območju zasnovane po prevladujočem
pomenu reliefa in kamninske podlage. Zaradi različnih pedogenetskih dejavnikov so ti
prostorski pogledi močno posplošeni. Zato po Lovrenčaku (Geografija Slovenije, 1998) v
splošnem ločimo prsti nižin, dolin, podolij in kotlin ter prsti vzpetega sveta. Matična podlaga
pa je nadaljnje izhodišče za delitev prsti vzpetega sveta na mehkih karbonatnih kamninah in
na nekarbonatnih kamninah, prsti v nižinskem svetu pa na prsti na produ in pesku ter prsti na
ilovici in glini (Stritar, 1990).
Skoraj celotno območje pokrivajo nekarbonatne kamnine, v katerih prevladujejo kremen in
različni silikatni minerali. Zaradi neprepustne podlage večji del padavinske vode odteka po
površini ali skozi prst, pogosto pa voda v prsti tudi zastaja. Prav zato so prsti na nekarbonatni
podlagi bolj kisle. Majhen del Slovenskih goric leži na mešani karbonatno-nekarbonatni
podlagi, kjer so se razvile prsti z bazično ali nevtralno reakcijo (Ogrin, Plut, 2009).
Na nastanek prsti na obravnavanem območju imajo pomembno vlogo tudi vodne razmere.
Zato ločimo avtomorfne in hidromorfne prsti. Kadar razvoj prsti poteka pod vplivom
podtalnice, poplavne vode oziroma zastajajoče padavinske vode, govorimo o hidromorfnih
prsteh. Najdemo jih v vzpetem svetu in na prodnih rečnih terasah. Kadar pa je prst odcedna in
se voda v njej ne zadržuje, pa govorimo o avtomorfnih prsteh. Te so razširjene na poplavni
ravnici na dnu rečne doline ter na nepropustni ilovnati podlagi gričevnatega sveta (Ogrin,
Plut, 2009).
Prsti na vzpetem svetu so zaradi večjih naklonov pobočij in posledično zaradi večje erozije in
denudacije plitvejše in bolj skeletne. Zato lahko pogosto opazimo, da so predvsem prisojna
pobočja preoblikovana v kulturne terase. Z ureditvijo kulturnih teras so močno omilili erozijo
prsti, saj se voda po terasah preliva počasi, na njih se umirja, pa tudi rodovitne prsti ne odnaša
več. Tudi v tleh se uskladišči znatno več padavin, s tem pa se zmanjša nevarnost suš.
Del Radgonsko-Kapelskih goric gradijo mehke karbonatne kamnine (lapor, peščenjak, pesek).
Te kamnine so neodporne proti eroziji in hitro preperevajo. Na tej matični podlagi je nastala
evtrična rjava prst, ki je zelo rodovitna in primerna za kmetijsko obdelavo. Reakcija prsti je
nevtralno do alkalna, nasičenost z bazami je 50 % in pogosto vsebuje veliko apna. Na
lapornatih prisojnih pobočjih je človek z intenzivnim obdelovanjem oziroma globokim
oranjem preoblikoval prsti in tako je nastala rigolana prst ali rigosol. Gre za antropogeno prst.
V termalnem pasu je primerna za gojenje vinske trte in sadnega drevja. Te prsti so zračne,
drobljive in prepustne. Rigosoli imajo glinasto ilovnato teksturo, malo organske snovi, nad 50
% nasičenost z bazami, reakcija pa je nevtralna do srednje kisla (Ogrin, Plut,2009).
Večji del gričevnatega sveta gradijo prsti na nekarbonatnih kamninah. Na kremenovem pesku
Slovenskih goric so nastale distrične (kisle) rjave prsti. Nizek pH in pomanjkanje hranil večini
kulturnih rastlin otežuje rast. Zato na položnejših pobočjih prevladujejo travniki in pašniki, le
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redko se pojavijo njive, na strmejših pobočjih pa uspevajo kisloljubne gozdne združbe.
Nasičenost z bazami je manjša od 50 %, reakcija pa je kisla (Ogrin, Plut, 2009).
Razvoj prsti v nižinah je drugačen kot v gričevnatem svetu. Na nastanek prsti v nižinskem
svetu imajo poleg kamninske podlage pomembno vlogo tudi vodne razmere. Hidromorfne
prsti so nastale na glinastih in ilovnatih usedlinah, avtomorfne pa predvsem na prodnih in
peščenih sedimentih. Praviloma so prsti v nižinskem svetu debelejše in važnejše od prsti v
gričevjih in so zato primernejše za kmetijsko rabo tal.
Na nastanek prsti na Murski ravni je imela pomembno vlogo reka Mura. V pleistocenu in
holocenu je nasula peščeno-prodnate nanose, ki so se pomešali s peščenimi, ilovnatimi in
glinastimi nanosi z bližnjih gričevij (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998). Na mladih rečnih
usedlinah proda in peska so nastale obrečne prsti, katerih razvoj lahko delno poteka pod
vplivom talne in poplavne vode. Te prsti so slabo razvite in vsebujejo le malo organskih
snovi. Kotanje in rokave Mure na teh prsteh porašča obrečno grmovje in drevje (vrbe, topoli,
jelše), kjer pa je sloj humusa debelejši, pa so njive (Slovenija. Pokrajina in ljudje, 1998;
Ogrin, Plut, 2009).
Na nekarbonatnem (silikatnem) produ in pesku na Ravenskem in Dolinskem ob Muri so
nastali distrične rjave prsti. Čeprav so te prsti kisle, slabo nasičene z bazami in z malo hranili,
so z gnojenjem in smotrnim obdelovanjem primerne za poljedelstvo (Ogrin, Plut, 2009).
Na ilovici in glini, ki pokrivata Mursko ravan, so nastale obrečne prsti, oglejene prsti in
psevdogleji (Ogrin, Plut, 2009). Obrečne prsti so mlade in so neprestano pod vplivom
premikajoče se vode in dvignjene podtalnice, zato lahko pride do procesa oglejevanja.
Pojavljajo se v ob manjših rekah in potokih, ki tečejo znotraj obravnavanega območja. Imajo
lahko zelo veliko humusa, so primerno zračne, z dobrimi fizikalnimi in kemičnimi lastnostmi
ter precej globoke. Na bolj vlažnih prsteh jih poraščajo travniki in vlagoljubna drevesa (vrbe,
jelše, topoli, jeseni, hrasti), kjer pa so bolj sušne, so primerne za gojenje kulturnih rastlin. Na
območju se pojavlja tudi oglejena prst. Nastajajo na izrazito ravnem reliefu, še pogosteje v
konkavnih oblikah, kamor pogosto seže talna voda. Videz pokrajine je močviren, mokrotnost
pa dodatno povzročajo poplave. Oglejene prsti nastanejo zaradi stalnega zadrževanja talne
vode v spodnjem delu profila. Vlažne razmere pa so neugodne za gojenje kulturnih rastlin,
zato so v preteklosti začeli z osuševalnimi procesi, ki pa so povzročili več škode kot koristi.
Kljub temu najdemo ob Muri v njenem spodnjem toku vlagoljubne travnike in močvirski
gozd, zlasti jelšev, ki se meša z vrbami, hrastom dobom in bresti. Različica oglejene prsti je
tudi hipoglej, pri katerem poteka oglejevanje pod vplivom talne vode (Repe, 2010). Hipoglej
se nahaja na majhnem območju blizu naselja Krapje (Slika 17).
Na glinasto-ilovnatih pleistocenskih terasah in spodnjih položnejših delih pobočij Slovenskih
goric, ki jih gradijo neprepustne usedline, prihaja do zastajanja deževnice. To pa je razlog za
nastanek evtričnih in distričnih psevdoglejev. Ta tip prsti se ob suši močno izsuši in razpoka,
ob obilnejših padavinah pa se voda zadržuje v zgornjih plasteh. Psevdogleji so v mokri fazi
zelo občutljivi na delovanje človeka (zbijanje), na pobočjih pa jih ogroža vodna erozija prsti.
Za kmetijstvo so manj primerni, saj so suhi psevdogleji zelo trdi, mokri pa mazavi. Na terasah
iz gline in na spodnjih delih položnih pobočij se nahaja pobočni psevdoglej, na pleistocenskih
terasah, ki obrobljajo gorice, in ravnini pa ravninski psevdoglej. Na teh prsteh zasledimo
njive, še več je travnikov (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998; Repe, 2010).
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Slika 16: Posplošena klasifikacija prsti na območju porečja Mure po prevladujočih naravnih
pedogenetskih dejavnikih: reliefu, kamninski podlagi in vodnih razmerah

Opomba: prsti na ilovici in glini se nahajajo tudi v delu Radgonsko-Kapelskih goric.
Vir podatkov: Geografija Slovenije, 1998, str. 174–182.
Slovenska klasifikacija zaradi vpliva človekove aktivnosti posebej loči avtomorfne
antropogene prsti (rigolane in vrtne prsti), tehnogene in hidromorfne antropogene prsti
(hidromeliorirana prst), ki se prav tako pojavljajo na izbranem območju (Ogrin, Plut, 2009;
Blaž, 2010).
Slika 17: Območje porečja Mure – prsti

Vir: Geopedia …, 2011.
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4.6. Rastlinstvo in živalstvo
Na obravnavanem območju zaradi specifičnih subpanonskih potez kot so podnebje, relief,
kamninska sestava, prst in vodne razmere prevladujejo značilne živalske in rastlinske vrste
(Bakan, 2006). S kombiniranjem biomske ter fito- in zoogeografske členitve, spada
obravnavano območje v obpanonsko življenjsko okolje. Območje je del dveh biomov, to je
bioma evropskih listnatih gozdov in bioma južnoevropskih listnatih gozdov poplavnega tipa.
Glede na ozemeljsko vezanost živalskih vrst je območje vključeno v predalpsko-subpanonsko
območje (Ogrin, Plut, 2009).
Proučevano območje je eden najbogatejših in redkih primerov v Sloveniji, saj nikjer drugje ne
najdemo ekološke danosti v tako velikem obsegu oziroma pestri sestavi rastlin, živali in
habitatnih tipov kot prav tukaj. Še posebej velja izpostaviti poplavni pas ob Muri, ki je kljub
nenehnemu siromašenju še vedno pravi raj biotske raznovrstnosti (Goršak, Bakan, 2003).
Flora in favna ustvarjata značilne habitate. »Habitat ali življenjski prostor je s specifičnimi
neživimi in živimi dejavniki opredeljen prostor vrste oziroma geografsko opredeljen prostor
osebka ali populacije vrste« (Strategija ohranjanja …, 2002, str. 78). Značilni habitatni tipi na
obravnavanem območju so vodovja, travišča, gozdovi, močvirja in kulturna krajina (Bakan,
2006).
Zaradi preglednosti in specifičnih značilnosti so rastlinske in živalske vrste prikazane v
značilnem habitatnem tipu.
4.6.1. Rastlinstvo
Rastlinstvo pomeni enega najznačilnejših elementov t.i. naravnega okolja, ki je osnovnega
pomena za naravo in razporeditev flore. Rastlinstvo je močno povezano z naravnimi pa tudi
družbenimi dejavniki, ki določajo značilnosti habitatov.
Oris rastlinske odeje te panonske pokrajine je zelo slikovit. Prvotno je skoraj celotno ozemlje
poraščal gozd. Z izsekavanjem in uničevanjem gozdnih površin so nastali številni drugotni
ekosistemi, kot so kmetijske površine (njive, travniki, vinogradi, sadovnjaki in drugo), urbane
površine (naselja), umetni vodni ekosistemi (akumulacije, ribniki) in drugo (drevesni parki).
Severovzhodni del Slovenije velja v primerjavi z ostalim delom države za najmanj poraščen z
gozdom, zato prevladuje sekundarno življenjsko okolje flore in favne. Poleg naravne
vegetacije so na območju v veliki meri zastopane kulturne rastline, ki jih je začel človek gojiti
za lastne potrebe.
Na obravnavanem območju prevladujejo listnati gozdovi, le v gričevnatem pasu se pojavljajo
mešani gozdni sestoji. V največji meri ob reki Muri uspevajo značilni poplavni in vlažni
listnati gozdovi (Ogrin, Plut, 2009). Ponekod je poplavni gozd v veliki meri skrčen na račun
obdelovalnih površin, a so se kljub temu prepustili bolj ali manj periodičnemu poplavljanju in
nemotenemu gibanju podtalnice. V preteklosti je bila poplavna okolica ob Muri v celoti
porasla z jelševim gozdom, nadaljnja naravna stopnja razvoja obrečne gozdne vegetacije se
nato prelevi v dobove gozdove, ki jih človek močni izkrči, ti pa preidejo v gozdove vrbovja in
črne jelše (Goršak, Bakan, 2003). Kljub vnašanju neavtohtonih vrst v pokrajino (robinija,
hibridi topolov, ameriški jesen), so se do danes ob Muri uspeli ohraniti značilni gozdovi in so
prava redkost ne samo v slovenskem, temveč tudi v srednjeevropskem merilu (Žagar, 2002).
Tudi iglastih gozdov prvotno ni bilo. Človek je zaradi lesa zasadil smreko, ki se je v pasu ob
reki Muri dobro prilagodila in ujela v sestoju doba (Bakan, 2006).
Obrežni pas Mure poraščajo vrbe in topoli. Od najznačilnejših vrst vrb prevladuje združba
bele vrbe (Saalicetum albae). Zeliščni sloj bele in krhke vrbe gradijo plezajoča lakota, orjaška
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zlata rozga, velika kopriva, navadni gabez, spomladanska lopatica, mali zvonček, veliki
nadlišček, gozdna zvezdica in druge (Žagar, 2002). Nekoliko višje se že pojavlja združba
bresta in jesena, med invazivkami se pridružuje tudi robinija. Občasno poplavljene predele ob
Muri na evtričnih rjavih prsteh, predvsem na vlažnih do močvirnatih tleh, z bujno in raznoliko
podrastjo, porašča gozd doba in belega gabra. Grmovno plast sestavljajo čremsa, navadni
gaber, poljski brest, maklen, navadna leska in druge. V zeliščni plasti se zgodaj spomladi
pojavljajo mali zvonček, votli petelinček in spomladanska lopatica, kasneje pa še plezajoča
lakota, gorska rumenka, navadna sretena in druge. Med redkimi in ogroženimi vrstami pa
velja posebej izpostaviti drobnocvetno torilnico (Omphalodes scorpiodes), širokolistno
močvirnico (Echinocereus scheeri) in nožničavo pasjo čebulico (Gagea spathacea) (Žagar, 2002;
Bakan, 2006). Na organsko obogatenih rečnih bregovih dobro uspevajo pravi sestoji črnega
bezga (Sambucus nigra). V zadnjem času se ob robovih belogabrovih gozdov pojavljajo
ambrozija, nebine, sirska svilnica, topinambur, sibirska krvomočnica, nitasti jetičnik, katerih
razmah šele pričakujemo (Goršak, Bakan, 2003). V severnem delu Radenskega polja uspeva
značilna združba navadnega gabra in borovnice (Vaccinio myrtilli-Carpinetum betuli)
(Marinček, Čarni, 2002). V poplavnem pasu in depresijah, kjer zastaja padavinska in talna
voda, se med močvirskimi gozdovi pojavljajo jelševi gozdovi (Čarni in sod., 2007).
V omenjenih gozdnih združbah je zeliščna plast zelo bogata. V logovih vzdolž celotnega toka
Mure, poleg že prej naštetih, uspevajo še številne druge sencoljubne vrste: čemaž, penuša
nedotika in grenka penuša, zlatičnata in podlesna vetrnica, navadna pižmica, navadni pljučnik,
kopitnik, navadna polžarka, spiralastolistični vraničnik, pegasti kačnik, volčja jagoda in
druge. Pri Veržeju uspevata tudi zanimiva navadna peruša in hostni teloh, ki sta ogroženi. Ob
Muri se v manjših sestojih robinije pojavlja precej redek mehkodlakavi pljučnik, ki raste v
družbi čopaste hrušice (Goršak, Bakan, 2003).
V mrtvicah ob Muri, v opuščenih gramoznicah, ribnikih, v potokih, vodnih jarkih, na obrežjih
vodotokov in zamočvirjenih mestih uspeva vodna in močvirna vegetacija. Omenimo naj le
trstičja, šaše, rogoze, lokvanje, rumeni blatnik, strelušo, šejek, loček, dresen, orešek, ježek,
porečnik, vodno škarjico in leče, med mehkolesnimi vrstami pa vrbe, topole in jelše (Seliškar,
2002).
Slika 18: Vrbe in topoli na obrežju Mure

Avtorica: Sandra Pučko, 2012.
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Gozd v gričevnatem svetu Radgonsko-Kapelskih goric je ohranjen na strmih in osojnih legah
ter na vlažnih in siromašnih tleh. Prevladujejo listnati gozdovi, med katerimi najdemo bukev,
kostanj, hrast dob in beli gaber, ob potokih in manjših vlažnih dolinah in grapah pa uspevata
jelša in vrba. V novejšem času so zasadili precej iglavcev, med katerimi prevladuje avtohtoni
rdeči bor, iz alpskega sveta pa so se pod človekovim vplivom razširili še smreka, jelka in
macesen (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998). Pretežni del gričevnatega območja na
prisojnih, srednje strmih do strmih pobočjih, v katera so mestoma vrezani globoki jarki,
porašča združba bukve in pravega kostanja, v kateri prevladujejo kisloljubne vrste (Castaneo
sativae-Fagetum). Večina čistih in redkih bukovih gozdov je spremenjena bodisi v smrekove
monokulture ali panjevce z obilno primesjo pravega kostanja, rdečega bora in gradna
(Marinček, Čarni, 2002; str. 51). Združba doba in belega gabra se je ohranila le na ilovnatih
terasah in pobočnih psevdoglejih (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998).
Pomemben habitat so travniki, zlasti vlažni in poplavni. Značilne travniške vrste, med
katerimi se mnoge pojavljajo kot redek primer, so travniška penuša, vodna in sibirska
perunika, močvirski svišč, močvirska logarica, sivi osat, navadni skutnik, majska prstasta
kukavica, navadna kukavica, navadni kačji jezik, močvirska nokota, pisana spominčica,
kopjasta čeladnica, brestovolistni oslad in mnoge druge (Vogrin, 2003; Bakan, 2006). Na
zmerno oglejenih, občasno poplavljenih tleh ali kjer je visoka talna voda, uspevajo travniki
lisičjega repa in plazeče zlatice (Ranunculo repentis-Alopecuretum pratensis) z visoko krmno
vrednostjo. Od značilnih vrst uspevajo travniški lisičji rep, plazeča zlatica in bršljanasta
grenkuljica (Seliškar, 2002). Na travnikih ob gozdnem robu, ki so občasno poplavljeni ali pod
vplivom visoke talne vode, je potrebno posebno pozornost nameniti travnikom v okolici
Veržeja, na katerih lahko najdemo peteroštevno prženko, njivsko in tenorejevo smiljko in
pravi ranjak. Zaradi krčenja prvotnih rastišč, krčenja travnikov in pretiranega trganja je posebej
ogrožena populacija belih narcis (Narcissus poeticus). Med ogroženimi vrstami so tudi
kukavičevke, ki so ob Muri zelo redke. V senčnih logih pri Dokležovju raste na skritih mestih
jajčastolistni muhovnik, ponekod pa lahko naletimo na rjavo gnezdovnico (Goršak, Bakan,
2003).
V času nizke vode ali na stalnih nepoplavljenih prodiščih se na reki Muri razvije prodiščna
vegetacija, ki jo sestavljajo razne vrbe, kislice in enoletnice (Bakan, 2006).
4.6.2. Živalstvo
Bogastvo živalskega sveta ne zaostaja za raznovrstnostjo rastlinstva. Zato je v nadaljevanju
prikazan pester spekter živalskih skupin, ki kaže na pomembnost ohranitve in varovanja
naravnega območja favne. Prikaz vseh živečih vrst je nemogoč, saj je živalski inventar
preobsežen, določene vrste so le slabo raziskane ali pa še neodkrite. Živali zaradi gibljivosti
tudi niso tako stalna in vidna sestavina pokrajine kot rastline (Belec, 1983; Geografija
Slovenije, 1998). To je lahko tudi razlog oteženega raziskovanja in proučevanja pri
pridobivanju podatkov o prisotnosti živalske vrste. Posamezne živalske vrste se pojavljajo na
vseh že pri rastlinstvu omenjenih življenjskih okoljih, pri čemer je potrebno poudariti, da se je
posamezna vrsta se je prilagodila specifičnemu naravnemu okolju. Za obstoj in razširjenost
živalstva je posebnega pomena rastlinstvo, ki nudi hrano in življenjski prostor (Belec, 1983;
Goršak, Bakan, 2003).
Živalski svet bogati različne habitate tako na ravninskem kot gričevnatem območju. Od vseh
življenjskih prostorov je najbogatejši in najbolj raziskan rečni prostor ob Muri, kjer je vpliv
človeka manjši oziroma najmanjši. Številni meandri, stranski rokavi, mrtvice, prodišča,
zatoki, studenčnice in poplavni logovi nudijo bivališča ter zatočišča mnogim živalskim
vrstam. Nekoliko manj raziskan je živalski svet gričevnatega območja.
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Zaradi lažje preglednosti so živalske vrste v nadaljevanju prikazane po skupinah.
Ob gramoznicah in Murinih mrtvicah je tudi življenjski prostor našli kačjega pastirja. V
širšem pasu ob reki Muri, katerih favna je razmeroma dobro raziskana, se nahaja več kot 50
vrst kačjih pastirjev, kar predstavlja več kot dve tretjini favne kačjih pastirjev v Sloveniji.
Mnogo vrst kačjih pastirjev je ogroženih, tudi poznavalci kačjih pastirjev zatrjujejo, da jih je
ob Muri vse manj. V ribogojskih gramoznicah je mogoče najti le majhno število vrst kačjih
pastirjev. Mednje sodijo modri kresničar, travniški škratec, modrozelena deva in modri
ploščec, ki veljajo za zelo prilagodljive vrste in ne terjajo posebnih ekoloških zahtev
(Bedjanič, 2002).
Tudi svet žuželk je dobro raziskan. Na bregovih čistih in hitro tekočih voda se zadržuje
majhna skupina vrbnic ali kamenjark, ki so pomemben bioindikator pri ocenjevanju kakovosti
površinskih tekočih voda. Povečana onesnaženost in različni posegi človeka v naravno okolje vse
bolj spreminjajo reko Muro in pokrajino ob njej, zato je vodni živelj posameznih vrst vrbnic
bistveno skromnejši kot je bil nekoč (Sivec, 2002). Med bogato skupino žuželk lahko
opazimo tudi svaljka (Goršak, Bakan, 2003).
Vse bolj omejena bivališča zmanjšujejo in ogrožajo kobilice. Seznam kobilic obsega nekaj
čez 50 vrst. Prilagodile so se na različne življenjske razmere. Njihova bivališča so
razdrobljena po pokrajini, zato jih najdemo na njivskih površinah, po grmiščih, ob živih
mejah, travnikih in mokriščih (Gomboc, 2002a).
Ob reki Muri in njenem zaledju je posebej bogata favna hroščev. Zlasti od Radencev do
hrvaško-madžarske meje je posebej pestra, saj je na tem območju zabeležena ogromna
številčnost hroščev. Posebne pozornosti so deležni zlasti življenjski prostori hroščev v
poplavnih dobovih gozdovih. Tudi na obrobju Slovenskih goric so pomembna nahajališča
hroščev, nekatera med njimi so občutljiva (Drovenik, Vrezec, 2002).
Posebne pozornosti je vredna pisana paleta metuljev. Najštevilčnejša favna metuljev je
ohranjena v gozdovih, vse manj pa na travnikih, ki se zaradi opuščanja živinoreje in
kmetovanja zaraščajo, preoravajo in vse bolj krčijo (Gomboc, 2002b). Med redkejšimi
metulji sta veliki spreminjavček in repkar, ki prebivata v Murinih logovih (Goršak, Bakan,
2003).
Eno najbogatejših in ohranjenih območij povodja Mure je favna rib. Med redkimi ribami velja
zlasti omeniti senčnico ali umbro (Goršak, Bakan, 2003). Na njihovo osiromašenje so najbolj
vplivale regulacije na celotnem rečnem toku ter intenzivno onesnaževanje voda, kar je
sprožilo uničenje številnih vodnih in obvodnih življenjskih prostorov ribjih vrst. Številne tuje
ribe (veliki amur, krapovci) izpodrivajo avtohtone, med njimi činkljo, kleniča, smrkeža, čepa,
upiravca in piškurja (Povž, 2002; Goršak, Bakan, 2003).
Ob Muri in na Dolinskem najdemo dvoživke. Za razliko od intenzivne kmetijske pokrajine
Dolinskega oziroma ravninskega sveta ob Muri nudi poplavni svet ob Muri ugodnejše pogoje
razmnoževanja in preživetja dvoživk. Posebej zanimive so navadna česnovka, nižinski urh,
zelena rega, zelena krastača, veliki pupek, rosnica in plavček ali barska žaba (Poboljšaj,
2002).
Najmanjša raziskanost in raznovrstnost zaznamuje plazilce. Podatki o mnogih plazilcih so še
vedno uganka in do danes niso potrjeni. Ob reki Muri in njenih rokavih med plazilci
najpogosteje najdemo belouško, ob rečnih bregovih Mure pa lahko kdaj opazujemo
močvirsko sklednico, edino samoniklo želvo. Po predvidevanjih živi ob reki tudi kobranka.
Na travnikih, v grmiščih in ob gramoznicah pogosto srečamo martinčka, na gmajnah ob Muri
tudi zelenca, v bližnjih gozdovih pa smokuljo. Na travnikih in vrtovih pa se rad skriva
breznogi kuščar (Tome, 2002).
Pestrost živalskega sveta krasijo tudi ptice. Najskrivnostnejši življenjski prostor ptic so
zagotovo mrtvice. Te vodne površine naseljujejo mlakarica, zelenonoga tukalica in njene
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skrivnostne sorodnice (Gregori, 2002). Številne jate kormoranov, labodov grbcev in rac se
zbirajo na Muri, posebej v zimskem času. Med zimskimi gosti se pojavi tudi veliko belih
čapelj, njivskih gosi, mokožev, navadnih zvoncev in belorepcev (Goršak, Bakan, 2003).
Obvodni svet v mnogih trstiščih gnezdijo rakar, trstni cvrčalec in srpična trstnica. Gnezdilka
trstišč je tudi čapljica. Na prehodu trstičja v zamočvirjene dele travnikov so svoj prostor našle
bičje trstnice in rečni cvrčalci. Najobširnejši življenjski prostor predstavlja gozd, kjer živi
večina ptic. V gozdu ob Muri, zlasti pa na visokih orjaških drevesih, gnezdi siva čaplja, ki
obiskuje bližnje in daljne ribnike tudi v Slovenskih goricah. Prvo kolonijo je osnovala na
visokem drevju pri Moti in Krapju. Tudi siva čaplja je na obravnavanem območju
ovrednotena kot naravna vrednota (Gregori, 2002; Naravne vrednote, 2011b). Mnoge ptice
gnezdijo v gozdu, hrano pa si večkrat poiščejo tudi v sosednjih habitatih. To so kanja, kragulj,
sršenar in postovka. Od nočnih ptičev so pogoste lesna sova, mala uharica, skovik in čuk.
Gozdna gnezdilka je tudi skrivnostna in močno ogrožena črna štorklja, ki jo danes zelo redko
srečamo, pogosteje je vidna šele proti jeseni. Pogoste gozdne ptice so tudi vrste detlov in žoln.
Zlasti je pomemben veliki detel, ki izdolbe dupla tudi za druge ptice in jim tako omogoča
gnezdenje. V teh duplih gnezdijo brglez, belovrati muhar, golob duplar, poljski vrabec in
druge ptice. Gnezdilke gozdov so tudi kukavica, kobilar in divja grlica, ki prezimujejo v
Afriki. V gozdovih domujejo številni ptiči pevci. Omembe vredni so kos, cikovt, črnoglavka
in drugi. Na redkih prodiščih in gramoznicah gnezdi mali deževnik. Po umiku nivoja vode, ki
se je zarezala v puhlico, nastanejo visoke stene. V rovih teh sten so si gnezdišča spletli
vodomci, čebelarji in breguljka (Gregori, 2002). Zaradi pomanjkanja naravnih habitatov so za
naselitev breguljke uredili stene antropogenega nastanka, ki pa se niso izkazale za najbolj
varna in trajna gnezdišča. Breguljke so tako pred leti gnezdile na peščenih stenah v Krogu,
kasneje pa še v Melincih. Zaradi njene ogroženosti je breguljka ovrednotena kot naravna
vrednota. (Goršak, Bakan, 2003).
Na poljih in travnikih ob Muri se vse redkeje pojavljajo prej mnogoštevilne ptice. Izjemno
redke so jerebica, poljski škrjanec in prepelica. Vlažni travniki so življenjski prostor pribe in
ogroženega kosca (Gregori, 2002). Vse redkejša zaradi propadanja visokodebelnih
sadovnjakov pa je tudi zlatovranka, ki naj bi po zadnjih opazovanjih povsem izginila iz
kulturne krajine Slovenskih goric (Monitoring populacij…, 2010). Na seznam močno
ogrožene živalske vrste sodi bela štorklja (Ciconia ciconia), ki je v naravovarstvenem pogledu
simbol človekovega sožitja z naravo in hkrati simbol Pomurja. Njihova navzočnost, kljub
uničevanju njenega življenjskega okolja oziroma spremembah obdelave travniških površin,
kaže na to, da je kmetijska raba še vedno vsaj približno sonaravna. Svoja gnezdišča je našla
na dimnikih in električnih napeljavah po vaških naseljih (Bedjanič, Urbanek, 2001; Gregori,
2002). V naseljih gnezdijo še številne druge ptice, med njimi turška grlica, navadna kavka in
sraka. Druga značilnica je kmečka lastovka, ki rada gnezdi v hlevih ali pod napušči streh
(Gregori, 2002).
Na območju kljub razdrobljenim gozdovom, prevladujoči kmetijski rabi in gosti poseljenosti,
zasledimo tudi sesalce. V gozdu domujejo gozdna voluharica, gozdna rovka in rumenogrla
miš. V poplavnih gozdovih je pogosta dimasta miš. Ob Muri domujejo tudi veliki sesalci kot
so divja svinja, navadni jelen, pridružujeta pa se jima pogostejša srna in lisica. Travniki in
obdelovalne površine pa so pogosto bivališče poljske voluharice in navadne belonoge miši. V
gričevnatih predelih najdemo tudi navadnega polha. Med sesalci so na območju zastopani še
navadni dihur, kuna belica in zlatica, velika in mala podlasica, od letečih sesalcev pa mnoge
vrste netopirjev (Kryštufek, 2002).
Med ostalimi živalskimi vrstami, ki so vezani na vodno in gozdno okolje, je pomembno
omeniti še redkega bobra in vidro. V Dolnji Bistrici lahko najdemo rakca vlaško slepo
postranico, ki pa ga ogrožata onesnaževanje ter izsuševanje mlak in jarkov. Na evtrofne vodne

39

razmere je vezana pijavka. Na območju Dolinskega živijo medicinske, žabje, ptičje in vinske
pijavke, ki so uvrščene v rdeči seznam (Goršak, Bakan, 2003).
Slika 19: Labodi v gramoznici pri Razkrižju

Avtorica: Sandra Pučko, 2012.
Slika 20: Bela štorklja gnezdi tudi v Vučji vasi

Avtorica: Sandra Pučko, 2012.
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5. STANJE OKOLJA V POREČJU MURE IN NARAVNIH OBMOČJIH
Stanje okolja je posledica številnih pritiskov na okolje, ki so odraz človekove dejavnosti.
Največkrat se kaže preko emisij snovi in energij v okolje (vode, zrak, tla) ter odpadkov.
Stanje v naravnih območjih je odvisno od vplivov iz okolice. Različni pritiski povzročajo
onesnaževanje sestavin v porečju Mure na izbranem odseku, kakor tudi v naravnih območjih.
Onesnaženost sestavin okolja je posebej prikazano pri stanju okolja v porečju, kjer se vrši in
izvira večina obremenitev in vplivajo na naravno okolje.
Stanje naravnih območij opredeljujejo najrazličnejše vrednote, ki temeljijo na ohranjanju in
zaščiti okolja ob Muri in v Radgonsko-Kapelskih goricah. Pri naravnih območjih se je
potrebno še posebej ozreti na biotsko raznovrstnost in pokrajinsko pestrost, bogat rastlinski in
živalski svet, mnoge habitatne tipe, reliefno-geološke značilnosti, pestrost vzorcev kulturnih
pokrajin in še kaj.
Pri prikazu stanja okolja so pri posameznih sestavinah uporabljeni izbrani kazalniki
sprememb stanja sestavin okolja za ključne prostorske strukture.
5.1. STANJE OKOLJA V POREČJU
5.1.1. Onesnaženost zraka
Ključne prostorske strukture, ki povzročajo večjo onesnaženost zraka na obravnavanem
območju, so promet, industrija, kurišča in nelegalna odlagališča odpadkov, v manjši meri tudi
turistična dejavnost in naselja. Na stanje ozračja vplivajo spremenljivi vremenski pojavi, ki z
viri emisij onesnažujejo ozračje. Presežene vrednosti različnih polutantov vplivajo na
kakovost zraka, ta pa vpliva na zdravje ljudi in kakovost življenja, nenazadnje tudi na ostale
okoljske sestavine. Značilen toplotni obrat v hladni polovici leta zmanjšuje samočistilne
sposobnosti. Zato je eden izmed ključnih ciljev razvoja regije prav izboljšanje kakovosti
zraka.
Znotraj območja ni merilne postaje, ki bi merila onesnaženost zraka. Najbližja merilna postaja
je postaja DMKZ Rakičan pri Murski Soboti. Vrednosti, izmerjene na merilni postaji v
Rakičanu, ne moremo posplošiti za celotno območje, so pa približen pokazatelj stanja na
obravnavanem območju. Zaradi bližine gospodarskih dejavnosti, ki imajo večji pritisk na
okolje (predvsem prometa in industrije), so v okolici Murske Sobote večje kot v preostalem
delu obravnavanega območja.
Proučevano območje glede na kakovost zunanjega zraka spada v Območje SI1. Značilnosti
tega območja so celinsko podnebje in razmeroma dobra prevetrenost. Površje sestavlja
gričevnat in ravninski svet. Območje je pretežno kmetijsko, brez velikih virov onesnaženja
zraka. Znotraj območja ni večjih industrijskih kompleksov. Na podlagi podatkov, ki so
prikazani v preglednicah koncentracij različnih onesnaževal, je z okoljevarstvenega vidika na
območju značilna relativno nizka onesnaženost zraka.
Določene vrednosti koncentracij posameznih onesnaževal niso prikazani, saj njihov vpliv na
okolje ne povzroča bistvenih sprememb oziroma vrednosti niso presežene. Prikazane so le
koncentracije žveplovega dioksida (SO2), dušikovega dioksida (NO2), ozona (O3) in delcev z
aerodinamičnim premerom do 10 μm (PM10) (Preglednica 6).
Po pregledu koncentracij onesnaževal (Preglednica 7) ugotavljamo, da je na obravnavanem
območju previsoka raven koncentracije ozona. Ta se nanaša predvsem na 8-urne vrednosti.
Ozon je fotokemijsko onesnaževalo, zato je potrebno zmanjšati emisije predhodnikov ozona.
Glavna vira sta promet in industrija. V zadnjih letih pa se je povečala tudi uporaba trdih goriv
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(drva), ki z ogrevanjem povzročajo previsoke koncentracije. Tako v mrzlih dneh s šibkim
vetrom prihaja do visokih koncentracij delcev v večjih naseljih. V mestih in ob večjih
prometnicah pa prispevajo svoj delež emisije delcev iz prometa. Prav tako so na območju
presežene vrednosti koncentracije delcev PM10, ki so bolj posledica lokalnih virov emisije, ki
jih je največ na gosteje poseljenih območjih. Ocenjena mejna koncentracija delcev je
presežena v občini Murska Sobota (izmerjeno v Rakičanu).
Povišane koncentracije ozona posledično vplivajo na zmanjšano količino pridelka, zmanjšano
rast trajnic in gozdnih dreves ter zmanjšano tvorbo semen pri enoletnicah.
Preglednica 6: Ocena ravni onesnaženosti zunanjega zraka na merilnem mestu Murska Sobota
– Rakičan za obdobje 2005-2009
Merilna postaja
Območje SO2
NO2
O3
PM10
Murska Sobota–Rakičan
SI1
1
1
4
4
Vir: Ocena onesnaženosti zraka …, 2010.
Legenda – raven koncentracije je ocenjena na podlagi naslednjega kriterija:
1
Pod spodnjim ocenjevalnim pragom
2
Med spodnjim in zgornjim ocenjevalnim pragom
3
Med zgornjim ocenjevalnim pragom in mejno/ciljno vrednostjo
4
Nad mejno/ciljno vrednostjo
Vir podatkov: Ocena onesnaženosti zraka …, 2010
Tudi nadaljnji trendi kažejo na prekoračene mejne koncentracije PM10 .
Preglednica 7: Pregled koncentracij različnih onesnaževal (2010)
Merilno mesto
Delci PM10
Ozon (O3)
leto
24 ur 1 ura 8 ur
Murska Sobota–Rakičan Cp (μg/m3) >MV >OV >CV
30
52
0
23
Vir podatkov: Kakovost zraka …, 2011, str. 5.
Prekoračena mejna vrednost
Cp – povprečna koncentracija
OV – število primerov s preseženo opozorilno vrednostjo
>MV – število primerov s preseženo mejno vrednostjo
>CV – število primerov s preseženo ciljno vrednostjo
Obravnavano območje si delijo štiri Upravne enote, za katere so prikazane vrednosti emisij
SO2 in NOx po glavnih kategorijah virov onesnaževanja (Preglednici 8 in 9). K povišanim
vrednostim NO2, CO in SO2 prispevajo tudi obrati v bližini naravnih območij, to so
bioplinarna in prašičerejska farma Nemščak v Ižakovcih ter Radenska d.d. – polnilnica v
Boračevi.
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Preglednica 8: Emisije SO2 po glavnih kategorijah virov, razdeljene na upravne enote (2006)
Upravna enota
Emisije
Mala
Promet
Industrijski
Industrijske
SO2
kurišča
(kg/leto)
procesi
kotlovnice
(t)
(kg/leto)
(kg/leto)
(kg/leto)
Gornja Radgona
51
2.2540
2.593
0
25.865
Lendava
119
2.6821
3.086
58.000
30.778
Ljutomer
62
2.0091
2.312
16.422
23.055
Murska Sobota
145
6.4066
7.371
9
73.518
Vir podatkov: Ocena onesnaženosti zraka…, 2010, str. 28.
Preglednica 9: Emisije NOx po glavnih kategorijah virov, razdeljene na upravne enote (2006)
Upravna enota
Emisije NOx Mala kurišča
Promet
Industrijske kotlovnice
Gornja Radgona
299
35.338
264.161
0
Lendava
431
42.050
314.334
75.000
Ljutomer
309
31.499
235.459
41.628
Murska Sobota
2.275
100.443
750.834
1.423.425
Vir podatkov: Ocena onesnaženosti zraka…, 2010, str. 30.
Letom 2010 so bile v Rakičanu ukinjene meritve dušikovih oksidov, saj so bile izmerjene
koncentracije zadnjih petih let pod spodnjim ocenjevalnim pragom.
K povišanim vrednostim izpustov v ozračje prispevajo škodljivi plini, ki prihajajo iz
prašičerejskih farm. Gre za izpuste toplogrednih plinov, predvsem metana (CH4), dušikovega
oksida (NO2) in ogljikovega dioksida (CO2).
5.1.2. Onesnaženost voda
Povezanost območij podzemnih in površinskih voda je v naravi neločljiva in se pojavlja v
različnih oblikah. Velikokrat so površinske vode vir napajanja vodonosnikov, spet drugič
površinske vode drenirajo podzemno vodo. Največjo skrb pa je potrebno nameniti ohranjanju
kakovosti vodnih virov (tako podtalnice in površinskih vodotokov kot tudi virov pitne vode),
ki je na obravnavanem območju nezadovoljiva. Onesnažena podzemna voda lahko povzroči
poslabšanje stanja površinskih voda in obratno. Zaradi vpliva človeka na vodne vire v porečju
reke Mure med izlivoma Kučnice in Ščavnice opažamo prekomerne vsebnosti nitratov tako v
površinskih kot tudi v podzemnih vodah. Statistično značilni trendi kažejo na znižanje
koncentracij tako nitratov kot pesticidov (Vintar Mally in sod., 2009; Poročilo o kakovosti
podzemne vode …, 2011).
5.1.2.1.

Onesnaženost vodotokov

Na kakovost vodotokov na obravnavanem območju vpliva več dejavnikov. Kakovost je v
največji meri odvisna od samočistilnih sposobnosti, ki so se do danes zmanjšale in so
posledica prekomernih obremenitev. Onesnaženost vodnih tokov je na območju prisotna že
desetletja. Na spremenjene odtočne značilnosti in povečano pokrajinsko občutljivost okolja
vodnih virov sta vplivala pokrajinska raba in upravljanje z vodnimi viri. Majhni pretoki, nizki
relativni strmci ter regulacije vodnih tokov pogojujejo nizke samočistilne zmogljivosti, kar se
odraža v slabi kakovosti vodnih tokov. K onesnaženosti površinskih vodotokov prispevajo
največkrat točkovni izpusti komunalnih in industrijskih odplak (tudi iz sosednje Avstrije),
izcedne vode iz čistilnih naprav, živinorejske farme in intenzivno kmetijstvo, spiranje
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meteornih voda z urbaniziranih in kmetijskih površin ter prometnic, razpršeni viri (kmetijstvo,
poselitev) itd. (Brečko Grubar, 2009; Ogrin, Plut, 2009).
V okviru državnega monitoringa površinskih voda, ki ga spremlja ARSO, so podatki o
onesnaženosti površinskih voda na obravnavanem porečju na razpolago le za reko Muro.
Spremljanje kvalitete ostalih vodotokov na območju se v okviru državnega monitoringa
kakovosti površinskih voda še ne izvaja.
Na izbranem odseku je reka Mura poimenovana kot vodno telo VT Kučnica Mura Petanjci–
Gibina. Na Muri je postavljenih več merilnih mest, na katerih potekajo vzorčenja in meritve
kakovosti vode. Na slovenskem odseku Mure sta locirani dve merilni mesti, in sicer na
Petanjcih in Moti. Kakovost Mure se je vseskozi spreminjala. V nadaljevanju je podanih nekaj
ključnih kazalnikov, ki nakazujejo preteklo in sedanje stanje kakovosti vodotoka.
Analitske metode pri ugotavljanju kakovosti površinskih voda so se večkrat spreminjale. Tako
je bila do leta 2003 izdelana še zadnja skupna ocena kakovosti površinskih vodotokov. V
spodnji preglednici (Preglednica 10) je prikazana skupna ocena kakovosti površinskih
vodotokov v obdobju od 1995 do 2003, ki uvršča reko Muro na merilnih mestih Petanjci in
Mota največkrat v 2. do 3. kakovostni razred, kar pomeni zmerno obremenjen oziroma močno
onesnažen vodotok. Ocena vključuje osnovne fizikalne in kemijske analize (kovine, organske
spojine) ter biološke, to je saprobiološke in bakteriološke analize (Monitoring kakovosti …,
2004, 2005).
Preglednica 10: Skupna ocena kakovosti reke Mure
Merilno mesto 1995
1996
1997
1998
1999
Petanjci
2–3
(2)–3 (2)–3
2–3
(2)–3
Mota
2–3
(2)–3 (2)–3 (2)–3 (2)–3
Vir: Monitoring kakovosti …, 2004 in 2005.

2000
2–3
2–3

2001
2–3
(2)–3

2002
(2)–3
(2)–3

2003
3
(2)–3

V skladu z Uredbo o kemijskem stanju površinskih voda se v Sloveniji od leta 2002 ocenjuje
kemijsko stanje površinskih voda. Uredba določa mejne vrednosti parametrov, prav tako tudi
merila za ugotavljanje kemijskega stanja.
Analize kemijskega stanja so pokazale obremenjenost VT Kučnica Mura Petanjci–Gibina z
nevarnimi snovmi, med katerimi so nitrati, nitriti, amonij, fosfor, fenolne snovi, AOX,
pesticidi, zlasti atrazin, desetil-atrazin, metaklor, terbutilazin, nekatere kovine (živo srebro,
baker, krom), policiklični aromatski ogljikovodiki (PAO) in druga onesnaženja. Nekateri
izmed naštetih parametrov so absolutnih vrednosti in ne predstavljajo izstopajočih razmer,
spet drugi so v posameznih obdobjih presegli mejne vrednosti.
Pri določanju končne ocene kemijskega stanja po zahtevah iz Uredbe so zajeti vzorci vode
Mure na merilnem mestu Mota v obdobju 2002–2008 pokazali izboljšanje stanja kljub
nekaterim preseženim vrednostim parametrov (AOX in fenolnih snovi) (Preglednica 11).
Preglednica 11: Kemijsko stanje reke Mure
Merilno 2002
2003
2004
2005
2006
mesto
Petanjci dobro dobro
dobro
dobro
dobro
Mota
dobro dobro
slabo
slabo
slabo
(AOX)
(AOX, FS)
(AOX)
AOX – adsorbirani organski halogeni, FS – fenolne snovi.
Vir: Monitoring kakovosti …, 2008; Ocena ekološkega …, 2010.

2007

2008

/
dobro

/
dobro
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Ocena kemijskega stanja reke Mure je podana tudi za leti 2009 in 2010, vendar ne na odseku
med Petanjci in Gibino. V letih 2009 in 2010 je bila ocena kemijskega stanja podana na
ostalih merilnih mestih na reki Muri, in sicer za leto 2009 na merilnih mestih Ceršak, Trate,
Mele in Orlovšček ter 2010 na merilnih mestih Ceršak in Orlovšček. Na vseh merilnih mestih
so v letih 2009 in 2010 zabeležili dobro stanje. Torej lahko sklepamo, da je bilo dobro
kemijsko stanje doseženo tudi na celotnem vodnem toku notranje Mure (Ocena stanja rek …,
2012).

Leto
ZM

Preglednica 12: Povišane koncentracije osnovnih fizikalnih in kemijskih parametrov
izmerjene na zajemnih mestih Petanjci in Mota
BPK5
mgO2/l

16

2

28

17

35

20

2

26

16

0,52

20

14

2

16

13

17

12

23

13

13

2

max

pov

0,17

0,10

ma
x

pov

max

po
v

Mineralna
olja
mg/l

max

pov

max

pov

0,01

0,01

0,04

0,03

0,01

0,10

0,09

0,05

2001

29

pov

Fenolne
snovi
μg/l

1

2002

max

orto-PO4
mg/l

1

2003

pov

NO3
mg/l

1

2004

max

NO2
mg/l

1

0,38

0,19

0,02

0,01

2005

pov

NH4
mg/l

1

10

0,10

0,09

0,02

0,01

12

9,8

0,25

0,15

0,09

0,03

2006

max

KPK
K2Cr2O7
mgO2/l

1

16,4

12,3

0,16

0,09

15,8

10,7

2

13,0

8,8

0,21

0,13

14,5

9,1

2

12,8

5,7

0,67

0,37

0,48

0,3

0,21

0,11

0,01

0,01

0,03

0,03

0,25

0,15

0,10

0,01

0,01

0,09

0,05

0,52

0,22

0,34

0,15

0,04

0,02

0,51

0,24

0,20

0,11

0,06

0,04

0,02

0,01

0,51

0,36

0,23

0,15

0,01

0,01

Opombe: Vrednosti parametrov so zaokrožene na dve decimalki.
ZM – zajemno mesto, 1 – Petanjci, 2 – Mota
Vir: Monitoring kakovosti …, 2003, 2004, 2005, 2008.
Iz podatkov v Preglednici 12 ugotavljamo, da stanje na podlagi fizikalno-kemijskih analiz
glede na podane parametre kaže v splošnem na postopno zmanjšanje obremenjevanja reke
Mure z onesnažili.
V letih 2004–2008 so na merilnem mestu Mota v vzorcih vode reke Mure ugotovili tudi
prisotnost organskih snovi in kovin. V posameznih letih so bile povišane in ponekod
presežene koncentracije parametrov AOX, fenolnih snovi, PAO, nekaterih pesticidov in kovin
(Hg, Cu, Cr) (Preglednica 13).
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Preglednica 13: Presežene in povišane vrednosti nekaterih parametrov, izmerjenih na
merilnem mestu Mota
Presežene vrednosti
Leto
Povišane vrednosti
(letna povprečna vrednost)
2004 AOX (28 μg Cl/l)
vsota PAO
AOX (32 μg Cl/l),
Cu, Cr, Hg, diuron
2005
fenolne snovi (10,7 μg/l)
AOX (24 μg Cl/l),
Hg, fenolne snovi, vsote pesticidov, atrazin,
2006
metaklor (0,24 μg/l)
dimetenamid, terbutilazin, klortoluron, diazinon
2007
metaklor, atrazin, terbutilazin
2008
metaklor, atrazin, terbutilazin
Mejne vrednosti:
AOX (2004–2006): 20 μg Cl/l
Fenolne snovi (2005): 10 μg/l
Metaklor (2006): 0,10 μg/l
Vir podatkov: Monitoring kakovosti …, 2006, 2007, 2008; Ocena ekološkega …, 2010.
Ključni pokazatelj vpliva vtoka odpadnih voda v reko so poleg bioloških razmere s kisikom.
Obremenitve so največje na odseku vodnega toka Mure od Petanjcev nizvodno. Kljub vsemu
so razmere s kisikom primerne tudi v obdobju nizkih vod. To pomeni, da samočistilne
zmogljivosti reke uspevajo obvladovati vtok odpadnih snovi (Študija …, 2010).
Površinske vode bremenijo tudi vnosi hranil, še posebej fosforja in dušika (Slika 21). Visoki
vrednostni vnosi fosforja in dušika v vodne površine na celotnem območju so posledica
intenzivnega kmetijstva in poselitvenih območij, ki še nimajo urejenega odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda (Načrt upravljanja voda …, 2010). K povišanim vrednostim hranil
prispevajo tudi Murini pritoki.

46

Slika 21: Razpršeni viri onesnaževanja – obremenitve površinskih voda s fosforjem in
dušikom na prispevni površini vodnega telesa

Vir: Načrt upravljanja voda …, 2010.
V letih 2006–2008 je prikazano ekološko stanje na VT Kučnica Mura Petanjci–Gibina.
»Ekološko stanje pomeni kakovost strukture in delovanja vodnih ekosistemov, povezanih s
površinskimi vodami. Ocenjevanje poteka na osnovi bioloških elementov kakovosti,
kemijskih in fizikalno-kemijskih elementov, ki podpirajo biološke elemente kakovosti
(splošni fizikalno-kemijski elementi, posebna onesnaževala) in hidromorfoloških elementov,
ki podpirajo biološke elemente kakovosti« (Ocena stanja rek …, 2012, str. 12), ki se odvajajo
v vodno okolje.
Razvrščenost vodnih teles v razred ekološkega stanja in pripadajoča raven zaupanja po
elementih kakovosti po prehodni določbi na VT Kučnica Mura Petanjci–Gibina izkazuje v
obdobju 2006–008 dobro stanje (Preglednica 14). Tudi v letih 2009 in 2010 je bilo stanje
glede na posebna onesnaževala ocenjeno z »dobro« (Ekološko stanje rek …, 2012; Ocena
stanja rek …, 2012).
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Vodno
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Preglednica 14: Ekološko stanje rek in raven zaupanja med letoma 2006 in 2008
Saprobnost
Trofičnost
HMS NRS

ZD

D

D

–

N

V

V

Ekološko
stanje
in RZ/
Ekološki
potencial
D

Da

SR

SR

ZD – zelo dobro, D – dobro, Z – zmerno, S – slabo, ZS – zelo slabo; N – nizka, SR – srednja,
V– visoka; HMS-hidromorfološka spremenjenost; NRS – nacionalno relevantne snovi, RZ –
raven zaupanja; a-nerazvrščenost vodnih teles na podlagi HMS
Vir podatkov: Ekološko stanje rek …, 2012.
Obremenitve reke Mure in drugih vodotokov povzročajo poleg fizikalno-kemijskih
onesnaževal tudi biološki elementi, med katere vštevamo plankton, fitobentos, makrofite,
bentoške nevretenčarje, bakterije in ribe. Zlasti za življenje slednjih, to je sladkovodnih vrst
rib, je kakovost vode pomembna, saj ribe za svoje življenje in obstoj potrebujejo optimalne
življenjske pogoje. Z namenom zavarovanja oziroma izboljšanja kakovosti vode, ki omogoča
življenje sladkovodnih vrst rib, so posamezni deli odsekov slovenskih rek določeni kot
»ciprinidni odseki«. Ciprinidni odsek je določen tudi na reki Muri med Petanjci in Gibino. Ta
naj bi omogočal življenje ciprinidnim vrstam rib, to je krapom, ščukam itd. (Načrt upravljanja
voda …, 2010). V letih 2003 in 2008 je po oceni kakovosti izbran odsek ciprinidne vode reke
Mure glede ustreznosti mejnim vrednostim ustrezen (Preglednica 15).
Pogosto zaradi izpustov neočiščenih komunalnih odpadnih vod, izpustov iz komunalnih
čistilnih naprav in živalskih farm prihaja do onesnaženj, ki med drugim škodujejo tudi ribjim
vrstam (Študija …, 2010). Na ciprinidnem odseku Mure je kakovost vode v letih od 2003 do
2008 ustrezala mejnim vrednostim glede na kriterije iz Uredbe o kakovosti površinskih voda
za življenje sladkovodnih vrst rib, ni pa ustrezala priporočenim. Med priporočenimi
vrednostmi so bile največkrat presežene vsebnosti nitrita in amonija (Poročilo monitoringa …,
2009). Če amonij preide v plinasto obliko amoniaka, je ta lahko za vodne organizme strupen
že v majhnih količinah (Študija …, 2010). Stanje glede vsebnosti amonija v reki Muri se
izboljšuje, saj je že po letu 2001 mogoče opaziti rahlo upadanje njegovih koncentracij (Ocena
ekološkega …, 2010).
Preglednica 15: Ocena kakovosti odseka ciprinidne vode reke Mure glede ustreznosti mejnim
vrednostim
Ciprinidni odsek
Merilno
2003
2004
2005
2006
2007
2008
reke Mure
mesto
od cestnega mostu
Petanjci do izliva
Mota
ustrezen ustrezen ustrezen ustrezen ustrezen ustrezen
Ščavnice
Vir podatkov: Poročilo monitoringa …, 2009.
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5.1.2.2.

Onesnaženost podtalnice

Podtalnica na območju je pomemben vir pitne vode. Na večjem delu območja je podtalnica
pogojena s plitvostjo (od 1 do 5 m globine) in prepustnostjo vrhnje plasti prsti in kamnin nad
vodonosnikom, zato ima skromne samočistilne zmogljivosti in je izredno občutljiva na
onesnaženje (Brečko Grubar, 2009). Območja s podtalnico so močno izpostavljena vplivom
človeka in njegovih dejavnosti, kar se pogosto kaže v njeni slabi kakovosti. Glavni vir
onesnaženja podtalnice na območju je intenzivno kmetijstvo, sledijo industrija, poselitev in
promet.
Območje pripada dvema različnima vodnima telesoma podzemne vode (VTPodV), in sicer
manjšemu delu Vzhodnih Slovenskih goric in Murski kotlini, ki pokriva večji del območja.
Murski kotlini na območju pripadata del Prekmurskega in del Murskega polja, Vzhodnim
Slovenskim goricam pa del Radgonsko-Kapelskih goric.
Kakovost podzemne vode se ocenjuje na podlagi kemijskega stanja. Mreža merilnih mest po
vodnih telesih podzemne vode je različno razporejena. Ta mora biti uravnotežena glede na
pritiske, da se na osnovi rezultatov določi kemijsko stanje s čim višjo stopnjo zanesljivosti.
Zaradi krajšega časa izvajanja meritev kemijskega stanja na VTPodV Vzhodne Slovenske
gorice (šele od leta 2007) in samih značilnosti vodonosnika ima to vodno telo redkejšo
merilno mrežo v primerjavi z Mursko kotlino. Na slednji so merilna mesta gosteje razporejena
iz razloga večjih pritiskov, zlasti intenzivne kmetijske dejavnosti.
V letu 2010 je na mreži merilnih mest na obeh vodnih telesih potekalo spremljanje
kemijskega stanja podzemne vode (Preglednica 16).
Preglednica 16: Mreža merilnih mest po vodnih telesih podzemne vode (2010)
VTPodV
Merilno mesto
Vrsta objekta
Črnci 0163
privatni vodnjak
Apaško
polje
Mali Segovci 0120
privatni vodnjak
Benica
privatni vodnjak
Gornji Lakoš PP2/03
vrtina
Krog
vodnjak črpališča
vodnjak opuščenega črpališča
Prekmursko Lipovci 2271
polje
Odranci Od-1/09
novo merilno mesto
Murska kotlina
Rakičan, kmetijska šola
privatni vodnjak
Rakičan Ra-1/09
novo merilno mesto
Rankovci 3371
vodnjak črpališča
Veščica
privatni vodnjak
Veščica Ve-1/09
novo merilno mesto
Mursko
Vučja vas
vodnjak črpališča
polje
Zgornje Krapje
privatni vodnjak
Zgornje Krapje ZK-1/09 novo merilno mesto
Lukavci V3
vodnjak črpališča
Vzhodne
Slovenske gorice
Žihlava Žih 2/04
novo merilno mesto
Vir: Program spremljanja kemijskega stanja …, 2010.
Znotraj obravnavanega območja se nahajajo merilna mesta Krog, Zgornje Krapje in Zgornje
Krapje ZK-1/09. Merilnih mest na vodnem telesu Vzhodne Slovenske gorice znotraj območja
ni postavljenih, zato sta pri nadaljnjih interpretacijah upoštevani merilni mesti Lukavci V3 in
Žihlava Žih 2/04. Raven zaupanja v oceno kemijskega stanja je na teh dveh merilnih mestih
zato nizka. Posledično je zato nižja tudi reprezentativnost merilne mreže znotraj telesa, na
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površju katerega prevladujejo manjši vodonosniki z lokalnimi in omejenimi viri podzemne
vode. V bodoče bi bilo priporočljivo razširiti mrežo merilnih mest v vzhodnem delu
Slovenskih goric, torej tudi v Radgonsko-Kapelskih goricah.
Slabo kemijsko stanje je z visoko ravnijo zaupanja določeno za Mursko kotlino ter z nizko za
Vzhodne Slovenske gorice. Analize kemijskega stanja beležijo na območju čezmerno
obremenjenost z nitrati in pesticidi ter njihovimi razgradnimi produkti. Poleg nitratov in
pesticidov vrednost praga lokalno presegajo tudi lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki. V
letu 2010 je bilo onesnaženje medzrnskih vodonosnikov Murske kotline še vedno največje v
osrednjem delu Murske kotline, to je na Prekmurskem polju. Od 15 merilnih mest je bilo v
tem letu ustreznih le 5 (33,3 %). Na merilnem mestu v Lipovcih že vrsto let beležijo najvišje
vsebnosti nitrata v Sloveniji. Poleg nitrata je bil v letu 2010 presežen okoljski standard tudi za
atrazin in desetil-atrazin na merilnih mestih v Lipovcih in novem merilnem mestu v Odrancih.
V obdobju od 2002 do 2010 je podano kemijsko stanje na merilnem mestu Lipovci 2271, in
sicer trend in letne aritmetične srednje vrednosti nitrata, atrazina in desetil-atrazina (Slika 22).
Na merilnih mestih v Rakičanu že od konca devetdesetih let ugotavljajo močnejše lokalno
onesnaženje s kloriranimi organskimi topili. Na merilnih mestih Rakičan – kmetijska šola in
Rakičan Ra-1/09 so bile v letu 2010 zabeležene vsebnosti 1.2 dikloroetena, tetrakloroetena in
trikloroetena, kar je posledica industrijske dejavnosti gorvodno od merilnega mesta. Vrednosti
onesnaževal v letu 2007 so se glede na prejšnja leta opazno znižale, kar je posledica »starega
bremena«, ki se v vodonosniku zadržuje že vrsto let (Poročilo o kakovosti podzemne vode …,
2011).
Slika 22: Trendi in letna aritmetična srednja vrednost za izbrane parametre kemijskega stanja
na merilnem mestu Lipovci 2271 v obdobju od 2002 do 2010

Vir podatkov: Poročilo o kakovosti podzemne vode …, 2011.
Znotraj Vzhodnih Slovenskih goric se spremlja kemijsko stanje podzemne vode na merilnih
mestih Žihlava in Lukavci V3, ki sta hkrati črpališči pitne vode. Kemijsko stanje v letu 2010
je bilo za obe merilni mesti ocenjeno kot »dobro« (Poročilo o kakovosti podzemne vode …,
2011).
Za obdobje od leta 1998 do leta 2010 kažejo rezultati monitoringa kakovosti podzemne vode
v Murski kotlini statistično značilne trende zniževanja koncentracij nitrata, atrazina in
njegovega razgradnega produkta desetil-atrazina. Prav tako se je v letih 2007-2011 izboljšalo
kemijsko stanje Vzhodnih Slovenskih goric. Število merilnih mest na posameznih vodnih
telesih je še vedno neustrezno, a se tudi tukaj stanje izboljšuje (Poročilo o kakovosti
podzemne vode …, 2011) (Preglednica 17).

50

Preglednica 17: Kemijsko stanje vodnih teles podzemne vode in raven zaupanja
Ime VTPodV

2007

2008

2009

2010

2011

KS
slabo
slabo
slabo
slabo
% n. MM
45,5
54,6
27,3
33,3
KS
slabo dobro dobro dobro
Vzhodne Slovenske
gorice
% n. MM
66,7
33,3
33,3
0
Opombe: KS – kemijsko stanje; % n. MM – % neustreznih merilnih mest
Vir podatkov: Kemijsko stanje podzemnih voda v letu 2011, 2011.
Murska kotlina

Raven
zaupanja

slabo
33,3
dobro
25,0

visoka
nizka

Z vidika onesnaženosti podzemne vode pri ugotovitvah kemijskega stanja vodnega telesa
Murska kotlina so vrednosti parametrov upoštevane na merilnih mestih: Lipovci 2271,
Odranci Od-1/09, Rakičan – kmetijska šola, Rakičan Ra-1/09, Rankovci 3371, Veščica,
Veščica Ve-1/09 in Vučja vas, ki so locirana v bližnji okolici območja. Ostala lahko
zanemarimo, saj so bolj oddaljena od obravnavanega območja. Na vodnem telesu Vzhodne
Slovenske gorice sta vključeni merilni mesti Lukavci V3 in Žihlava Žih 2/04.
Preglednica 18 prikazuje vrednosti nitratov, pesticidov in lahkohlapnih halogeniranih
alifatskih ogljikovodikov na izbranih 13 merilnih postajah. Najbolj kritične vrednosti
posameznih parametrov so izmerili v Odrancih, Lipovcih in Rakičanu. Na vseh ostalih
lokacijah vrednosti niso presegle standarda kakovosti.

Vsota LHCH

Trikloroeten

Tetrakloroeten

Destil-atrazin

Atrazin

Merilno mesto

Nitrati

Preglednica 18: Vrednosti parametrov na merilnih mestih (2010)

(mgNO3/l)
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l μg/l
Krog
9,55
<LOQ <LOQ <LOQ
/
/
Lipovci 2271
73,00
0,08
0,16
0,05
/
/
Odranci Od-1/09
93,00
0,26
0,22
0,40
/
/
Rakičan - kmetijska šola
43,00
<LOQ <LOQ
9,75
0,95 15,90
Rakičan Ra-1/09
40,50
0,06
<LOQ
34,50 2,70 63,15
Rankovci 3371
31,00
<LOQ <LOQ <LOQ
/
/
Veščica
30,50
<LOQ <LOQ
/
/
/
Veščica Ve-1/09
1,10
<LOQ
0,05
<LOQ
/
/
Vučja vas
5,75
<LOQ <LOQ <LOQ
/
/
Zgornje Krapje
38,50
<LOQ <LOQ <LOQ
/
/
Zgornje Krapje ZK-1/09
29,00
<LOQ <LOQ <LOQ
/
/
Lukavci V3
14,0
/
/
/
/
/
Žihlava Žih 2/04
1,10
/
/
/
/
/
SK/VP
50,00
0,10
0,10
2,0
2,0 10,00
<LOQ – manjše od meje določljivosti, LHCH – lahkohlapni halogenirani alifatski
ogljikovodiki, SK/VP – standard kakovosti ali vrednost praga
Vir podatkov: Poročilo o kakovosti podzemne vode …, 2011.
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5.1.2.3.

Oskrba s pitno vodo in vodovarstvena območja

Zdravje človeka ima vse večji pomen na kakovost življenja, nanj pa vpliva tudi stanje okolja,
predvsem zagotavljanje neoporečne pitne vode.
Stanje vodooskrbe je v Pomurju v primerjavi z doseženo ravnijo v slovenskem prostoru slabo,
saj znaša delež stanovanj, priključenih na vodovodni sistem 75 %, kar predstavlja tudi socialni
in zdravstveni problem. Poleg tega znaša povprečna letna količina načrpane vode za oskrbo s
pitno vodo v Pomurju cca. 11 mio m3, v Sloveniji pa 222,5 m3 (Študija …, 2010). Oskrba
prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov je povezano s problemom pomanjkljivo
urejenih javnih vodovodnih sistemov in neustrezne organizacije upravljanja javnih
vodovodnih sistemov. Še večja problematika se nanaša na zagotavljanje zadostne količine
pitne vode in zahtevane kakovosti iz nekaterih virov, ki naj bi zagotavljali njeno
neoporečnost. Vzorci analiz vode iz neustreznih virov pitne vode kažejo povišano vsebnost
nitratov in pesticidov na delu Prekmurskega polja. Precej sporna je tudi mikrobiološka
kakovost vode manjših in manj zavarovanih zajetij (Podlipnik, Jurič, 2006). Prav zato je
potrebno vzpostaviti nadzor nad izpiranjem strupenih snovi z namenom preprečevanja
onesnaževanja podtalnice ter izgraditi oziroma sanirati infrastrukturo na tem področju (Študija
…, 2010).
Naselja v območju so glede oskrbe s pitno vodo pod upravo štirih večjih vodovodnih
sistemov: JVS Murska Sobota in JVS Lendava na prekmurski strani ter JVS Ljutomer in JVS
Gornja Radgona-Radenci na prleški strani. Na območju se pojavljajo tudi številni manjši
lokalni vodovodni sistemi in individualna zajetja. Ti vodni viri so neustrezno zavarovani, tudi
kontrola nad ustrezno kakovostjo pitne vode ni povsod v skladu z zahtevami Pravilnika o pitni
vodi. Pogosto pa v teh vodnih virih v sušnih mesecih pride do pomanjkanja vode (Podlipnik,
Jurič, 2006).
Z vidika oskrbe s pitno vodo so pomembna vodovarstvena območja, na katerih so najbolj
problematični točkovni in razpršeni viri, saj lahko predstavljajo tveganje za onesnaženje virov
pitne vode. Vodovarstvena območja in varstveni pasovi na obravnavanem območju se
nahajajo na gozdnih in kmetijskih površinah ter neposredno ob naseljih. Torej na območjih,
kjer doseganje dobrega stanja bremenijo največkrat kmetijska dejavnost in odpadne vode iz
poselitvenih območij. Vodovarstvena območja (občinski nivo) se nahajajo na TVPodV
Murska kotlina v občinah Beltinci, Črenšovci, Križevci, Ljutomer, Murska Sobota, Radenci,
Tišina in Veržej. K območjem s posebnimi zahtevami sodijo tudi vrelčna območja, ki
pokrivajo del občine Radenci in Gornja Radgona. Znotraj območja se nahaja več zajetij, ki
ležijo na vodovarstvenih območjih (Preglednica 19). Največ jih je v občini Radenci.
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Preglednica 19: Zajetja po občinah
Občina
Zajetje
Beltinci
/
Črenšovci – Zajeti izvir: Črenšovci, Gornja Bistrica;
– Vodnjak, črpalna vrtina: Dolnja Bistrica, Trnje, Žižki
Gornja
– Zajeti izvir: Ižmenci 1, Ižmenci 2, Ivanjševska slatina, Leljankova slatina,
Radgona
Lokavci, Matjaževa slatina, Norička draga, Očeslavci Radvenska slatina,
Slavesinci, Slepica, Ščavnica, Ujterska slatina;
– Vodnjak, črpalna vrtina: Podgrad, Segovci, S-2 Slavesinci, S-3 Ivanjci, S-5
Spodnja Ščavnica, V-L Krčovje, V-N Krčovje, V-P Brezje, V-S Mele
Križevci
– Zajeti izvir: /
– Vodnjak, črpalna vrtina: Lukavci, Vučja vas, V-3A/95, V-4A/95, V-3/77, V4/83
Ljutomer – Zajeti izvir: /
– Vodnjak, črpalna vrtina: Mota, V-1, Mota V-2
Murska
– Zajeti izvir: Črnske meje;
Sobota
– Vodnjak, črpalna vrtina: Krog, Krog – vodnjak 1, Krog – vodnjak 2, V-1
Fazanerija,V-2 Fazanerija, V-3 Fazanerija
Radenci
– Zajeti izvir: Petanjski vrelec 1, Petanjski vrelec 2, Radenci 1, Radenci 2,
Rihtarovci, Šratovci;
– Vodnjak, črpalna vrtina: S-6 Janežev vrh, T-1, T-3 Rogaška Slatina, T-4
Radenci, V-A Boračeva 1, V-A Boračeva 2, V-C Boračeva, V-D Radenci, VE Radenci, V-G Radenci, V-H Šratovci, V-I Petanjski vrelec, V-J Šratovci,
V-K Boračeva, V-T Turjanci, V-U Erjavec, V-V Veliki Traven, V-Z
Turjanci, V-Y Rihtarovci, V-3/1 Rogaška Slatina, V-7/A Kraljevi vrelec, V50T, V-67, V-74A Boračeva, VP-3E Boračeva, VP-4E Krčovje
Razkrižje /
Tišina
– Zajeti izvir: Radenska slatina, Vrbovje;
– Vodnjak, črpalna vrtina: Borejci, Gradišče, Krajna, Murski Črnci, Murski
Petrovci, Petanjci, Rankovci, Sodišinci, Tišina, Tropovci, Vanča vas, Zaselek
Romi (Vanča vas), V-M, V-O, V-R, V-X
Veržej
– Zajeti izvir: Bunčani;
– Vodnjak, črpalna vrtina: /
Opombe: poudarjeno navedena zajetja se nahajajo znotraj obravnavanega območja.
Vir podatkov: Zajetja…, 2009.
Spremljanju stanja na vodovarstvenih območjih sta namenjena monitoring podzemne vode na
črpališčih in monitoring pitne vode na pipah uporabnikov. Za spremljanje kemijskega stanja
podzemne vode na vodovarstvenih območjih je vzpostavljena mreža merilnih mest, izmed
katerih niso vsa znotraj območja proučevanja. Monitoring podzemne vode v letu 2009 znotraj
vodnega telesa Murska kotlina vključuje črpališča pitne vode Rankovci 3371, Krog in Vučja
vas, na vodnem telesu Vzhodne Slovenske gorice pa črpališči pitne vode Spodnji Ivanci in
Lukavci V3. Slednji sta od območja precej oddaljeni in prikazujeta stanje kakovosti pitne
vode doline Ščavnice. V letu 2009 neskladnosti s standardi za pitno vodo na večini črpališč
niso bile ugotovljene. Izmed petih črpališč je bila ocena kemijskega stanja v tem letu
»neustrezna« za Spodnje Ivance, kjer so bile presežene vrednosti mangana (0,13 mg/l) in
železa (1,16 mg/l) (Poročilo o kakovosti podzemne vode …, 2010) (Preglednica 20). V letu
2010 v monitoringu podzemne vode v Vzhodnih Slovenskih goricah ni podano kemijsko
stanje pitne vode v črpališču Spodnji Ivanci. Vključeni sta črpališči pitne vode Lukavci V3 in
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Žihlava. Leta 2010 so bile z monitoringom kemijskega stanja podzemne vode na merilnem
mestu Žihlava ugotovljene neskladnosti s standardi za pitno vodo zaradi preseženega
standarda za železo (0,47 mg/L), ki je na tem območju najbrž geogenega izvora (Poročilo o
kakovosti podzemne vode …, 2011).
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor je v letu 2009 z monitoringom pitne vode ugotovil več
neskladnih vzorcev pitne vode, ki izvirajo tudi iz nekaterih črpališč na Murski kotlini. Znotraj
območja so bile ugotovljene neskladnosti v črpališču pitne vode na Petanjcih, v kateri so bile
izmerjene prekomerne vsebnosti bentazona (0,37 μg/l), metolaklora (0,65 μg/l), dikambe
(0,23 μg/l) ter vsote pesticidov (1,25 μg/l). Analiza vzorca pitne vode, ki je izviral iz črpališča
Vučja vas na vodonosnikih Mursko-Ljutomerskega polja, je bila ugotovljena povišana
vsebnost bromacila (0,16 μg/L) (Poročilo o kakovosti podzemne vode …, 2010).

Vsota LCH

mg
NO3/l
9,3
36,5
6,2
0,7
12,0
50,0

μg/l

μg/l

μg/l

μg/l

<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
0,10

0,04
<LOQ
<LOQ
<LOQ
0,10

0,04
0,12
0,12
0,00
0,50

0,04
0,00

10,0

Ocena ustreznosti/
kemijsko stanje

Vsota pesticidov

Vzhodne Slovenske
gorice
SK/VP

Krog
Rankovci 3371
Vučja vas
Lukavci V3
Spodnji Ivanci

Desetil-atrzin

Murska kotlina

Merilno mesto

Atrazin

Vodno telo

Nitrati

Preglednica 20: Letne aritmetične srednje vrednosti parametrov na črpališčih pitne vode,
ocene ustreznosti in kemijskega stanja vodnih teles Murska kotlina in Vzhodne Slovenske
gorice (2009)

ustreza
ustreza
ustreza
ustreza
ustreza
DOBRO

SK/VP – standard kakovosti ali vrednost praga, LCH – lahkohlapni halogenirani alifatski
ogljikovodiki, <LOQ – manjše od mejne določljivosti.
Vir: Poročilo o kakovosti podzemne vode …, 2010.
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Slika 23: Območje porečja Mure – vodovarstvena območja in zajetja

»Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja se zaradi pomembnosti,
zahtevnosti in kompleksnosti problematike uvršča med prioritetne naloge v programu
izvajanja nacionalnih projektov državne infrastrukture. Republika Slovenija se je odločila, da
pristopi k rešitvi z novim neodvisnim regionalnim vodnim sistemom, s katerim bo oskrba
prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov dolgoročno rešena« (Podlipnik, Jurič,
2006, str. 88).
V prihodnosti je predvidena izgradnja Pomurskega vodovoda, ki bo skupni regijski vodovodni
sistem za območje Prekmurja in Prlekije. Projekt z imenom »Oskrba s pitno vodo Pomurja« je
vključen v Operativni program okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013
(Blažeka, 2009). Sistem celovite oskrbe prebivalstva s pitno vodo za celotno Pomurje sloni na
postopnem izključevanju obstoječih (manjših) vodnih virov, ki se nadomestijo z večjimi
vodnimi viri (Podlipnik, Jurič, 2006).
5.1.3. Hrup
Človek v okolju z različnimi dejavnostmi povzroča hrup. Škodljiv in nezaželen zunanji zvok
največkrat oddajajo vozila v prometu (cestni, železniški) in naprave na območjih industrijske,
obrtne, proizvodne, storitvene in podobnih dejavnosti ali proizvodne dejavnosti v kmetijstvu
ali gozdarstvu.
Na območju predstavlja prevladujoč vir onesnaževanja okolja s hrupom cestni promet, saj
gostota prometa vsako leto narašča. S hrupom so najbolj obremenjena naselja, skozi katera
vodijo regionalne ceste in avtocesta. Danes je stanje obremenjenosti s hrupom mnogo boljše
kot pred leti, ko je skozi naselja od avtocestnega izvoza Vučja vas do Radencev vozil tovorni
promet. Ta je s hrupom in tresljaji za tamkajšnje prebivalce povzročil precej nevšečnosti,
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predvsem je zmanjševal kvaliteto bivanja. Deli naselij, ki so v neposredni bližini avtoceste, so
pred vplivi prometa zaščiteni z zvočnimi stenami.
Čez območje potekata dva kraka železniških prog. V primerjavi s cestnim prometom je
gostota železniškega prometa manjša, vendar tudi ta povzroča hrup. Železniški krak, ki vodi
proti Gornji Radgoni, je večji del leta neaktiven in tako ne povzroča hrupa.
Na območju tudi ni večjih industrijskih mest, ki bi okolje obremenjevala s hrupom.
Precej nevšečnosti povzročajo motoristi, ki vozijo po gozdnih poteh in tako plašijo gozdne in
druge živali.
V primerjavi z ostalimi deli Slovenije lahko ugotovimo, da je obremenjenost s hrupom kljub
naraščajočemu vplivu cestnega prometa na obravnavanem območju še vedno manjša.
5.1.4. Degradacija prsti
Funkcije prsti so odločilne za preživetje človeka in ekosistema. Varstvo prsti temelji na
načelih ohranjanja funkcij prsti, preprečevanja degradacije prsti, blaženja njenih učinkov,
sanacije degradiranih tal in vključevanja v ostale sektorske politike (Vovk Korže, 2007).
Degradacija prsti v splošnem pomeni slabšanje oziroma siromašenje prsti bodisi pod vplivom
človeka ali po naravni poti. Je neposredno povezana s kvaliteto prsti in je v tesni povezavi s
prevlado ali izgubo ene ali več naravnih ali družbenih funkcij prsti, kot na primer: proizvodne
funkcije, vloge pri snovno-energetskih tokovih, izgubo vloge naravnega vira, izgubo pomena
prsti kot naravne vrednote oziroma kulturne dediščine in podobno (Blum, 1988; cv: Repe,
2004; Repe, 2009). Največkrat k degradaciji prsti pripomore človek na različne načine. Repe
(2009, str. 131–132) v prispevku omenja tri osnovne oblike degradacije, značilne tudi v
Pomurju, vendar vse oblike niso izrazite. Prva oblika degradacije prsti obravnava premeščanje
prstenega materiala, ki vključuje erozijo prsti, druga oblika se nanaša na slabšanje kakovosti
prsti in tretja oblika je povezana s trajnimi ali začasnimi spremembami rabe tal. Slednjima
skupinama do sedaj še ni bilo namenjene večje pozornosti oziroma lahko govorimo le o
ugibanjih, saj s konkretnimi podatki ni moč razpolagati.
Ogroženost zaradi vodne erozije prsti na območju je dokaj šibka. V gričevnatih območjih se
lahko pojavi erozija in izguba prsti zaradi plazov. O zakisovanju prsti ne moremo govoriti, saj
ima večina prsti zaradi nekarbonatne podlage nižji pH, imajo pa prsti zato manjšo pufrno
sposobnost in so občutljive na procese zniževanja reakcije. Zaradi zmerno do močno kislih
prsti se kažejo potrebe po apnenju. Pogosta prekomerna zasičenost prsti z vodo je posledica
ravninskega reliefa in visoke gladine podtalnice (Repe, 2009).
Večja pozornost je namenjena onesnaževanju prsti. Načinov onesnaževanja je več. Gre za
neposredne vplive človeka na kakovost prsti preko obdelovanja, gnojenja in apnenja, s
katerimi človek spreminja fizikalne, kemične in biološke lastnosti prsti (Lovrenčak, 1994).
Največjo škodo povzroča odlaganje kemikalij. To so gnojila, pesticidi, odpadne odplake, divja
odlagališča in deponije, odplake iz gospodinjstev in iz vseh vrst industrijskih naprav ter pepel,
ki se na zemljo spušča iz atmosfere. Vse večji vpliv na onesnaženost imajo tudi avtomobilske
emisije (Bohinc, 2012). Največji delež onesnaževanja in slabšanja kakovosti prsti na območju
prispeva kmetijska dejavnost. Z različnimi oblikami kmetijstva se kaže zmanjšanje biološke
pestrosti, vnašajo se tuje vrste, z vse večjo in težjo mehanizacijo pa prsti postajajo zbite. Z
intenzivno uporabo fitofarmacevtskih sredstev, to je pesticidov (insekticidi, herbicidi,
fungocidi in bakteriocidi) in nitratov, se preko prsti onesnažuje podtalnica, kamor se izpirajo
snovi. V končni fazi je to zelo zaskrbljujoče za kakovost pitne vode (Repe, 2009), saj
onesnažila v podtalju pogosto presegajo mejne vrednosti.
V obdobju po drugi svetovni vojni je začel človek vse močneje uničevati kakovostne prsti
preko intenzivne urbanizacije, industrijskih območij, gradnje prometnih povezav in razmaha
intenzivnega kmetijstva. Ker se najboljša tla nahajajo na ravninah, prihaja do trenj med
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kmetijstvom, urbanimi posegi v prostor in varstvom okolja (Grčman in sod., 2004). Najbolj
ogrožena območja prsti so v bližini farm, obdelovalnih površin, industrijskih naprav, območja
blizu avtocest, gostega prometa in območja gosto naseljenih mest, kjer je onesnaženost zelo
visoka. Onesnaževalci prsti zmanjšujejo njeno samočistilno sposobnost, poslabšajo se
fizikalne, kemične in biološke lastnosti prsti ter posledično zmanjšujejo njeno rodovitnost.
Onesnaženost tal močno ogroža tudi naravno vegetacijo. Zaradi pojava visokega deleža
toksičnih substanc v rastlinah lahko pridejo te po prehrambenem ciklu tudi v človeka (Bohinc,
2012).
V pokrajini so zelo opazni predvsem posredni vplivi delovanja človeka. Zaradi neugodnih
reliefnih razmer je človek pričel z gradnjo kulturnih teras, s katerimi je želel zaščiti prst in
preprečiti erozijo, vplivati na vodno-zračne razmere (zadržati vodo, preprečiti osuševanje),
spreminjati naravno vegetacijo (izsekavanje gozda za potrebe kmetijskih zemljišč in
poselitev) in vplivati na spremembo mikroklimatskih razmer (Lovrenčak, 1994).
Slika 24: Gnojenje z gnojnico vpliva na onesnaženost prsti in podtalnice

Avtorica: Sandra Pučko, 2012.
Od leta 1989 se v Sloveniji izvajajo meritve onesnaženosti tal s posameznimi potencialno
nevarnimi snovmi. Znotraj proučevanega območja se nahajajo štiri lokacije, kjer so bile v
letih 1989–2007 izvedene meritve. To so vzorčne lokacije v bližini naselij Črešnjevci,
Hrašenski Vrh, Bakovci in Gornja Bistrica. Uporabni podatki so navedeni le za prve tri
lokacije. Ugotovitev o onesnaženosti tal na imenovanih lokacijah ne moremo posplošiti za
celotno območje, zato so pri prikazu vsebnosti onesnaževal v prsti vključene tudi
razpoložljive lokacije, ki se nahajajo v neposredni bližini izbranega porečja. To so vzorčne
lokacije v bližini naselij Krajna, Beltinci, Lukavci in Veščica. Tako smo delno pokrili
območje Prekmurskega in Murskega polja ter Radgonsko-Kapelskih goric. Na vseh naštetih
lokacijah so bile v istem obdobju (1989–2007) opravljene meritve vsebnosti različnih kovin
oziroma elementov (Preglednica 21).
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Preglednica 21: Rezultati meritev onesnaženosti prsti na izbranih lokacijah v vzorčnem
obdobju od 1989 do 2007
Radgonsko-Kapelske
Prekmursko polje
Mursko polje
gorice
Vzorčna lokacija Bakovci Beltinci Krajna Lukavci Veščica Črešnjevci Hrašenski
Vrh
Onesnaževalo
As
PMV
PMV
PMV
PMV
PMV
PMV
PMV
Cd
PMV
PMV
PMV
PMV
PMV
PMV
PMV
Co
MV
PMV
PMV
PMV
PMV
PMV
PMV
Cr
PMV
PMV
PMV
PMV
PMV
PMV
PMV
Cu
PMV
PMV
PMV
PMV
PMV
PMV
PMV
Hg
PMV
PMV PMDO PMV
PMDO
PMV
PMV
Mo
PMDO
PMV
PMV
PMV
PMV
PMDO
PMDO
Ni
PMV
PMV
PMV
PMV
PMV
PMV
PMV
Pb
PMV
PMV
PMV
PMV
PMV
PMV
PMV
Zn
PMV
PMV
PMV
PMV
PMV
PMV
PMV
Vsota drinov
PMDE PMDO PMDE PMDO PMDE
PMDE
PMDE
HCH spojine
PMDE PMDO PMDE PMDO PMDE
PMDE
PMDE
DDT, DDD,DDE PMDE
PMV PMDE PMDO PMDO
PMDE
PMDE
PCB
PMDE PMDE PMDO PMDO PMDO
PMDE
PMDE
PAO
PMV
PMV
PMV PMDO
PMV
PMDE
PMV
Atrazin
PMDE PMDE PMDE
PMV
PMV
PMDE
PMDE
Simazin
PMDE PMDE PMDE PMDE PMDE
PMDE
PMDE
Vir podatkov: Zupan, Grčman, Lobnik, 2008.
Legenda:
PMDE – pod mejo detekcije
PMDO – pod mejo določljivosti
PMV – pod mejno vrednostjo
MV – mejna vrednost
OP – opozorilna vrednost
KV – kritična vrednost
V splošnem lahko ugotovimo, da prsti na obravnavanem območju niso pretirano onesnažene s
težkimi kovinami, organskimi in anorganskimi polutanti ter drugimi spojinami.
5.1.5. Degradacija gozdne vegetacije
Pomen gozdnatosti na obravnavanem območju je zelo velik, čeprav je njegov delež v Pomurju
najnižji. Gozd na območju pokriva dobrih 28 % površine. V zadnjih 50-ih letih se gozdna
površina ni bistveno spremenila, je pa upadla njegova vitalnost.
Z gozdom v Pomurju upravlja Zavod za gozdove Slovenije Območna enota Murska Sobota,
ki je razdeljen na krajevne enote. Obravnavano območje je tako pod upravo treh krajevnih
enot: KE Murska Sobota, KE Lendava in KE Radenci. Te se delijo še na manjše
gozdnogospodarske enote (GGE), katerega območje je del: GGE Ravensko, GGE Dolinsko,
GGE Gornja Radgona in GGE Ljutomer. Večina informacij o stanju gozdov je pridobljenih iz
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gozdnogospodarskih načrtov (GGN) gozdnogospodarskega območja (GGO) Murska Sobota
in zgoraj naštetih gozdnogospodarskih enot (GGE).
Ob upoštevanju pomembnih funkcij gozda se je treba posebej ozreti na gospodarjenje z
gozdom. Neizbežno dejstvo v Pomurju je neugodna lastniška struktura. Večina gozdov je v
zasebni lasti (Preglednica 22). Z vidika gospodarjenja z gozdom je problematična tudi
razpršenost in drobnoposestna struktura gozdnih zemljišč. Na območju prevladujejo parcele
do velikosti 1 ha. To opravičuje dejstvo, da je med lastniki le malo zanimanja za tako majhne
in razdrobljene posesti, saj je na takšnih površinah težko gospodariti, tudi nakup mehanizacije
v tem primeru ni ekonomsko upravičen (Zavod za gozdove Slovenije, 2012).
Preglednica 22: Delež zasebnih gozdov (%) po občinah (2007)
Delež zasebnih gozdov (%) Občina
do 60
Črenšovci, Gornja Radgona
60–70
Beltinci
70–85
Ljutomer, Murska Sobota, Radenci
85 in več
Križevci, Razkrižje, Tišina, Veržej
Vir podatkov: Zavod za gozdove Slovenije, 2012.
Značilnost gozdov na območju je dokaj pestra vrstna sestava. Na ravninskem svetu v pretežni
meri prevladujejo listavci, v gričevnatem pasu pa zasledimo že mešan sestoj listavcev in
iglavcev. Vrstna sestava gozdov je še vedno dokaj podobna stanju izpred desetletij. Gozdov z
ohranjeno drevesno sestavo na območju v povprečju presega 50 %, vsi ostali gozdovi so
spremenjeni (okoli 40 %) ali močno spremenjeni (okoli 4 %). Zaradi ugodnih naravnih
danosti je človek začel krčiti gozdove in na ta način pridobivati kmetijske površine, na drugi
strani pa je spreminjal rastiščne razmere z načinom gospodarjenja, ki se kasneje le ni izkazal
kot najboljši. K spremenjeni sestavi gozdov so prispevale pretekle melioracije. Te so bile v
veliki meri izvedene v pasu ob Muri. Močno so bili izkrčeni gozdovi belega gabra in doba. Na
teh posekanih rastiščih so načrtno zasadili druga drevesa, med njimi črno jelšo in hibridno
sorto topola. Danes velike topolove plantaže, ki so dosegle svojo sečno vrednost, obnavljajo z
nasadi jesenov. Spremenjena drevesna sestava je posledica pospeševanja iglavcev v
preteklosti, še posebno rdečega bora in smreke, ki na rastiščne razmere ob današnjih
podnebnih spremembah nista prilagojena in sta zato podvržena raznim boleznim. Pomembno
mesto v gozdovih pa je našla že močno razširjena neavtohtona robinija, ki na ohranjenost
gozdov negativno vpliva (GGN GGO Murska Sobota …, 2001; GGN GE Dolinsko …, 2002;
GGN GGE Gornja Radgona …, 2004; GGN GGE Ljutomer …, 2006; GGN GGE Ravensko
…, 2006).
Poleg antropogenih posegov ima na gozdno vegetacijo na ravnini največji (posredni) vpliv
reka Mura in studenčnice, ki uravnavajo režim podzemnih voda v obmurskem pasu. Gozdne
združbe so odvisne od vodnih razmer. Zaradi nižanja gladine podtalnice se posledično sušijo
vlagoljubna drevesa. Vsi nižinski gozdovi so zaradi tega bolj ali manj prizadeti, najmočneje
hrast dob. Trend sušenja drevja se bo verjetno nadaljeval, dolgoročno bo moč gozdove
ohraniti samo z drevesnimi vrstami, ki bodo prilagojene na te razmere (GGN GGO Murska
Sobota …, 2001; Študija …, 2010).
Z naravovarstvenega vidika je pomembna ohranjenost gozda ob Muri, to je stanja in gozdnih
površin. Gozd ob Muri spada v kategorijo varovalnih gozdov, katerega zadevajo posebni
režimi gospodarjenja. Njegova površina na odseku notranja Mura znaša 1.058,48 ha. Za
dolgoročni obstoj gozda je pomembno ohranjanje proizvodne sposobnosti rastišč, z njim
povezanega prirastka ter lesne zaloge (Študija ..., 2010).
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Struga reke Mure z razgibano rečno morfologijo, obdajajoč poplavni gozd ter vlažni travniki
so razmeroma dobro ohranjeni z naravnimi značilnostmi (erozije bregov, odlaganje proda,
poplavljanje in ustvarjanje stranskih rokavov). Površina poplavnih gozdov je 1.090,90 ha.
Zaradi spreminjanja nivoja talne vode razmere za rast poplavnih gozdov in travišč v značilni
obliki niso najboljše, kar lahko vodi v razvoj drugih oblik vegetacije ali omogoči spremenjen
način gospodarjenja in uvajanje hitro rastočih drevesnih vrst (Študija ..., 2010).
Gozdove pestijo tudi druge nevarnosti, ki povzročajo degradacijo in onesnaženost gozdne
vegetacije. Ker so vplivi na okolje vse večji, bomo stanje gozdov na območju prikazali z
nekaj ključnimi kazalniki (poškodovanost in osutost dreves ter objedenost gozdnega mladja)
in dejstvi, ki na območju predstavljajo pereč problem.
Oceno zdravstvenega stanja oziroma vitalnost dreves prikazujemo s poškodovanostjo gozdov
in osutostjo dreves. Pri sečnji gozda in spravilu lesa prihaja do pogostih mehanskih poškodb
dreves. Sečnja gozda je v zadnjih letih posledično povečana zaradi rabe lesa za kurjavo.
Problem osutosti krošenj v gozdovih območja je splošen, največja osutost se pojavlja pri
rdečem boru, kar je posledica sušnih poletij, ki prizadenejo to drevesno vrsto. Sušni pogoji pa
so neugodni tudi za smreko, saj ta drevesna vrsta ni prilagojena nižinskim rastiščem. Vse
pogostejše so rastlinske bolezni. Nekatera drevesa so neodporna proti napadom žuželk.
Močne suše so pri smreki dodatno sprožile večje vrzeli napada podlubnika. Z doslednimi
sanitarnimi sečnjami smrekovih sestojev je potrebno preprečiti nadaljnje širjenje podlubnikov
ter ohranjati dobro stanje tako, da se povečuje delež listavcev. Proces prizadetosti smrekovih
sestojev je popolnoma naraven, saj narava sama izloča smreko iz nižinskih gozdov, kjer je
sploh ne bi smelo biti (GGN GGO Murska Sobota …, 2001). Velik delež sanitarnih sečenj
predstavljajo tudi poseki sestojev kostanjevih dreves zaradi pojava kostanjevega raka. Ta je
najbolj razširjen v gozdovih GGE Gornja Radgona (GGN GGE Gornja Radgona …, 2004).
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Slika 25: Količina posekane lesne mase smreke zaradi napada podlubnikov po krajevnih
enotah (2009)

Vir: Poročilo zavoda za gozdove Slovenije …, 2010.
Razmere v gozdu pomembno spreminjajo tudi poškodbe, ki jih povzroča divjad. Rastlinojeda
divjad je del gozdnega ekosistema, zato ima nanj vpliv. V gozdnogospodarskih enotah
izvajajo na določenih popisnih ploskvah v razmikih dveh let popise objedenosti gozdnega
mladja. Vpliv divjadi na pomlajevanje gozdov v gozdnogospodarskih enotah je precejšen. Po
drevesnih vrstah so najmočneje poškodovani trdi listavci, sledijo jim plemeniti in mehki
listavci. Pri iglavcih je objedenost zanemarljivo majhna. Večja poškodovanost mladja je bila
ugotovljena v nižinskih gozdovih Prekmurja (GGN GGO Murska Sobota …, 2001).
Vzroki poškodovanosti gozdov so tudi abiotski. Gozdove največkrat prizadenejo neurja z
vetrovi, sneg ter redkeje žled ali požar. Za rastlinstvo so nevarni pozni mrazovi v času
cvetenja in olistanja. Padavine ob nizkih temperaturah v tem času predstavljajo v gozdovih
nevarnost snegoloma in redkeje pojava žledu. Zaradi močnejšega snego-žledoloma v letu
1996 so v GGE Gornja Radgona izvedli večji posek gozda, zlasti iglavcev, ki so zaradi
vitkosti stebel zelo ogroženi in zato močneje podvrženi snegolomom.
Na razvrednotenje gozdnega prostora vplivajo tudi drugi dejavniki. Gozdne površine
uničujejo različni gradbeni posegi (gradnja prometnic, vodnogospodarskih in drugih objektov
itd.), delo v gozdu, vožnje z motornimi vozili po nedovoljenih gozdnih poteh, nabiralci
gozdnih sadežev, ki trajno rušijo ekološko ravnotežje ter turisti, ki z obiski turističnih in
drugih gozdnih točk odlagajo odpadke in prispevajo k povečani hrupnosti in onesnaženosti
zraka z izpusti iz avtomobilov. Iz okoliških industrijskih naprav, prometa in kmetijskih farm
prihajajo vplivi emisij, zlasti hrupa, prahu, aerosolov, plinov in žarčenja. V gozdovih so
problematična tudi številna divja odlagališča smeti, ki se kljub sanacijam rada vsakič znova
pojavljajo in obenem ponovno povzročajo nadaljnje odmetavanje smeti (GGN GGO Murska
Sobota …, 2001).
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5.1.6. Degradacija prostora, pokrajine
5.1.6.1. Regulacije
Zaradi nenehnega spreminjanja in prestavljanja rečne struge so bili vodotoki v preteklosti zelo
nepredvidljivi in so povzročali veliko škode na bližnjih kmetijskih površinah ter ogrožali
naselja. Tako so konec 19. stoletja pričeli s številnimi posegi v reko Muro, s katerimi so
omejili njen prostor z namenom preprečevanja poplav in pridobivanja suhe obdelovalne
zemlje.
Začetna regulacijska dela na izbranem odseku reke Mure so stekla med leti 1874 in 1891, in
sicer od Petanjcev do Dokležovja. Še pred 1. svetovno vojno so dokončali regulacije do
Ižakovcev. Po tem obdobju so dela zaostala. Z regulacijami so hkrati nekako obvladovali
njeno strugo, ki je predstavljala problem pri utrjevanju meja držav. Po letu 1960 so na levi
strani reke od Dokležovja do Benice zgradili protipoplavni obrambni nasip v dolžini 70 km
(Firbas, 2005). Vseskozi pa takšni posegi v okolje zahtevajo nenehno vzdrževanje, ki pa je
bilo v realnosti marsikdaj prezrto. Zaradi slabega vzdrževanja zgrajenih vodnogospodarskih
objektov je Mura v začetku 20. stoletja večkrat poplavila bližnja naselja (Novak, 2009).
Z regulacijami so rečne struge izravnali in strugo obdali z nasipom, odstranili vodno in
obrežno vegetacijo ter z izsuševalnimi jarki izsušili obvodno pokrajino. Regulirana reka v tem
utesnjenem kanalu le še poglablja rečno dno, posledično pa upada podtalnica. Neupoštevanje
ekosistemskih značilnosti vodnega in obvodnega sveta je povzročilo številne negativne
posledice v pokrajini. Te se kažejo v zmanjšanju samočistilne spodobnosti in večji stopnji
onesnaženosti, zmanjšanju biotske pestrosti vodnih in obvodnih habitatov kot tudi v manjših
količinah vode v vodotokih (Frantar, 2009b; Novak, 2009).
Kljub danes zelo uniformirani reki je poplavna ravnica med visokovodnimi nasipi ponekod
široka tudi do enega kilometra. Od avstrijske meje dolvodno je človekov vpliv na reko vse
manjši. Od Bunčanov in Bakovcev proti hrvaški meji so pogostejše in bolj vidne erozije
brežin, večje je premeščanje materiala, prav tako je večje število rečnih rokavov in mrtvic.
Torej se reka Mura na slovenskem odseku kljub negativnim učinkom mnogih tehničnih
posegov še vedno oblikuje po zakonitostih naravne dinamike (Hribar, 2010).
Z ustreznim načinom upravljana vodotokov, kot je na primer revitalizacija, lahko v bodoče
ponovno vzpostavimo strukturno in funkcijsko povezanost ekosistemov in tako dosežemo
boljše ekološko stanje voda (Frantar, 2009b).
5.1.6.2. Melioracije
Zaradi težnje po izboljševanju kmetijskih zemljišč in možnosti za pridelovanje kulturnih
rastlin so v preteklosti pričeli izvajati melioracije. Zakon o kmetijskih zemljiščih loči
melioracije na hidromelioracije (osuševanje, namakanje) in agromelioracije.
Ob reki Muri so bile izvedene hidrotehnične melioracije kot zaščita pred poplavami, proti
erozijski posegi, osuševanje z različnimi drenažami in namakanje. Kmetijske površine so
izboljšali tudi z agrotehničnimi melioracijami, to je med drugim z globokim oranjem,
gnojenjem, z namenom izboljšati in vplivati na fizikalne, kemične in biološke lastnosti tal.
Melioracije so na drugi strani sprožile tudi negativne okoljske spremembe. Spremenile so
naravno morfologijo strug in mlak v ravne jarke, to pa je povzročilo spremembo hitrosti in
dinamiko vodnega toka. Zaradi odstranitve vodne in obrežne vegetacije je bila prekinjena in
zmanjšana vegetacijska sukcesija, zmanjšal pa se je tudi naravni retenzijski prostor za
razlivanje visoke (poplavne) vode. Odstranjena varovalna cona pred poplavami je prej
zmanjševala erozijo prsti in moč vetra, zadrževala je odplavljanje hranil iz njiv v potoke in
podtalnico ter tako blažila sušnost. Zmanjšala se je populacijska dinamika vodnih in
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kopenskih organizmov (Bricelj, 2009). Hidromelioracijski posegi so uničili številne habitate;
najbolj so izsušili močvirja, izginili so tudi številni mokrotni travniki. Kljub temu takšni
posegi niso izključili potencialne nevarnosti poplav in suš. Problem hidromelioracijskih
sistemov je tudi njihovo slabo stanje, saj so bili zgrajeni med letoma 1980 in 1990 in so
urejeni le v manjšem obsegu (Novak, 2009; Študija …, 2010).
Melioracijski posegi so bili na obravnavanem območju izvedeni v Radgonsko-Kapelskih
goricah, in sicer na posameznih delih naselij Črešnjevci, Orehovci, Ptujska Cesta in Zbigovci
(občina Gornja Radgona). Zaradi odvajanja odvečne vode s kmetijskih zemljišč so se
pokazale potrebe po osuševalnih melioracijskih jarkih. Na Murski ravni so bili melioracijski
posegi znotraj porečja izvedeni na obeh bregovih reke Mure. Najobsežnejši melioracijski
sistemi na obravnavanem območju so na Murskem polju. Melioracijski sistemi so v občini
Radenci v neposredni bližini Boračeve, od naselja Hrastje-Mota pa se vrstijo proti občini
Križevci, in sicer v naseljih Vučja vas, Bučečovci, Stara Nova vas, Iljaševci proti občini
Veržej, v naseljih Banovci, Bunčani in Veržej, prav tako tudi v občini Ljutomer v naseljih
Grlava in Krapje. Na levem bregu Mure so melioracijski sistemi v občini Črenšovci na
območju treh Bistric in v občini Beltinci v naselju Ižakovci.
Na naštetih lokacijah prevladujejo osuševalni sistemi, le v Ižakovcih je na manjši površini
namakalni sistem.
5.1.6.3. Degradacija območja zaradi izkoriščanja mineralnih surovin
Geološka preteklost je pomembno in tesno povezana z nastalimi naravnimi surovinami. Med
najpomembnejšimi mineralnimi surovinami so termalne in mineralne vode ter nekovine, ki so
sprožile razvoj gospodarskih dejavnosti.
Na območju se nahajajo nekovinske surovine, zlasti prevladujejo bogata nahajališča proda in
peska. Eksploatacija proda in peska se vrši v jugozahodnem delu Murske ravnine (Hrastje,
Babinci), v kateri sestavi prevladujejo gnajs, amfibolit in kvarcit, pa tudi prodniki različnih
magmatskih kamnin (Marković, Mioč, 1998). Na račun prodnato-peščenega materiala,
katerega zaloge se nahajajo v obrečnem pasu Mure, se je razvila gradbena dejavnost. Prod in
pesek so pričeli pridobivati v številnih gramoznicah. Najpomembnejše z vidika pridobivanja
surovin so gramoznice v Dokležovju, Krapju in na Melincih. Ostale lokacije gramoznih jam
se nahaja v severnem in severozahodnem delu ravnine. Gradbena podjetja zaradi intenzivnega
pridobivanja materiala pozabljajo na nekatere okoljske probleme, ki jih prinašajo tako velike
odprte vodne površine kot so bajerji. Prezrto je dejstvo, da se v velike gramoznice steka velika
količina podtalnice, posledično se sušijo drevesa in propadajo gozdni habitati (Bakan, 2006).
Opuščene gramoznice so večkrat odlagališča najrazličnejših odpadkov.
Med pomembne surovine na posameznih nahajališčih na Murski ravnini (Bakovci, Veržej,
Babinci, Hrastje-Mota, Krapje) se uvršča tudi kremen v murskem produ (Marković, Mioč,
1998).
Posamezna področja Slovenskih goric in sveta ob reki Muri se lahko ponašajo z velikim
številom vrelcev. Večina teh se nahaja v ravninskem delu (Bagar Povše, 2005). Termalna in
mineralna voda sta pogojeni z litološkimi in tektonskimi razmerami in zato opredeljeni kot
geološka vrednota; prav tako sta pomembni z vidika značilnosti globljih in počasnejših tokov
podzemne vode (Ogrin, Plut, 2009). Posamezne vrtine z ekonomskimi količinami termalne
vode so postale osnova za nastanek termalnih kopališč in razvoj turizma, medtem ko je
mineralne vrelce začela izkoriščati industrija za široko potrošnjo (Marković, Mioč, 1998;
Bagar Povše, 2005). Mineralno vodo v Radencih izkoriščajo že od konca 19. stoletja. V
začetku 20. stoletja pa so v globokih vrtinah pri raziskavah nafte in plina naleteli še na
termalno vodo. Na hidrografskem območju termalno vodo izkoriščajo Terme Banovci.
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Varstvo in skrb za kakovost in zdravilnost naravnih mineralnih voda je povezana z
gospodarjenjem na površini, vodami, polji in gozdovi (Bagar Povše, 2005). Vsekakor bi bilo
potrebno opozoriti na ohranitev ravnotežja med nastajanjem in kvaliteto mineralne vode na
eni ter uporabo na drugi strani (Nosan, 1973).

64

5.2. STANJE OKOLJA NARAVNIH OBMOČIJ
Stanje naravnih območij in njihovih sestavin odlikujejo naravni procesi in najrazličnejši
vplivi, tudi antropogeni. Naravna območja so določena z Zakonom o ohranjanju narave, ta pa
zagotavlja celovito ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot kot naše
dediščine. Prav zato sta sestava in stanje okolja znotraj območja predstavljena z vidika
ohranjene narave, zlasti velike biotske raznovrstnosti in pokrajinske pestrosti, bogatega
rastlinskega in živalskega sveta, mnogovrstnih habitatnih tipov, raznolike geološke zgradbe,
razgibanega reliefa, pestrosti vzorcev kulturne krajine in drugih pomenov.
Na območju prevladujejo različni habitati, ki so klasificirani v različne habitatne tipe. V
osnovi ločimo habitatne tipe večjih enot: vodovja, travišča, gozd, močvirje in kulturno krajino
(Bakan, 2006).
Na zmanjševanje biotske raznovrstnosti pa je v veliki meri vplival človek. Zaradi velike
ekološke, biotske ali pokrajinske vrednosti, ki je povezana z ustrezno rabo prostora, se na
naravnih območjih predlagata krajinski oziroma regijski park: Regijski park Mura ter
Krajinski park Radgonsko-Kapelske gorice.
5.2.1. Vodni in obvodni svet Mure
Najpomembnejšo vlogo na izoblikovanost današnjega površja in značilnih geomorfoloških
oblik pripisujemo reki Muri. Rečni prostor je danes ovrednoten kot naravovarstveno
pomemben habitatni prostor z visoko biotsko pestrostjo, vendar je ta ekološko že osiromašen.
Spremenjeno stanje naravnega območja vodnega in obvodnega sveta reke Mure je posledica
prepletanja naravnega okolja z različnimi dejavnostmi človeka. V največji meri je v naravno
okolje posegel človek tako, da je spreminjal naravno rabo tal, to je s sečnjo gozdov, z
intenzivno kmetijsko dejavnostjo in širjenjem kmetijskih površin, agromelioracijskimi
operacijami, s širjenjem poselitvenih območij, gradbenimi posegi, prometnicami, industrijsko
dejavnostjo ter danes vse bolj s ponudbo razvijajoče se turistične dejavnosti ob reki Muri. V
končni fazi vpliv človeka na naravno okolje ni povsem negativen, saj je z določenimi posegi
ustvaril nove habitate in tako pripomogel k dodatni biotski raznovrstnosti.
Reka Mura je najpomembnejši element naravnega območja, ki je ovrednotena kot ekološko
pomembno območje, posebno varstveno območje (območje Natura 2000, ki je sestavni del
EPO) in naravna vrednota (botanična, hidrološka in zoološka). Do danes je uspela ohraniti del
bogate narave. Del naravnih območij predstavljajo še ostale sestavine, to so rečne terase in
poplavna ravnica, vodni viri, gozd, vlažni travniki, močvirja, živalske in rastlinske vrste, ki
ustvarjajo vodne in obvodne habitate, ti pa prispevajo k raznovrstnosti na ekosistemski ravni.
Mnogo rastlinskih in živalskih vrst se je znašlo na rdečem seznamu ogroženih vrst. To velja
predvsem za vrste v območju Nature 2000, ki so določene s ptičjo in habitatno direktivo.
Večina sestavin je ovrednotenih kot posebno varstveno območje, ekološko pomembno
območje, nekatera tudi kot naravna vrednota različnih zvrsti. Mnoge sestavine opredeljujejo
vse navedene vrednote. Med zvrstmi naravnih vrednot prevladujejo ekostistemska, zoološka,
botanična in hidrološka, ostale pa so še drevesna, geološka in oblikovana. Opredelitev zvrsti
naravnih vrednot je sledeča:
- ekosistemska naravna vrednota: pomembna z vidika ekosistemov, v naravi se pojavlja
zlasti kot ohranjen, redek, vrstno izjemno raznolik del habitatnega tipa, habitatni tip ali
večji del ekosistema (mrtvi rokavi, gramoznice, mlake, rastišča ogroženih vrst –
narcis, gnezdišča sivih čapelj),
- zoološka naravna vrednota: pomembna kot habitat ali del habitata ogroženih in redkih
vrst živali (gnezdišče sivih čapelj in breguljk, mrtvice, mrtvi rokavi, loka, struga Mure,
gramoznice, mlake),
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botanična naravna vrednota: ekosistemsko pomemben življenjski prostor rastlin
prostoživečih vrst, ki se v naravi pojavlja kot rastišče ogroženih in redkih vrst (struga
Mure, mrtvice, mrtvi rokavi, gramoznice, mlake, rastišča narcis),
- hidrološka naravna vrednota: sonaravna struga reke Mure z obrežji, prodišči,
mrtvicami in mrtvimi rokavi, mineralni izviri,
- drevesna naravna vrednota: v naravi se pojavlja zlasti kot posamezno drevo zunaj
gozdnega prostora in skupina dreves ali posamezno drevo v gozdu, ki zaradi izjemnih
lastnosti odstopajo od dreves v okolici (vez, divji kostanj, črni topol, bela vrba),
- geološka naravna vrednota: v naravi se pojavlja kot hidrogeološka naravna oblika
(izvir slatine) ali kot izvir ogljikovega dioksida (mofeta),
- površinska geomorfološka naravna vrednota: na seznamu naravnih vrednot na
območju ta zvrst ni opredeljena, vendar po značilnostih lahko vključimo v to zvrst
naravne vrednote rečno-denudacijskih oblik (rečna terasa, poplavna ravnica).
K naravnim območjem je prištet tudi drevesni park v Tišini, ki se nahaja v obravnavanem
porečju. Imenovan park ni znotraj poplavnega pasu, temveč se nahaja v strnjenem delu naselja
Tišina. Ta naravna vrednota, opredeljena kot spomenik oblikovane narave, je državno
zavarovano območje – točka.
-

Slika 26: Prodišča v spodnjem toku reke Mure

Avtorica: Sandra Pučko, 2011.
Slika 27: Stranski rokav Mure – Struga pri Gornji Bistrici

Avtorica: Sandra Pučko, 2010.
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Natura 2000:
Rečni prostor ob Muri, to je vzdolž reke do visokovodnih nasipov, pokriva območje Nature
2000, za katero sta opredeljeni SPA in pSCI območji. Obe območji, ki se v veliki meri
prekrivata, sta določeni po Direktivi o pticah (SPA Mura) in po Direktivi o habitatih (pSCI
Mura).
Na območju Natura 2000 – SI5000010 Mura je v seznamu vrst po Ptičji direktivi (SPA –
posebna območja varstva) določenih 30 kvalifikacijskih vrst ptic:
- rečni cvrčalec,
- mala tukalica,
- bela štorklja,
- rjava penica,
- mali deževnik,
- belovrati muhar,
- rjavi srakoper,
- mali martinec,
- bičja trstnica,
- slavec,
- mokož,
- breguljka,
- srednji detel,
- pisana penica,
- čapljica,
- srpična trstnica,
- pivka,
- čebelar,
- sršenar,
- plašica,
- črna štorklja,
- trstni cvrčalec,
- pogorelček,
- duplar,
- vijeglavka,
- prepelica,
- grahasta tukalica,
- vodomec.
- rakar,
- kobiličar,
Najpomembnejši življenjski prostori ptic in njihovih habitatov so poplavni gozdovi vzdolž
reke z bogatim vodnim in močvirskim rastlinjem, obrasli mrtvi rokavi in erodirani rečni
bregovi. Med mrtvicami so za ptice posebej pomembne tiste, ki jih obraščajo sestoji trstičja
(Natura 2000 – Območja …, 2011).
Na območju Natura 2000 – SI3000215 Mura je v seznamu vrst po Habitatni direktivi (pSCI –
posebna ohranitvena območja) določenih 21 kvalifikacijskih vrst živali in rastlin ter 8 vrst
habitatov.
Živalske vrste:
- beloplavuti globoček,
- bolen,
- činklja,
- črtasti medvedek,
- dristavični spreletavec,
- drobni svitek,
- hrastov kozliček,

-

kačji potočnik,
močvirska sklednica,
močvirski cekinček,
nežica,
nižinski urh,
pezdirk,
rogač,

-

sabljarka,
smrkež,
strašnični mravljiščar,
temni mravljiščar,
velika senčnica,
veliki pupek,
vidra.

Habitatni tipi:
- ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion),
- naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez Magnopotamion ali Hydrocharition,
- nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z visokim steblikovjem,
- nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) ,
- obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka) (Alnus glutinosa in Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)),
- reke z muljastimi obrežji z vegetacijo zvez Chenpodion rubri p.p. in Bidention p.p.,
- travniki s prevladujo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih
tleh (Molinion caeruleae),
- vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez Ranunculion
fluitantis in Callitricho-Batrachion.
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Gozd še vedno pokriva največji del poplavnega pasu znotraj visokovodnih nasipov. Vmes
najdemo njivske površine, vse redkejše vlažne travnike in izginjajoča močvirja. Poplavni gozd
zunaj nasipov je skoraj povsod že izginil. Vrstna sestava gozdov je zaradi relativne
dolgoživosti dreves podobna tisti izpred nekaj desetletij. Ob Muri so se uspele obdržati
naravne rastlinske združbe poplavnega gozda doba in belega gabra, gozd črne jelše ter
obrežne združbe vrb, topolov in mešanih listavcev (dolgopecljati brest ali vez in siva jelša).
Kjer je nivo talne vode že toliko padel, da gozdovi črne jelše počasi že izginjajo, uspevajo
gozdovi jesena in čremse. Na bregovih voda in zamočvirjenih predelih rastejo šašja, trstičja in
rogozja. Gozd bogati tudi grmovna vegetacija, med njimi sta tudi črni bezeg in navadna
brogovita. V sestoje gozdov se uspešno vriva tudi robinija. Človek je v gozdove ob Muri
vnašal hitro rastoče in z gospodarskega interesa zanimivejše vrste, predvsem smreko. S tem je
zmanjšal biotsko raznovrstnost in močno ogrozil gozdove. Spremenjena vrstna sestava
vegetacije je očitna tudi v podrasti. Izginjanje in vrstno siromašenje značilne podrasti na drugi
strani ustrezajo invazivnim vrstam, torej adventivkam oziroma neofitom. Predvsem v
poletnem času prevladujejo adventivke, npr. žlezava nedotika, orjaška zlata rozga,
deljenolistna rudbekija, japonski dresnik in druge, ki naredijo gozdove težko prehodne. Na
gozdnem robu se pojavlja tudi ambrozija (Goršak, Bakan, 2003; Ogrin, Plut, 2009).
Za rastlinsko pestrostjo ne zaostaja živalski svet. Ob Muri prebiva več kot 200 vrst ptic (od
tega 110 gnezdilk), 30 vrst sesalcev, 15 vrst dvoživk, 10 vrst plazilcev, 45 vrst rib, 50 vrst
kačjih pastirjev, več kot 1200 vrst hroščev, 1200 vrst metuljev, 95 vrst polžev in školjk ter še
mnogo drugih vrst (Bedjanič, Urbanek, 2001).
Stanje ogroženih vrst in habitatov:
V rečnem prostoru ob Muri je mnogo rastlinskih in živalskih vrst ogroženih. Posebej velja
omeniti tiste, ki so na robu izumrtja, bodisi kritično ogroženih, ranljivih ali pa so posebnost v
tej pokrajini vidika ohranjanja naravne dediščine. Izpostavljenih je nekaj teh primerov.
Naravni strmi rečni erodirani bregovi Mure so zanimiva gnezditvena mesta breguljk in
vodomcev. Habitati in gnezdišča breguljk so postala močno ogrožena zaradi pomanjkanja
naravnega življenjskega okolja te ptičje vrste. Gre za primer zoološke naravne vrednote, ki jo
najdemo v Melincih.
Med pticami, ki so določene s ptičjo direktivo, je v območju Nature 2000 Mura še posebej
ogrožena mala tukalica. V rdečem seznamu je opredeljena kot kritično ogrožena vrsta.
Izredno redka mala tukalica je ptica selivka. Gnezdi v mrtvicah reke Mure (Enciklopedija
ptic, 2012).
Na rdečem seznamu rib in obloustk v kategoriji »redka vrsta« je uvrščena sabljarka. Je
popolnoma zavarovana in jo je prepovedano loviti. Vrsta je potencialno ogrožena zaradi svoje
redkosti na območju Republike Slovenije in lahko hitro preide v kategorijo prizadete vrste.
Vzrok upadanja populacij je organsko onesnaževanje in neustrezne regulacije z neprehodnimi
pregradami (Povž, 2009).
Posebnost območja je tudi bela štorklja, ki si išče hrano na travnikih in poljih. Ob Muri se
pojavlja danes vse redkejša črna štorklja, ki je od bele sorodnice veliko plašnejša. Po ocenah
naj ob Muri ne bi gnezdilo več kot pet parov te vrste (Vogrin, 2003). Obe štorklji sta na
Rdečem seznamu v kategoriji ranljivih vrst.
Ob Muri pri Moti gnezdi siva čaplja. Na Rdečem seznamu za to vrsto obstaja potencialna
možnost ponovne ogroženosti. Siva čaplja je pri nas najpogostejša vrsta čaplje. Pogosto jo
vidimo tudi na travnikih, kjer si išče hrano, lahko pa jo zasledimo tudi na vsakem večjem
vodotoku in mokrišču. Večji del leta na mokriščih in trstiščih lahko opazimo tudi belo čapljo.
Ta je bila v nedavni preteklosti na robu izumrtja, vendar so jo uspeli ohraniti s strogimi
varstvenimi ukrepi (Enciklopedija ptic…, 2012).
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Med ogroženimi rastlinami so rastišča belih narcis pri Veržeju. Ta rastišča so zaščitena kot
naravni spomenik. Populacija je ogrožena zaradi izginjanja prvotnih rastišč, to je vlažnih
travnikov, pa tudi zaradi pretiranega trganja in nabiranja (Goršak, Bakan, 2003).
Med ogroženimi habitati v poplavnem pasu Mure so vse redkejše mrtvice. K njihovemu
izginjanju prispevajo izostanki poplav, dodatno pa jih uničuje širjenje kmetijskih površin in
nekontrolirani posegi številnih ribičev (Natura 2000 – Območja …, 2011). Pogosto so ribniki
tisti vodni viri, ki nadomeščajo osušene rečne mrtvice in rokave (Firbas, 2005).
Tudi številne gramoznice, zlasti opuščene, in mlake so pomembni habitati ogroženih
rastlinskih in živalskih vrst. Primeri takih gramoznic so v Murskih Petrovcih, Petanjcih,
Razkrižju in mlake na Tišini.
5.2.2. Radgonsko-Kapelske gorice
Naravno območje Radgonsko-Kapelskih goric je po površini manjše od vodnega in
obvodnega sveta reke Mure, zato beležimo na tem območju tudi skromnejšo biotsko raznovrstnost,
ki pa je vendar ne moremo zanemariti. Radgonsko-Kapelske gorice so opredeljene kot
območja Natura 2000 in ekološko pomembna območja, ki se skoraj v celoti prekrivata.
Naravnih vrednot na omenjenih prekrivajočih območjih ni. Naravna vrednota se nahaja v
naselju Paričjak. Gre za drevesno naravno vrednoto – tulipanovec, ki je zaščiteno drevo
izjemnih dimenzij.
Naravno območje v Radgonsko-Kapelskih goricah znotraj porečja pokrivajo vinogradi,
kmetijske površine (travniki in njive) ter mešani gozd. Območje je redko poseljeno, tudi ni
industrijskih in drugih dejavnosti, ki bi dodatno obremenjevali okolje. Kmetijska dejavnost je
ekstenzivna, razen na vinogradniških površinah so pritiski onesnaževanja nekoliko večji.
Radgonsko-Kapelske gorice so opredeljene kot posebno varstveno območje (pSCI območje).
Na območju Natura 2000 Radgonsko-Kapelske gorice sta bili iz seznama vrst po Habitatni
direktivi določeni dve kvalifikacijski vrsti živali in dve vrsti habitatov.
Živalski vrsti:
- črtasti medvedek,
- močvirski krešič.
Habitatna tipa:
- ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion),
- bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum).
Stanje ogroženih vrst:
Ekološko pomembna območja hroščev in metuljev, med katerimi sta tudi močvirski krešič in
črtasti medvedek, ki spadata na območju Radgonsko-Kapelskih goric med ogrožene živalske
vrste in sta zato uvrščena na Rdečem seznamu. Njihovi habitati so travišča, gozdni robovi,
vlažni in suhi travniki ter grape ob potokih.
Posebno pozornost velja nameniti močvirskemu krešiču. Uvrščen je na seznam evropske
direktive o habitatih. V Sloveniji ga varujemo na območjih Natura 2000, tudi v RadgonskoKapelskih goricah. V rdečem seznamu se nahaja pod kategorijo »redka vrsta«. Je izjemno
higrofilna vrsta in je zato vezan na zamočvirjene predele, gozdne potoke s plitvo strugo in
ozek pas vlažnega obrežja, ki ga najpogosteje poraščajo gozdovi črne jelše in gabra. Vrsta je
pokazatelj ohranjenosti vlažnih predelov, zamočvirjenih in manjše presvetljenosti gozdnih
potokov, saj njihovo izsuševanje posledično prizadene tudi to vrsto hrošča (Marinček, 2010).

69

6. PRITISKI NA OKOLJE V POREČJU MURE IN NARAVNIH OBMOČJIH
Naravna okolja so z vidika različnih pritiskov človekovih dejavnosti izredno občutljiv
ekosistem. Nanj prežijo različni dejavniki pritiskov, ki so opisani v nadaljevanju. Podatki, ki
dokazujejo obremenitve na obravnavanem območju, so pridobljeni iz različnih virov. Pri
posameznih dejavnikih pritiskov so nekateri podatki le reprezentativni ali približni, saj meja
proučevanega območja nekaterih geografskih značilnosti ne more izločiti ali omejiti. Na
primer: znotraj obravnavanega območja leži le del naselja Grlava, zato smo pri pritiskih
poselitve na okolje upoštevali število prebivalcev celotnega naselja. Podobni primeri veljajo
tudi za ostala naselja pri različnih dejavnikih pritiskov na okolje in so posebej nakazani pri
posameznem pritisku, tam kjer je bilo to potrebno.
6.1. Poselitev
Prebivalstvene značilnosti na območju predstavljajo obremenitev, ki jih najlažje prikažemo
preko števila in gostote prebivalstva, poselitvenega vzorca, stopnje urbanizacije in potrošnje
gospodinjstev.
Pri prikazu pritiskov na okolje s strani poselitve smo vključili le 43 naselij oziroma
aglomeracij. Skupna značilnosti teh naselij je, da segajo v naravna območja bodisi v celoti,
skoraj v celoti ali le delno oziroma se nahajajo v njihovi neposredni bližini.
Gostota prebivalcev je skoraj v vseh občinah nad slovenskim povprečjem (101,1 preb/km2 za
leto 2011) in je močno povezana z gospodarskimi panogami v bližnjih regionalnih središčih,
kakor tudi z naravnimi dejavniki. Slika 28 pa nam prikazuje gostoto prebivalstva v izbranih
naseljih.
Večji del porečja se razprostira na ravninskem svetu ob Muri, ki velja za območje močnega
zgoščanja prebivalstva (Ogrin, Plut, 2009). Večja gostota prebivalstva se vrši po naseljih, ki
so strnjena v naselbinske gruče oziroma pasove vzdolž prometnih poti. Večina naselij leži na
višjih terasah izven poplavnega pasu, ki jih obdajajo pretežno kmetijske površine na prodnopeščenih naplavinah pod ježami (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998). V povprečju so po
površini ravninska naselja večja od gričevnatih. Opis takšnega vzorca poselitve ustreza
naseljem ob prometnicah od Petanjcev do Dokležovja na levem bregu Mure, na desnem bregu
pa gručastim naseljem med katerimi izstopata Veržej in Radenci. Če upoštevamo število
vključenih naselij posamezne občine v obravnavanem območju, je največja gostota
prebivalcev v občini Radenci, kar lahko pripišemo vplivu turistične dejavnosti, industrijskih
obratov, zlasti v poslovni coni Boračeva, in drugim dejavnostim.
Naselja v Slovenskih goricah so razložena in razpotegnjena, v njih živi malo število
prebivalcev za razliko od naselij na ravnini. Glede na povprečno manjšo površino naselij so
gričevja dokaj gosto poseljena, zlasti po slemenih in ob prometnih poteh. To so naselja
Paričjak, Turjanski Vrh, Rački Vrh, Hrašenski Vrh in Murski Vrh.
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Slika 28: Gostota prebivalcev po naseljih (2011)

Vir podatkov: SI-STAT podatkovni portal, 2011.
Popisi prebivalstva na Slovenskem od srede 20. stoletja do danes v večini naselij beležijo
naraščanje števila prebivalcev in s tem tudi gostoto poselitve. V zadnjih 30 letih je v nekaterih
naseljih prišlo do rahlega upada števila prebivalcev, kar pa pritiskov na okolje ne izloči.
Popisi prebivalcev so prikazani le za tista naselja, katerih poselitev je v obravnavanem
območju (Preglednica 23). Največje naselje, ki je v zadnjih 60 letih doživelo hitro rast števila
prebivalcev, so Radenci. Z nad 500 prebivalci sledijo Bakovci, Veržej, Dokležovje, Ižakovci,
Črešnjevci, Melinci, Gornja Bistrica, Petanjci, Cven, Dolnja Bistrica in Tropovci.
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Preglednica 23: Gibanje števila prebivalcev v letih 1953–2011 in gostota prebivalcev (2011) v
izbranih naseljih
Občina/
1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 Gostota preb.
Naselje
(preb/km2)
2011
BELTINCI
Dokležovje
927
916 1009 970
974
960
901
170,3
Ižakovci
941
869
889
875
846
820
827
96,0
Melinci
1.211 1.150 1.094 956
886
815
808
119,2
ČRENŠOVCI
Dolnja Bistrica 1.001 865
762
728
659
593
612
88,9
Gornja Bistrica 1.208 1.075 957
881
815
701
725
108,1
Srednja Bistrica 574
507
487
474
469
470
471
158,6
GORNJA RADGONA
Črešnjevci
636
607
605
652
745
778
817
170,5
Orehovci
57
57
72
63
71
75
70
51,6
Orehovski Vrh
210
196
194
158
141
131
132
74,5
Ptujska Cesta
245
233
220
207
223
232
225
118,7
Zbigovci
350
347
341
277
268
264
268
97,5
KRIŽEVCI
Vučja vas
318
287
270
263
242
234
205
53,9
LJUTOMER
Cven
513
553
547
574
666
616
614
104,4
Grlava
122
118
122
110
115
111
99
65,6
Krapje
394
375
378
393
361
315
328
71,3
Mota
416
400
407
388
383
334
351
61,0
MURSKA SOBOTA
Bakovci
1.216 1.286 1.488 1.576 1.610 1.581 1.491
166,2
Satahovci
304
316
324
316
313
310
299
82,2
RADENCI
Boračeva
340
323
361
362
369
391
418
159,5
Hrastje-Mota
425
420
430
398
407
386
306
46,3
Hrašenski Vrh
137
128
125
87
84
78
103
169,3
Janžev Vrh
388
335
284
264
231
255
262
96,6
Kobilščak
83
74
69
59
43
52
51
127,3
Murski Vrh
231
215
206
159
127
134
119
129,2
Paričjak
162
158
181
229
229
251
232
301,3
Rački Vrh
127
92
88
83
74
77
82
123,1
Radenci
514
566 1.311 1.885 2.215 2.162 2.201
730,2
Radenski Vrh
230
204
202
212
194
162
150
127,3
Rihtarovci
86
78
83
102
129
117
114
59,0
Šratovci
243
320
148
161
181
182
182
108,8
Turjanci
43
45
50
68
116
111
99
95,8
Turjanski Vrh
107
100
109
91
91
80
81
148,0
RAZKRIŽJE – Ni vključenih naselij.
TIŠINA
Gederovci
175
161
145
174
169
173
175
95,4
Gradišče
378
408
421
403
378
375
328
117,0
Murski Črnci
318
315
313
342
356
375
414
117,4
72

Murski Petrovci 152
141
Petanjci
699
728
Sodišinci
283
296
Tišina
416
397
Tropovci
347
357
VERŽEJ
Banovci
177
154
Bunčani
253
237
Veržej
893
765
Vir podatkov: Popis 2002, 2011;
portal, 2011.

149
775
281
439
377
178
234
766
Popisi

141
765
254
438
434

131
743
242
466
467

125
676
212
452
488

205
196
192
218
204
206
886
952
956
prebivalstva 1948-2002,

111
667
227
404
521

68,1
87,3
78,9
152,7
197,7

199
75,5
185
57,2
903
146,8
2011; SI-STAT podatkovni

Kljub manjšemu upadu števila prebivalcev v nekaterih naseljih po zadnjih popisih, se ta
počasi širijo. Povečujejo se novogradnje stanovanjskih hiš bodisi na obrobju ali znotraj
naselij. O tem nam pričajo statistični podatki o številu stanovanj (Preglednica 24). V letih
2002–2009 število stanovanjskih objektov v vseh občinah narašča, še posebej v občinah
Radenci, Ljutomer, Murska Sobota in Gornja Radgona. Vsa večja občinska in regionalna
središča z obrobnimi naselji so privlačna za poselitev. Na podlagi statističnih podatkov lahko
potrdimo dejstvo, da se urbanizirana podeželska naselja širijo na obrobju ob osrednjih
zaposlitvenih centrih vključno z občinskimi središči proti podeželskemu območju in ob
pomembnih prometnicah.
Rast prebivalstva in širjenje gradnje stanovanj nakazujeta, da je vpliv suburbanizacije največji
v Radencih in se širi proti Boračevi. V neposredni bližini regionalnega središča Murske
Sobote se suburbanizacija širi tudi v Bakovcih, Krogu, Murski Črncih, Gradišču, Tropovcih in
Tišini. Prav tako se širijo ostala večja naselja na podeželsko obrobje – Gornja Radgona proti
Črešnjevcem in Ljutomer proti Cvenu.
Iz območja so izločena vsa večja središča Pomurske regije, in sicer Murska Sobota, Ljutomer
in Gornja Radgona, ki se nahajajo v neposredni bližini naselij v obravnavanem območju in
močno vplivajo na rast prebivalstva in širjenje naselij.
Preglednica 24: Število stanovanj v občinah
Število stanovanj na 1000 prebivalcev
OBČINA
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Beltinci
318,7 312,6 324,7 328,5 331,5 333,7 346,3
Črenšovci
328,5 329,7 334,0 334,9 340,1 343,5 359,4
Gornja Radgona 382,1 385,1 389,5 392,7 396,2 402,9 410,1
Križevci
344,5 346,2 348,3 351,1 351,5 355,8 338,9
Ljutomer
380,0 386,6 388,8 393,3 396,7 401,0 409,2
Murska Sobota
372,9 376,1 379,7 383,3 386,2 387,5 394,1
Radenci
396,2 398,9 404,2 403,9 408,3 411,9 436,9
Razkrižje
335,8 337,3 334,8 336,0 341,4 347,7 352,7
Tišina
306,3 308,0 309,7 309,8 312,2 317,3 328,5
Veržej
336,0 342,9 348,4 349,4 359,7 364,5 371,6
Slovenija
393,4 396,3 399,5 401,9 404,1 405,0 408,4
Vir podatkov: Slovenske občine v številkah, 2009.

2009
347,0
367,3
413,3
342,4
411,8
396,4
429,7
353,4
329,6
372,4
409,5
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S širjenjem naselij in števila prebivalcev se večajo pritiski na vodne zaloge in njeno kvaliteto.
Da bi v občinah omejili onesnaževanje voda in pronicanje odpadnih voda, ki jih ustavijo
gospodinjstva, se je v zadnjih letih v vseh občinah pospešila izgradnja kanalizacijskega sistema in s
tem se izboljšuje vodno stanje. Kljub temu ostaja nekaj manjših naselij v posameznih občinah, ki
še vedno niso priključena na kanalizacijsko omrežje ali pa je ta še v postopku izgradnje.
Obremenitev za okolje so tudi komunalni odpadki, ki jih ustvarijo gospodinjstva. Vse občine
v območju imajo urejeno zbiranje odpadkov. Več komunalnih odpadkov je v večjih naseljih,
še posebej izstopajo občine Murska Sobota, Gornja Radgona in Tišina.
Pritiski prebivalstva na okolje prikazujemo tudi z deležem porabe vode v gospodinjstvih iz
javnega vodovoda. Po podatkih iz Statističnega urada Slovenije za leto 2008 ta delež močno
presega slovensko povprečje (52,4 %) v občinah Razkrižje (100 %), Črenšovci (89,5 %),
Veržej (81,5 %), Beltinci (74,6 %), Tišina (77,2 %) in Križevci (67,4 %), manjši je le v
občinah Murska Sobota (40,4 %), Radenci (40,0 %), Ljutomer (36,4 %) in Gornja Radgona
(32,5 %). V primerjavi s predhodnim letom se je poraba vode v vseh občinah v letu 2008
povečala.
Vsakršno širjenje naselij sproži potrebo po gospodarski javni infrastrukturi. Z vidika
načrtovanja gradnje in nadaljnjega širjenja naselij je potrebno upoštevati občinske zakonske
predpise, ki morajo omejevati in preprečiti poselitev znotraj poplavnega sveta in drugih
ranljivih območij, če želimo ohraniti in varovati obstoječe stanje naravnih območij.
6.1.1. Pritiski poselitve na naravna območja
Naravna območja niso neposredno ogrožena z vidika poselitve. Obmurska naselja ležijo izven
poplavnega pasu. Znotraj naravnih območjih so le posamezni ali manjši, ponekod le obrobni
deli naselij:
· Dokležovje, Ižakovci in Melinci v občini Beltinci,
· Gornja, Srednja in Dolnja Bistrica v občini Črenšovci,
· Krapje in Mota v občini Ljutomer,
· Bakovci v občini Murska Sobota,
· Razkrižje v občini Razkrižje,
· Hrastje-Mota, Rihtarovci, Turjanci, Vučja vas v občini Radenci,
· Petanjci v občini Tišina in
· Veržej v občini Veržej.
Z občinskimi odloki se ohranja nepozidanost poplavnega in obrežnega pasu ob Muri. V
Radgonsko-Kapelskih goricah je poselitev redkejša in razpršena, zato ni večjih vplivov na
onesnaženost okolja s strani poselitve. Znotraj naravnih območij v goricah so razpršeni
kmečki domovi, nekaj jih je nanizanih po slemenih vzdolž ceste. To so deli naselij
Orehovcev, Orehovskega Vrha, Ptujske Ceste in Zbigovcev v občini Gornja Radgona. Na
posameznih delih Radgonsko-Kapelskih goric, kjer se pojavljajo plazovi in erozija tal, se
poselitev ne načrtuje.
6.2. Kmetijstvo
Sodobno intenzivno kmetijstvo močno vpliva na obremenjevanje okolja zlasti z uporabo
kemičnih sredstev in mineralnih gnojil, uporabo tehnike – to je s povečano mehanizacijo,
umetnim namakanjem, koncentracijo bioloških faktorjev (farmska živinoreja) in drugimi
oblikami obremenitev (Koželj, Vuk, 1987). Največja kmetijska obremenitev (emisijska,
energetska) je na rodovitni prodni ravnici, ki je obenem najpomembnejše območje podtalnice.
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Pritiski kmetijstva so največji na ravninskih poljedelskih (Mursko in Prekmursko polje) in
gričevnatih vinogradniških ter sadjarskih površinah (Radgonsko-Kapelske gorice) (Ogrin,
Plut, 2009).
Ugodne naravnogeografske razmere so omogočile razvoj kmetijstva, ki v Pomurju predstavlja
glavno gospodarsko dejavnost. Od vseh slovenskih pokrajin ima Pomurje še vedno izrazit
agrarni značaj. Najizrazitejša kmetijska pokrajina je Murska ravan, medtem ko Slovenske
gorice že opredeljujemo kot območje z omejenimi dejavniki za razvoj intenzivnega kmetijstva
(Ogrin, Plut, 2009). Da je kmetijstvo pomembna gospodarska dejavnost, nam kaže delež
delovno aktivnega prebivalstva v kmetijski dejavnosti (Slika 29). Skoraj v vseh občinah ta
delež v letu 2007 presega slovensko povprečje (4,9 %), polovica občin v območju pa presega
tudi povprečje Pomurske regije (14,0 %). V občinah, ki bazirajo na drugih nekmetijskih
dejavnostih, je ta delež znatno nižji (Murska Sobota, Ljutomer, Radenci, Gornja Radgona).
Slika 29: Delež delovno aktivnega prebivalstva v kmetijski dejavnosti v občinah (2007)

Vir podatkov: Interaktivni statistični atlas Slovenije, 2011.
Po popisu kmetijskih gospodarstev leta 2000 je bilo v vseh občinah skupno 5.216 družinskih
kmetij. Z največjim številom družinskih kmetij izstopajo občine Ljutomer, Gornja Radgona in
Beltinci. Podrobnejši prikaz števila kmetij v letu 2000 in 2011 nam prikazuje Slika 30.
Največji delež površine vseh kmetijskih zemljišč v uporabi (KUZ), z nad 80 % deležem,
imajo občine Beltinci, Črenšovci, Razkrižje in Tišina, vse ostale občine presegajo povprečje
Pomurske regije (75 %), razen občine Radenci. Po podatkih Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja je bilo v letu 2011 v vseh občinah skupno 3.498 kmetij, kar pomeni bistveno
zmanjšanje v primerjavi z letom 2000. V prihodnosti lahko zmanjšanje število kmetij in
njihovih gospodarjev pomeni velik problem in izziv, saj je vse manj mladih oziroma tistih, ki
bi prevzeli kmetijo.
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Slika 30: Število kmetij v občinah

Vir podatkov: Popis kmetijskih gospodarstev 2000, 2011; Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, 2011.
Značilnosti občin v obravnavanem območju sta neugodna posestna in velikostna sestava
kmetij, to sta razdrobljenost kmetijskih zemljišč in majhne parcele, kar v nekaterih občinah za
leto 2000 kaže podpovprečno velikost kmetij tako v Pomurski regiji (4,9 ha) kot tudi v
Sloveniji (5,3 ha). Zaradi različnih reform, ki jih je kmetijstvo doživelo v zadnjih letih, je
prišlo tudi do sprememb v povprečni velikosti kmetij (Slika 31). Ta se je povečala v devetih
občinah, le v občini Razkrižje se je zmanjšala.
Slika 31: Primerjava povprečne velikosti kmetij (ha)

Vir podatkov: Popis kmetijskih gospodarstev 2000, 2011; Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, 2011
Lastni izračuni.
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Družinske kmetije so po tipu kmetovanja v večini občin usmerjene v mešano živinorejo. To
so občine Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Razkrižje in Veržej, ki skupno štejejo 771
takih kmetij. V občinah Beltinci, Črenšovci, Ljutomer, Murska Sobota in Tišina prevladujejo
kmetije z mešano rastlinsko pridelavo in živinorejo. Teh kmetij je skupno 647. Trajni nasadi
so prevladujoč tip kmetovanja le v občini Radenci s 77 kmetijami. Preostale kmetije v
občinah se ukvarjajo še s poljedelstvom, vrtnarstvom, pašno živinorejo, prašičerejo in
perutninarstvom ter mešano rastlinsko pridelavo (Popis kmetijskih gospodarstev 2000, 2011).
Živinoreja je v Pomurju prevladujoča kmetijska panoga. Hlevski objekti z gnojnico in gnojem
pomenijo potencialno točkovno onesnaževanje, zlasti nevarni so za podtalnico. Po Popisu
kmetijskih gospodarstev 2000 je bilo v vseh desetih občinah skupno 4.545 družinskih kmetij
po glavah velike živine (GVŽ). Največ teh kmetij odpade na občine Ljutomer, Gornja
Radgona in Beltinci. Najbolj razširjena je reja govedi. V občini Gornja Radgona je največ
družinskih kmetij z govedom po velikosti črede (503 glav), sledi ji občina Ljutomer (470
glav). V ostalih občinah čreda govedi šteje od 67 do 212 glav. Govedoreji sledi reja prašičev
in perutnine, v manjšem obsegu pa redijo še konje, ovce, koze in ostalo (Regionalni razvojni
program…, 2007). Živinorejska gostota (GVŽ/ha) v istem letu presega povprečje Pomurske
regije (1,13 GVŽ/ha) in Slovenije (1,03 GVŽ/ha) v občinah Beltinci (1,78 GVŽ/ha),
Črenšovci (1,28 GVŽ/ha), Murska Sobota (1,26 GVŽ/ha) in Razkrižje (1,21 GVŽ/ha). V vseh
ostalih občinah se živinorejska gostota močno približuje pomurskemu in slovenskemu
povprečju.
Kmetijstvo močno pritiska na okolje s porabo mineralnih in živilskih gnojil. Pri gnojenju z
živinskimi gnojili, izpusti iz hlevov in med pašo živali ter izpusti med skladiščenjem živinskih
gnojil v kmetijstvu nastane največ amonijaka. Največ izpustov amonijaka iz kmetijstva
prispeva govedoreja skupaj z njihovimi živinskimi gnojili. Poraba mineralnih gnojil na hektar
se je v zadnjih 10-ih letih zmanjšala, kar lahko pripišemo zahtevam nitratne direktive in
načelom dobre kmetijske prakse pri gnojenju, h katerim so zavezana kmetijska gospodarstva v
zadnjih letih. Velik okoljski problem z vidika izpustov toplogrednih plinov, metana in
amonijevih spojin predstavljajo tudi prašičerejske farme. Znotraj obravnavanega območja in
tudi v neposredni bližini naravnih območij se nahaja prašičerejska farma Nemščak v
Ižakovcih, nekaj pa se jih nahaja v neposredni bližini območja.
Kmetijska zemljišča v uporabi so njive in vrtovi, ki zavzemajo največji delež v vseh občinah.
Največji delež njiv in vrtov ima občina Beltinci. Z manjšimi deleži sledijo travniki in pašniki,
najmanjše površine pa pokrivajo sadovnjaki in vinogradi (Preglednica 25). Največji delež
travnikov in pašnikov imajo občine Gornja Radgona, Radenci in Ljutomer, kar lahko
povežemo z nekoliko bolj razgibanim reliefom, kjer pogoji za pridelovanje poljščin niso tako
dobri kot na ravnini ali pa je v teh občinah potreba po travinju toliko večja zaradi večjega
števila glav živine. Prav nasprotno, v gričevnatem svetu so spet toliko boljši pogoji za
uspevanje vinogradov in sadovnjakov. Zaradi ugodnih klimatskih razmer se z največjim
deležem vinogradov in sadovnjakom ponašajo občine Radenci, Razkrižje in Gornja Radgona.
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Preglednica 25: Družinske kmetije po rabi KZU1 (2000)
Število
Vsa kmet.
Njive in Travniki Sadovnjaki Vinogradi
družinskih zemljišča v
vrtovi
in pašniki (kmečki in
kmetij
uporabi
intenzivni)
površina
delež
delež
delež
delež
(ha)
(%)
(%)
(%)
(%)
Beltinci
800
3.387,02
Črenšovci
407
1.654,34
Gornja Radgona
962
5.067,05
Križevci
403
2.739,93
Ljutomer
1033
5.063,33
Murska Sobota
577
2.606,99
Radenci
328
1.450,68
Razkrižje
116
503,03
Tišina
461
2.559,52
Veržej
129
753,91
Pomurska regija
11.782
57.622,08
Slovenija
86.334
456.214,78
Vir: Popis kmetijskih gospodarstev 2000, 2011
Lastni izračuni.

86,0
79,8
69,2
85,5
73,8
84,9
67,9
72,2
83,8
82,6
74,6
32,9

10,8
16,0
24,1
12,7
20,0
10,3
21,4
17,5
13,6
14,6
20,0
61,6

2,6
2,6
2,6
0,7
2,7
2,9
3,5
4,3
2,2
1,3
3,1
2,5

0,7
1,6
4,2
1,1
3,6
1,9
7,3
4,8
0,3
1,5
2,3
3,0

Slika 32: Terasasti vinogradi v delu Radgonsko-Kapelskih goric

Avtorica: Sandra Pučko, 2011.
V vseh občinah po površini (ha) v letu 2000 prevladujejo njive in vrtovi, na katerih
pridelujejo pšenico, koruzo (za zrnje in silažo), ječmen, krompir, buče (za olje), zelenjavo in
ostalo. Največje površine zavzemajo žita. Največja skupna površina vseh obravnavanih občin
1

KZU – kmetijska zemljišča v uporabi
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po sorti žit odpade na pridelavo koruze za zrnje (6.685,24 ha), nato pšenico (6.160,12), sledijo
ječmen (1.531,06 ha), silažna koruza (1.306,37 ha), buče (664,95 ha), krompir (384,24 ha) in
zelenjava (97,5 ha). Leta 2000 so kmetje pridelovali še sladkorno peso (2.188,70 ha), ki pa jo
danes ne pridelujejo več, saj je Slovenija z letom 2007 ukinila proizvodnjo sladkorja.
Pritiske na okolje povzroča tudi mehanizacija. Po obsegu vrste mehanizacije in opreme
izstopata občini Ljutomer in Gornja Radgona, po prevladujoči kategoriji moči traktorjev (19 –
37 KW) pa občina Beltinci (711 strojev).
6.2.1. Pritiski kmetijstva na naravna območja
Kmetijska dejavnost ima na naravna območja negativen vpliv z več vidikov. S prekomernim
vnašanjem mineralnih in organskih gnojil ter kemičnih sredstev se onesnažujeta prst in
podtalnica. Reja živine ima stranske učinke. Zlasti gnojila živalskega izvora (hlevska
gnojnica, gnojnica in gnojevka) povzročajo smrad in izpuščajo v ozračje škodljive pline.
Večji del naravnih območij še vedno porašča gozd. Vse bolj pa se v obvodni pas Mure širijo
tudi kmetijske površine in tako uničujejo gozdne, vmesne travniške in druge habitate. Zaradi
upadanja števila kmetij in deleža zaposlenih v kmetijski dejavnosti se kmetijske površine
opuščajo in zaraščajo. Tukaj velja izpostaviti travnike na naravnih območjih, ki so pomemben
habitat. Ob trendu nadaljevanja izginjanja travnikov na račun intenzifikacije poljedelstva bodo
določene živalske in rastlinske vrste postale ogrožene, že ogrožene vrste pa lahko izumrejo.
Proučevani del Radgonsko-Kapelskih goric je še vedno kmetijski. Kmetijska dejavnost je
usmerjena predvsem v vinogradništvo.
6.3. Industrija
Na območju so že pred industrijsko dobo bile razvite nekatere obrti in manufakturne
dejavnosti. Zaradi bogatih vodnih zalog je bilo dobro razvito mlinarstvo.
Večji razmah industrije se prične v začetku 19. stoletja. Razvoj industrijskih panog se je v
veliki meri navezoval na skromne lokalne vire, razpoložljivo delovno silo, ki zaradi
podeželske prenaseljenosti ni mogla preživeti, energetske vire, lokalni in regionalni trg ter
kasneje izvoz. Dograditev železniškega omrežja v Pomurju ob koncu 19. in v začetku 20.
stoletja je razvoj industrije nekoliko okrepil. Konec 20. stoletja se je industrija začela
ekstenzivno širiti v regionalna središča, kasneje s policentričnim razvojem tudi v številna
podeželska naselja. Industrializacija je sprožila začetek deagrarizacije in urbanizacije,
povečala je število zaposlenih v industriji in raznih obrteh. Kljub temu se območje ni močno
industrializiralo, saj je širna ravnica omogočala razvoj intenzivnega kmetijstva. Večina
delavcev je danes zaposlenih v nekaj večjih podjetjih, ki pa večinoma sodijo v potencialno
problematične dejavnosti. Na območju Murske Sobote, Gornje Radgone, Ljutomera in
Radencev se je izoblikovala manjša industrijska aglomeracija.
Podatki, pridobljeni iz Statističnega urada Republike Slovenije, kažejo, da število podjetij, to
je registriranih pravnih in fizičnih oseb, vseskozi narašča. Prikazani so za posamezne občine
(Preglednica 26). Da so industrijske panoge še vedno pomembno zaposlitveno mesto mnogim
lokalnim in okoliškim prebivalcem, nam kaže delež delovno aktivnega prebivalstva
zaposlenega v nekmetijskih dejavnostih v letu 2007. Od 90 let 20. stoletja so se močno
okrepile storitvene dejavnosti. Te so po deležu zaposlenih v nekaterih občinah na vodilnem
mestu ter tako zapostavljajo kmetijske in nekmetijske dejavnosti. Število zaposlenih v
nekmetijskih dejavnostih se v zadnjih letih stalno zmanjšuje. Od vseh občin, ki so zajete v
območje, je delež zaposlenih v nekmetijskih dejavnosti v primerjavi s pomurskim povprečjem
(40,1 %) večji le v štirih občinah (Slika 33).
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Preglednica 26: Število podjetij v občinah
Število podjetij
Občina
2008
2009
Beltinci
375
412
Črenšovci
192
209
Gornja Radgona
578
598
Križevci
188
198
Ljutomer
761
778
Murska Sobota
1.697
1.744
Radenci
285
299
Razkrižje
53
55
Tišina
181
185
Veržej
80
88
Pomurska regija
6.702
6.987
Vir: SI-STAT podatkovni portal, 2011.

2010
440
216
637
210
797
1.821
308
57
185
91
7.264

Slika 33: Delež delovno aktivnega prebivalstva v nekmetijskih dejavnostih v občinah (2007)

Vir podatkov: SI-STAT podatkovni portal, 2011.
Po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) na območju prevladujejo predelovalne dejavnosti
(C), to so proizvodnja pijač, živilska proizvodnja. V to poglavje so vključeni tudi industrijski
obrati oziroma dejavnosti, katerih naprave izpuščajo v okolje nedovoljene količine emisij
oziroma so okoljsko sporni. Tako so vključena tudi podjetja, ki se navezujejo na rabo vrelcev
mineralne in termalne vode, turistično dejavnost, kmetijsko proizvodnjo in trgovino ter
gradbeništvo.
Območje ni obremenjeno s staro, energetsko in surovinsko intenzivno industrijo, kar je za
območje z okoljevarstvenega vidika velika prednost (Vintar Mally in sod., 2009).
Znotraj meja obravnavanega območja je industrija razvita v manjši meri, saj so vsa večja
industrijska območja izvzeta in se nahajajo v neposredni bližini. Večji industrijski obrati v
obravnavanem območju, ki v okolje izpuščajo večje količine emisij, so locirani v Radencih
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(Radenska d.d. in Zdravilišče Radenci d.o.o.), Paričjaku (Kapela, Vinogradništvo in vinarstvo
d.d.), Veržeju (MH Mesarija Hanžekovič ex d.o.o.), Ižakovcih (Panvita, Prašičereja Nemščak
in Panvita Ekoteh d.o.o. – bioplinarna) in Banovcih (Zdravilišče Radenci – Terme Banovci).
Emisije
Agencija Republike Slovenije za okolje od leta 2000 obdeluje in hrani večino podatkov
iz obratovalnih monitoringov industrijskih naprav, ki onesnažujejo vode. Prav tako se zaradi
nadzora nad izvajanjem ukrepov zmanjševanja onesnaževanja zraka ter doseganjem mejnih
emisijskih vrednostih vodi monitoring emisije snovi v zrak, ki so na Agenciji Republike
Slovenije za okolje objavljeni od leta 2002. K poročanju o izvajanju obratovalnega
monitoringa emisije snovi v zrak in vode so zavezani upravljavci naprav, ki povzročajo
emisije snovi v okolje. Iz poročanja so izvzete naprave, pri katerih rezultati drugih preskusov
kažejo, da mejne vrednosti emisije snovi niso presežene.
Emisije v zrak
Preglednica 27: Emisije snovi v zrak iz industrijskih obratov (2010)
Podatki o emisijah v zrak
Naziv zavezanca
Onesnažilo
celotni prah
Panvita Ekoteh d.o.o.,
dušikovi oksidi (NO in NO2), izraženi kot NO2
Bioplinarna z obratom
ogljikov monoksid (CO)
za predelavo stranskih
vodikov sulfid (H2S)
živalskih proizvodov
žveplovi oksidi (SO2 in SO3), izraženi kot SO2
celotni prah
Panvita, Prašičereja
dušikovi oksidi (NO in NO2), izraženi kot NO2
d.o.o., Farma Nemščak
formaldehid (CH2O)
(hlevi in bioplinarna z 1
ogljikov monoksid (CO)
enoto kogeneracije)
žveplovi oksidi (SO2 in SO3), izraženi kot SO2
celotni prah
Radenska, d.d. Radenci dušikovi oksidi (NO in NO2), izraženi kot NO2
– Polnilnica Boračeva
ogljikov monoksid (CO)
žveplovi oksidi (SO2 in SO3), izraženi kot SO2
Vir: Emisije snovi v zrak …, 2011.

Letna količina (t)
0.54
26.24
28.80
0.05
6.64
0.05
1.49
0.14
1.75
3.68
0.01
2.89
0.07
0.13

Podatki o emisijah v zrak v zgornji preglednici kažejo na nizko vrednost parametrov, le pri
emisijah NO2, CO in SO2 so vrednosti povišane. Večino povišanih emisij povzroča
bioplinarna v Ižakovcih.
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Emisije v vode
Preglednica 28: Emisije snovi v vode iz industrijskih in drugih naprav (2010)
Upravljalec industrijske naprave in
Parameter
ime naprave
Adsorbljivi organski halogeni (AOX)
PANVITA – EKOTEH D.O.O., Amonijev dušik
PANVITA – BIOPLINARNA
Baker
NEMŠČAK
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)
Celotni fosfor
Celotni organski ogljik (TOC)
Cink
Kemijska potreba po kisiku (KPK)
Adsorbljivi organski halogeni (AOX)
PANVITA, PRAŠIČEREJA
Amonijev dušik
NEMŠČAK,
Baker
PANVITA, PRAŠIČEREJA
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)
NEMŠČAK
Celotni fosfor
Celotni organski ogljik (TOC)
Cink
Kemijska potreba po kisiku (KPK)
Adsorbljivi organski halogeni (AOX)
RADENSKA D.D. RADENCI,
Baker
RADENSKA D.D. –
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)
POLNILNICA BORAČEVA
Celotni dušik
Celotni fosfor
Kemijska potreba po kisiku (KPK)
Klorid
Tenzidi-neionski
Tenzidi-vsota anionskih in neionskih
Adsorbljivi organski halogeni (AOX)
ZDRAVILIŠČE RADENCI
Aluminij
D.O.O.,
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)
ZDRAVILIŠČE RADENCI
Celotni klor
Kemijska potreba po kisiku (KPK)
Klor – prosti
Tenzidi-neionski
Tenzidi – vsota anionskih in neionskih
Železo
Adsorbljivi organski halogeni (AOX)
MH MESARIJA HANŽEKOVIČ Amonijev dušik
EX D.O.O.,
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)
MH MESARIJA HANŽEKOVIČ Celotni dušik
EX D.O.O.
Celotni fosfor
Celotni organski ogljik (TOC)
Kemijska potreba po kisiku (KPK)
Sulfat
Sulfid

Letna količina
izpusta (t/leto)
0,002
1,321
0,001
1,928
0,070
0,540
0,004
5,748
0,001
0,881
0,0003
1,285
0,046
0,360
0,003
3,832
0,007
0,001
39,857
1,356
0,253
60,717
36,654
0,503
0,503
0,010
0,018
1,384
0,013
2,567
0,015
0,004
0,004
0,008
0,00002
0,010
0,381
0,066
0,011
0,241
0,659
0,012
0,00005
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ZDRAVILIŠČE RADENCI
D.O.O.,
ZDRAVILIŠČE RADENCI –
TERME BANOVCI

Sulfit
Težkohlapne lipofilne snovi
Adsorbljivi organski halogeni (AOX)
Amonijev dušik
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)
Celotni fosfor
Celotni klor
Kemijska potreba po kisiku (KPK)
Klor - prosti

0,003
0,045
0,008
0,132
2,736
0,013
0,034
3,782
0,017

Vir: Industrijske naprave, 2011.
Industrijske in druge naprave v vode izpuščajo v večini majhne količine emisij. Povišane so le
pri izpustih BPK5, PKP in kloridu. Iz Preglednice 28 lahko razberemo, da največji delež
izpustov v vode prispeva Radenska d.d. – industrijski obrat proizvodnje pijač. Vpliv emisij v
vode imajo tudi bližnje industrijske naprave, še posebej to velja omeniti za Radgonske gorice
– Vinska klet, ki emisije izpušča v občino Radenci. V neposredni bližini obravnavanega
območja obstajajo podjetja, ki še nimajo urejenega iztoka s kanalizacijo, ki bi se končal s
čistilno napravo, zato z industrijskimi odpadnimi vodami povzročajo onesnaženost
površinskih voda in podtalja.
Slika 34: Prašičja farma in bioplinarna Nemščak

Vir: Genspot, 2008.
Mineralne surovine
Na območju se odvija tudi gradbena dejavnost, in sicer je ta vezana na pridobivanje in
predelavo mineralnih surovin, to je gramoza in peska. Na območju je veliko gramoznic, ki so
danes že večinoma opuščene, nekatere med njimi so postale ribji revirji. Obstoječih večjih
kompleksov gramoznic na območju je več, med pomembnejšimi so gramoznica v Dokležovju,
Krapju in Melincih. Pridobivanje in predelava gramoza in peska v gramoznici Krapje je
postala glavna dejavnost podjetja Segrap d.d. s sedežem v Ljutomeru. Pridobivanje gramoza
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se izvaja s pomočjo plovnih bagrov z dna jezera. Kapaciteta plovnega sesalnega bagra in
plovnega bagra z grabežem je do 3000 m³ gramoza na dan (Gramoznica Krapje, 2011).
Izkoriščanje gramoza v gramoznici Dokležovje je med drugim operativa Cestnega podjetja
Murska Sobota d.d. s sedežem v Lipovcih. Družba je vključena v sistem povezanih družb
SGP Pomgrad d. d., s katerimi sodeluje na poslovnem in proizvodno-tehničnem področju.
Gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v gramoznici Melinci izvaja TGP Ozmec d.o.o..
Vsa tri podjetja služijo kot pridobivalni prostori mineralnih surovin s koncesijsko pogodbo.
Številni kompleksi gramoznic so kot degradirana območja okoljski problem. Podatki o letni
količini pridobljenega materiala niso prikazani za vsa imenovana podjetja, saj jih je težko
pridobiti. Kljub temu ugotavljamo, da prekomerno izkoriščanje, to je z velikimi in globokimi
odkopi, vodi k onesnaževanju ob hkratnem zniževanju ravni podtalnice (Regionalni razvojni
program, 2007). Zato bi bilo nujno ta območja ustrezno sanirati.
Slika 35: Gramoznica v Dokležovju v obratovanju

Avtorica: Sandra Pučko, 2011.
6.3.1. Pritiski industrije na naravna območja
Znotraj naravnih območij se nahajajo industrijske naprave Zdravilišča Radenci in Radgonske
gorice – Vinska klet v neposredni bližini zdraviliškega kompleksa v Radencih ter industrijska
naprava Panvita – bioplinarna in prašičereja Nemščak v Ižakovcih. Zaradi vplivov emisij v
zrak in vode so lokacije obstoječih industrijskih naprav neprimerne z vidika ohranjanja
naravnega okolja.
Naravna območja ob Muri so območja, bogata s prodom in peskom. Tega izkoriščajo
gradbena podjetja. Številne gramoznice po opustitvi gradbene dejavnosti postanejo
degradirana območja, ki so potrebna sanacije, vendar se ta v mnogih primerih še ne izvaja.
6.4. Energetika
Zanesljiva poraba oskrbe z energijo narašča sočasno z gospodarsko rastjo. Zato je vse večji
poudarek na varstvu in ohranjanju naravnega okolja postal bistvena sestavina današnjih
razvojnih programov oskrbe in porabe energije tudi v pomurskih občinah (Poročilo o stanju
okolja 2002, 2002).
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Energetska infrastruktura z omrežjem posega v prostor, vpliva na pokrajino, z emisijami
polutantov onesnažuje zrak, z elektromagnetnim sevanjem ogroža zdravje ljudi, vpliva na
podtalnico in podobno. Zato vse večji poudarek temelji na izkoriščanju obnovljivih virov
energije, povečevanju energetske učinkovitosti in zmanjševanju drugih obremenitev okolja.
Energetsko omrežje na območju vključuje omrežja za prenos energije (električne) ali
transportiranje oziroma prenos energentov, ki so osnova za lokalno koriščenje energije
oziroma nadaljnjo predelavo (plinovodi, naftovodi) (Regionalni razvojni program …, 2002).
Območje je del dotrajanega elektroprenosnega omrežja in nedograjenega 110 kV daljnovodne
zanke (Regionalni razvojni program…, 2007). Prvi vod poteka iz smeri Maribor–Lenart–
Radenci–Murska Sobota, drugi pa iz smeri Cirkovce–Formin–Ljutomer, ki se naprej razcepi v
smeri proti Murski Soboti in v smeri proti Lendavi. Zaradi vse večje potrebe po električni
energiji je načrtovan dvosistemski daljnovod 2x400 kV Cirkovce–Pince, ki bo pričel z
gradnjo v letu 2013 in bo potekal tudi skozi občine Ljutomer, Beltinci in Črenšovci
(Daljnovod …, 2011). Čez območje poteka tudi plinovodno omrežje. Poleg obstoječega
regionalnega plinovoda (R15) se načrtuje še prenosni plinovod M9 Lendava–Kidričevo
(Regionalni razvojni program, 2007). Na območju je samo pet občin, ki imajo možnost
priključitve na zemeljski plin. Občine Radenci, Murska Sobota in Ljutomer so priklopljene na
Mestni plinovod, občini Beltinci in Gornja Radgona pa na Petrol (Distribucija …, 2011;
Plinovodno omrežje …, 2011).
Ker na območju ni energetskih objektov (JE, TE, HE), je v ospredje postavljen potencial za
proizvodnjo energije iz obnovljenih virov in tudi premoga. Veliko možnosti za pridobivanje
imajo tudi drugi alternativni viri kot so sončna energija, kogeneracija, najmodernejše
tehnološke možnosti (fotovoltaični sistemi, vodik ipd.) in drugo (Regionalni razvojni
program…, 2007).
Največji porabniki električne energije so pravne osebe (gospodarske družbe, zavodi, društva,
organizacije itd.), sledijo gospodinjstva, majhen delež pa se porabi za javno razsvetljavo
(Slika 36).
Slika 36: Struktura porabe električne energije (%) v Pomurski regiji

Vir: Energetska bilanca Pomurja, 2006, str. 6.
Na območju je kar nekaj proizvajalcev sončnih elektrarn, ki so začele obratovati leta 2009
oziroma 2010. Te se nahajajo v Radencih, Bakovcih in Veržeju (Geopedia …, 2011).
Ob izključujočih naravovarstvenih in okoljskih omejitvah obstajajo potencialne možnosti tudi
za koriščenje vodne energije reke Mure. Visoki vodostaji spomladi in poleti ter nizki pozimi
so ugodni za pridobivanje električne energije. Tak hidroenergetski potencial na reki Muri že
vrsto let izkoriščajo Avstrijci. Na avstrijski Muri obratuje 30 hidroelektrarn. Prve so bile
zgrajene ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja. Na slovenski strani obratuje le ena
hidroelektrarna, in sicer mala HE Ceršak, ki je bila zgrajena leta 1935, rekonstruirana pa leta
1955. MHE Ceršak od leta 2005 deluje v sklopu družbe Dravske elektrarne Maribor (DEM).
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Gre za elektrarno kanalskega tipa s padcem 3 m in s sedanjim pretokom 27,3 m3/s doseže moč
662 KW. Tako lahko letno proizvede 4,7 milijona KWh električne energije (Elektrarne …,
2012). Interesi o gradnji hidroelektrarn na Muri v Sloveniji so se porodili že v osemdesetih
letih 20. stoletja, vendar so bile ideje zatrete zaradi glasnih protestov in javnih tribun. Ob vse
večjem izpostavljanju rabe obnovljivih virov energije in vse večji potrebi po električni
energiji so se v zadnjih letih ponovno okrepili interesi po gradnji hidroelektrarn na Muri.
Leta 2005 je bila sprejeta Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije
na delu vodnega telesa reke Mure od Sladkega Vrha do Veržeja. Potencial izkoriščanja vodne
energije je dovoljen v razponu od 1,5 MW do 55 MW oziroma glede na letno proizvodnjo
električne energije od 7,25 GWh do 275 GWh. Na omenjenem odseku se predvideva gradnja
verige osmih hidroelektrarn (Preglednica 29). Vlada RS je leta 2006 izdala odločbo o
določitvi koncesionarja za rabo vode za proizvodnjo električne energije in jo podelila
Dravskim elektrarnam Maribor (Energetska bilanca Pomurja, 2006; Osnutek …, 2011). Z
imenovano uredbo in odločbo so se sprejele odločitve za pripravo programa aktivnosti za
projekt HE na Muri. Projekt je multidisciplinarnega značaja in povezuje več področij:
kmetijstvo in gozdarstvo (namakalni sistemi, črpališča, vpliv na gozdarstvo), okolje
(podtalnica, novi biotopi, naravni parki, kakovost vode), gospodarstvo (lovstvo in ribištvo,
turizem in rekreacija, infrastruktura, industrija in gospodarski učinki) in družbeni razvoj
(trajnostni razvoj, izboljšanje življenjskih pogojev, trajni dohodek lokalne skupnosti,
ekonomski učinki, ustvarjanje pogojev za razvoj drugih panog). Na podlagi izvedenih
številnih študij pa bo za izvedbo energetske izrabe reke Mure izhodišče študija trajnostnega
razvoja. Ta študija proučuje različne vidike, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju
hidroenergetskih objektov na Muri (Čuš, 2006). Hidroelektrarne se bodo gradile v skladu z
novim Nacionalnim energetskim programom (NEP), ki pa gradnji hidroelektrarn ni najbolj
naklonjen. Gradnji elektrarn nasprotujejo tudi mnogi naravovarstveniki. Predvidena veriga
hidroelektrarn se načrtuje v predlaganem regijskem parku Mura, kot tudi na območju Natura
2000. Izgradnja tovrstnih objektov v tako bogatem ekosistemu bi povzročila negativne posledice
na okolje in je s tega vidika nesprejemljiva. Od predlaganih osmih lokacijah sta ostali
potencialni le še dve – ena na območju občine Gornja Radgona in druga na lokaciji HrastjeMota. Za slednjo je bila že dana pobuda za izdelavo državnega prostorskega načrta (DPN)
(Balažic Peček, 2012).
Preglednica 29: Načrtovane hidroelektrarne na reki Muri
Hidroelektrarna
Pretok HE
Letna potencialna energija
(objekt)
Qi (m3/s)
Wp (GWh/leto)
Sladki Vrh
250
77,2
Cmurek
250
77,8
Konjišče
250
77,4
Apače
250
79,0
Radgona
260
81,6
Radenci
260
83,7
Hrastje
270
96,5
Veržej
270
105,0
Vir: Uredba o koncesiji …, 2005.
Na območju se nahaja tudi bioplinarna v Ižakovcih. To je Bioplinarna Nemščak, ki deluje v
okviru Panvite. Bioplinarna moči 1,7 MW letno proizvede slabih 10 GWh električne energije
in 11 GWh toplotne energije. V okviru bioplinarne deluje čistilna naprava moči 109 KW, ki
letno proizvede okrog 600.000 KWh električne energije in okoli 960.000 ur toplotne energije.
Čistilna naprava kot substrat uporablja prašičji gnoj (Energetska bilanca Pomurja, 2006).
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Lokalna energetika oziroma načini skupinskega in daljinskega ogrevanja so še vedno, razen
nekaj izjem, le delno urejeni v večjih naseljih preko komunalnih organizacij (skupinske
kotlovnice na olje, delno plin in geotermalna voda). Vse občine, ki so zajete v obravnavano
območje, še nimajo izdelanih omembe vrednih analiz ali študij s področja oskrbe z energijo
razen nekaterih izjem (Regionalni razvojni program…, 2007).
Glede porabe in oskrbe s posameznimi viri energije v Pomurju je les najpomembnejši
primarni vir energije za ogrevanje. Sledi mu fosilno gorivo, to je kurilno olje. V vseh občinah
so zajete gozdne površine. Les kot energent v regiji uporabljajo predvsem v individualnih
kuriščih, se pravi v gospodinjstvih, in sicer v 98 % primerih celotne porabe v regiji. Vse
občine imajo lesni potencial. S pretirano sečnjo bi lahko ogrozili gozdni ekosistem ob Muri.
Od skupno porabljene količine kurilnega olja v regiji pa ga na gospodinjstva odpade 66 %.
Največji porabnik premoga v regiji s 75 % so prav tako gospodinjstva. Za ogrevano in
tehnološko toploto se v regiji porabi skupno 1.535.966 MWh energije. Največ pridobljenih
KWh primarne energije za ogrevno in tehnološko toploto je pridobljenih iz lesa, sledi kurilno
olje (ELKO), nato zemeljski plin (ZP), z manjšimi deleži geotermalna energija, premog in
utekočinjen naftni plin (UNP). Skoraj zanemarljivi delež energije pa se v regiji pridobi iz
toplotnih črpalk in energije sonca (Regionalni razvojni program…, 2007) (Slika 37).
Slika 37: Delež posameznih vrst energentov za ogrevano in tehnološko toploto

Vir: Energetska bilanca Pomurja, 2006, str. 5.
6.4.1. Pritiski energetike na naravna območja
Skozi naravna območja poteka energetska infrastruktura, to sta elektroenergetsko in
plinovodno omrežje, preko katerih z energijo oskrbujejo naselja in različne gospodarske
dejavnosti. Kljub temu največja poraba za ogrevanje in tehnološko toploto temelji na domačih
surovinah, to je lesu, ki ga domačini v glavnem sekajo v lastnih gozdovih ob Muri in delih
Radgonsko-Kapelskih goric. Ob tem naj opozorimo, da je treba večje goloseke ponovno
nasaditi z drevjem, s katerim se ohranja naravno okolje. V končni fazi je murska loka
pomemben regulator in zadrževalec visokih poplavnih voda ter omogoča obstoj življenjskih
prostorov živalskih in rastlinskih vrst. Na naravnih območjih se nahajajo tudi potencialne
lokacije izkoriščanja geotermalne energije.
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6.5. Promet
Vse večji problem za okolje predstavlja prometna obremenitev. Prometna infrastruktura
fizično posega v prostor, s hrupom ter z izpusti onesnaževal v zrak in v prst pa ogroža zdravje
ljudi in ekosistemov (Okolje na dlani …, 2007). Prometno omrežje na območju obsega cestno
in železniško omrežje, zračne ter vodne poti. Pomurje predstavlja pomembno strateško
območje tranzitnih poti, ki vodijo na sever proti Avstriji, na vzhod proti Madžarski, na jug
proti Hrvaški in na zahod proti ostalim delom Slovenije ter Italiji. Intenziven razvoj
prometnega omrežja v Pomurju se je pričel po osamosvojitvi Slovenije. V zadnjem desetletju
pa smo priča še dvema dogodkoma, ki sta postavila regijo na mednarodni nivo. To sta
obnovljena in visoko zmogljiva nova železniška povezava Slovenije in Madžarske v smeri
jug–sever (Ormož–Murska Sobota–Hodoš) ter avtocestna povezava med Slovenijo in
Madžarsko (Maribor–Murska Sobota–Lendava) v smeri zahod–vzhod. Omenjeni prometnici
sta sprožili in vzpodbudili razvoj ostalih prometnic ter na njih navezujoče se funkcije in
dejavnosti (Regionalni razvojni program …, 2002).
Del omrežja cest in železnic se nahaja tudi v obravnavanem območju. Najbolj razvito je
cestno omrežje. Dolžine javnih cest so v posameznih občinah različne. Od državnih cest na
območju ni zgrajenih hitrih cest (HC in H1HC) in glavnih cest I in II (G1 in G2), regionalna
turistična cesta (RT) pa je samo v občini Radenci. Vse ostale kategorije državnih in občinskih
cest v obravnavanem območju so zgrajene. Gostota cestnega omrežja v obdobju od 2000 do
2008 skoraj v vseh občinah, razen v občini Tišina, presega slovensko povprečje (Interaktivni
statistični atlas Slovenije, 2011).
Podatki o dolžini cest in gostoti cestnega omrežja za leto 2008, prikazanih za posamezno
občino (Preglednica 30), kažejo le približno stanje cestnega omrežja v obravnavanem
območju. Izvzete so nekatere ceste v občinah, katerih meje ne sovpadajo s proučevanim
območjem.
Preglednica 30: Dolžina javnih cest in gostota cestnega omrežja v občinah (2008)
Javne ceste – skupaj
Gostota cestnega omrežja
Občina
(km)
(km/km2)
2,4
Beltinci
151,3
2,12
Črenšovci
71,5
3,15
Gornja Radgona
235,3
2,05
Križevci
94,9
2,88
Ljutomer
308,7
2,98
Murska Sobota
192,0
2,99
Radenci
101,8
4,07
Razkrižje
39,9
1,74
Tišina
67,3
2,38
Veržej
28,6
1,92
Slovenija
38.873,0
Vir: Interaktivni statistični atlas Slovenije, 2011; SI-STAT podatkovni portal, 2011.
Dobre prometne povezave omogočajo prometne tokove na različnih relacijah, ki povezujejo
večje in manjše kraje z regionalnimi središči, tudi naselja izven Pomurske regije.
Naraščanje cestnega prometa in prometnih obremenitev v zadnjih 10 letih nam kaže
povprečni letni dnevni promet (PLDP), ki je prikazan z vrednostmi števila vozil (Slika 38).
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Danes največ prometa prevzema štiripasovna avtocesta (A5), ki je na razdalji 85,8 km
povezala Maribor in Pince na meji z Madžarsko. S koncem gradbenih del in otvoritvijo
zadnjih odsekov leta 2008 se je na pomursko avtocesto preusmeril ves tovorni promet, ki je
pred tem vozil skozi pomurska naselja. Od leta 2003, ko je bil dokončan in predan prometu
odsek Beltinci–Vučja vas, je bil promet z imenovanega avtocestnega odseka preusmerjen
skozi naselja Vučja vas, Hrastje-Mota, Turjanci, Rihtarovci, Radenci, Šratovci, Mele proti
Gornji Radgoni in nato naprej proti Mariboru (Avtocesta A5 …, 2011). Takrat je bila
obremenjenost cest v teh naseljih mnogo večja, kot je danes. Kljub temu pa prometna
obremenjenost cest narašča, kar je povezano z naraščanjem stopnje motorizacije, zlasti
osebnih vozil. Poleg avtoceste največ prometa sprejmejo regionalne ceste ter druge občinske
ceste, kar je v glavnem posledica vsakodnevnih migracij. Povprečni letni dnevni promet na
obravnavanem območju v letu 2009 je bil največji na cestnih odsekih Radenci–Gornja
Radgona (6.670 vozil/dan), Petanjci–Murska Sobota (Gaj) (5.453 vozil/dan) in Veščica–
Gederovci (5.028 vozil/dan). Vse ostale regionalne in manjše lokalne ceste so imele od 1.000
do 5.000 vozil/dan (Promet, 2011).
Slika 38: Prometne obremenitve v Pomurju v letih 2002, 2003, 2005 in 2009

Vir: Promet, 2011.
Največji prometni pritisk v obravnavanem območju predstavlja avtocesta. Kot antropogena
pregrada je ločila ne samo prebivalstvo in naselja, temveč tudi naravo. Kljub nekaterim
gradbenim prehodom nad oziroma pod avtocesto je divjadi preprečila gibanje. Avtocesta v
območju obsega odsek Vučja vas–Murska Sobota v dolžini 11,2 km, z upoštevanjem vseh
gradbenih priključkov pa v skupni dolžini 14,6 km. Gradnja tega kraka avtoceste, ki vključuje
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tudi najdaljši slovenski most čez Muro (833 m), je potekala v letih 2000–2003 (Avtocestni
odsek …, 2002). Ta je prizadela in uničila poplavno območje ob Muri skupaj z vodnimi viri,
naravne habitate in gozdni ekosistem, kmetijske površine ter rekreacijski potencial.
Na območju potekata dve železniški progi. Prva je del železniškega omrežja na odseku
Ormož–Murska Sobota in poteka skozi naselja Grlava in Veržej na desnem bregu Mure in
Ižakovci na levem bregu. Čez Muro je zgrajen železniški most. Druga železniška proga
poteka v smeri Ljutomer–Gornja Radgona, ki občasno služi le za prevoz tovora. Industrijski
tir na tem odseku poteka skozi naselja Vučja vas, Hrastje-Mota, Turjanci, Rihtarovci, Radenci
z železniško postajo, Šratovci in Mele.
Pri Krapju je usposobljena manjša steza, namenjena ljubiteljskemu letenju z motornimi zmaji
(Regionalni razvojni program …, 2002), ki pa z vidika obremenjevanja nima večjega
negativnega vpliva na naravno okolje.
Na najgosteje poseljenih območjih se v zadnjih letih predvsem v okolici večjih krajev
intenzivneje gradijo posebne kolesarske steze kot posledica učinkovitejšega in varnejšega
odvijanja prometa (Regionalni razvojni …, 2002). Mnoge od njih so postale prave turistične
poti, hkrati pa omogočajo športne izzive in rekreacijo. Predvsem v spomladanskem in
poletnem času so zato posebej izpostavljene gozdne poti, še posebej v poplavnem območju
Mure.
Reka Mura je v specifičnih in posebnih okoliščinah izkoriščena za plovbo v rekreacijskoturistične namene.
6.5.1. Pritiski prometa na naravna območja
Preko naravnih območij potekajo prometne poti, po katerih se odvija dnevni promet. Znotraj
naravnih območij prevladujejo lokalne ceste, ki povezujejo naselja. Skozi naravno območje
vodnega in obvodnega sveta Mure potekata železniško omrežje in avtocesta. Na slednji se
promet vsako leto povečuje. Z gradnjo avtoceste so se ogrozili in uničili nekateri habitati
zavarovanih in/ali ogroženih živalskih in rastlinskih vrst. Negativen prispevek prometa so tudi
hrup in izpusti, ki so naravnemu okolju škodljivi.
6.6. Turizem
Turistična dejavnost ima velike razvojne možnosti in priložnosti. Na območju so značilne
različne oblike turizma in rekreacije. Turizem se je razvil predvsem na podlagi naravnih
danosti. Zaradi lokacij mineralne in termalne vode ter ugodnih klimatskih pogojev se je razvil
zdraviliški turizem (Radenci, Banovci).
Kljub temu se moramo zavedati, da ta dejavnost predstavlja enega izmed virov obremenitev
različnih pokrajinskih elementov. Največji pritisk predstavlja turistična infrastruktura
kompleksov Zdravilišča Radenci in Term Banovci. Zaradi vsakoletnega večanja števila
turistov v tej obliki turizma se kažejo vse večji interesi po širjenju zdraviliškega in
kopališkega centra, s tem so povezane povečave kapacitet preko katerih se povečujejo
obremenitve na okolje. Od turistov prevladujejo tuji, največ iz Avstrije, Nemčije, Hrvaške in
Italije. Za leto 2010 so po občinah prikazani podatki o turističnem obisku (Preglednica 31).
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Preglednica 31: Podatki o turističnem obisku občin (2010)
Prihodi turistov
Prenočitve turistov
(skupaj)
(skupaj)
Beltinci
/
/
Črenšovci
/
/
Gornja Radgona
404
883
Križevci
/
/
Ljutomer
12.901
34.744
Murska Sobota
12.331
24.561
Radenci
30.453
118.171
Razkrižje
/
/
Tišina
/
/
Veržej
28.857
113.375
Vir: SI-STAT podatkovni portal, 2011.

Število sob
5
/
22
6
232
196
491
2
/
299

Število stalnih
ležišč
13
/
59
18
504
387
801
7
/
640

Naravne lepote ob Muri in v panonskih gričih privabljajo vse več turistov. Zelo priljubljeni so
vinogradniški griči kot vinske poti (Radgonsko Kapelska vinska cesta), kulturna dediščina in
druge vrednote. V gričevnatih območjih se zidanice preurejajo v počitniška bivališča. Oblike
turizma oziroma rekreacije povezane z naravnimi danostmi omogočajo oblikovanje kratkih
počitniških programov s športno-rekreativno vsebino (pohodništvo, maratonski tek itd.),
kolesarjenje, padalstvo, zmajarstvo, vsakoletno organizirane spuste po reki Muri (rafting,
kanu), »zelene« športne aktivnosti (tenis, balonarstvo, ipd.), lov in ribolov (Regionalni
razvojni program …, 2007). V okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007–2013
poteka projekt Rekreacija v naravi – pohodništvo in kolesarjenje brez meja, z akronimom
Hiking & Biking. V projektu so obravnavana področja pohodništva, kolesarjenja in
nordijskega fitnesa (Hiking & Biking, 2011).
Na območju je za kolesarje priljubljena Murska kolesarska pot (Murska kolesarska pot, 2011),
Štrkova kolesarska pot, Pot sivih čapelj, Poljska kolesarska pot (Kolesarske poti …, 2011) in
mnoge kolesarske poti po Radgonsko-Kapelskih goricah, naj omenimo kolesarski stezi Med
kapelskimi goricami in Z Radenskega polja v gorice (Geopedia …, 2011). Prav tako so
priljubljene tudi pohodne poti, med katerimi jih je nekaj tudi z učno vsebino.
Zaradi vse večje promocije turizma v Pomurju se izletniki in turisti ustavljajo ob turističnih
točkah (Babičev mlin v Veržeju, Otok ljubezni v Ižakovcih, brodih na Muri, vinotočih,
turističnih kmetijah ipd.). Naravno okolje pa v zadnjem času privablja vse več tudi
domačinov, ki se tukaj rekreirajo.
Večji pritiski, ki se navezujejo na aktivnosti v naravi, so v poletnem času, medtem ko
kopališki in zdraviliški center izvajata »obremenitve« skozi vso leto.
6.6.1. Pritiski turizma na naravna območja
Naravna okolja dobivajo vse večji pomen tudi z vidika turizma in rekreacije. Znotraj naravnih
območij ni večjih turističnih kompleksov. Le Zdravilišče Radenci in Terme Banovci se
nahajata v njegovi neposredni bližini. Urejene kolesarske in pohodne poti privabljajo turiste in
lokalne prebivalce, ki preživljajo dopustniške dni ali prosti čas v naravi. Znotraj naravnih
območij ob Muri so privlačne nekatere turistične točke (Babičev mlin, brodi na Muri itd.) in
kolesarske poti. Priljubljeni so tudi spusti po reki Muri. Z vidika onesnaževanja in
povzročanja hrupa pa so moteča motorizirana vozila, s katerimi se želijo izletniki pripeljati do
obrežja reke. Na naravnih območjih Radgonsko-Kapelskih goric, katerega del sega v
obravnavano območje, turizem nima izrazitih negativnih vplivov. V poletnih mesecih so
lokalne ceste v goricah kolesarska atrakcija.
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6.7. Raba tal (zemljišč)
Pri vpogledu na rabo zemljišč opisujemo stanje pokrajine in gospodarjenje s tlemi kot
naravnim virom. Kmetijstvo, gozdarstvo, industrija, promet in poselitev uporabljajo zemljišča
ter spreminjajo njihovo naravno stanje in funkcijo Med naštetimi dejavnostmi prihaja do
navzkrižja interesov, zlasti med intenzifikacijo kmetijstva, širjenjem industrije, urbanizacije in
ostale infrastrukture. Nasprotno naravovarstvene težnje strmijo k ohranjanju naravnega
okolja. Največje spremembe takšnih odzivov doživljajo ravninska območja, med njimi tudi
Murska ravan, druga območja nekoliko manj intenzivno. Posledično takšne spremembe rabe
zemljišč vodijo k spremembi pokrajine in ekosistemov, izgubi biotske raznovrstnosti,
podnebnim spremembam, onesnaževanju voda, tal in zraka. Učinki so lahko neposredni
(uničenje naravnih habitatov in pokrajine) ali posredni (površinsko prekrivanje prsti in krčenje
gozdov, kar povečuje tveganja poplav, erozije in plazov).
Značilnosti rabe tal na območju so podobne značilnostim Pomurske regije. Skoraj 60 %
površja obravnavanega območja pokrivajo kmetijska zemljišča, med katerimi prevladujejo
njive z dobrimi 46 %. Gozd se s skoraj 30 % uvršča na drugo mesto. S približno enakima
deležema (dobrih 8 %) so zastopani trajni travniki ter pozidana in sorodna zemljišča. Vse
ostale kategorije so zastopane z manjšimi deleži. Podrobnejši prikaz (površina in delež) rabe
tal je v Preglednici 32.
Preglednica 32: Raba tal v območju porečja Mure na izbranem odseku (2011)
ID Raba
Površina (m2)
1100 njive
56.790.977,9564
2000 gozd
34.398.697,5022
1300 trajni travnik
9.924.294,2489
3000 pozidano in sorodno zemljišče
9.821.463,6133
7000 voda
3.605.286,5179
1211 vinograd
2.225.056,1034
1222 ekstenzivni sadovnjak
2.051.581,8708
1500 drevesa in grmičevje
1.514.727,1489
1410 kmetijsko zemljišče v zaraščanju
1.288.938,5674
1600 neobdelano kmetijsko zemljišče
316.679,1277
4220 ostalo zamočvirjeno zemljišče
254.742,7132
1180 trajne rastline na njivskih površinah
178.025,9241
1800 kmetijsko zemljišče poraslo z gozdnim drevjem
39.416,0676
1190 rastlinjak
37.826,4738
odprto zemljišče brez ali z nepomembnim
6000 rastlinskim pokrovom
31.141,8582
suho, odprto zemljišče s posebnim rastlinskim
5000 pokrovom
23.563,7634
1420 plantaža gozdnega drevja
17.957,7450
9999 neskladja v rabi
14.515,2382
1221 intenzivni sadovnjak
10.883,1384
1240 ostali trajni nasadi
10.415,3524
SKUPAJ
122.556.190,9313
Vir podatkov: Register kmetijskih gospodarstev…, 2011.

Delež
46,34 %
28,07 %
8,10 %
8,01 %
2,94 %
1,82 %
1,67 %
1,24 %
1,05 %
0,26 %
0,21 %
0,15 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
100 %
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Slika 39: Raba tal na območju porečja Mure (2011)

Ravninski del območja je izrazito kmetijski. Prevladujočo rabo zemljišč predstavljajo njive in
vrtovi. Veliki kompleksi njivskih površin prevladujejo na območju Ravenskega, na
Dolinskem in ob sami reki jih je nekoliko manj. Mursko polje je prav tako izrazito kmetijsko
območje s prevladujočimi njivskimi površinami in manjšim deležem travinja.
Poplavni pas ob Muri in ponekod v obliki otokov na ravnici poraščajo gozdne površine. Širok
poplavni svet Mure obdajajo mokrotni travniki in pašniki, ki jih je vse manj. Raziskava, ki je
med letoma 2000 in 2008 ugotavljala spremembe v rabi tal za Prekmurje in primerjalno za
celotno Slovenijo (Repe, 2009), prikazuje spremembe rabe zemljišč tudi v obravnavanem
območju. Travniške površine so v tem obdobju doživljale največje spremembe na račun
spreminjanja v njivske in v gozdne površine, pa tudi v pozidane površine. V večjem primeru
torej lahko govorimo o ozelenjevanju in zaraščanju travniških površin. Njivske površine se v
manjši meri spreminjajo v gozdne in pozidane površine. Površine njiv zato upadajo. Kljub
temu pa so se na nekaterih delih v območju njivske površine povečale zlasti na račun gozdnih
pa tudi travniških površin (Repe, 2009).
Raba zemljišč v Slovenskih goricah je dokaj heterogena. Od kmetijskih zemljišč prevladujejo
vinogradi, njivske površine, ki so pretežno drobnoposestniške strukture, ter travniki in
pašniki. Ponekod je zaznati trend opuščanja njivskih površin kot tudi drugih obdelovalnih
zemljišč (vinogradov, sadovnjakov). Tako se neobdelane površine zaraščajo ali spreminjajo v
travnike. Gozdovi so različno razporejeni. Manjši gozdovi pokrivajo osojne lege na pretežno
vinogradniških območjih, medtem ko so večji strnjeni gozdovi značilni v osrednjem pasu
Slovenskih goric (Regionalni razvojni program …, 2002).
Na podlagi teh dejstev lahko ugotovimo, da gozdne površine na celotnem območju izrazito
naraščajo na račun vseh ostalih, razen pozidanih. V porastu so tudi pozidane površine, ki se
širijo na najboljša kmetijska zemljišča, kjer so najkvalitetnejše prsti (Repe, 2009).
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Slika 40: Heterogena raba tal v Kapelskih goricah

Avtorica: Sandra Pučko, 2012.
Slika 41: Intenzivno obdelane kmetijske površine v poplavnem območju ob Muri

Avtorica: Sandra Pučko, 2012.
6.7.1. Raba tal na naravnih območjih
Prevladujoča raba tal na naravnih območjih ob Muri je gozd. S sečnjo gozdov so se povečale
njivske površine, kar na drugi strani ogroža biotsko raznovrstnost gozdnih habitatov.
Zaskrbljujoče je spreminjanje gozdnih površin v intenzivno obdelane njivske površine. Na
naravnih območjih v Radgonsko-Kapelskih goricah prevladuje gozd. Prisojna pobočja
pokrivajo pretežno vinogradi, ostalo so njivske in travniške površine.
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6.8. Odpadki in odlagališča
Vse večji okoljski problem predstavljajo odpadki. Skupaj z odlagališči imajo negativen vpliv
na vodo (zlasti podtalnico), tla in ozračje. Nedvomno so divja odlagališča ena izmed večjih
okoljskih nadlog, saj je odmetavanje različnih vrst odpadkov nelegalno. V splošnem velja, da
količina odpadkov iz leta v leto narašča. Z namenom preprečevanja nastajanja odpadkov,
zmanjševanja količin in škodljivih vplivov na okolje je potrebno z odpadki gospodariti in
ustrezno ravnati.
Skoraj v vseh občinah na obravnavanem območju količina odpadkov narašča. Z uvedbo
ločenega zbiranja se je količina odpadkov nekoliko zmanjšala (Preglednica 33). Prav tako se
zmanjšujejo zbrani komunalni odpadki, ki jih prikazujemo v kilogramih na prebivalca (Slika
42).
Preglednica 33: Količina odpadkov (v tonah) po občinah zbranih z javnim odvozom
2008
2009
2010
Beltinci
1.610
2.204
2.176
Črenšovci
1.183
1.641
1.001
Gornja Radgona
4.285
4.125
3.358
Križevci
1.173
917
964
Ljutomer
3.784
3.483
3.265
Murska Sobota
12.643
11.232
10.053
Radenci
2.247
2.080
1.754
Razkrižje
286
225
241
Tišina
778
984
1.024
Veržej
607
423
417
Vir: SI-STAT podatkovni portal, 2011.
Slika 42: Zbrani komunalni odpadki (kg/preb) v obdobju od 2007 do 2009

Vir podatkov: Interaktivni statistični atlas Slovenije, 2011.
Na območju ni komunalnih in tudi ne industrijskih odlagališč. Z 16. septembrom 2003 je
zaradi neustrezne lokacije bilo zaprto odlagališče komunalnih odpadkov Hrastje-Mota.
Njegov upravljalec je bil Letnik Saubermacher d.o.o.. Glede na zakonska določila je bila
lokacija odlagališča neprimerna zaradi lege na poplavnem in vodovarstvenem območju
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(bližina regionalnega zajetja v Vučji vasi), varstvenega območja termalno-mineralne vode ter
območja podtalnice. V Razvojnem programu občine Gornja Radgona za obdobje 2009–2013
je predviden projekt sanacije odlagališča odpadkov Hrastje-Mota (Razvojni program …,
2008).
Slika 43: Nekdanje odlagališče odpadkov Hrastje-Mota v zaraščanju

Avtorica: Sandra Pučko, 2012.
Vse občine na obravnavanem območju imajo urejen odvoz komunalnih odpadkov. Ti se
prepeljejo do Centra regionalnih odpadkov Puconci (krajše CEROP), ki je regijski izvajalec
odlaganja in hkrati upravljalec odlagališč v Puconcih in Dolgi vasi. Na prispevnem območju
Javno podjetje CERO Puconci d.o.o. izvajajo dejavnost zbiranja in odvoza odpadkov trije
izvajalci gospodarske javne službe na območju vključenih občin:
· Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o. ali krajše KSP Ljutomer (občine:
Križevci, Ljutomer, Razkrižje in Veržej),
· Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. (občine: Beltinci, Črenšovci, Murska
Sobota in Tišina),
· Saubermacher Slovenija d.o.o. (občini: Gornja Radgona in Radenci).
Vse občine imajo urejeno ločeno zbiranje odpadkov že na samem izvoru nastanka (pri
gospodinjstvih), potekajo tudi akcije zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov, ki se praviloma
organizirajo enkrat letno. Občani in podjetja imajo možnost oddaje različnih odpadkov v
zbirne centre (ZC), ki se nahajajo izven obravnavanega območja, v večjih regionalnih centrih
v Pomurju. Zbirni centri, kjer občani lahko oddajo odpadno embalažo, izrabljene gume,
odpadno električno in elektronsko opremo, odpadna zdravila in baterije ter akumulatorje so
podjetja:
· CERO Puconci d.o.o. – ZC Dolga vas in ZC Puconci,
· KSP Ljutomer d.o.o. – ZC Ljutomer,
· Saubermacher Komunala d.o.o. – ZC Murska Sobota, ZC Cankova, ZC Beltinci.
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Zbirni centri za podjetja, kjer pravne osebe in tudi gospodinjstva lahko oddajo ločeno zbrano
odpadno embalažo, se nahajajo izven obravnavanega območja. To so podjetja:
· Surovina Ljutomer (Gorenje Surovina d.o.o.),
· Dinos d.d. Murska Sobota,
· Dinos d.d. Lendava.
Zbirni centri za oddajo embalaže fitofarmacevtskih sredstev:
· Keros d.o.o. – poslovalnica Ljutomer,
· KZ Kmetovalec Ljutomer z.b.o.,
· Vrtni center Kalia (v Murski Soboti in Beltincih),
· Škrilec Čentiba d.o.o.
Ločeno zbiranje sekundarnih surovin omogočajo t.i. »ekološki otoki«, ki so postavljeni na
določenih vaških ali občinskih lokacijah. Marsikje so se takšna odlagališča izkazala kot vaška
smetišča, kar še vedno kaže na premajhno ozaveščenost prebivalcev in nepravilno ravnanje z
odpadki, ločevanje in smotrnosti početja za ohranjanje okolja, čiste pitne vode in čistoče.
Slika 44: Primer »ekološkega otoka« v Hrastje-Moti

Avtorica: Sandra Pučko, 2012.
Posebno pozornost je potrebno nameniti divjim odlagališčem. Takšna smetišča z emisijami
ogrožajo okolje, podtalnico, uničujejo številne habitatne vrste ter kvarijo videz pokrajine. V ta
namen se organizirajo čistilne akcije. Kljub odstranjevanju divjih odlagališč se ta vedno znova
pojavijo. Med njimi je mnogo odlagališč, ki vsebujejo tudi nevarne snovi.
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Slika 45: Divja odlagališča na območju (2011)

Vir: Geopedia …, 2011.
Velika večina divjih odlagališč se nahaja na okoljsko občutljivejših območjih, torej tudi v
naravnih območjih, še posebej v poplavnem pasu reke Mure. Največje število popisanih divjih
odlagališč v letu 2011 je bilo v občini Veržej.
6.8.1. Pritiski odpadkov in odlagališč na naravna območja
Najbolj problematična so divja odlagališča, ki se kljub čistilnim akcijam vsako leto znova
pojavijo. Naravna območja so zaradi neprimernega človeškega obnašanja lokacije, kamor se
odlaga najrazličnejši odpad, med drugim tudi nevarni odpadki. Nemalokrat številne
gramoznice postanejo odlagališča različnih odpadkov. Vsa smetišča ogrožajo ekosistem na
območjih s posebnimi vrednotami, tako v poplavnem pasu reke Mure kot tudi v RadgonskoKapelskih goricah. V tem primeru so sankcije nujno potrebne. Kljub organiziranim akcijam
čiščenja divjih odlagališč je še veliko potrebno narediti na področju ozaveščanja prebivalstva
na temo problematike odpadkov in divjih odlagališč.
V neposredni bližini naselja Hrastje-Mota je bilo do pred kratkim aktivna deponija
komunalnih odpadkov. Odlagališče je potrebno sanirati, saj je njegova lokacija iz več
razlogov neprimerna.
6.9. Odpadne vode
Stanje na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda na obravnavanem območju še ni v
celoti urejeno, a se v zadnjih letih relativno dobro izboljšuje. Neurejena komunalna
infrastruktura ima negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Velik problem predstavljajo
razpršena poselitev, sistem gradnje in priključevanja gospodinjstev, industrije in ostalih
porabnikov v občinah na javno kanalizacijo šele v zadnjih nekaj letih (v večini primerov),
onesnaženost in občutljivost vodnih virov, še posebej pronicanje fekalij v podtalnico in
98

vodotoke, problem nastalega blata na čistilnih napravah in ravnanje z njim, problem odvajanja
meteorne vode in podobno. Mnogim občinam predstavlja tak projekt velik finančni zalogaj.
Tovrstne projekte v največji meri sofinancirajo:
· občine iz občinskih proračunov,
· Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor ter
· Kohezijski sklad Evropske Unije.
Izgradnja kanalizacijskega omrežja je problematična zlasti problematična v gričevnatih
območjih. Zaradi konfiguracije terena na posameznih delih občin Radenci in Gornja Radgona
ni možno reševati zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda z enotnim gravitacijskim
sistemom, zato je komunalne odpadne vode potrebno zbirati v vodoneprepustni greznici na
praznjenje. Ustrezno ravnanje s komunalnimi odpadnimi vodami je mogoče urediti tudi z
zbiranjem in odvozom grezničnih gošč iz nepropustnih greznic na čistilno napravo ter
manjšimi ali individualnimi sistemi čiščenja odpadne vode. Enako velja tudi za ravninska
naselja, kjer še nimajo vzpostavljene javne kanalizacije.
Fekalne vode so na območjih še neurejene kanalizacije, speljane v individualne greznice, ki so
po večini izdelane nevodotesno in pretočno z iztoki v obcestne ali druge jarke. Pogosto
povzročajo težave povezane s smradom, nevarnost bakterijskih okužb in ponekod zaradi
visoke talne vode tudi nevarnost neposredne onesnaženosti podtalnice (pitna voda).
Vsi individualni sistemi za odvajanje in čiščenje odpadne vode morajo biti redno vzdrževani
in evidentirani pri izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode.
S kanalizacijskim omrežjem, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo (KČN), sta v celoti
pokriti le občini Črenšovci in Tišina. Kljub temu priključitev na javno kanalizacijo še ni 100
%. V vseh ostalih občinah, ki so del obravnavanega območja, je kanalizacijski sistem le delno
zgrajen oziroma je v teku izgradnje. V prihodnje se bo realizirala izgradnja kanalizacije še v
preostalih lokalnih skupnostih, v katerih je projektna dokumentacija že v pripravi. Prav tako
so načrtovane nove lokacije čistilnih naprav po občinah, tudi znotraj proučevanega območja.
Znotraj obravnavanega območja se nahaja sedem čistilnih naprav. Ena izmed naprav je
čistilna naprava, ki predeluje odpadno gnojevko kot produkt prašičerejske proizvodnje. Vse
ostale so čistilne naprave bodisi za komunalno odpadno vodo ali za mešanico komunalne,
industrijske in padavinske odpadne vode. Njihovi upravljavci morajo zagotavljati izvajanje
obratovalnega monitoringa za komunalno ali skupno čistilno napravo. ČN na obravnavanem
območju so navedene v Preglednici 34.
Od leta 1998 se podatki o obratovalnem monitoringu komunalnih ali skupnih čistilnih naprav
vodijo v elektronski obliki. Del teh podatkov je dostopnih na spletni strani Agencije RS za
okolje.
Preglednica 34: Komunalne čistilne naprave na območju
Ime KČN
Upravljalec čistilne naprave
Bistrica
Občina Črenšovci – Režijski obrat
Murski Črnci
Občina Tišina
Petanjci
Občina Tišina
Radenci
SIM trgovsko in turistično podjetje Radenci d.o.o.
Terme Banovci
Terme Radenci d.o.o.
Veržej
Javno podjetje Prlekija d.o.o.
Vir: Čistilne naprave, 2011.

Velikost (PE)
2.500
3.200
1.800
9.500
3.500
1.000
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Izmed vseh čistilnih naprav, navedenih v zgornji preglednici (Preglednica 34), je obratovalni
monitoring prikazan le za naslednjih pet čistilnih naprav: ČN Bistrica, ČN Murski Črnci, ČN
Petanjci, ČN Radenci in ČN Veržej (Preglednica 35).
Preglednica 35: Podatki o komunalnih čistilnih napravah
Ime
Recipient
Iztok v
Stopnja
Letna
Učinek
Učinek
Učinek
KČN (sprejemnik občini
čiščenja
količina čiščenja čiščenja po čiščenja
snovi)
čiščene po KPK fosforju
po
odplake
(%)
(%)
dušiku
(1000
(%)
3
m /leto)
Bistrica Mura
Črenšovci Sekundarna
122.60
95,05
76,17
78,30
Murski Mura
Radenci Sekundarna
56.00
89,54
0
43,49
Črnci
Petanjci Mura
Tišina
Sekundarna
82.65
95,70
0
92,33
Radenci Boračevski Radenci Sekundarna
61.91
97,03
0
0
potok
Veržej Murica,
Veržej
Sekundarna
352.00
98,14
95,71
92,88
nato Mura
Vir: Čistilne naprave, 2011.
Velik vir onesnaženosti voda odpade na komunalne odpadne vode iz industrijskih naprav, saj
nekatere še nimajo urejenega iztoka v kanalizacijo, ki bi se zaključil s čistilno napravo. Med
upravljalci industrijskih naprav, ki so omenjeni že v poglavju pritiskov industrije na okolje,
imajo urejen iztok s čistilno napravo (KČN) Radenska d.d. – Polnilnica Boračeva in
Zdravilišče Radenci d.o.o. na KČN Radenci ter MH Mesarija Hanžekovič ex d.o.o. na KČN
Veržej. V okviru Bioplinarne Nemščak deluje tudi čistilna naprava, pri kateri se uporablja
kogeneracijski agregat električne moči 110 KW. Energent za agregat je plin iz čistilne
naprave, odpadna toplota se porabi za ogrevanje gnojnice, električna energija pa za delovanje
čistilne naprave. Voda iz naprave teče v reko Muro. Tehnologija čiščenja ČN Nemščak je
sestavljena iz mehanskega, anaerobnega, aerobnega in zaključnega dela ter obdelave mulja
(Energetski načrt …, 2007). Delovanje naprave dnevno kontrolirajo v lastnem laboratoriju,
Zavod za zdravstveno varstvo pa vzorce pri iztoku preverja štirikrat na leto.
V nadaljevanju je na kratko predstavljen sistem urejenega kanalizacijskega omrežja in
čistilnih naprav v občinah po naseljih znotraj obravnavanega območja. Potrebno je omeniti
dejstvo, da so podatki o obstoječem stanju kanalizacijskega omrežja v nekaterih občinah
izredno pomanjkljivi ali celo nedosegljivi. Določene evidence je težko kontrolirati. Večina
podatkov, ki zadevajo področje odvajanja odpadnih voda, je pridobljenih iz občinskih
prostorskih načrtov posamezne občine (OPN), razvojnih in okoljskih programov ter drugih
prostorskih aktov.
Občina Beltinci
V občini Beltinci je le v naselju Beltinci urejena kanalizacijo, ki se zaključi s ČN Beltinci. S
projektom Dolinska kanalizacija, ki je že v teku, se bo odpravila problematika odvajanja in
čiščenja odpadnih fekalnih voda v vseh naseljih občine Beltinci. Znotraj obravnavanega
območja so pomembna strnjena naselja Melinci, Ižakovci in Dokležovje. Fekalne vode so
trenutno speljane v individualne greznice. Predviden kanalizacijski sistem je zasnovan kot
ločen sistem, znotraj katerega se bodo posebej odvajale fekalne vode po vodotesni
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kanalizaciji. Kanalizacija odpadne vode bo speljana po ceveh zaprtega sistema iz vseh naselij
v biološko čistilno napravo, ki bo postavljena v Melincih. Predvidena je tudi gradnja čistilne
naprave v Dokležovju. Na glavnih in tudi stranskih kanalih, ki so priključeni na glavne
kanale, je sistem odtoka vode gravitacijski, predvidena pa so črpališča za dvig nivoja fekalne
vode in delno tudi tlačne vode za prečrpavanje fekalne vode v jaške, po katerih voda
gravitacijsko teče naprej. Nova čistilna naprava v Melincih bo mehansko-biološkega tipa s
kapaciteto 15.000 PE. Blato se bo transportiralo na sežig, ki ga bo izvajal za to pooblaščeni
izvajalec (OPN občine Beltinci …, 2008; Dolinska kanalizacija, 2011).
Slika 46: Gradnja čistilne naprave v Melincih

Avtorica: Sandra Pučko, 2012.
Občina Črenšovci
Kanalizacijsko omrežje v Občini Črenšovci je v celoti izgrajeno (cca. 38 km kanalizacijskih
vodov). Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja izvaja občina preko Režijskega
obrata, ki je formiran v sklopu občinske uprave. Kanalizacijsko omrežje se zaključi na dveh
bioloških čistilnih napravah, ČN Trnje (3.500 PE) in ČN Bistrica (2.500 PE). Na
kanalizacijsko omrežje je priključenih že 95 % vseh gospodinjstev v občini. Cilj občine je
100% ureditev in priključitev na kanalizacijski sistem gospodinjstev do leta 2017. Na
območju občine deluje 5 ločenih vodooskrbnih sistemov, iz katerih se oskrbuje preko 98 %
prebivalcev občine. V občini se izvaja ukrep za izboljšanje odvajanja meteornih voda z
gradnjo meteorne kanalizacije (Razvojni program …, 2011).
Občina Gornja Radgona
Javno kanalizacijsko omrežje v občini Gornja Radgona je izgrajeno le delno. Za prikaz
negativnih vplivov odpadnih voda so pomembni le tisti deli naselij, kjer se vrši poselitev oz.
vir onesnaževanja. V obravnavano območje je vključenih le sedem naselij, to so Gornja
Radgona, Črešnjevci, Mele, Zbigovci, Orehovski Vrh, Orehovci in Ptujska Cesta. Gradnja
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kanalizacije v občini je tehnično zahtevna in zaenkrat ekonomsko neupravičena, zato se
vzpodbuja gradnja manjših skupnih sistemov. Velik problem v naseljih je razpršena poselitev
in gričevnat teren, kar otežuje izvedbo izgradnje kanalizacijskega omrežja.
Občina Gornja Radgona se je skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda zavezala, da do leta 2017 celostno uredi odvajanje in čiščenje
odpadnih voda. Kanalizacijsko omrežje je v celoti zgrajeno le v Gornji Radgoni in bližnjih
naseljih, med njimi tudi v Črešnjevcih. Naselja so priključena na ČN Gornja Radgona (500
PE), ki jo upravlja podjetje Komunala Radgona. V ostalih naseljih kanalizacija še ni urejena.
V tem primeru je potrebno do izgradnje javne kanalizacije urediti odvajanje odpadne vode v
nepretočne in vodotesne greznice ali v manjše čistilne naprave, kar pa se v realnosti pogosto
kaže ravno nasprotno. Vsebina greznic se mora odvažati na komunalno čistilno napravo in se
ne sme izpuščati v vodotoke, melioracijske jarke ali druge odvodnike površinskih voda
(Razvojni …, 2008; OPN občine Gornja Radgona …, 2011).
Večina stanovanjskih objektov, ki kanalizacijskega omrežja še nima, ima zgrajene
individualne greznice, ki jih praznijo po potrebi. Zaradi tega se pojavljajo problemi pronicanja
odpadne vode v podtalje. Fekalne vode iz stanovanjskih in poslovnih objektov, trenutno
speljane v individualne greznice, ki so v večini nevodotesne oziroma se iztekajo v obcestne
jarke ali na površino, povzročajo težave še posebej v poletnih mesecih (smrad, nevarnost
okužb, vizualni izgled vasi). Meteorne vode se odvajajo po zaprtih, ponekod tudi po odprtih
obcestnih jarkih. (Razvojni …, 2008).
Na vodovarstvenih območjih ni urejenega javnega kanalizacijske omrežja. Izgradnja
manjkajočih sistemov za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda je načrtovana tudi
za ostala manjša naselja, med drugim tudi za naselji Orehovci in Ptujska Cesta, do leta 2015.
Prav tako je načrtovanih 9 novih lokacij čistilnih naprav, za katere se predvideva skupna
kapaciteta 790 PE. Znotraj obravnavanega območja sta to bodoči ČN Orehovci (60 PE) in ČN
Ptujska Cesta (50 PE). Z izgradnjo novih ČN na območjih manjših naselij se bo delež
prebivalstva priključenega na kanalizacijsko omrežje na območju plana povečal. V strateškem
delu obravnavanega plana je v zasnovi javne gospodarske infrastrukture predvidena izgradnja
nove ČN Gornja Radgona s kapaciteto 10.000 PE (Okoljsko poročilo …, 2010).
Načrtovana parkirišča z vodotesno urejenimi tlemi in urejenim odvajanjem odpadne vode se
bodo uredila preko lovilcev olj in peskolovov. Na okolje negativno vplivajo tudi vode iz
industrijskih obratov, zato bo na območju širitve industrijske cone urejeno odvajanje
odpadnih voda v skladu z veljavno zakonodajo. Tako ne bo prihajalo do onesnaževanja tal. Po
izgradnji predvidenega kanalizacijskega sistema in ČN bo tako možno odvajanje in čiščenje
vseh odpadnih vod poselitvenih območij na območju občine Gornja Radgona (Okoljsko
poročilo …, 2010).
Občina Križevci
V občini Križevci kanalizacijsko omrežje še ni zgrajeno v vseh naseljih. Večji problem z
odvajanjem odpadnih voda se pojavlja v naselju Vučja vas, ki se znotraj obravnavanega
območja pojavlja kot strnjeno naselje. V Vučji vasi kanalizacija še ni urejena, vendar je
postopek gradbenega dovoljenje za izgradnjo fekalne kanalizacije že v teku. V obravnavano
območje segajo tudi katastrska ozemlja naselij Bučečovci, Stara Nova vas in Iljaševci.
Poselitvena jedra teh naselij niso v obravnavanem območju, vendar imajo v primeru neurejene
kanalizacije odpadne vode iz naselij prav tako negativen učinek na okolje. Ločen sistem
kanalizacije je zgrajen v strnjenih delih naselij Bučečovci, Iljaševci in deloma Stara Nova vas.
Predvidena je dograditev kanalizacijskih vodov v Bučečovcih in Stari Novi vasi. Obstoječe
kanalizacijsko omrežje sestavlja en sistem, ki se konča z glavnim kolektorjem, povezanim s
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CČN Ljutomer ustrezne kapacitete, odvodnik prečiščenih odpadnih voda pa je reka Ščavnica
(OPN občine Križevci …, 2009).
Občina Ljutomer
Na območju občine Ljutomer so znotraj obravnavanega območja pomembna strnjena naselja,
ki z odpadnimi vodami povzročajo negativne vplive na okolje. Upoštevana so naselja Cven,
Grlava, Krapje, Krištanci in Mota. V vseh omenjenih naseljih kanalizacijski sistem še ni
urejen. Odpadna voda iz teh naselij se odvaja v pretočne greznice, delno prečiščene
komunalne vode pa se odvaja v vode ali s ponikanjem v tla, pri čemer moč čiščenja odpadne
vode v greznicah ni nujno zadostna, blato iz greznic pa se odvaža na kmetijske površine.
Odpadne vode se pogosto odvajajo neposredno v vodotoke. Izvajanje nadzora nad
priključevanjem na kanalizacijsko omrežje je težavno zaradi pomanjkanja ustreznih
podatkovnih in prostorskih baz (kataster), nekateri objekti imajo izvedene iztoke iz greznic v
obcestne jarke. V skladu z določbami SPRS je izgradnja kanalizacijskih omrežij predvidena
do leta 2015. V izdelavi je projektna dokumentacija tudi za naselja Cven, Krapje, Mota,
Krištanci in Grlava, ki bodo povezana s CČN Ljutomer (23.000 PE). Problematična je tudi
padavinska voda, ki jo je potrebno speljati v meteorno kanalizacijo, obcestni jarek ali v
ponikovalnico. Čiščenje odpadnih voda bo občina izvajala z vlaganjem v CČN Ljutomer in
manjših čistilnih napravah v naseljih, ki jih ni možno priključevati na CČN v Ljutomeru
(OPN občine Ljutomer …, 2008; Občinski program …, 2009; Odpadna voda, 2011).
Občina Murska Sobota
V mestni občini Murska Sobota je javno kanalizacijsko omrežje zgrajeno že skoraj v celoti.
Nanj sta priključeni že 2/3 prebivalstva. Dejavnosti odvajanja komunalnih in padavinskih
odpadnih voda v občini izvaja Komunala, javno podjetje d.o.o. Murska Sobota. Na
kanalizacijsko omrežje so priključena tudi naselja Bakovci, Krog in Satahovci, ki so del
obravnavanega porečja. Kanalizacijski sistem je ločenega tipa. Odpadne vode iz naselij se
odvajajo in čistijo na CČN Murska Sobota (42.000 PE). Odvodnik prečiščenih odpadnih voda
je reka Ledava (Kanalizacij in čistilne naprave, 2011).
Zaradi neurejenih površinskih odvodnikov se pojavlja problem sprejemnikov meteorne vode.
Krivda se pripisuje tudi slabi raziskanosti o izpustih meteornih voda v okolje. V vseh
naseljih, ki so v celoti opremljena s komunalno gospodarsko infrastrukturo v občini, tako
narašča težnja po gradnji ločene meteorne kanalizacije (Odlok …, 2011).
Občina Radenci
Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Radenci so znotraj proučevanega
območja pomembna naselja Boračeva, Hrastje-Mota, Hrašenski Vrh, Janžev Vrh, Kobilščak,
Murski Vrh, Rački Vrh, Radenci, Radenski Vrh, Rihtarovci, Paričjak, Šratovci, Turjanci in
Turjanski Vrh.
Opremljenost z gospodarsko javno infrastrukturo je zadovoljiva predvsem v občinskem
središču občine Radenci. V vseh ostalih naseljih občine je komunalna opremljenost manj
zadovoljiva oziroma sploh ni urejena. Odvodnja fekalnih voda v teh naseljih se rešuje preko
individualnih večinoma troprekatnih greznic na izpraznjevanje oziroma neposredno v
obcestne jarke ali potok. Tudi iz greznic se odvečna voda večinoma zliva v obcestne jarke,
kjer odpadna voda ponikne oziroma se odvaja v bližnji potok. V občini Radenci so s
kanalizacijskim omrežjem pokrita naselja Radenci in Šratovci, delno Boračeva, in sicer na
območju industrijskega kompleksa Radenske. Odpadne vode so usmerjene na čistilno napravo
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v Radencih, ki se nahaja v bližini hotelskega kompleksa ob Boračevskem potoku, v katerega
se izliva prečiščena voda. Obstoječa ČN Radenci s kapaciteto 9.500 PE je le delno izkoriščena
in je predvidena za razširitev v neposredno bližino sedanje lokacije. Kanalizacijsko omrežje v
naselju Radenci je že relativno staro, saj se je izgrajevalo v obdobju od 1960 do 1985, zato bi
bilo potrebno obnovitve. Po manjših nepovezanih odsekih je kanalizacija zgrajena še v
naseljih Hrastje-Mota, Turjanci in Rihtarovci in ni priklopljena na nobeno čistilno napravo. V
prihodnje je načrtovana gradnja ČN tudi v Hrastje-Moti. V izgradnji je kanalizacijsko omrežje
v nekaterih naseljih na gričevnatem območju, ki bodo na obstoječo čistilno napravo
priključena z razširitvijo le-te. Ponekod zaradi konfiguracije območja zbiranja, odvajanja in
čiščenja odpadnih voda z enotnim gravitacijskim sistemom ni možno reševati. V preostalih
razpršenih naseljih, kjer občina ne predvideva izgradnje kanalizacije, so predvidene manjše
čistilne naprave, na katere bi se navezovala zaključena poselitvena območja. V nasprotnem
primeru bi bilo potrebno zgraditi več prečrpališč oziroma vakuumski kanalizacijski sistem, s
pomočjo katerih bi se celotna komunalna odpadna voda speljala na CČN v Radencih.
Padavinske vode se zbira in odvaja ločeno in se jih čim dlje zadrži na mestu, kamor so padle.
Nato se prioritetno speljejo v tla na ožji lokaciji ali v bližnje površinske odvodnike (Strokovne
podlage …, 2008; OPN občine Radenci …, 2009).
Občina Razkrižje
V obravnavano območje segajo katastrske meje naselij Razkrižje, Šafarsko in Gibina.
Konkretno v samem območju ni strnjenega naselja, saj so ta razporejena južno od meje
obravnavanega območja v občini Razkrižje. To pa ne pomeni, da fekalne vode ne
onesnažujejo okolja. Občina Razkrižje še nima v celoti zgrajenega sistema za odvajanje in
čiščenje komunalnih odpadnih voda. Zgrajeno je kanalizacijsko omrežje vseh naseljih, ki se
navezuje na čistilno napravo na Gibini s kapaciteto 2.000 PE (OPN občine Razkrižje…,
2011). V naseljih Gibina, Šafarsko, Razkrižje in Veščica je predvidena izgradnja primarnih
vodov v skupni dolžini 8.019 m in 9 črpališč. Vzporedno z izgradnjo primarnega dela
kanalizacije s čistilno napravo poteka tudi izgradnja sekundarnega dela omrežja. Na celotnem
območju je zasnovan ločen sistem fekalne kanalizacije, po katerem se posebej odvajajo
fekalne vode po vodotesni kanalizaciji. Na glavnih in na njih priključenih stranskih kanalih je
sistem odtoka vode gravitacijski. Predvidena pa so tudi črpališča za dvig nivoja fekalne vode
in delno tudi tlačne vode za prečrpavanje fekalne vode v jaške, po katerih gravitacijsko teče
naprej (Dolinska kanalizacija, 2011).
Občina Tišina
Občina Tišina zagotavlja odvajanje in čiščenje fekalnih voda z izgrajenim kanalizacijskim
sistemom in čiščenjem na čistilnih napravah. V občini je kanalizacija zgrajena v vseh naseljih.
Kljub temu na kanalizacijsko omrežje še vedno niso priključeni nekateri objekti in
gospodinjstva.
V občini sta dve čistilni napravi, in sicer ČN Petanjci in ČN Murski Črnci. Prispevno območje
ČN Murski Črnci obsega naselja Murski Črnci, Gradišče, Tropovci, Tišina, Petanjci – del,
Vanča vas, Rankovci in Borejci romski del. Prispevno območje ČN Petanjci pa obsega naselja
Petanjci – del, Murski Petrovci, Sodišinci, Gederovci in Krajna (Odlok …, 2006).
Odvod meteornih voda je urejen pomanjkljivo. V naseljih z urejeno kanalizacijo narašča
težnja po gradnji meteorne kanalizacije. Meteorne vode je možno speljati v površinske
odvodnike, ki tečejo skozi naselja, vendar le pod pogoji sektorja za urejanje voda (OPN
občine Tišina …, 2009).
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Občina Veržej
Izmed vseh treh naselij v občini Veržej je kanalizacija izgrajena v naseljih Veržej in Banovci.
Bunčani še nimajo urejenega kanalizacijskega sistema, zato se odpadne vode trenutno iztekajo
v pretočne in nepretočne greznice. Kanalizacijski sistem v naselju Veržej je priključen na ČN
Veržej. Čistilna naprava je tudi v Banovcih, in sicer ČN Terme Banovci, ki je skupna za
čiščenje odpadnih voda iz naselja in za odpadne vode termalnega kopališča in ne deluje
zadovoljivo. Ob morebitni širitvi term bo potrebno ponovno preveriti njeno zmogljivost in
povečati kapacitete. Zaradi širjenja term v bližino čistilne naprave pa sedanja lokacija ČN ne
bi bila ustrezna; v končni fazi se pričakuje njena prestavitev oziroma oddaljitev od termalnega
kompleksa in združitev z omrežjem naselja Veržej. Obe čistilni napravi sta biološki,
zmogljivosti 1.000 PE. V naslednjih letih se predvideva izgradnja nove čistilne naprave v
naselju Veržej, ki bo nadomestila sedanji čistilni napravi v Veržeju in Banovcih. Obstoječi
kanalizacijski sistemi so ločeni, pomanjkljivost je neizgrajena meteorna kanalizacija v
naseljih. Tudi nekdanji površinski odvodniki (jarki, potoki) so marsikje zasuti ali neurejeni.
Tukaj velja omeniti potok Sirotka oziroma Murica. Zato se v vseh naseljih pojavljajo
problemi pri odvodnji površinskih voda z utrjenih in drugih zunanjih površin (OPN občine
Veržej, 2010).
6.9.1. Pritiski odpadnih voda na naravna območja
Izcedne vode iz gospodinjstev in industrije so brez urejenega kanalizacijskega sistema
nevarne za površinske vode in podtalje. Čeprav na samih naravnih območjih niso neposredno
skoncentrirane bivanjske ali gospodarske dejavnosti, emisije snovi pri odvajanju odpadnih
voda ob preseženih vrednosti določenih parametrov vplivajo na samočistilne sposobnosti
vodnih teles. Kjer na kanalizacijsko območje še vedno niso priključena gospodinjstva in
nekateri industrijski obrati, je potrebno čim prej ukrepati. Posredni vplivi odpadnih voda
prihajajo tudi iz širše okolice, ki so zunaj obravnavanega območja.
Naselja v naravnih območjih v Radgonsko-Kapelskih goricah nimajo urejene kanalizacije,
zato so vode iz gospodinjstev speljane v greznice oziroma naj bi bile. Podobno velja tudi za
posamezne dele naselij v neposredni bližini obvodnega pasu ob Muri. To so naselja znotraj
proučevanega območja občin Beltinci, Ljutomer in Radenci.
Upoštevati je potrebno dejstvo, da so na posameznih delih naravnih območij določena
vodovarstvena območja, varstveni pas za zajem pitne vode, termalne, mineralne ali zdravilne
vode. Ukrepi odvajanja odpadnih voda v kanalizacijo, ki se konča s čistilno napravo, bistveno
pripomorejo k izboljšanju stanja.
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7. ODZIVI NA OKOLJSKE PROBLEME
Stanje naravnih območij je v veliki meri odvisno od načrtovanja in izvajanja ukrepov
celovitega upravljanja, ki so določeni na podlagi pravnih aktov s strani države in občin, to je
zakonov, smernic in programov. Pravne podlage vključujejo predpise in usmeritve s področja
varstva narave, kmetijstva in gozdarstva, komunale, upravljanja z vodami ter ostalih
gospodarskih in družbenih dejavnosti (turizem in rekreacija, poselitev, industrija). Na
mednarodni ravni so upoštevane konvencije in predpisi Evropske unije. Na okoljske probleme
se odzivajo tudi okoljevarstvene in druge organizacije, društva in posamezniki.
7.1. Zakonodajni mehanizmi varstva narave v Sloveniji
Slovenska zakonodaja in strategije s področja varstva narave zadevajo različna področja.
Temeljni dokumenti s področja varstva narave v Sloveniji so naslednji:
- Zakon o ohranjanju narave (ZON) (Uradni list RS, št. 96/2004),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004),
- Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 20/04),
- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/2002),
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007),
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002),
- Nacionalni program varstva okolja (NPVO),
- Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji,
- Strategija gospodarskega razvoja Republike Slovenije,
- Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/2004),
- Program razvoja gozdov v Sloveniji,
- Strategija razvoja kmetijstva,
- Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007–2013.
Mnogi izmed zakonov so podprti s podzakonskimi akti, to je z uredbami, odločbami in
pravilniki. To velja tudi za ZON, ki je podprt z dokumenti, ki zadevajo ukrepe varstva okolja
in zavarovana območja. To so:
- Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 52/2002, 67/2003),
- Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/2004),
- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št.
49/2004),
- Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/2003),
- Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/2004),
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/2004),
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, 111/04 in 70/06),
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list
RS, št. 82/02, 42/10).
Zakonsko osnovo območij Natura 2000 predstavljata evropski direktivi:
- Direktiva o pticah in
- Direktiva o habitatih.

106

7.2. Dosedanji okoljevarstveni ukrepi
Pri izvajanju ukrepov na področju varovanja okolja sodelujejo različni akterji, ki z raznimi
aktivnostmi skušajo odpraviti negativne vzvode obremenjevanja okolja, vzdrževati in
ohranjati okolje ter njegove sestavine z zadovoljivimi samočistilnimi in regeneracijskimi
sposobnostmi in v končni fazi ozaveščati prebivalstvo o pomenu in varovanju naravnega
okolja.
Dosedanji ukrepi temeljijo na (okoljskih) projektih na lokalni, regionalni, državni in
meddržavni ravni. Zlasti z vstopom Slovenije v Evropsko unijo se je okrepilo meddržavno
sodelovanje, na osnovi katerega se v slovenski prostor vnašajo primeri dobrih praks, regija
ostaja na področju okoljevarstvenih vprašanj v stiku z drugimi evropskimi regijami in poleg
vsega je omogočeno financiranje bistvenih stebrov pri razvoju Pomurja.
Nekateri projekti oziroma ukrepi so že uspešno zaključeni, drugi se še izvajajo, spet tretji so
šele v fazi načrtovanja.
Usmeritve programov v posamezni občini so opredeljene po različnih področjih, katerih
namen je uresničiti strateške cilje in vizije občine. Ti so zapisani v razvojnih programih, v
občinskih prostorskih načrtih, letnih poročilih in drugih dokumentih. Vodooskrba, odvajanje
in čiščenje odpadnih voda ter ravnanje z odpadki so ključne prioritete, katerim je namenjena
največja pozornost.
Dosedanji ukrepi za varstvo okolja in varovanje naravnih območij v občinah so financirani iz
občinskega in/ali državnega proračuna oziroma iz obeh proračunov, pogosto tudi iz evropskih
sredstev ali celo iz zasebnih sredstev. Omeniti velja naslednje:
- varovanje vodnih virov – zaščita vodnih zajetij (virov pitne vode) in vrelčnih območij
(ležišča mineralne vode),
- dograditev in širitev vodovodnega sistema in vključitev občin v sistem regionalnega
vodovodnega sistema Pomurskega vodovoda,
- povečanje območij z izgrajenim kanalizacijskim omrežjem za odvajanje in čiščenje
odpadnih voda in priključitev uporabnikov na ČN,
- izgradnja in odlaganje odpadkov na odlagališču CERO Puconci,
- postavitev ekoloških otokov za ločeno zbiranje sekundarnih surovin,
- evidentiranje in sanacija večjih divjih odlagališč (tudi skupaj z lastniki) ter odlagališča
v Hrastje-Mota, letno sodelovanje v čistilnih akcijah (npr. Očistimo Slovenijo),
- saniranje gramoznic, ki so urejene v ribnike in se z ureditvijo pripadajočih površin in
objektov razvijajo v lokalna turistična območja,
- sonaravno gospodarjenje z gozdovi in ohranjanje gozdnih površin v sedanjem obsegu.
Vključene so gozdne površine ob Muri (varovalni gozd) kakor tudi ostanki gozdov v
kmetijski pokrajini, kjer je značilna prepletajoča dejavnost.
Ukrepe na področju vodnega gospodarstva lahko občine izvajajo le v sodelovanju z državo,
saj so vsi vodotoki v pristojnosti države. Prav gotovo je to tudi razlog, da so vodne oziroma
obvodne površine ponekod neurejene, bodisi da so zaraščene, onemogočeni so dostopi itd.
Na podlagi uredb (Uredba o državnem lokacijskem načrtu za sanacijo in izgradnjo
visokovodnih nasipov ob reki Muri od Cvena do Vučje vasi (Uradni list RS, št. 79/2004) in
Uredba o državnem lokacijskem načrtu za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki
Muri od Dokležovja do Kučnice (Uradni list RS, št. 73/2004)), so bili izvedeni ukrepi
protipoplavne varnosti in renaturacije – vzdrževanje in sanacija nasipov, novi nasipi, ukrepi
za stabilizacijo dna, odpiranje starih rokavov Mure.
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K izboljšanju stanja kakovosti okoljskih sestavin, zlasti vodnih virov, so pomembno
prispevali ukrepi Slovenskega kmetijsko okoljskega programa – SKOP 2001–2006. Program
je spodbujal okolju manj škodljive tehnike kmetovanja. Zasluga je pripisana tudi
uresničevanju zahtev nitratne direktive, s katero je naravnana kmetijska politika bistveno
ublažila velik negativni doprinos izpiranja nitratov v podtalnico (Regionalni razvojni
program…, 2007).
7.2.1. Okoljevarstveni projekti v Sloveniji (v Pomurju)
Projekt Življenje ob Muri
Projekt Življenje ob Muri je zaživel zlasti ob zavedanju bogate biotske pestrosti in odlične naravne
ohranjenosti reke Mure z obdajajočim rečnim pasom poplavnih logov. V letu 2009 je stekel projekt

z naslovom »Ohranimo življenje ob Muri«, katerega namen je informiranje javnosti ter
iskanje odgovorov na konkretna vprašanja v zvezi s pomenom zavarovanega območja reke
Mure, ohranjanja biotske pestrosti ter preprečevanja onesnaženja in uničevanja poplavnega
loga reke Mure. Projekt je izvajalo Društvo Mura Rafting iz občine Ljutomer v sodelovanju s
partnerjema Zvezo društev za varstvo okolja Slovenije in Televizijo AS iz Murske Sobote.
Projekt sta sofinancirala Urad RS za komuniciranje in Ministrstvo za okolje in prostor
(Ohranimo življenje ob Muri, 2009).
Kot nadaljevanje dela, ki se je pričel že s projektom Življenje ob Muri (Ohranimo življenje ob
Muri), se je med strokovnjaki in poznavalci reke Mure ponovno pojavilo zanimanje za projekt
Življenje ob Muri II. V projektu, ki je stekel v letu 2010, so sodelovali Društvo Mura Rafting
iz občine Ljutomer s partnerjema Zvezo društev za varstvo okolja Slovenije in Zvezo društev
Moja Mura. Cilj projekta je javnosti predstaviti pomen zavarovanih območij in nujnost
njihovega ohranjanja. Mnogi še vedno ne znajo ceniti naravnih vrednot Mure, saj njeno okolje
močno onesnažujejo, predvsem z nevarnimi odpadki. Večina aktivnosti v projektu je temeljilo
na ozaveščanju ljudi o pomenu zavarovanih območij in škodljivosti vplivov kot posledico
neodgovornega ravnanja posameznikov z odlaganjem odpadkov, škropljenjem, gnojenjem
itd. (Balažic, 2010).
Študija trajnostnega razvoja za izvedbo projekta energetske izrabe reke Mure
Namen študije trajnostnega razvoja območja ob reki Muri je prikazati vpliv energetske izrabe
reke na trajnostni razvoj vplivnega območja oziroma Pomurske regije. Študija trajnostnega
razvoja je bila osnova podanih argumentov za umeščanje večjih objektov v prostor, ki je
združila ekonomske, okoljske in socialne stebre v celoto. Razlogi za energetsko izrabo Mure
so (Študija trajnostnega razvoja …, 2010):
- je obnovljiv vir energije,
- vodni potencial reke je še neizkoriščen,
- ustrezna hidrologija.
Ob upoštevanju vse večjega potencialnega nasprotovanja javnosti in Aarhuške konvencije je
izvedba projekta vse bolj vprašljiva (Trajnostni razvoj, 2012).
7.2.2. Okoljevarstveni projekti v okviru mednarodnega sodelovanja
Z vidika varovanja naravnih območjih je pomembno usklajeno sodelovanje na meddržavni
ravni. Sodelovanje med državami prinaša v prostor ob Muri pozitivne učinke, saj se v regijo
prinašajo primeri dobrih praks, regija ohranja stik z drugimi evropskimi regijami in
omogočeno je financiranje bistvenih stebrov pri razvoju Pomurja.
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Projekt Biomura
Slovenija se je leta 2000 vključila v program Life, ki je predpisan z evropsko uredbo. Gre za
finančni instrument Evropske unije za področje okolja in narave. Enega izmed podprogramov
predstavlja Life III – Narava, ki podpira ukrepe na področju Nature 2000, ohranjanje vrst in
habitatov, aktivnosti ozaveščanja in promocije ter druge aktivnosti (Kolar Planinšič, 2007).
V obdobju 2006–2011 je stekel projekt Biomura, ki sta ga finančno podprla Evropska
komisija v okviru programa Life Nature 2006 in Ministrstvo za okolje in prostor RS. Projekt
sloni na varstvu biodiverzitete rečnega prostora ob Muri in pomeni enega izmed prvih velikih
renaturacijskih posegov v degradirano rečno morfologijo v Sloveniji. Ker je v območje
projekta vključen velik del območij Nature 2000, je namen projekta varstvo habitatnih tipov
in vrst iz seznama habitatne in ptičje direktive. Leta 2000 so bili predlagani ukrepi z
namenom varstva mokrišč ter zaščite kakovosti in količin vodnih virov območja. Predlagan
nabor tehničnih ukrepov vključuje (Biomura – Varstvo biodiverzitete reke Mure v Sloveniji,
2012):
- povezavo glavne struge reke Mure s stranskimi kanali,
- vzpostavitev pogojev za ustrezno višino rečne vode na lokacijah vtoka vode v stranske
rokave (vtok vode pri povprečnih in nižjih gladinah vode),
- lokalne razširitve struge za oblikovanje erozijskih brežin in prodišč,
- selektivno čiščenje rokavov in povezavo vodnega toka v njih,
- kreiranje con stoječe in zastajajoče vode,
- sonaravno vzdrževanje poplavnih gozdov in stranskih rokavov.
Projekt, ki poteka na območju v velikosti 15,2 km2 in dolžini 8,3 km, so pričeli izvajati v
poplavnem območju Mure med visokovodnimi nasipi med vasmi Bunčani in Bakovci, Veržej
in Dokležovje, Ižakovci in Krapje ter Melinci. Projekt ima velik pomen tudi pri osveščanju
javnosti o pomenu ohranjanje narave. Akcije osveščanja, obveščanja in promocije ponujajo
možnosti za življenje lokalnega prebivalstva ob morebitnih uvedbah praks sonaravnega
kmetovanja ter razvoja okolju prijaznega turizma in rekreacije (Biomura – Varstvo
biodiverzitete reke Mure v Sloveniji, 2012).
Transeconet – Transnational Ecological Networks in Central Europe
Transeconet (TEN) je mednarodni raziskovalni projekt vzpostavitve čezmejnega ekološkega
omrežja v Srednji Evropi. V projekt je vključenih 16 institucij iz 6 centralnih evropskih držav
(Nemčije, Avstrije, Češke, Poljske, Madžarske in Slovenije), pridruženih pa 22. Projekt se je
začel izvajati leta 2009 in se zaključi z letom 2012, predvidoma v mesecu aprilu. Namen
projekta je vzpostavitev in implementacija metod analize zgodovine in statusa, kot tudi
pomanjkljivosti in potencialov čezmejnih ekoloških mrež. Osnovni cilj projekta TransEcoNet
je bolj trajnostna in uravnotežena raba pokrajine s poudarkom na upravljanju in varstvu
naravne dediščine. Da bi se temu cilju čim bolj približali, projekt temelji na uvedbi strategij in
orodij za vrednotenje in razvoj krajine, ki povezujejo zavarovana območja in regije
(TransEcoNet – krajine brez meja, 2012).
Projektno območje obsega 4 mednarodne regije: severno, dve osrednji in južno. K slednji je
vključen slovenski del, ki ima dve ciljni območji: Park Kozjansko in Pomurje. Z vidika
prispevka k varovanju in ohranjanju naravne in kulturne dediščine je znotraj obravnavanega
območja pomemben pomurski del ciljnega območja TEN. Aktivnosti projekta so razdeljena
različna področja (Transnational Ecological Networks …, 2012):
- ekologija – vključuje razvoj ekoloških mrež s posebnim poudarkom na promociji
ekoloških vrednot (ekološke funkcije in biodiverziteta),
- ekotopologija – študija (popis, analiza, pregled) ekoloških mrež v srednji Evropi,
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zgodovina – zgodovina ekoloških mrež s strateškimi funkcijami za ekološko ocenitev
zavarovanih vrednot,
- identitete in strategije – dojemanje sedanjega in preteklega stanja ter sprememb v
pokrajini, dvig ozaveščenosti javnosti in vzgoje skozi ekološko mrežo.

-

Krajina v harmoniji
Krajina v harmoniji je akronim projekta »Trajnostna raba Natura 2000 habitatov vzdolž
slovensko-madžarske meje«, katerega namen je spodbuditi trajnostno rabo habitatov, ki
temelji na naravnih, gospodarskih in družbenih danostih v pokrajini Őrség in Goričko ter v
območju Natura 2000 ob Muri in ohranjanju biotske raznovrstnosti v območjih Nature 2000.
Območja se soočajo z naravovarstvenim problemom izginjanja travnatih habitatov in
posledično z izumiranjem živega sveta in zmanjševanjem biotske raznovrstnosti. Ostali cilji
projekta so še (Krajina v harmoniji, 2012):
- »promocija varovanja živalskih in rastlinskih vrst in trajnostne rabe območij Natura
2000,
- razvoj novih kmetijskih in turističnih produktov, krepitev tržne vrednosti produktov in
ponudbe z oblikovanjem blagovne znamke za lokalne produkte,
- ohranjanje biotske raznovrstnosti z uresničevanjem trajnostne rabe kulturne krajine«.
V projektu, ki se izvaja 2009–2012, sodelujeta dva madžarska (Občina Števanovci in Narodni
park Őrség) in trije slovenski partnerji (Krajinski park Goričko, Prleška razvojna agencija,
Ekološki center SVIT) pod vodstvom Uprave Narodnega parka Őrség.
Zbrani rezultati bodo ob koncu projekta strnjeni v strateškem načrtu modela trajnostne rabe
kulturne krajine (Krajina v harmoniji, 2012).
Lifeline Drava – Mura 2009–2020 (Življenjska črta Drava–Mura)
S pobudami kot so zaščita biotske raznovrstnosti, zagotavljanje boljše poplavne varnosti,
oskrba s pitno vodo, trajnostno upravljanje z gozdom, ribištvo in rekreacija, lahko rekama
Dravi in Muri ponudimo svetlejšo prihodnost. Gre za načrt ohranjanja in obnavljanja rek
Drave in Mure za naravo in ljudi. Na podlagi študij EuroNatur in WWF je mreža
mednarodnih nevladnih organizacij predlagala ustanovitev čezmejnega biosfernega rezervata
rek (Trans–Boundary UNESCO Biosphere Reserve Danube–Drava–Mura (TBR DDM)), ki bi
se razprostiral preko Avstrije, Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Srbije. Predlaganih je osem
lokacij obnove čezmejnih rek Drave in Mure. Ustanovitev največjega zaščitenega območja
rek v Evropi (več kot 400.000 ha) bo zagotavljala trden okvir zaščite in ekološkega
upravljanja zemljišč za edinstvene naravne vrednote in trajnostni razvoj v regiji (Mohl, 2009).
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8. GEOGRAFSKE SMERNICE TRAJNOSTNO SONARAVNEGA RAZVOJA
NARAVNIH OBMOČIJ
Politika in ukrepi varstva narave in okolja pomenijo način gospodarjenja z naravnimi
sestavinami okolja. Na podlagi analize stanja in pritiskov se utrjuje spoznanje, da človek s
posegi v naravo bremeni in krni okoljske sestavine in s tem možnosti za nadaljnji razvoj. S
poostrenimi okoljskimi standardi se je stanje okolja v zadnjih letih že izboljšalo. Z namenom
varovanja okolja in naravnih vrednot, ohranjanja biotske in pokrajinske pestrosti ter naravnih
pojavov so podane smernice sonaravnega razvoja v naravnih območjih. Tovrstne smernice v
končni fazi odražajo razvoj tudi v Pomurski regiji.
Za območja Natura 2000, EPO in naravne vrednote veljajo poleg splošnih tudi varstvene ter
razvojne usmeritve, varstveni režimi in pravila ravnanja, ki so določeni s predpisi in akti. Pri
prostorskem načrtovanju ob upoštevanju trajnostno sonaravnih usmeritev skušamo poiskati
razvojno-okoljsko ravnovesje.
Znotraj obravnavanega območja sta predlagani dve varstveni območji, ožje in širše varstveno
območje, za kateri so podane razvojno-varstvene usmeritve po dejavnostih in druge podporne
aktivnosti. Trajnostno sonaravni razvoj teh območij vključuje tri pomembne vidike:
gospodarski razvoj, socialni razvoj ter zaščito naravnih virov in okolja (okoljski razvoj) (Plut,
2007).
Od Šentilja do Murske šume in tromeje med Slovenijo, Hrvaško in Madžarsko je predvideno
oblikovanje in razglasitev Regijskega parka Mura, v delu Slovenskih goric pa Krajinskega
parka Radgonsko-Kapelske gorice.
Z ustanovitvijo parkov bi omogočili izvajanje nalog varstva naravnih vrednot in kulturne
dediščine in s tem ohranitev značilnosti in posebnosti življenja ob reki Muri kakor tudi v
Radgonsko-Kapelskih goricah.
Spodbujanje trajnostnega upravljanja s podeželskimi viri je ena izmed prednostnih nalog
razvoja podeželja na lokalni ravni in izhaja iz ciljev, skladnih s komponentami Programa
razvoja podeželja 2007–2013. Trajnostno upravljanje s podeželskimi viri temelji na projektih
in ukrepih ohranjanja zavarovanih območij s programom varovanja naravnih resursov in
vzdrževanja biotske pestrosti. To velja tudi za oba predlagana parka.
Za oba predlagana parka so podani cilji ohranjanja zavarovanih območij (Preglednica 36).

111

Preglednica 36: Cilji ohranjanja zavarovanih območij v predlaganih parkih
Projekt
Cilji
Regijski park Mura
- zaščititi ogroženo naravno dediščino z ustanovitvijo parka,
- zmanjšanje degradacij naravnega okolja,
- regijski park kot turistična atrakcija,
- odpiranje novih delovnih mest predvsem v turizmu in
izobraževanju,
- ohraniti biotsko pestrost – varovanje značilnih rastlinskih in
živalskih vrst ter njihovega življenjskega okolja,
- ohranjanje naravnih, dinamičnih procesov reke Mure v njeni strugi
in poplavnem svetu,
- varovanje in vgrajevanje etnološke in tehnične kulturne dediščine
rečnih brodov in mlinov,
- varstvo kulturne krajine s spodbujanjem obstoječih oblik
gospodarjenja v prostoru ter v uravnanem in vzdržnem razvoju
vseh človekovih pridobitnih dejavnosti in urbanizacije.
Krajinski park
- dodatno zaščititi območje Nature 2000 z ustanovitvijo krajinskega
Radgonskoparka,
Kapelske gorice
- zmanjšanje degradacij naravnega okolja,
- zakonska zaščita pred onesnaževanjem,
- Krajinski park kot turistična atrakcija,
- priprava načrta upravljanja, spremljanja, analize stanja,
vzdrževanja, obnavljanja in varovanja naravnih vrednot, biotske
raznovrstnosti in krajinske pestrosti v parku,
- postavitev info točke,
- skrb za promocijo in predstavitev parka,
- vzpostavitev sodelovanja s predstavniki lokalnih skupnosti,
lastniki zemljišč v parku ter prebivalcev,
- oblikovanje poti in ustreznih označb v parku,
- razvoj turističnih produktov in druge ponudbe na območju parka,
- organizacija vodniške službe po parku,
- odpiranje novih delovnih mest predvsem v turizmu in
izobraževanju,
- ohraniti zdravo življenjsko okolje za sprostitev in oddih.
Vir: Lokalna razvojna strategija LAS Prlekija, 2008, str. 69–71.
8.1. Varstveno območje I – ožje varstveno območje
Z vidika pomena naravnih vrednot so v prvem varstvenem območju določeni najstrožji
varstveni režimi. Upravljanje v ožjem varstvenem območju temelji na ohranjanju naravnih
vrednot, naravnih procesov in ekološko najbolj občutljivih vrst, habitatov ali delov habitatov.
Varstveni režim izključuje ali omejuje dejavnosti človeka tako, da so njegovi (negativni)
vplivi na okolje čim manjši.
Ožje varstveno območje vključuje poplavni pas ob reki Muri, ki je omejen z visokovodnim
nasipom in višjo rečno teraso. Slednja je izrazita na desnem bregu Mure med Radenci in
Hrastjem-Moto. Opisan varstveni pas predstavlja območja ali lokacije ogroženih in redkih
vrst in pomembne habitate, med njimi izginjajoče vlažne travnike, mokrišča, poplavni log ob
Muri, reko Muro z obrežji, rečne rokave in mrtvice, prodišča itd.
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Varstveni ukrepi v ožjem varstvenem območju so predstavljeni iz dveh vidikov, okoljskega in
ekonomskega, ki stremijo k iskanju in ohranjanju ravnovesja trajnostnega razvoja. Socialni
vidik je izključen, saj v to varstveno območje naselja niso vključena. Vpliv poselitve se kaže
le v povezavi z ostalima vidikoma.
8.1.1. Okoljski vidik
Usmeritve okoljskega vidika vključujejo ukrepe, ki jih navaja V. Šendlinger (2005) pri
pokrajinskoekološki presoji predvidenega Regijskega parka Mura, ki sovpada z ožjim
varstvenim območjem. To so ukrepi:
- za ohranitev pestrosti habitatov in biotske raznovrstnosti,
- za ohranitev obstoječih naravnih hidrografskih procesov,
- izboljšanje kvalitete vode,
- renaturacije:
o ponovno vračanje in/ali povečanje habitatov in nanje vezanih živalskih in
rastlinskih vrst, ki so izginili zaradi človekovega vpliva ter
o vrnitev naravnih hidrodinamičnih procesov, kjer so bili le-ti omejeni ali
onemogočeni zaradi posegov človeka.
8.1.1.1.

Varstvene usmeritve za ohranitev pestrosti habitatov in biotske
raznovrstnosti

S ciljem ohranitve pestrosti habitatov in biotske raznovrstnosti je potrebno zagotoviti ukrepe
upravljanja z vodami, sonaravnega kmetijstva in gozdarstva, preprečiti vnašanje tujerodnih
rastlinskih in živalskih vrst ter gradnjo infrastrukturnih in drugih objektov.
a) Upravljanje z vodami
Ukrepi ohranjanja hidrografskih procesov in izboljšanje kvalitete vode vplivajo na ohranitev
biotske pestrosti in habitatov, zato je potrebno zagotoviti nemotene naravne procese –
sezonsko poplavljanje, sedimentacijo in ustvarjanje prodišč, erozijo, meandriranje in
ustvarjanje rečnih rokavov, ohranjanje mrtvic in mokrišč, zagotavljanje ustrezne gladine
podtalnice in kvaliteto vodnih virov. Zlasti v spodnjem toku Mure, to je dolvodno od Veržeja,
so ti procesi bolj izraziti kot v njenem zgornjem toku, kjer je reka ujeta v umetni kanal. Za
nemoteno delovanje reke je potrebno preprečiti gradnjo infrastrukture, zlasti hidroelektrarne, s
čimer bi se porušila rečna dinamika, posledično bi izginili habitati in z njimi povezane vrste.
Za zagotavljanje vodnih zalog in ustreznega nivoja podtalne vode je potrebno oživeti in
revitalizirati zaraščene rečne rokave in mrtvice. Nekaj tovrstnih ukrepov je bilo izvedenih že s
projektom Biomura, in sicer na območju Bakovcev, Dokležovja, Ižakovcev in Bunčanov. V
času suš in nizkih pretokov reke je treba omejiti rabo vode. Za zagotavljanje kakovosti reke in
podtalnice je potrebno omejiti ali preprečiti vnose onesnaževal iz odpadnih voda, odpadkov,
gnojnice, umetnih gnojil ipd. K ukrepom upravljanja voda z vidika zagotavljanja poplavne
varnosti, vštevamo tudi vzdrževanje protipoplavnih nasipov in rečnih brežin. S strani občin je
nujno potrebno krepiti vzdrževalna dela in stalno preverjanje stanja okolja na področju vodnih
virov. Pri upravljanju z vodami je sploh potrebno upoštevati cilje in usmeritve za varstvo in
urejanje voda ter njihovo trajnostno rabo, ki so določeni v Zakonu o vodah.

113

b) Sonaravno kmetijstvo
Poplavni prostor je prvotno namenjen habitatom in naravnim procesom, zato je obstoječa
kmetijska zemljišča, zlasti njive, potrebno postopno prepustiti naravnemu zaraščanju in
naravnim procesom sukcesije. Njivskih površin, razširjenih v poplavni pas Mure, je največ na
območju obmurskih naselij v občini Radenci, delno tudi v občini Tišina, kjer sta gozdni in
poplavni pas močno strnjena in »stisnjena« k Muri. Na drugi strani je dopuščena ohranitev
vlažnih travnikov, ki so pomemben habitat in prispevajo k biotski raznovrstnosti. Vlažnih
travnikov je vse manj. Najdemo jih lahko na obrobju vzdolž strnjenega gozda ob Muri,
redkeje znotraj poplavnega pasu. Časovno primerne košnje bi bile ustrezna metoda
vzdrževanja vlažnih travnikov. Pri košnji travnikov naj se uporablja primerna tehnologija ali
orodja, ki ne bo uničevala in morila gnezdišč travniških vrst ptic. Vsekakor je potrebno
omejiti in prepovedati spreminjanje rabe tal, npr. vlažnih travnikov v njivske površine,
zaraščanje travnikov ipd., kakor tudi vsakršno vnašanje gnojil in fitofarmacevtskih sredstev.
c) Sonaravno gozdarstvo
Pri gospodarjenju z gozdom je potrebno upoštevati njegove funkcije, zlasti ekološke,
varovalne in socialne, omejiti pa proizvodne. V poplavnem gozdu je potrebno preprečiti
njegovo fragmentacijo, vnašanje neavtohtonih drevesnih vrst in druge posege (gradnja
infrastrukturnih objektov). Poplavni gozd spada med varovalne gozdove, zato je pri
gospodarjenju z gozdom potrebno upoštevati režim gospodarjenja z varovalnimi gozdovi,
določen v Uredbi o varovalnih gozdovih in gozdnogospodarskih načrtih (npr. pravočasna
obnova oziroma posek prestarelega drevja, malo površinsko izvajanje sečenj, raba biološko
razgradljivih olj pri delu s stroji in napravami itd.).
d) Preprečitev vnosa tujerodnih rastlinskih in živalskih vrst
Vnašanje neavtohtonih vrst je potrebno preprečiti, saj se dolgoročno lahko pojavijo negativni
učinki v spreminjanju genetskega materiala. Drug način je, da se odstranijo tujerodne vrste
tam, kjer je to mogoče. Potrebno bi bilo omejiti nasade topolov in drugih drevesnih vrst, ki na
tukajšnje rastiščne pogoje niso prilagojene (smreka).
Posebno pozornost pri preprečevanju tujerodnih vrst je potrebno nameniti ribištvu in lovstvu.
V reko Muro, nekatere ribnike in gramoznice so bile vnesene neavtohtone ribje vrste. Za
potrebe ribištva naj služijo avtohtone ribje vrste, dejavnost ribištva pa naj se omeji na
obstoječe ribje revirje. Na območje je bil za namene lova naseljen tudi navadni jelen, katerega
številčnost populacije se je do danes zelo razširila. Na področju lova so potrebni ukrepi v
življenjskem okolju divjadi (varstvo in monitoring divjadi, biomeliorativni ukrepi, lovski
objekti itd.), da ne bi dodatno povzročala škodo na mladju in kulturah.
e) Gradnja infrastrukturnih in energetskih objektov
Reko Muro in poplavni pas prečka več infrastrukturnih objektov, zlasti ceste, železnica in
daljnovod. Našteti objekti so velik porabnik prostora, ki povzročajo fragmentacijo gozda in
onesnaženje okolja (hrup, izpušni plini, svetlobno onesnaženje ipd.). V bodoče je potrebno
predvidene infrastrukturne objekte speljati na že obstoječe koridorje, omejiti pa gradnjo
nepotrebnih gozdnih prometnic.
Skrb zbujajoča je predvidena gradnja verig hidroelektrarn na reki Muri, ki bi spremenile
hidrografske značilnosti v širšem rečnem prostoru. Med negativnimi učinki izgradnje
hidroelektrarn so prav gotovo poseg v obstoječe habitate, poslabšanje stanja ribjih vrst zaradi
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prekinitve prehodnosti reke, spremenjeno ekološko stanje reke Mure v zajezitvah
hidroelektrarn, zmanjšanje mineralizacije podtalnice in končno tudi preoblikovanje vodnega
telesa reke Mure. Z vidika naštetih posledic gradnja hidroenergetskih objektov ni sprejemljiva
in jo je zato potrebno preprečiti.
8.1.1.2.

Varstvene usmeritve za ohranitev obstoječih naravnih hidrografskih
procesov

Reka Mura je, kljub preteklim posegom v njen prostor uspela ohraniti hidrografske
značilnosti. Dinamika reke Mure je pogojena s sezonskim poplavljanjem znotraj
visokovodnih nasipov, prestavljanjem rečne struge, ustvarjanjem in cepljenjem v rokave v
srednjem toku, meandriranjem v spodnjem toku, sedimentacijo gradiva, ustvarjanjem prodišč
in mrtvic itd. Da bi ohranili značilne hidrografske procese, je z ustreznim načinom upravljanja
potrebno preprečiti posege v rečno strugo, s katerimi bi spremenili njene pretoke. Posebno
pozornost je treba nameniti izgradnji in vzdrževanju prometne infrastrukture, med drugim tudi
utrjevanju rečnih bregov. Varstvene usmeritve ohranjanja hidrografskih procesov se
navezujejo na ukrepe upravljanja z vodnimi viri.
8.1.1.3.

Varstvene usmeritve za izboljšanje kvalitete vode

Slaba kakovost podtalnice vpliva na kvaliteto ostalih vodotokov, saj se izmenjuje z rečno
vodo in napaja ostale stoječe vode. Viri onesnaženja se nahajajo izven strožjega varstvenega
območja. Najpogosteje k onesnaženosti podtalnice prispeva kmetijstvo, zato bi bilo potrebno
na vplivnem območju omejiti vnose gnojil in fitofarmacevtskih sredstev na kmetijske
površine. Vode onesnažujejo tudi komunalne in industrijske odplake. Izboljšanje kvalitete
vode lahko dosežemo z urejenim kanalizacijskim sistemom in izgradnjo čistilnih naprav, ki je
v občinah med prioritetnimi cilji. Onesnažena voda v ožjem varstvenem pasu vpliva na ostale
okoljske sestavine – onesnaženost prsti, evtrofikacijo stoječih voda (mrtvic, gramoznic,
ribnikov) ter floro in favno.
8.1.1.4.

Varstvene usmeritve renaturacije

Varstveni ukrepi renaturacije območja v poplavnem pasu se v veliki meri nanašajo na ukrepe
površinskih voda. Izboljšanje stanja okolja lahko dosežemo s sonaravno ureditvijo struge,
prestavitvami in znižanji visokovodnih nasipov, preboji rečnih rokavov, sanacijo opuščenih
gramoznic, ureditvami ekoloških koridorjev in naselitvijo vrst, ki so izginile zaradi posegov
človeka. Našteti ukrepi so med seboj povezani in imajo medsebojne učinke, ki so v prid
ohranjanju narave in sonaravnemu razvoju pokrajine. Realizacija izvedbe naštetih ukrepov je
nujna v vseh občinah.
a) Prestavitve in znižanja visokovodnih nasipov
Z ukrepoma bi zagotovili večje poplavne površine in s tem povečanje poplavnega gozda. Za
nemoteno delovanje naravnih hidrografskih procesov bi reki Muri in njenim pritokom
ponovno prepustili zemljišča, ki so bila odvzeta zaradi potrebe po kmetovanju. Ob prestavitvi
nasipov bi lahko priključili zemljišča, ki so manj rodovitna in podvržena visoki vlažnosti, z
ekstenzivno kmetijsko obdelavo ter gozdne površine, ki so danes izven meja nasipov. Takšne
ukrepe bi bilo potrebno prej tehtno preučiti tudi z vidika poselitve ter varnosti ljudi in
njihovega imetja pred poplavno ogroženostjo.
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Ob morebitni razširitvi poplavnega območja lahko pričakujemo vrsto pozitivnih učinkov tako
z vidika hidrografskih procesov kot ohranjanja habitatov in biotske raznovrstnosti. S
tovrstnimi ukrepi renaturacije lahko pričakujemo:
- povečanje površin poplavnega gozda in s tem izboljšanje ekoloških razmer v
mrtvicah, ki se danes napajajo le s podtalnico in padavinami,
- večjo infiltracijo poplavne vode v podtalnico in upočasnjeno upadanje njene gladine,
- večjo poplavno varnost in manjšo verjetnost poplav na nezaželenih območjih izven
visokovodnih nasipov,
- izboljšanje samočistilnih sposobnostih reke Mure in njenih pritokov,
- izboljšanje kvalitete rečne vode in podtalnice,
- prepuščanje gramoznic naravni sukcesiji in sčasoma zapolnjevanje nekaterih
gramoznic s sedimentnim gradivom iz poplavnih voda itd.
Potencialno območje izvedbe tovrstnega renaturacijskega ukrepa predstavlja zahodni del
naselja Petanjci, to je na širšem območju izliva Kučnice v Muro. Ta poseg predvideva
odstranitev visokovodnih nasipov ob Muri in na obeh bregovih Kučnice ter prestavitev nasipa
na zahodni rob naselja Petanjci. S tem ukrepom bi ustvarili širše poplavno območje ob sotočju
Kučnice in Mure, obenem bi v poplavni prostor povezali bližnje gramoznice in mlake v
Petanjcih in Murskih Petrovcih. Ker je Kučnica mejna reka, bi bilo pri izvedbi tega ukrepa
potrebno sodelovanje s sosednjo Avstrijo (Šendlinger, 2005).
b) Sonaravne ureditve strug
V zgornjem in srednjem toku reke Mure so značilne tehnične ureditve strug. Te bi bilo
potrebno nadomestiti z bolj naravnimi. To bi bilo izvedljivo z odstranitvijo nekaterih delov
tehničnih izravnav tam, kjer ne bi ogrozili poplavne varnosti bližnjih naselij (npr. katastrsko
območje naselij Tropovci, Gradišče, Murski Črnci, Satahovci in Krog, ki so od samega
vodotoka dovolj oddaljeni). S sonaravnimi ureditvami struge bi lahko upočasnili rečni tok,
omogočili pogostejše in obsežnejše poplave, boljše pogoje za ustvarjanje prodišč,
pričakujemo pa lahko izboljšanje ekoloških razmer v vodotokih in obrežjih. Sonaravna
ureditev strug pomeni ugodnejše pogoje za naselitev vrst, ustvarjanje novih habitatov ali
vrnitev tistih, ki so izginili, obenem pa vpliva na upočasnitev padanja podtalnice ter z njo
povezano sušenje in izginjanje poplavnega gozda.
c) Preboji rečnih rokavov
Z izvedenimi regulacijami, ki so reko Muro izravnali v tog kanal, je bilo mnogo rokavov
prekinjenih z glavno strugo. Ti so danes večinoma suhi ostanki nekdanjih strug in le občasno
napolnjeni s poplavno vodo. Da bi te rokave ponovno vzpostavili z rečno matico, bi bilo
potrebno odstraniti nekatere obrežne utrditve, jih poglobiti in jim tako dopustili dotok vode. S
tem bi rečnim rokavom ponovno povrnili funkcijo vodnih zadrževalnikov, upočasnili bi rečni
tok in preprečili poglabljanje glavne struge in podtalnice. Počasi tekoče in stoječe vode v
rokavih bi prispevale k bogastvu habitatov s floro in favno.
d) Sanacija opuščenih gramoznic
Okoljska problematika obravnava opuščene gramoznice, ki jih je potrebno sanirati in jih
prepustiti naravni sukcesiji. Mnogo opuščenih gramoznic se nahaja vzdolž reke. Iz gramoznic
je potrebno odstraniti odpadke in infrastrukturo. Nekatere gramoznice v ožjem varstvenem
območju služijo kot pridobivalni prostor za gradbene namene. Zaradi izjemnega pomena
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ohranjanja narave bi bilo te dejavnosti potrebno omejiti ali celo prepovedati. Prepuščenost
gramoznic naravni sukcesiji je izvedljiva z ukrepom prestavitve in znižanja visokovodnih
nasipov, ki je omenjen že v zgornjih odstavkih kot prvi renaturacijski ukrep.
e) Ureditve ekoloških koridorjev
Infrastrukturni objekti predstavljajo oviro pri prehodu in gibanju nekaterih živalskih vrst.
Nekateri ekološki koridorji (inundacije) že obstajajo, potrebno pa bi bilo preučiti možnosti
prehodov še na tistih odsekih, kjer bi bilo to izvedljivo.
f) Naselitev vrst
Ukrep predvideva naselitev vrst, ki so zaradi dejavnosti človeka izginile ali pa se je njihova
številnost močno zmanjšala. Prav gotovo velja izpostaviti pomen vrst, ki so vključena na
seznam kvalifikacijskih vrst živali (posebej ptic), rastlin in habitatov na območju Nature 2000
ali pa so ovrednotena kot naravna vrednote (glej Priloge 1, 2 in 3). Predpogoj je zagotovitev
ustreznih naravnih razmer, predvsem ustrezne kvalitete vodotokov.
8.1.2. Gospodarski vidik
Že uvodoma je omenjeno, da se v ožjem varstvenem pasu izključujejo vse tiste človekove
dejavnosti, ki bi porušile naravno ravnovesje. Človek je v naravno okolje posegal že od
nekdaj. Kakor je na eni strani negativno prispeval k zmanjševanju hidrografskih in
biografskih značilnosti območja, je na drugi strani v pretežni meri uspel ohraniti naravno
okolje. V tej luči povezave med človekom in naravnim okoljem ne smemo izključiti. Zato bi v
prihodnosti bilo smiselno nekatere dejavnosti, ki ne ogrožajo naravnih procesov in vrednot,
vpeljati v ožji varstveni pas.
8.1.2.1.

Varstvene usmeritve za turizem in rekreacijo

Ožje varstveno območje z vidika naravnih vrednot premore nekatere oblike turizma,
rekreacije in sprostitve, ki bi jih bilo smiselno povezati s kulturno dediščino (mlini, brodovi)
in drugimi vrednotami (mir, tišina). Turistični in rekreacijski potencial je do danes slabo
izkoriščen, vendar je potrebno opozoriti na dejstvo, da občutljiv pokrajinski sistem ni zmožen
prenesti velikih obremenitev. V ožje varstveno območje kot primerne oblike turizma in
rekreacije predlagamo: pohodništvo in sprehajanje, kolesarjenje, jahanje, ribištvo, plovbo po
Muri itd.
Znotraj ožjega varstvenega območja se odvijajo dejavnosti, ki so neprimerna oblika turizma in
rekreacije. Preprečiti je potrebno množične družabne prireditve, športni lov, divjanje z
motornimi vozili, izgradnjo večjih športnih in drugih rekreacijskih površin.
Ob krepitvi turistično-rekreacijskega potenciala ne smemo povzročiti dodatnega
onesnaževanja, ki jih tovrstne dejavnosti mnogokrat potegnejo za sabo. Kljub temu je s
krepitvijo turistične in rekreativne ponudbe potrebno poskrbeti za ureditev turistične
infrastrukture, ki vključuje sprehajalne in jahalne poti, premostitve rečnih rokavov,
informacijske table in kažipote, opazovališča za živali, koše za smeti, klopi itd. Menimo, da bi
tovrstna infrastruktura, ki bi v pretežni meri bila iz naravnih materialov, bila sprejemljiv
poseg v okolje in nanj ne bi imela velikega vpliva. Nekaj tovrstnih ukrepov je že bilo urejenih
s projektom Biomura. V prihodnje velja takšne aktivnosti in projekte dodatno krepiti.
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Zaradi neposredne bližine turističnih in zdraviliščih kompleksov (Radenci, Banovci) bi lahko
kot obliko sprostitve in rekreacije v naravnem okolju vključili in dopolnilni v program
turistične in zdraviliške ponudbe.
8.1.2.2.

Varstvene usmeritve za vzgojo in izobraževanje prebivalstva ter
znanstven-raziskovalno delo

Zaradi zavedanja pomena naravnih vrednot so vzgoja, izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo vse bolj poudarjeni. V ta namen bi bilo smiselno ustanoviti informacijska in
izobraževalna središča ter podati smernice, ki predlagajo učne in tematske poti. Med
informacijskimi centri je v okviru projekta Biomura bil leta 2009 ustanovljen infocenter
Biomura na Moti pri Gezovih jamah. Potrebno bi bilo krepiti različne aktivnosti in projekte, v
katerih bi bil informacijski center koristen in nujno potreben. Znotraj ožjega varstvenega
območja je postavljenih že kar nekaj učnih poti, npr. ekološka učna pot »Od mrtvic do reke«,
učna gozdna pot »Mrtvice reke Mure«, gozdna učna pot »Bistrica«, učna pot »Bobri« itd. V
prihodnje velja poti in vsebino učnih poti razširiti ter urediti nove, ki bi ponujale do sedaj le
slabo omenjene ali še ne predstavljene tematike (poudarek na pomenu poplavnega gozda,
mokrišč, mokrotnih travnikov ipd.).
O pomenu ohranjanja naravnih vrednot je potrebno v prvi vrsti ozavestiti in izobraziti lokalno
prebivalstvo, ki se velikokrat ne zaveda njegovega pravega pomena. Zaradi sovpadanja
območij z različnih varstvenih vidikov bi funkcije ozaveščanja in izobraževanja vpeljali v
programe turistično-rekreativne ponudbe in izobraževalnih ustanov. Zlasti slednje naj
spodbujajo ekskurzije in izlete, tabore v bližnjih naseljih ipd. Dobrodošla je ustanovitev
Centra šolskih in obšolskih dejavnosti ali celo raziskovalnih centrov in laboratorijev v
neposredni bližini ožjega varstvenega območja, ki bi obenem nudili možnosti za zaposlitev
izobraženega kadra.
Javnost je potrebno ozaveščati tudi preko različnih medijev (od televizije, spletnih strani,
brošur, katalogov, knjig do razstav) in raznih prireditev. V končni fazi so lahko lokalni
prebivalci soudeleženci različnih aktivnosti in projektov.
8.2. Varstveno območje II – širše varstveno območje
Širše varstveno območje vključuje tista varstvena območja, pri katerih so predvideni ukrepi
upravljanja milejši kot v ožjem varstvenem območju. V širšem varstvenem pasu se narava
prepleta z družbenimi značilnostmi, predvsem s kmetijsko dejavnostjo in poselitvenimi
območji, ki sta pripomogli k izoblikovanosti značilne pokrajine. Kljub temu je ohranjanje
narave in njenih sestavin še vedno pomembna prioriteta. Ob krepitvi sonaravnih oblik razvoja,
zlasti sonaravnega kmetijstva, gozdarstva in turizma ter drugih dejavnosti, lahko
zagotavljamo ohranjanje naravnega okolja in kulturnih vrednot v pokrajini v tolikšni meri, da
jih bodo uzrle tudi prihodnje generacije. Med tovrstne vrednote so všteti mokrotni travniki,
vse redkejši pašniki, mejice, grmovni in gozdni osamelci sredi kmetijskih površin ter druge
gozdne površine (v gričevnatem pasu), ki so življenjski prostor rastlinskim in živalskim
vrstam.
V to varstveno območje so vključena naravna območja izven poplavnega pasu reke Mure
oziroma izven visokovodnih nasipov in območje Radgonsko-Kapelskih goric, ki so del
porečja. Naravne značilnosti ožjega in širšega varstvenega območja v obvodnem svetu reke
Mure so podobne in v tesni navezavi, vendar so pri drugem varstvenem območju večje sledi
človekovega delovanja.
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Varstveno-razvojni ukrepi so predstavljeni iz treh vidikov, ki stremijo k iskanju in ohranjanju
ravnovesja stebrov trajnostnega razvoja.
8.2.1. Okoljski vidik
Zaradi prepletanja naravnih in antropogenih habitatov ter z njimi povezane biotske
raznovrstnosti je pri varovanju naravnih vrednot potrebno upoštevati ukrepe, ki se nanašajo na
področje upravljanja z vodami, sonaravno kmetijstvo in gozdarstvo, preprečitev vnosa
tujerodnih vrst ter urejanje prostora (Šendlinger, 2005).
8.2.1.1.

Varstvene usmeritve za ohranitev habitatov in biotske raznovrstnosti

a) Upravljanje z vodami
Vloga podtalnice v širšem varstvenem pasu ob Muri je pomembna za napajanje koreninskega
sistema dreves, stranskih rokavov in mrtvic, gramoznic, mokrotnih travnikov in mokrišč izven
visokovodnih nasipov. Izginjanje tovrstnih habitatov je povezano z upadanjem gladine
podtalnice, zato je potrebno preprečiti prekomerno črpanje talne vode zlasti na Prekmurskem
polju ter izvesti renaturacijo reguliranih delov vodotokov. Varstveni ukrepi renaturacije so
opisani že pri ožjem varstvenem območju. Ker je podtalnica ranljiva tudi z vidika
obremenitev različnih vnosov, ki prihajajo izven širšega varstvenega območja, je ponekod že
prekomerno onesnažena. Največjo onesnaženost podtalnice povzročata kmetijska dejavnost
(farma prašičev v Ižakovcih) in izpusti odpadnih voda (komunalnih in industrijskih). V
prihodnje je potrebno omejiti vnose gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter dokončati sistem
kanalizacijskega omrežja v naseljih znotraj in izven širšega varstvenega območja, kjer to še ni
urejeno.
Posamezni ukrepi so potrebni tudi na področju upravljanja s površinskimi vodami. Vodne
tokove je potrebno ohranjati v naravnem stanju, izboljšati je potrebno njihovo kvaliteto,
očistiti struge potokov, ohraniti obrežno zarast ob potokih, sanirati gramoznice ter ohraniti
oziroma omogočiti stik poplavne vode s travniki in gozdno vegetacijo.
b) Sonaravno kmetijstvo
Na širšem varstvenem območju morajo biti ukrepi gospodarjenja prilagojeni in podrejeni
ohranjanju tistim predelom, kjer je izpostavljen naravovarstveni pomen. Nadaljuje naj se
ekstenzivna praksa. Ohraniti je potrebno mokrotne travnike z vmesnim grmovjem in drevesno
vegetacijo. Preprečiti je potrebno zaraščanje travnikov in pašnikov, po potrebi tudi s
finančnimi spodbudami. Travnike je potrebno vzdrževati z redno košnjo ali s pašo le tam, kjer
živina s teptanje na mokrih tleh ne bi povzročila preveč škode. Na suhih travnikih, ki uspevajo
na pobočjih, je paša priporočljiva jeseni. Obenem je potrebno preprečiti spreminjanje rabe tal
in hidromelioracijske posege. Morebitne komasacije je potrebno izvesti le na primernih
zemljiščih na primeren način, ki ohranja vmesne biotope in oblike parcel.
Na obstoječih njivskih površinah, vinogradih in sadovnjakih je potrebno spodbujati ekološko
in integrirano kmetijstvo s čim manjšo porabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter vpeljati
nove, ekološko prilagojene tehnologije. Ponovno naj se uvajajo stare sorte kultur.
c) Sonaravno gozdarstvo
Za ohranitev biotske in pokrajinske pestrosti so pomembne gozdne površine. Te se na ožjem
varstvenem pasu pojavljajo v obliki gozdnih otokov ali posameznih skupin dreves na Murski
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ravni, v obliki manjših strnjenih gozdnih površin pa v Radgonsko-Kapelskih goricah. Za
ohranitev funkcij gozda, zlasti ekološke, varovalne in socialne, je potrebno z gozdom
gospodariti na okolju prijazen način. Sečnjo in goloseke je potrebno preprečiti tam, kjer zaradi
pomena naravnih vrednot niso ustrezne. Na strmejših pobočjih v Radgonsko-Kapelskih
goricah je varovalna vloga gozda pomembna tudi z vidika preprečevanja plazov.
d) Preprečitev vnosa tujerodnih vrst
S spreminjanjem rabe tal se spreminja vrstna sestava. Avtohtone vrste zamenjujejo tujerodne,
ki se že širijo na mokrotnih travnikih, gozdnih in njivskih površinah tako v širšem kot v ožjem
varstvenem pasu. Z neustreznim načinom kmetovanja se preko semen prenašajo pleveli in
vrste trav, ki so se do danes že močno razširile. V širše varstveno območje segajo deli naselij
oziroma domov, kjer se pri urejanju javnih površin in vrtov vnašajo tujerodne rastlinske vrste
(zlasti okrasno drevje). V bodoče je smiselno urejati te površine z avtohtonimi vrstami dreves
in drugih rastlin. Obenem pa je potrebno preprečiti uničevanje že ogroženih vrst (npr. trganje
narcis pri Veržeju ipd.).
Tudi na področju lova se je do danes številčnost populacije nekaterih vrste divjadi, ki so jo
semkaj naselili, močno povečala in s tem povzroča nevšečnosti kmetom v bližnjih domovih in
na kmetijskih površinah (srnjad). Ukrepi lova so nakazani že v prvem varstvenem območju.
e) Urejanje prostora
Pri urejanju prostora je potrebno upoštevati ohranjenost naravnih vrednot ob morebitnih
(nujnih) posegih, ki vključujejo izgradnjo infrastrukture, ki bo pripomogla k izboljšanju stanja
okolja. Tukaj je neizogibna izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav, kot tudi
predviden sistem pomurskega vodovoda. Na drugi strani pa je treba preprečiti določene
gradbene posege na robovih naselij in razpršeno gradnjo, zlasti v Radgonsko-Kapelskih
goricah in na vodovarstvenih območjih. Na vodovarstvenih območjih se upoštevajo predpisi o
varovanju posameznih vodovarstvenih pasov. Konfliktna je predvidena trasa daljnovoda, ki
lahko pomeni delno ali popolno uničenje habitatov, zlasti gozdnih območij. Postavitev
daljnovoda zahteva odstranitev gozdne vegetacije, s trki in električnimi udari pa negativno
vpliva na smrtnost ptic. Velik porabnik prostora so tudi prometne poti. Gradnjo nove
prometne in energetske infrastrukture je potrebno usmeriti na že obstoječe koridorje.
8.2.2. Gospodarski vidik
Z gospodarskega vidika se spodbuja tiste dejavnosti, ki ohranjajo biotsko raznovrstnost in
pokrajinsko pestrost. Varstvene usmeritve na območju širšega varstvenega območja v
ospredje postavljajo sonaravne oblike kmetijstva, turizem in rekreacijo, izobraževanje ter
znanstveno-raziskovalno delo.
8.2.2.1.

Varstvene usmeritve za sonaravno kmetijstvo in gozdarstvo

Močna intenzifikacija na kmetijskem področju vključno z agrotehničnimi ukrepi je povzročila
prekomerno onesnaženje podtalnice in upad njene gladine na Murski ravni, s spremembo rabe
tal so se na račun gozdnih površin povečale kmetijske površine (zlasti njive), kar je privedlo
do razvrednotenja okolja in v končni fazi do degradacije, zmanjšanja ekološkega ravnovesja
in kulturne pokrajine.
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Pomemben habitatni prostor predstavljajo mokrotni travniki, ki se prepletajo s posameznimi
drevesnimi in/ali grmovnimi vrstami ter mejicami, gozdnimi osamelci, njivskimi površinami,
vinogradi, sadovnjaki in vodnimi viri.
Za vzpostavitev ravnovesja med varstvom okolja in kmetijstvom se na širšem varstvenem
območju predlagajo naslednje možnosti sonaravnega razvoja:
· ekološko in integrirano kmetijstvo,
· turizem na (ekoloških) kmetijah,
· predelava in trženje pridelkov in izdelkov.
Za ohranitev mokrotnih travnikov, njivskih površin, sadovnjakov in vinogradov se dopušča
ekstenzivno kmetijstvo, ki je okolju prijazno. Gre za tradicionalne oblike kmetijstva, ki
temeljijo na starih sortah žit, grozdja in drugega sadja. Spodbuja naj se živinoreja, pasoča se
na mokrotnih travnikih, ter gojenje manj zahtevnih kultur, ki so prilagojene na vlažne razmere
in ne zahtevajo dodatnih energetskih vnosov. Za vzdrževanje ekoloških razmer je na
mokrotnih travnikih, kjer ni paše, potrebna redna košnja, ki se ponekod že opušča. Obenem je
potrebno zaustaviti trend upadanja kmečkega prebivalstva, ki ta ekosistem vzdržuje.
Intenzivne oblike kmetovanja kot so gnojenje, vnašanje fitofarmacevtskih sredstev,
preoravanje in podobno so nezaželjene in bi jih je potrebno prepovedati, saj se s takšnim
načinom pestrost vrst manjša in spreminja. Na drugi strani naj se intenzivnejše kmetijstvo
usmerja na tista območja, kjer je že sedaj visok pridelovalni potencial. Kljub dejstvu, da je na
celotnem proučevanem območju značilna zemljiška razdrobljenost in majhnost kmetij, pa ima
z vidika ohranjenosti biotske raznovrstnosti pomembno vlogo, ki hkrati otežuje in zavira
intenzifikacijo kmetijstva.
Sonaravno kmetijstvo ponuja možnosti za razvoj povezanega s turizmom. Dodaten razvoj
pomeni krepitev dopolnilnih dejavnosti, prehod kmetij na »eko« (zlasti v RadgonskoKapelskih goricah, kjer je vpliv intenzifikacije kmetijstva manjši), turizma na kmetijah, ki bi
ponujale domačo ekološko pridelano hrano. Turizem na kmetijah bi lahko okrepili s ponudbo,
ki vključuje prikaz domačih obrti in običajev.
Pomembna je ohranjenost gozdov, ki so nosilci ekološke stabilnosti, saj opravljajo pomembne
ekološke funkcije. Zlasti je pomembno premišljeno gospodarjenje z gozdovi kot obnovljivim
virom. Dopustiti je potrebno zarast obrežne vegetacije ob vodnih virih, grmovnih in gozdnih
površin med kmetijskimi površinami – travniki, njivami in vinogradi.
8.2.2.2.

Varstvene usmeritve za turizem in rekreacijo

Zaradi prevladujoče kmetijske dejavnosti, pomanjkanja turistične infrastrukture, ustreznih
strategij turističnega razvoja in drugih dejavnikov so možnosti za razvoj turizma in rekreacije
omejene. Kljub temu obstajajo možnosti tovrstnih dejavnosti, ki jih je potrebno podpreti in
navezati na turistični potencial že obstoječih kompleksov term in zdravilišč ter drugo
turistično ponudbo v bližnji okolici, kakor na predvidene varstvene smernice sonaravnega
razvoja turizma in rekreacije v ožjem varstvenem območju.
Prav gotovo ni smiselno vsepovprek uvajati turističnih oziroma rekreacijskih con, saj to
pomeni motnjo ekosistemov. Med ponujenimi možnostmi so oblike izletniškega turizma in
rekreacije, ki ne povzročajo hrupa in dodatnega onesnaženja. Med možnostmi rekreacije
lahko razvijamo kolesarjenje in pohodništvo po tematskih poteh. Predvidene in že obstoječe
kolesarske in pohodniške poti je potrebno navezati na tematske poti v ožjem varstvenem pasu
in na bližnje Radgonsko-Kapelske gorice. Za boljšo orientacijo na tematskih poteh naj se
namestijo informativne table in kažipoti. Na posameznih točkah naj se postavijo počivališča,
zlasti na lokacijah, kjer si je možno ogledati naravne in kulturne vrednote ter druge
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znamenitosti pokrajine. Hkrati se oblike turizma in rekreacije vključi v program obstoječih
turističnih kompleksov, ki med drugim zagotavljajo možnost prenočitev.
Prepovedati je potrebno oblike rekreacije kot je npr. vožnja z motornimi vozili, ki povzročajo
hrup, strašijo živali in uničujejo vegetacijo in habitate (še posebej mokrotne travnike).
Kot že omenjeno, je razvoj turizma smiselno povezati s podeželskim turizmom, to je z
izletniškimi in turističnimi kmetijami, tudi z vinskimi kletmi in vinotoči v bližnji okolici, ki
lahko ponudijo domače pridelke in izdelke, prikažejo običaje, obrti itd.
8.2.2.3.

Varstvene usmeritve za vzgojo in izobraževanje prebivalstva ter
znanstveno-raziskovalno delo

Vloga vzgoje in izobraževanja ima velik pomen za varstvo narave. Podobne smernice, ki so
nakazane že za ožje varstveno območje, veljajo tudi za širše varstveno območje. Ustanovitev
informacijskih in izobraževalnih središč bi pripomoglo k večji ozaveščenosti prebivalcev,
zlasti lokalnega. Domačini na Murski ravni so se znali z reko Muro »spopadati« že v
preteklosti, zato se tesna navezava med človekom in naravo čuti še danes. Prav to je lahko
dober vzgled za krepitev vloge izobraževanja in vzgoje tudi na širšem varstvenem območju v
obrečnem prostoru naravnih območij. Mogoče velja posebej izpostaviti ustanovitev takšnih
centrov v Radgonsko-Kapelskih goricah, kamor zaradi naravnih in pokrajinskih vrednot
zahaja vse več turistov in izletnikov. Z namenom ozavestiti prebivalstvo o pomenu varstva
narave na širšem varstvenem območju je pomembno organiziranje in izvajanje strokovnih
ekskurzij in strokovnih vodenj na terenu po urejenih tematskih poteh. Za to bi bile nujne
informacijske table, panoji in druga infrastruktura. Ponudba vključuje razna gradiva (brošure,
letake, knjige, karte). Tematske poti in točke bi lahko bile naslovljene po tistih naravnih
vrednotah, npr. zooloških, bioloških, ipd., ki so ogrožene ali imajo v pokrajini poseben
pomen. Krepiti velja tudi znanstveno-raziskovalne aktivnosti, katerih namen je podpora
razvoju in mladim perspektivnim kadrom.
8.2.3. Socialni vidik
Prebivalstvo igra pomembno vlogo pri ohranjanju habitatov in pestrosti živalskih in
rastlinskih vrst. Po podatkih iz statističnih popisov se delež prebivalcev v podeželskih naselij
zmanjšuje, rodnost se manjša, prebivalstvo se stara, vse manj domačinov je zainteresiranih za
prevzem kmetij in s tem kmetijske panoge, medsosedski odnosi niso več pristni in se
izgubljajo. Ob nadaljevanju takšnega trenda se lahko pojavi zaskrbljujoč problem tudi za
ohranjanje in vzdrževanje naravnega okolja, pri katerih ima človek pomembno vlogo, saj s
tem pripomore k ohranjanju kakovosti življenja in socialne varnosti vseh prebivalcev v okviru
zmogljivosti okolja tudi prihodnjim generacijam.
Smernice za izboljšanje demografskega in gospodarskega stanja temeljijo na krepitvi
sonaravnih oblik kmetijstva, turizma in rekreacije, vzgoji, izobraževanju in raziskovalnem
delu, ki so že nakazane pri varstvenih smernicah iz ekonomskega vidika.
Z načinom vzgoje in izobraževanja je potrebno prebivalstvo, zlasti mlade, motivirati za
prevzemanje in spodbujanje dejavnosti, ki so v dobrobit narave in obenem pomenijo vir
zaslužka. Prav tako je potrebno prebivalce ozavestiti o pomenu naravne in kulturne dediščine
v navezavi na regionalno identiteto in občutku pripadnosti lokalnemu okolju. Za boljšo
povezanost domačinov in obiskovalcev lahko poskrbimo z raznimi družabnimi dogodki
(prikazi običajev, razstavne in druge prireditve …) na lokalni, regionalni in mednarodni ravni
(povezovanje s sosednjo Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško).
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8.3. SWOT analiza za razvoj in varovanje naravnih območij
Preglednica 37: SWOT analiza naravnih območij
Prednosti
Slabosti
- dobro ohranjeno naravno okolje,
- ogroženost in onesnaževanje vodnih virov
- pestrost habitatov in izjemno visoka
zaradi intenzivnega kmetovanja v bližini
biotska raznovrstnost,
naravnih območij,
- izjemna pokrajinska pestrost,
- neurejeno kanalizacijsko omrežje in
onesnaževanje voda,
- vzpostavljeni instrumenti varovanja okolja
(Natura 2000, EPO, naravne vrednote,
- upadanje gladine podtalnice,
zavarovana območja),
- fragmentacija gozda,
- zaradi poplavne ogroženosti v poplavnem - vnašanje tujerodnih vrst,
pasu Mure povečini ni možnosti oblik
- degradacija okolja (regulacije,
hidromelioracije),
intenzivnega kmetovanja, tudi na strmih
pobočjih v Radgonsko-Kapelskih goricah, - neupoštevanje zakonskih predpisov s
- vodni viri (vodotoki, podtalnica,
področja varovanja okolja,
termomineralne vode),
- omejeni naravni pogoji za kmetijstvo
- relativno ugodni pogoji za kmetijsko
(poplave ob Muri, plazovi v gričevjih),
proizvodnjo (poljščin in vrtnin,
- nezainteresiranost ljudi za kmetovanje (zlasti
vinogradništvo),
mladih),
- turistična privlačnost,
- neugodno demografsko stanje (majhen
- odsotnost industrije in večjih
naravni prirastek, staranje prebivalcev) in
izobrazbena struktura prebivalcev,
onesnaževalcev okolja,
- naraščanje števila ČN in priključenost na - razpršena gradnja, ki otežuje izgradnjo
kanalizacijsko omrežje,
komunalno-okoljske infrastrukture (zlasti v
- vse več okoljskih projektov.
gričevnatem območju),
- pomanjkljiva turistična infrastruktura,
- premalo finančnih spodbud.
Priložnosti
Nevarnosti
- ohranitev naravnih vrednot,
- intenzivna kmetijska dejavnost v bližini
naravnih in vodovarstvenih območij,
- razglasitev Regijskega parka Mura in
Krajinskega parka Radgonsko-Kapelske
- onesnaženost vodnih virov,
gorice,
- zaraščanje in opustitev kmetijskih površin in
- razvoj podeželja,
tradicionalnega kmetovanja, kar je
- bližina turističnih središč,
pomembno za obstoj biotske raznovrstnosti
- spodbujanje ekološkega in integriranega
(zaraščanje travnikov),
kmetijstva,
- spreminjanje rabe tal,
- razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, - pretirana sečnja in goloseki gozdov,
- spodbujanje sonaravnih oblik turizma in
- poplave, plazovi, ki ogrožajo prebivalce in
rekreacije ,
njihovo premoženje,
- izobraževanje in osveščanje javnosti,
- izgradnja verig hidroelektrarn na reki Muri,
krepitev raziskovalne dejavnosti,
- območje prečkajo infrastrukturni objekti
- nove možnosti zaposlitve,
(mostovi, prometnice, plinovod, daljnovod),
- obmejna lega in možnosti čezmejnega
- nenadzirana urbanizacija,
sodelovanja,
- pretirano izkoriščanje gramoza iz gramoznic,
- povezovanje ljudi na lokalni ravni in
- divja odlagališča odpadkov,
njihovo vključevanje v razne aktivnosti,
- ekološka neozaveščenost prebivalcev,
- pridobivanje evropskih in državnih
- slaba povezanost lokalnega prebivalstva.
finančnih sredstev za investicije.
Izdelala: Sandra Pučko, 2012.
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9. ZAKLJUČEK
Danes vse več pozornosti namenjamo varovanju okolja, ki si prav gotovo zasluži posebno
pozornost. Na prepoznavne značilnosti z vidika ohranjene narave, velike biotske
raznovrstnosti in pokrajinske pestrosti opozarjajo naravna območja v porečju reke Mure med
izlivoma Kučnice in Ščavnice. Obravnavana naravna območja v porečju vključujejo v
pretežni meri ohranjeno naravno okolje vodnega in obvodnega sveta reke Mure in gričevnato
območje Radgonsko-Kapelskih goric. Naravna območja se raztezajo preko desetih pomurskih
občin (Beltinci, Črenšovci, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Murska Sobota, Radenci,
Razkrižje, Tišina in Veržej). Z že vzpostavljenimi instrumenti varovanja okolja so naravna
območja ovrednotena kot zavarovana območja, posebna varstvena območja – območja Natura
2000, ekološko pomembna območja in naravne vrednote.
V diplomski nalogi smo naravna območja proučevali preko dveh, vsebini prilagojenih,
metodoloških pristopov – naravnogeografskega in DPSI analize.
Naravna območja v porečju Mure pogojujejo naravnogeografske značilnosti. Osrednjo vlogo
ima reka Mura, ki je v pretežni meri izoblikovala Mursko ravan in značilne reliefne oblike. V
naravnih območjih so pogoste mrtvice, mrtvi rokavi, sama struga Mure z obrežji, prodišča v
njenem spodnjem toku, v samem rečnem prostoru pa tudi številne studenčnice, potoki,
opuščene gramoznice in mlake. Gre za pomembne naravne vrednote, ki so omogočile
življenjski prostor mnogim rastlinam in živalim. Na bogastvo biotske raznovrstnosti nas
opominja podatek, ki pravi, da ob Muri prebiva več kot 600 vrst rastlin, 200 vrst ptic, 30 vrst
sesalcev, 15 vrst dvoživk, 10 vrst plazilcev, 45 vrst žab, 50 vrst kačjih pastirjev, več kot 1200
vrst hroščev, okrog 1200 vrst metuljev ter 95 vrst školjk in polžev (Bedjanič, Urbanek, 2001).
Bogata zastopanost živalskega in rastlinskega sveta pogojuje merila za določitev naravnih
območij. Med vrstami je mnogo ogroženih in uvrščenih na rdeč seznam, spet druge so se
znašle na seznamu kvalifikacijskih vrst živali (posebno ptic), rastlin in habitatov tako ob reki
Muri kot v Radgonsko-Kapelskih goricah.
Poleg osrednjega vodotoka ima pomembno vlogo gozd, ki v pretežni meri porašča naravna
območja in opravlja pomembne funkcije. Med pomembnejšimi so varovalna (varovanje
gozdnih zemljišč in sestojev, zaščita pred poplavami, erozijo, plazovi itd.), lesnoproizvodna,
turistično-rekreacijska; čedalje bolj pomembna biotopska (zatočišča za ohranjanje rastlinskih
in živalskih vrst na območju intenzivnega kmetijstva), hidrološka (ohranjanje kakovosti voda,
uravnavanje vodnega odtoka); ob vse večjih podnebnih spremembah pa klimatska
(blagodejno delovanje gozda na lokalno klimo, temperaturne ekstreme itd.) in druge funkcije.
Na naravnih območjih se nahajajo vodovarstvena območja, številna zajetja in vrelci, ki so
pomemben vir pitne vode. Vodovarstvena območja ogrožajo in onesnažujejo točkovni in
razpršeni viri, med njimi intenzivno kmetijstvo in neprečiščene odplake iz poselitvenih
območij.
Naravna območja v porečju so do danes doživela številne spremembe. Od tradicionalnega
kmetijstva (brez vnosa škropiv, umetnih gnojil itd.) in drugih dejavnosti (mlinarstvo,
brodarstvo itd.) do upoštevanja naravnih zakonitosti je človek do danes z vse močnejšimi
posegi spremenil naravno okolje, na drugi strani pa ustvaril sekundarne življenjske prostore
(travnike, gramoznice, ribnike itd.), ti pa so pripomogli k dodatni biotski raznovrstnosti.
S krčenjem gozdnih površin smo njegove funkcije omejili, povzročili propadanje poplavnega
gozda ob Muri, izsušili gozdna tla in s tem okrepili erozijo tal ter večjo možnost plazov v
gričevnatih območjih. Značilni nižinski dobovi in belogabrovi gozdovi so se močno skrčili,
namesto njih pa so zaradi gospodarskih potreb načrtno zasadili druga drevesa (hibride
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topolov, jesenov). Med njimi tudi taka, ki na tukajšnje rastiščne pogoje niso prilagojena
(smreka). Človek je pripomogel tudi k razširjanju tujerodnih vrst (robinija), ki marsikje
izpodrivajo avtohtone vrste. Danes se pomen ohranjenosti gozda močno poudarja, zato so
ukrepi z vidika varovanja »naravnih ostankov« gozda toliko bolj nujni. Strnjen pas gozda ob
Muri je zavarovan kot varovalni gozd, za katerega je določen posebni režim gospodarjenja.
Zaradi ugodnih naravnih danosti, zlasti rodovitnih prsti, umirjenega reliefa in ugodne klime,
je človek s sečnjo gozdov poleg lesa pridobil še kmetijske površine. Te so se razširile tudi v
gozdni pas naravnih območij. Ekstenzivne oblike kmetovanja, ki so nevede upoštevale
ekološke normative in vzdrževale habitate, so se sprevrgle v intenzivno industrijsko
kmetovanje. Vse večja uporaba umetnih in naravnih gnojil ter fitofarmacevtskih sredstev je
sprožila onesnaženost tal, še vedno je nezadovoljiva kakovost vodotokov in podtalnice, s tem
pa ogrožena kakovost pitne vode in ostalih okoljskih sestavin. S pomočjo kmetijstva se
vzdržujejo travniške površine. Te se zaradi opuščanja kmetovanja, zlasti živinoreje, ter vse
manjšega števila kmetov in njihovih naslednikov zaraščajo ali pa se spreminjajo v druge
kmetijske kategorije, predvsem njive, kjer se spet vrši intenzifikacija. Podobno se dogaja na
nekaterih močvirnatih območjih. Z vidika ohranjanja travniških in močvirnatih habitatov je to
neugodno. Prav gotovo z okoljskega vidika v neposredno bližino naravnih območij ne sodijo
prašičerejske farme in bioplinarne, ki v ozračje spuščajo toplogredne pline, ustvarjajo
ogromne količine organskega gnojila in povzročajo smrad. Tak primer sta farma in
bioplinarna Nemščak v Ižakovcih.
S preteklimi melioracijskimi posegi in regulacijami se je spremenila naravna morfologija
strug in mlak v ravne jarke in kanale, uničeni so bili številni habitati, zlasti močvirja, izginile
so nekatere živalske in rastlinske vrste ali pa se je njihova ogroženost s tem povečala.
Za naravna območja so nevarni potencialni pritiski, ki so lahko posledica širjenja urbanizacije
in poselitvenega vzorca v njihovo neposredno bližino. Urbanizacija se širi iz večjih naselij na
podeželsko obrobje. Tak primer je urbanizirano območje Radencev in njegove okolice. Prav
tako se širijo predmestna naselja Murske Sobote (Bakovci) in druga naselja (Veržej). V
zadnjih letih se je razširila gradnja počitniških hiš, ki pomeni razpršeno gradnjo zlasti v
gričevnatih območjih. To pomeni strošek z vidika oskrbe naselij z vso potrebno javno
gospodarsko infrastrukturo, ki je v delu Radgonsko-Kapelskih goric še vedno pomanjkljiva. V
nekaterih naseljih je še vedno velik problem odvajanja in čiščenja odpadnih voda, kar je
posledica v celoti še neurejenega kanalizacijskega omrežja in nepriključenosti na čistilne
naprave. To velja za večino naselij zlasti za občino Beltinci, Radenci, Križevci, Ljutomer in
Razkrižje. Med obstoječimi čistilnimi napravami je že precej zastarela čistilna naprava
Radenci, ki je potrebna obnove. Zaradi vse večjega potrošniškega življenja se povečuje
količina odpadkov. Mnogo teh konča v gozdu ali na njegovem obrobju, v gramoznicah in
podobno. Kljub vsakoletnim čistilnim akcijam se divja odlagališča vedno znova pojavljajo.
V zadnji letih so bili povečani pritiski na okolje zaradi gradnje avtoceste in z njo povezane
infrastrukture, ki je uničila mnoge habitate ter omejila in preprečila gibanje živalim. S
povečano motorizacijo, katere prometne poti vodijo preko naravnih območij, se le-ta
onesnažujejo z izpušnimi plini in hrupom.
Z vidika energetske oskrbe so na udaru naravna okolja, preko katerih vodijo plinovod,
obstoječ in načrtovan daljnovod. Zaradi potrebe lokalnega prebivalstva po ogrevanju se je v
zadnjih letih povečala sečnja gozdov. Veliko škodo z vidika ohranjanja narave pa lahko
prinese načrtovana veriga hidroelektrarn na reki Muri. S tem bi rečni in obrečni prostor ob
Muri močno spremenili, obenem pa zmanjšali biotsko raznovrstnost in uničili mnoge habitate.
Tudi ob upoštevanju pretočnih značilnosti Mure, na katere vse bolj vplivajo podnebne
spremembe, bi bila gradnja hidroelektrarn na slovenskem delu vodotoka nesmiselna. Kot
dejstvo lahko vzamemo primer izjemno nizkega vodostaja Mure v zimskem obdobju
2011/2012.
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Naravna območja bogatijo gramoznice, ki so poseben habitatni prostor. V mnogih se vrši
intenzivna proizvodna dejavnost pridobivanja gramoza (v Dokležovju, Krapju in Melincih).
Gramozne jame po opustitvi teh dejavnosti mnogokrat postanejo degradirana območja, ki so
nujno potrebna sanacije.
Turistična dejavnost znotraj naravnih območij ne povzroča večjih okoljskih pritiskov. Prav
tako je odsotna tudi težka industrija.
Z navedenimi dejstvi lahko potrdimo prvo hipotezo, ki pravi, da človek preko različnih
dejavnosti prispeva k zmanjševanju biotske raznovrstnosti, izginjanju habitatov in
razvrednotenju pokrajine.
Na okoljske probleme se odzivajo različni akterji, med njimi občine, država, razvojne
agencije, zavodi, razne organizacije in društva, posamezniki in drugi. Z vstopom Slovenije v
Evropsko unijo pa se je okrepilo tudi mednarodno sodelovanje. Velika ovira pri varovanju
okolja se kaže v pomanjkanju finančnih sredstev pri investiranju varovalno-okoljskih
projektov. V mnogih varovanih območjih Slovenije se okoljski projekti (so)financirajo iz
evropskih razvojnih skladov.
Dosedanji ukrepi so že pripomogli k izboljšanju stanja okolja, kar pa ne pomeni, da smo
naravna območja »rešili« vseh okoljskih problemov. Tudi v bodoče so nujno potrebni številni
projekti, s katerimi lahko ob ugodnih naravnih dejavnikih in vrednotah naredimo pokrajino še
bolj privlačno. Kot priložnost za ohranitev naravnega okolja se naravna območja ponujajo s
predlogom o ustanovitvi Regijskega parka Mura in Krajinskega parka Radgonsko-Kapelske
gorice. S pomočjo ustanovljenih parkov lahko omogočimo uspešno izvajanje zadanih nalog
varstva naravnih vrednot in kulturne dediščine.
Heterogena naravna območja so izredno občutljiva. Med posebej občutljivimi pokrajinskimi
elementi so poplavni gozd, vode, prsti in na njih vezane gozdne združbe. Z razdelitvijo
območij glede na njihovo ranljivost v varstvene režime so podane geografske smernice
sonaravnega razvoja le-teh. Naravna območja smo zaradi potreb varovanja razdelili v dve
varstveni območji – ožje in širše. Za prvo varstveno območje so podani najstrožji ukrepi
varovanja, kjer se dejavnosti človeka izključujejo ali omejijo tako, da je njegov vpliv čim
manjši. Vanj smo vključili poplavni pas ob reki Muri, ki je omejen z visokovodnim nasipom
in višjo rečno teraso med Radenci in Hrastjem-Moto. V drugem, širšem varstvenem območju,
se naravno okolje prepleta z različnimi dejavnostmi, ki so tukaj prisotne že dlje časa
(poselitev, kmetijstvo, izkoriščanje naravnih virov). Ukrepi upravljanja v tem varstvenem
območju so zato manj strogi. V širše varstveno območje smo vključili naravna območja izven
poplavnega pasu reke Mure oziroma izven visokovodnih nasipov in območje RadgonskoKapelskih goric.
Varstveno-razvojni ukrepi v obeh varstvenih območjih so predstavljeni iz treh vidikov –
okoljskega, gospodarskega in socialnega, ki stremijo k iskanju in ohranjanju ravnovesja
stebrov trajnostnega razvoja. V okviru teh so podane varstvene usmeritve po posameznih
dejavnostih, ki so sonaravno naravnane, in na podlagi katerih je možno izboljšati stanje
okolja, ohraniti biotsko raznovrstnost ter preprečiti nadaljnje negativne vplive.
V prvem varstvenem območju je z vidika ohranjanja pestrosti habitatov in biotske
raznovrstnosti potrebno ohranjati gozdne površine z načinom sonaravnega gospodarjenja, tudi
tako da se preprečuje vnašanje tujerodnih vrst. Za vzdrževanje in ohranjenost vlažnih
travnikov predlagamo tradicionalno rabo (časovno primerna košnja), za ostale njivske
površine znotraj poplavnega pasu pa predlagamo sonaravno kmetijstvo s čim manjšimi
energetskimi vnosi. Glede izkoriščanje naravnih virov (gramoza) je potrebno določiti visoke
okoljevarstvene predpise, obstoječe degradirane površine pa sanirati. Gradnjo nove
infrastrukture (ceste, mostove in druge objekte) je potrebno omejiti, prav tako tudi predvidene
hidroenergetske objekte na Muri, ki bi spremenili rečno dinamiko in uničili naravni življenjski
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prostor. Na področju vodnega gospodarstva naj se izvajajo ukrepi renaturacije reguliranih
vodotokov, ohranjanja naravnih značilnosti rečnega prostora in kvalitete vode. Turističnorekreacijske dejavnosti se omeji na pohodniške, kolesarske in druge poti, množične družabne
in športne prireditve pa omeji ali celo prepreči. Spodbuja naj se izobraževalna vloga ter
aktivnosti znanstveno-raziskovalnega dela.
V drugem varstvenem območju se prepletajo naselja in naravno okolje. Zato so varstveni
režimi tukaj manj strogi. Poseljena območja so delno opremljena z javno infrastrukturo. Z
ukrepi upravljanja prostora predlagamo dograditev potrebne infrastrukture, to je
kanalizacijskega omrežja; nadaljnjo širjenje urbanizacije in razpršeno gradnjo v naravna
območja pa preprečiti. V tem varstvenem območju se predlaga ekološko in integrirano
kmetijstvo (pridelava kvalitetnih kmetijskih pridelkov – žit, sadja, zelenjave, ter njihova
nadaljnja ponudba na trgu) s čim manjšimi energetskimi vnosi. Na travnikih in pašnikih naj se
ohranja tradicionalna raba (redna in časovno primerna košnja, paša). Gozdne površine naj se
ohranjajo na sonaraven način, to je ob upoštevanju njegovih funkcij, zlasti ekoloških
(hidrološka, biotopska). Na področju upravljanja voda je potrebno omogočiti stik poplavne
vode s travniki, urediti struge in obrežja potokov in zagotoviti kvaliteto vode (vir pitne vode).
Z zagotovljeno ustrezno turistično infrastrukturo so dovoljene oblike turizma in rekreacije, ki
ne povzročajo hrupa in dodatnega onesnaženja, in obenem omogočajo vključitev v programe
bližnjih turističnih centrov in povezanost s podeželskim turizmom. Poudarja naj se vzgojnoizobraževalna vloga ter krepi znanstveno-raziskovalno delo, ki bi hkrati omogočilo zaposlitev
lokalnega prebivalstva.
Z navedenimi ukrepi, ki se izkazujejo kot ustrezen način upravljanja prostora, in načrtovanimi
dejavnostmi v obeh varstvenih območjih lahko vplivamo na varovanje in ohranjenost biotske
in pokrajinske pestrosti. S tem je potrjena druga delovna hipoteza.
Prihodnjega razvoja porečja Mure ne moremo točno predvideti, z nakazanimi smernicami pa
lahko prispevamo k sonaravnemu razvoju in varovanju do danes v pretežni meri ohranjenega
naravnega okolja in ga kot edinstvenega ponudimo prihodnjim generacijam.
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10. SUMMARY
Distinctive characteristics in the matter of unspoiled nature, great biodiversity and landscape
diversity are the main features of natural areas in the Mura river basin between Kučnica’s and
Ščavnica’s outfalls. Areas mentioned above mainly comprise of unspoiled natural
environment of aquatic and waterside area of the Mura river and hilly area of RadgonskoKapelske gorice. This is heterogeneous area with remarkable aquatic, forests, meadow
habitats and habitat types with great biological diversity.
Natural areas cover territories of ten municipalities in Pomurje (Beltinci, Črenšovci, Gornja
Radgona, Križevci, Ljutomer, Murska Sobota, Radenci, Razkrižje, Tišina and Veržej). These
natural areas are evaluated as protected areas, special conservation areas- areas Natura 2000,
ecologically significant areas and natural values by already established environmental
protection instruments.
The study of natural areas is based on two methodological approaches which are adjusted to
the content: natural-geographical and DPSIR analysis.
According to the survey on the state of the environment it is evident that natural areas are
sensitive to modifications of the environment which are mainly caused by different
environmental pressures. The biggest pressure is caused by intensive agriculture and on the
other hand, cessation of traditional systems of farming, spread of urbanization, construction of
transport infrastructure and energy generation facilities, exploitation of natural resources
(gravel), unauthorised dumping, wastewater from industrial plants and households, semiregulated sewage network and modifications of soil use (cutting trees in order to get arable
land, overgrowing of meadows).
The state of the environment depends on planning and implementing measures of
management which are specified by legal acts by the State and municipalities. Environmental
organizations and other organizations, associations and individuals also respond more and
more to environmental problems and what is more, international cooperation is strengthening.
Conservation of ecosystem functions, increase inhabitants’ well-being and development of
economic potentials are contributed by appropriate management.
Natural areas offer a proposal of establishing the Mura regional park and the RadgonskoKapelske gorice landscape park in order to conserve the natural environment. Effective
performance of the tasks for protecting natural values and cultural heritage would be enabled
throughout establishment of parks.
Geographical guidelines of sustainable development are given by zoning the areas according
to their vulnerability into the protection arrangements. Natural areas are therefore classified
into two protected areas- wider and narrower conservation area. The most stringent actions
are given for the first protected area, where human activities are precluded or restricted so that
the influence is kept to a minimum. Flooding area by the Mura river is in this area, which is
bounded by the flood embankment and higher river terrace between Radenci and HrastjeMota.
In the second wider protected area, the natural area is combined with different activities which
have been here for a long time (human settlements, agriculture, exploitation of natural
resources). Management measures are in this zone therefore less stringent. In this zone,
natural areas are outside flooding areas or dams of the Mura river and Radgonsko-Kapelske
gorice area.
Measures for protection and development in both zones are presented from three different
views- environmental, economic and social, which tend to explore and maintain balance of
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sustainable development. Within this outlines for protection according to each activity are
presented, which are focused on sustainable development and tend to improve the state of the
environment, conserve biodiversity and prevent further negative impacts. Proposals are given
as guidelines for protection and conservation of biodiversity, diversity of habitats and
hydrographic processes, sustainable development of agriculture and forestry, sustainable
development of tourist activity as well as guidelines for enhancement of education and
scientific-research work.
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PRILOGA 1:
Seznam kvalifikacijskih vrst ptic na območju SI5000010 Mura
bela štorklja (Ciconia ciconia)
pivka (Picus canus)
belovrati muhar (Ficedula albicollis)
plašica (Remiz pendulinus)
bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus) pogorelček (Phoenicurus phoenicurus)
breguljka (Riparia riparia)
prepelica (Coturnix coturnix)
čapljica (Ixobrychus minutus)
rakar (Acrocephalus arundinaceus)
čebelar (Merops apiaster)
rečni cvrčalec (Locustella fluviatilis)
črna štorklja (Ciconia nigra)
rjava penica (Sylvia communis)
duplar (Columba oenas)
rjavi srakoper (Lanius collurio)
grahasta tukalica (Porzana porzana)
slavec (Luscinia megarhynchos)
kobiličar (Locustella naevia)
srednji detel (Dendrocopos medius)
mala tukalica (Porzana parva)
srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus)
mali deževnik (Charadrius dubius)
sršenar (Pernis apivorus)
mali martinec (Actitis hypoleucos)
trstni cvrčalec (Locustella luscinioides)
mokož (Rallus aquaticus)
vijeglavka (Jynx torquilla)
pisana penica (Sylvia nisoria)
vodomec (Alcedo atthis)
Vir: Območja Natura 2000 …, 2004.
PRILOGA 2:
Seznam kvalifikacijskih vrst živali, rastlin in habitatov na območju SI3000215 Mura
Živalske vrste:
strašnični mravljiščar (Maculinea teleius) – metulj (žuželka)
močvirski cekinček (Lycaena dispar) – metulj (žuželka)
temni mravljiščar (Maculinea nausithous) – metulj (žuželka)
črtasti medvedek – metulj (žuželka)
rogač (Lucanus cervus) – hrošč
hrastov kozliček (Cerambyx cerdo) – hrošč
kačji potočnik (Ophiogomphus cecilia) – kačji pastir (žuželka)
dristavični spreletavec (Leucorrhinia pectoralis) – kačji pastir (žuželka)
činklja (Misgurnus fossilis) – riba ..mrtvica, rokavi
beloplavuti globoček (Gobio albipinnatus) – riba
pezdirk (Rhodeus sericeus amarus) – riba…mrtvicak, rokavi
sabljarka (Pelecus cultratus) – riba
nežica (Cobitis taenia) – riba
smrkež (Gymnocephalus schraetzer) – riba…Mura
velika senčica (Umbra krameri) – riba..mrtvica
bolen (Aspius aspius) – riba…reka
veliki pupek (Triturus carnifex) – dvoživka
nižinski urh (Bombina bombina) – dvoživka
močvirska sklednica (Emys orbicularis) – plazilec
vidra (Lutra lutra) – sesalec
drobni svitek (Anisus vorticulus) – polž (mehkužec )
Habitati :
Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)
Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z visokim steblikovjem
Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior (Alno146

Padion,Alnion incanae, Salicion albae))
Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh
(Molinion caeruleae)
Reke z muljastimi obrežji z vegetacijo zvez Chenpodion rubri p.p. in Bidention p.p.
Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in
Callitricho-Batrachion
Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez Magnopotamion ali Hydrocharition
Vir: Območja Natura 2000 …, 2004.
PRILOGA 3:
Seznam kvalifikacijskih vrst živali, rastlin in habitatov na območju SI3000194 RadgonskoKapelske gorice
Živalske vrste:
črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria) – metulj
močvirski krešič (Carabus variolosus) – hrošč
Habitati:
Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)
Bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum)
Vir: Območja Natura 2000 …, 2004.
PRILOGA 4:
Preglednica 38: Naravne vrednote – območja
ID. št.
Ime
Kratka oznaka
190

7469 V

6947

6946

7539

4424 V

7477

7290

Mota – gnezdišče Gnezdišče sivih čapelj ob Muri pri
sivih čapelj
Moti,
severovzhodno
od
Ljutomera
Mura – loka 1
Sonaravna struga reke Mure z
obrežji in prodišči od Šentilja do
Hotize
Mura – mrtvi Mrtvica Mure na območju
rokav 2
Budine, severno od Razkrižja
Mura –
rokav 3

Površina
(ha)
3,591146

Zvrst

Pomen

ekos,
zool

državni

hidr,
zool

državni

4.397,45
5542

bot,
zool,
hidr
ekos,
hidr

državni

28,37891
7

državni

25,86007
1

lokalni

40,12866
1

državni

494,5787
67

lokalni

2,497933

državni

1,035683

mrtvi Mrtvica Mure - sistem mrtvih
rokavov med naselji Hrastje Mota in Bunčani
Mura – mrtvi Sistem mrtvih rokavov med bot,
rokav 4
Veržejem in Moto
ekos,
hidr,
zool
Mura – reka 1
Sonaravna struga reke Mure z bot,
obrežji in prodišči med Šentiljem hidr,
in Hotizo
zool
Murski Petrovci – Habitat ogroženih živalskih vrst v ekos,
gramoznice
gramoznicah zahodno od Murskih zool
Petrovcev, severovzhodno od
Radencev
Petanjci
– Habitat ogroženih rastlinskih in
bot,
gramoznica 1
živalskih vrst v opuščeni
ekos,
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gramoznici
zool
severozahodno od vasi Gornji
Petanjci,
severovzhodno
od
Radencev
7291
Petanjci
– Habitat ogroženih rastlinskih in
bot,
državni 2,193227
gramoznica 2
živalskih vrst v opuščeni
ekos,
gramoznici
zool
severozahodno od vasi Gornji
Petanjci,
severovzhodno
od
Radencev
7437
Razkrižje
– Habitat ogroženih živalskih in
bot,
lokalni 5,668867
gramoznica
rastlinskih vrst v opuščeni
ekos,
gramoznici ob
zool
Muri, severno od Razkrižja
2017
Rihtarovci
– Izviri ogljikovega dioksida pri geol
lokalni 4,57514
mofeta
Rihtarovcih, jugovzhodno od
Radencev
7293
Tišina
– Habitat ogroženih rastlinskih in
ekos, lokalni 3,104310
gramoznica
živalskih vrst v opuščeni
zool
gramoznici
severno
od
vasi
Tišina,
severovzhodno od Radencev
7289
Tišina – mlaka
Habitat ogroženih rastlinskih in
ekos, lokalni 0,397756
živalskih vrst v mlaki v Tišini,
zool
severovzhodno od Radencev
338
Velika in Mala Mrtvi rokav Mure na obrobju bot,
državni 26,47006
Kocija
Doljne Bistrice, severovzhodno ekos,
4
od Ljutomera
zool
343
Veržej – rastišče Rastišče ogroženih belih narcis bot,
državni 1,992394
narcis 1
(Narcissus poeticus) vzhodno od ekos
Veržeja
7402
Veržej – rastišče Rastišče ogroženih belih narcis bot,
Državni 2,047497
narcis 2
(Narcissus poeticus) pri Veržeju
ekos
7403
Veržej – rastišče Rastišče ogroženih belih narcis bot,
državni 3,833291
narcis 3
(Narcissus poeticus) pri Veržeju
ekos
215
Zaton – mlaka
Mrtvi rokav Mure v Gornjih bot,
državni 21,98687
Petanjcih, severovzhodno od ekos,
5
Radencev
zool
Vir podatkov: Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, 2004; Atlas okolja, 2011.
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PRILOGA 5:
Preglednica 39: Naravne vrednote – točke
ID. št.
Ime
Kratka oznaka
882
Boračeva – izvir slatine
Izvir mineralne vode v Boračevi,
severozahodno od Radencev
7089
Gornja Bistrica – bela Bela vrba izjemnih dimenzij v
vrba
Gornji Bistrici, severovzhodno
od Ljutomera
875
Hrastje-Mota – izvir Izvir mineralne vode v Hrastje slatine
Mota,
jugovzhodno
od
Radencev
7478
Melinci – gnezdišče Habitat in gnezdišče ogroženih
OP
breguljk
breguljk (Riparia riparia) pri
Melincih pri Beltincih
190
Mota – gnezdišče sivih Gnezdišče sivih čapelj ob Muri
čapelj
pri Moti, severovzhodno od
Ljutomera
7469 V Mura – loka 1
Sonaravna struga reke Mure z
obrežji in prodišči od Šentilja do
Hotize
6947
Mura – mrtvi rokav 2
Mrtvica Mure na območju
Budine, severno od Razkrižja
6946
Mura – mrtvi rokav 3
Mrtvica Mure - sistem mrtvih
rokavov med naselji Hrastje Mota in Bunčani
7539
Mura – mrtvi rokav 4
Sistem mrtvih rokavov med
Veržejem in Moto
4424 V Mura – reka 1
Sonaravna struga reke Mure z
obrežji
in
prodišči
med
Šentiljem in Hotizo
7477
Murski
Petrovci
– Habitat ogroženih živalskih vrst
gramoznice
v gramoznicah zahodno od
Murskih Petrovcev,
severovzhodno od Radencev
873
Paričjak – tulipanovec
Tulipanovec izjemnih dimenzij
pri Perkovi zidanici v Paričjaku,
južno od Radencev
7290
Petanjci – gramoznica 1
Habitat ogroženih rastlinskih in
živalskih vrst v opuščeni
gramoznici severozahodno od
vasi Gornji Petanjci,
severovzhodno od Radencev
7291
Petanjci – gramoznica 2
Habitat ogroženih rastlinskih in
živalskih vrst v opuščeni
gramoznici severozahodno od
vasi Gornji Petanjci,
severovzhodno od Radencev
7437
Razkrižje – gramoznica
Habitat ogroženih živalskih in
rastlinskih vrst v opuščeni
gramoznici ob Muri, severno od

Zvrst
geol, hidr

Pomen
lokalni

drev

lokalni

geol, hidr

lokalni

zool

lokalni

ekos, zool državni

hidr, zool

državni

bot, hidr, državni
zool
ekos, hidr državni

bot, ekos, lokalni
hidr, zool
bot, hidr, državni
zool
ekos, zool lokalni

lokalni
bot, ekos, državni
zool

bot, ekos, državni
zool

bot, ekos, lokalni
zool
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Razkrižja
2017
Rihtarovci – mofeta
Izviri ogljikovega dioksida pri geol
lokalni
Rihtarovcih, jugovzhodno od
Radencev
7022
Stara struga – vez
Vez izjemnih dimenzij vzhodno drev
državni
od Radencev
7293
Tišina – gramoznica
Habitat ogroženih rastlinskih in
ekos, zool lokalni
živalskih vrst v opuščeni
gramoznici severno od vasi
Tišina, severovzhodno od
Radencev
7289
Tišina – mlaka
Habitat ogroženih rastlinskih in
ekos, zool lokalni
živalskih vrst v mlaki v Tišini,
severovzhodno od Radencev
6991
Veržej – divji kostanj 1
Divji kostanj izjemnih dimenzij drev
lokalni
v Veržeju
6992
Veržej – divji kostanj 2
Divji kostanj izjemnih dimenzij drev
lokalni
v Veržeju
343
Veržej – rastišče narcis 1 Rastišče ogroženih belih narcis bot, ekos državni
(Narcissus poeticus) vzhodno od
Veržeja
7402
Veržej – rastišče narcis 2 Rastišče ogroženih belih narcis ekos, bot državni
(Narcissus poeticus) pri Veržeju
7403
Veržej – rastišče narcis 3 Rastišče ogroženih belih narcis bot, ekos državni
(Narcissus poeticus) pri Veržeju
7404
Veržej – rastišče narcis 4 Rastišče ogroženih belih narcis bot, ekos državni
OP
(Narcissus poeticus) pri Veržeju
7405
Veržej – rastišče narcis 5 Rastišče ogroženih belih narcis bot, ekos državni
OP
(Narcissus poeticus) pri Veržeju
7406
Veržej – rastišče narcis 6 Rastišče ogroženih belih narcis bot, ekos državni
OP
(Narcissus poeticus) pri Veržeju
215
Zaton – mlaka
Mrtvi rokav Mure v Gornjih bot, ekos, državni
Petanjcih, severovzhodno od zool
Radencev
7021
Župnijska šuma – črni Orjaški črni topol v Župnijski drev
državni
topol
šumi, vzhodno od Veržeja
7090
Župnijska šuma – vez
Vez izjemnih dimenzij v drev
lokalni
Župnijski šumi, vzhodno od
Veržeja
Vir podatkov: Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, 2004; Atlas okolja, 2011.

150

