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PRIMERJAVA AKTUALNEGA STANJA OKOLJA V ZGORNJI MEŽIŠKI DOLINI
Z RAZMERAMI V PRETEKLIH DESETLETJIH
Izvleček:
Diplomsko delo obravnava problematiko degradacije okolja v Zgornji Mežiški dolini.
Pokrajina je degradirana zaradi prekomernega rudarjenja, topilnice ter dolinske
poselitve. Namen diplomskega dela je primerjalna analiza stanja okolja glede na
pretekla desetletja in ugotoviti kako prebivalci proučevanega območja dojemajo svoje
bivalno okolje. Diplomsko delo je izdelano z uporabo prilagojenega in dopolnjenega
funkcijsko zasnovanega regionalnogeografskega metodološkega pristopa in
socialnoekoloških (socialnogeografskih) metod.
Zgornja Mežiška dolina je uvrščena med najbolj degradirane pokrajine v Sloveniji.
Intenzivna predelava svinčeve rude se je začela po drugi svetovni vojni s tem pa so se
povečali okoljski pritiski. Odkopavanje rude in s tem tudi predelavo domačega svinca
so ustavili leta 1993, ko so bile rudne zaloge izčrpane, začeli so se izvajati tudi potrebni
sanacijski ukrepi za zapiranje rudnika, s tem pa je prišlo tudi do postopnega izboljšanja
stanja okolja. Izboljšala se je kakovost zraka, površinskih vod in gozdne vegetacije,
problematična pa ostaja kakovost prsti.
Izboljšanje stanja okolja v veliki meri čutijo tudi prebivalci.
KLJUČNE BESEDE: regionalna geografija, Zgornja Mežiška dolina, degradacija
okolja in okoljski pritiski, primerjava stanj okolja, percepcija dojemanja stanja okolja.
COMPARISON OF CURRENT CONDITIONS OF THE ENVIRONMENT IN THE
UPPER MEŽA VALLEY WITH THE CIRCUMSTANCES IN THE PAST DECADES
Abstract:
Diploma work deals with problems of degradation of the upper Meža valley
environment.
The landscape is degraded because of excessive mining, smelter and the valley
settlement. The purpose of the diploma work is a comparative analysis of the
environmental condition regarding the past decades and to ascertain how the people of
the examined region comprehend their residential environment. The diploma work is
elaborated with the usage of accommodated and supplemented functionary designed
regional geographical methodological accession and social ecological
(social
geographical) methods.
The Upper Meža valley is ranged among most degraded landscapes in Slovenia. An
intensive production of the lead ore started after the World War II and with that,
environmental pressures started to increase. Digging of the ore and connected with that
also production of the domestic lead was stopped in 1993 when the ore stocks were
worked out, they also began to implement the required sanitation measures for mine
closure, and with all that came also the gradual improvement of the environmental state.
On one hand, the quality of the air, the surface waters and woods vegetations improved
and on the other hand, the quality of the soft soil remains problematic.
The improvement of the environmental state is highly felt by the inhabitants.
KEY WORDS: regional geography, the Upper Meža valley, degradation of the
environment and the environmental pressures, the comparison of the environmental
states, the perception of environmental comprehension states.
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1. UVOD
Stara industrializacija je zelo spremenila podobo Mežiške doline. Ljudje so se selili k
delovnim mestom in s tem je prišlo do preobrazbe starih kmečkih naselij. Nastala so nova
naselja. Zaradi predelave rude in izkoriščanja le – te je pokrajina močno degradirana in zaradi
tega je uvrščena med najbolj degradirane pokrajine v Sloveniji. Z zaprtjem rudnika Mežica je
prišlo do postopnega izboljšanja stanja okolja. K temu so pripomogli tudi drugačni odnosi do
nastalih problemov (Slovenija pokrajina in ljudje, 1998).
Rudnik svinca in cinka je doživel velik razmah po drugi svetovni vojni, ko je metalurgija
dobila ključno vlogo v gospodarskem razvoju in vse do sedemdesetih let dvajsetega stoletja
je proizvodnja sunkovito naraščala s tem pa tudi število zaposlenih v rudniku. Nato se je
pričela pojavljati kriza in sicer zaradi slabše kakovosti rude, padanja cen svinca in cinka na
svetovnem tržišču ter zaradi večjih stroškov izkopa. Po osamosvojitvi Slovenije so rudnik
začeli zapirati ter pričeli s sanacijo poškodovane rudniške pokrajine (Slovenija pokrajina in
ljudje, 1998).
Intenzivna pridelava svinca v dvajsetem stoletju je zelo povečala izpostavljenost delavcev in
tudi ostalega prebivalstva, ki živi na vplivnem območju rudnikov svinca in topilnice. Že v
devetnajstem stoletju so zaposleni poskušali izboljšati delovne pogoje in s tem preprečevati
obolenja, ki so bila posledica izpostavljenosti svincu (Ministrstvo za zdravje, 2007).
V slovenskem prostoru je Mežiška dolina zelo industrializirana pokrajina. Velika zgostitev
prebivalstva je v nekdanjih zaposlitvenih središčih, slabo je razvit terciarni sektor, delež
kmečkega prebivalstva pa je majhen (Slovenija pokrajina in ljudje, 1998).
Današnji industrijski razvoj sloni na nekaterih industrijskih obratih v okolici. Pri ustanavljanju
teh obratov je sodeloval Rudnik svinca in cinka (Slovenija pokrajina in ljudje, 1998) . Ti
obrati so v Mežici, v Žerjavu in v Črni na Koroškem, kjer so Tovarna akumulatorskih baterij
(TAB) ter Metalurgija – Plastika – Inženiring (MPI) RECIKLAŽA.

8

1.1.

NAMENI IN CILJI

Namen diplomskega dela je primerjalna analiza stanja okolja v Zgornji Mežiški dolini glede
na pretekla desetletja ter ugotoviti kako prebivalci Zgornje Mežiške doline dojemajo in
sprejemajo svoje bivalno okolje in okoljske spremembe.
Cilji diplomskega dela:
- Predstaviti dejavnike, ki so bili glavni povzročitelji degradacije okolja v Zgornji
Mežiški dolini in predstaviti stanje okolja v preteklih desetletjih;
- Predstaviti aktualno stanje okolja v Zgornji Mežiški dolini;
- Primerjava stanja okolja danes in v preteklih desetletjih;
- Z anketo ugotoviti ali prebivalci zaznajo ekološke izboljšave.

1.2.

DELOVNE HIPOTEZE

V diplomskem delu sta postavljeni naslednji delovni hipotezi:
- Stanje okolja se ni izboljšalo v vseh proučevanih segmentih okolja;
- Prebivalci Zgornje Mežiške doline zaznavajo izboljšanje stanja okolja.
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2. METODOLOGIJA
Pri proučevanju primerjave aktualnega stanja okolja in stanja okolja v preteklih desetletjih na
območju Zgornje Mežiške doline je uporabljen prilagojen in dopolnjen funkcijsko zasnovan
regionalnogeografski metodološki pristop (Plut, 2004, str. 39).
Najprej so predstavljene dejavnosti kot okoljski pritiski. Kot prve so predstavljene dejavnosti,
ki so v preteklih desetletjih obremenjevale okolje (rudarstvo in topilnica, fužinarstvo in
gozdarstvo), nato so predstavljeni današnji lokalni viri onesnaževanja okolja (industrija in
promet).
Uporabljen je bil integralni geografski model raziskovanja vplivov dejavnosti na glavne
sestavine okolja.
V Preglednici 1 so podani vplivi preteklih dejavnosti na glavne sestavine okolja (zrak, vodo,
prst in gozdno vegetacijo). Prikazano je, kako so v preteklih desetletjih dejavnosti vplivale na
okolje.
V Preglednici 2 so podani vplivi današnjih lokalnih virov onesnaževanja na glavne sestavine
okolja ter posledice vpliva preteklih dejavnosti na okolje, ki so prisotne še danes. S terminom
aktualno stanje okolja je predstavljeno stanje okolja po letu 2000.
V tem delu diplomskega dela je bila uporabljena kabinetna metoda dela. Najprej je potekalo
zbiranje podatkov in literature, analiza dejavnosti, ki so povzročile degradacijo okolja, nato pa
vrednotenje informacij o onesnaževanju glede na naravnogeografske značilnosti. Sledila je
primerjava aktualnega stanja okolja z razmerami v preteklih desetletjih.
V diplomskem delu so bile uporabljene tudi socialnoekološke (socialnogeografske) metode.
Te metode omogočajo raziskovanje socialnogeografskih posledic pokrajinske degradacije ter
odzivnost prebivalcev onesnaženih območij (Špes, 1994, 1998).
V tem delu diplomskega dela je bila opravljena terenska metoda dela. Med prebivalci Zgornje
Mežiške doline je bilo izvedenih 90 anket, katerih namen je bil proučiti ali prebivalci
zaznavajo ekološke izboljšave. Glavni namen anket je bil pridobiti informacije o tem kako
različne starostne in izobrazbene skupine zaznavajo izboljšave stanja okolja, ali kraj bivanja
vpliva na opredelitev lokacij z najbolj onesnaženim zrakom in prstjo, kako se zaposleni v
nekdanjem Rudniku Mežica ali enem od njegovih sedanjih podjetij odzovejo na izboljšave
stanj okolja, preučiti kakšna je povezava z zdravstvenimi težavami anketiranih ter krajem
zaposlitve in krajem bivanja.
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Preglednica 1: Integralni geografski model raziskovanja vplivov preteklih dejavnosti na
glavne sestavine okolja.
Pretekle
dejavnosti
ZRAK

VODA

PRST

Stanje

Vpliv kakovosti

Pritiski

Odzivi

Kisel dež

Oteženo dihanje

Emisije SO2

Onesnažen zrak

Smrad

Emisije prahu

Zmanjšano število
kurišč, kjer se je
uporabljal premog
Gradnja
očiščevalnih filtrov,
razžvepljevalnih
naprav

Pogin rib

Imisje SO2
Imisije Pb
Komunalne odplake

Stanje težkih kovin v
vodi in v sedimentu
(Koncentracije Cd, Pb
in Zn) reke Meže
Slabo kemijsko stanje
voda
Slaba biološka ocena
kakovosti vode
Vsebnost težkih kovin,
ki imajo dolgo
razpolovno dobo (Cd
Pb in Zn)

Zastrupljena
obrečna vegetacija

Odpadne vode

Čistilne naprave

Prenehanje
flotacijskega mulja
v reko Mežo

Flotacijski mulj
Prekomerna
vsebnost težkih
kovin v tleh

Dolgotrajno
usedanje težkih
kovin na zemeljsko
površje

Možna vključitev
težkih kovin v
prehranjevalno
verigo

Osveščanje javnosti

Asfaltiranje
makadamskih cest
Preplastitev cest
Posaditev trave
Menjava vrhnje
plasti onesnažene
prsti

GOZDNA
VEGETACIJA

Vsebnost Cd, Pb in Zn
v smrekovih iglicah
Ožigi dreves

Ožigi

Emisije SO2

Opazni znaki
naravne
regeneracije

Imisje težkih kovin,
prašnih delcev in
SO2
Kisla tla
Reliefno neugodne
razmere za rast

Povzeto po: Plut, 2004
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Preglednica 2: Integralni geografski model raziskovanja vplivov današnjih lokalnih virov
onesnaževanja na glavne sestavine okolja ter posledice vpliva preteklih dejavnosti na okolje,
ki so prisotne še danes.
Današnji
lokalni viri
onesnaževanja
ZRAK

Stanje

Vpliv kakovosti

Pritiski

Odzivi

Onesnažen zrak

Vpliv na zdravje
prebivalcev

Koncentracije
delcev PM10

Vrečasti filtri za
čiščenje odpadnega
zraka iz podjetij
TAB in MPI
Monitoringi

VODE

Stanje težkih kovin v
vodi in v sedimentu
(Koncentracije Cd, Pb
in Zn) reke Meže

Še vedno vpliv na
floro in favno v reki
Meži

PRST

Vsebnost težkih
kovin, ki imajo dolgo
razpolovno dobo (Cd
Pb in Zn)

Prekomerna vsebnost
težkih kovin v tleh

GOZDNA
VEGETACIJA

Počasna naravna
regeneracija gozda

Možna vključitev
težkih kovin v
prehranjevalno verigo
Slabša kakovost
gozdne vegetacije

Emisije SO2
Imisje SO2
Velik vpliv še iz
časov intenzivne
predelave svinčeve
rude
Odpadne vode
Problem
neurejenega
kanalizacijskega
omrežja
Zelo dolga
razpolovna doba
težkih kovin v
prsteh, ki so
posledica preteklih
dejavnosti

Emisije SO2

Gradnja čistilne
naprave v Mežici

Obveščanje javnosti

Negovanje mladega
gozda

Imisje SO2
Povzeto po: Plut, 2004
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3. OSNOVNE GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ZGORNJE MEŽIŠKE DOLINE
Karta 1: Zgornja Mežiška dolina

Vir: Wikipedia, 2009

Dolina reke Meže je območje ob reki Meži vse od njenega izvira pod goro Olševo in do izliva
reke Meže v reko Dravo pri Dravogradu. Zaradi svojske lege in okoliških gora ima Mežiška
dolina alpsko podnebje, zime so razmeroma mrzle, poletja pa so zmerno topla.
Preglednica 3: Povprečne julijske, januarske in letne temperature za Ravne na Koroškem in
Uršljo goro.
Povprečne temperature
Merilno mesto
julijska temperatura januarska temperatura letna temperatura
Ravne na Koroškem
18,0
- 2,8
8,2
Uršlja gora
10,2
- 4,6
2,4
Vir: Slovenija pokrajina in ljudje, 1998

Povprečna letna temperatura do višine 1000 m upada počasneje, pod višino 1000 m pa upada
hitreje.
Uršlja gora ima letno v povprečju 1949 sončnih ur. Največ sonca je v poletnih mesecih - 640
ur, najmanj pozimi - 377 ur. Pomladi in jeseni je približno enako ur sončnega obsevanja.
Visoki predeli imajo pozimi več sonca, doline so zamegljene. Poleti so najvišji vrhovi v
oblakih. Jeseni pihajo topli zahodni vetrovi in povzročajo visoke jesenske temperature v
višjih legah. V Koprivni, skupaj z majhno oblačnostjo, omogočajo dozorevanje žita na
nadmorski višini do 1300 m (Slovenija pokrajina in ljudje, 1998).
Gozd prekriva dobrih 70% vse površine Zgornje Mežiške doline (Mežiška dolina, 2009).
Območje od izvira reke Meže in do Poljane je Zgornja Mežiška dolina, sem so umeščena
naselja Črna na Koroškem, Žerjav in Mežica. Površina Zgornje Mežiške doline, ki zajema dve
občini, Črna na Koroškem in Mežica, je 182,4 km2 (Wikipedia, 2009).
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Mežiška dolina ima zatišno in izrazito zaprto lego. To je posledica lege doline na robu
Celovške kotline in gorske doline. Zaradi tega so pogoste tudi temperaturne inverzije in
posledično onesnaženost ozračja.
Zgornja Mežiška dolina je ekološko zelo občutljiva pokrajina. Tu prevladujejo pobočja, ki jih
pred erozijo tal varuje gozdna odeja. Glede na to, da so v dolini prisotna trda in odpornejša
karbonatna tla, so prisotna tudi mehkejša in silikatna tla, ki pa vse kisline iz onesnaženih
padavin in zraka težko nevtralizirajo (Špes, 1998).
Celotno območje Zgornje Mežiške doline je umeščeno v mezoregijo Vzhodne Karavanke, le
ta pa v makroregijo Alpski svet (Slovenija pokrajine in ljudje, 1998).
V hribovskem delu Mežiške doline je značilna poselitev v obliki samotnih kmetij, ki so bile v
preteklosti, deloma pa tudi danes eksistenčno vezane na gozd. Gozdnata pokrajina je bila
osnova za obstoj samotnih kmetij, manj pa živinoreja in poljedelstvo (Špes, 1998).
V obdobju rovtarske kolonializacije, v poznem srednjem veku, se je v pokrajini začela prva
agrarna naselitev v obliki samotnih kmetij. Samotne kmetije na tem območju segajo najvišje
v Sloveniji.
Zemljišče samotnih kmetij je navadno zelo veliko in razporejeno okrog kmečkega doma v
enem kosu – celku (Slovenija pokrajine in ljudje, 1998).
Poselitev v obliki samotnih kmetij je navezana na prisojna pobočja, osojna pobočja pa
preraščajo gozdovi.
V večstoletni razvoj agrarne pokrajine je industrijska doba prinesla velike spremembe (Špes,
1994).
Rudarjenje, z njim povezane dejavnosti in industrija so imeli zelo velik oziroma največji
vpliv na gibanje prebivalstva ter na razvoj naselbinske strukture. V drugi polovici 19. stoletja
je bila zelo velika rast prebivalstva na kar je vplivala razširitev železarske industrije na
Prevaljah ter razvoj premogovništva na Lešah. Ob koncu 19. stoletja je železarna na Prevaljah
prenehala delovati in prebivalstvo je upadlo za 12%. Prebivalstvo je začelo ponovno rasti med
leti 1910 in 1931, ko so pričeli intenzivno izkoriščati rudnik v Mežici.
Graf 1: Spreminjanje števila prebivalstva na območju današnjih občin Črna na Koroškem in
Mežica, po letih popisa.

Vir: Popis prebivalstva 1948 – 2002, 2009.
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Po drugi svetovni vojni je število prebivalstva začelo rasti. Na območju današnje občine Črna
na Koroškem je bilo leta 1961 število prebivalcev višje kot kadarkoli, nato je prebivalstvo
začelo upadati. Prav tako je na območju današnje občine Mežica bilo največ prebivalcev v
leih od 1961 do 1991, nato je prebivalstvo začelo upadati (300 let Mežiški rudniki, 1965).
Rudarjenje je preobrazilo nekdanje vasi, zaselke v rudarska naselja: Žerjav, Podpeca, Črna na
Koroškem, Mežica. Naselji Žerjav in Podpeca, ki sta bila preobražena iz zaselkov oziroma
vasi, sta doživela usodo hitrega vzpona in padca (Slovenija pokrajine in ljudje, 1998).
V letu 1983 je naselje Mežica postalo mesto. Po podatkih iz leta 2002 šteje dobrih 4000
prebivalcev. Mežica leži na nadmorski višini 491 m, ob sotočju reke Meže s potokom
Šumcem, kjer se dolina tudi prvič od izvira Meže razširi v kotlinico. Na jugovzhodni in južni
strani območja Mežice so apneniško dolomitni vrhovi: Volinjak (886 m), Jankovec (1231 m),
Veliki vrh (1166 m) in Gorna (1187 m). Med Velikim vrhom in Gorno pa se dviguje Peca
(2126 m). Na zahodu in na severu so skrilavi hribi, Brusnija in Hamunov vrh na Lomu (765
m), kjer se pobočja močno znižajo. V Mežici se končuje tudi gorska veriga Karavank in od
tod naprej pokrajina prehaja v nižji svet Pohorskega Podravja (Občina Mežica, 2009).
Mežica, kot največje naselje v Zgornji Mežiški dolini se je kot trg razvila že v predindustrijski
dobi. Trg se je v rudarsko središče razvil že v poznem srednjem veku. Šele v 20. stoletju se je
Mežica začela razvijati kot mesto z večjimi rudniškimi napravami, upravnimi zgradbami in
stanovanjskimi bloki (Slovenija pokrajine in ljudje, 1998). Vzporedno z rastjo prebivalstva in
gospodarstva se je večalo tudi naselje. Največ hiš in stanovanj je bilo v Mežici zgrajenih med
leti 1945 in 1961, ko se je naselje na račun rudarstva in terciarnih dejavnosti vidno povečalo
(300 let Mežiški rudniki, 1965).
Žerjav je rudarsko naselje v Zgornji Mežiški dolini. Leži ob sotočju Jazbinskega potoka in
reke Meže. Naselje, kot krajevna skupnost Žerjav, spada pod občino Črna na Koroškem.
Naselje ima 515 prebivalcev (Enciklopedija Slovenije, 2001). Zametki naselja so nastali, ko
so sredi 18. stoletja postavili prebiralnico rude. Po zgraditvi centralne topilnice, leta 1879 in
separacije, leta 1914 se je Žerjav začel hitreje razvijati. Sprva so bili postavljeni industrijski
objekti in naprave. Po letu 1920 so v razširjenem delu doline Jazbinskega potoka nastale
stanovanjske hiše rudarjev. Zaradi prostorske utesnjenosti in onesnaženega okolja je bil
prostorski razvoj naselja zelo omejen. Emisije iz topilnice so uničile vegetacijo v okolici.
Najbolj uničena vegetacija pa je bila v najožjem predelu industrijskega območja.
Po prenehanju taljenja rude, leta 1988 se je okolje začelo obnavljati. Gospodarsko in socialno
je kraj začel nazadovati. (Enciklopedija Slovenije, 2001).
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Graf 2: Gibanje števila prebivalcev v Žerjavu.

Vir: Slovenija pokrajine in ljudje, 1998

Graf prikazuje število prebivalstva leta 1896 v Žerjavu, kjer sta bili nekoč dve kmetiji in nekaj
koč ter 224 prebivalcev, leta 1961 je bilo v Žerjavu že 1044 prebivalcev. Z bližanjem zaprtja
rudnika in z zmanjšanjem števila delovnih mest je ostalo v Žerjavu le še 511 prebivalcev
(Slovenija pokrajine in ljudje, 1998).
Naselje Črna na Koroškem je nastalo na sotočju reke Meže, Javorskega potoka in potoka
Bistra. Prometne poti od tu vodijo proti Mežici, Koprivni in Javorju ter naprej čez preval
Spodnje Sleme v Šoštanj. Naselje, ki leži v manjši kotlini obkrožajo vrhovi Mežiško –
Solčavskih Karavank: Šumahov vrh (1154 m), Navrški vrh (1001 m), Ludranski vrh (1219 m)
in Kavšakov vrh (1089 m). Razpotegnjeno gručasto naselje ima središče okoli osrednjega
trga. Novi deli naselja nastajajo v treh dolinah. Ob Meži, severno, je naselje Rudarjevo,
soseska stanovanjskih blokov. Ob Javorskem potoku so Lampreče, kjer se širijo stanovanjske
hiše in kjer so središčne funkcije naselja. Stanovanjske hiše se širijo še na zahodnem delu
naselja Črna, na Pristavi (Krajevni leksikon, 2009).
Nastanek naselja Črna na Koroškem pa je spodbudilo rudarjenje in fužinarstvo. Z imenom
Črni potok pa se je naselje omenjalo že v 14. stoletju (Slovenija pokrajine in ljudje, 1998).
Vse do konca 19. stoletja je Črna predstavljala železarski kraj, zatem pa se je povsem
preusmerila v rudarstvo. Po zadnji vojni so tik pred Črno zgradili, za takratne razmere
moderno, blokovsko naselje, ki je dobilo ime Rudarjevo (300 let Mežiški rudniki, 1965).
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4. DEJAVNOSTI KOT OKOLJSKI PRITISKI
Na območju celotne Zgornje Mežiške doline so zaradi rudnega bogastva v prostor začeli
posegati že zelo hitro, predvsem z rudarstvom, topilnico in poselitvijo prebivalstva.
Zgornja Mežiška dolina je večinoma ozka, globoka in zaprta. Velik problem je tudi prostorska
stiska. Največji onesnaževalci so locirani ravno v najožjem delu doline (Špes, 1998).
Skica 1: Prečni prerez doline Meže pri Žerjavu.

Vir: Špes, 1998

Glavni onesnaževalci okolja so emisije žveplovih oksidov, svinec iz topilnice in
gospodinjstva z ogrevanjem stanovanj. Leta 1975 so s prvim razmeščanjem krajev v Sloveniji
v posamezne razrede onesnaženosti ozračja v četrti razred spadala vsa tri naselja (Mežica,
Žerjav in Črna na Koroškem) v Zgornji Mežiški dolini. Četrti razred pa pomeni kritično
onesnaženje zraka. Kasneje, leta 1988, ko so zgradili toplovod in prašne filtre v žerjavski
topilnici svinca, je bil Žerjav čezmerno onesnažen, Črna in Mežica pa še vedno kritično
onesnaženi (Špes, 1998).
Topilnica svinca v Žerjavu obratuje na sedanji lokaciji od leta 1896. Dolgotrajna emisija
žveplovega dioksida in prahu, ki je vseboval velike količine svinca, kadmija in cinka je
povzročila postopno propadanje ekosistema v okolici topilnice. V osemdesetih
in
devetdesetih letih prejšnjega stoletja je topilnica bistveno zmanjšala emisije (Vilhar, 2003).
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4.1.

RUDARSTVO IN TOPILNICA

Prvi pisani viri, ki omenjajo rudarjenje v okolici Črne na Koroškem so iz 17. stoletja,
natančneje iz leta 1665. Listina je shranjena v Koroškem deželnem arhivu v Celovcu. Za
razvoj rudarstva na Koroškem je pomembna družina grofov Thurnov. Thurnov nekdanji
oskrbnik J. K. Gajčnik je na območju Črne na Koroškem kupil star opuščen rudnik ter obnovil
dela v njem, nato je dela nadaljeval še v drugih rudnikih na istem območju (300 let Mežiški
rudniki, 1965).
Izredno pomembna leta za razvoj mežiških rudnikov so bila leta Napoleonovih vojaških
pohodov po Evropi od leta 1809 pa do leta 1813. Zaradi vojne je bila poraba svinca zelo
velika in s tem je prišlo do velikega zanimanja za vzhodno koroške rudnike, med njimi najbolj
za rudnike v pogorju Pece. Mežiški svinec je imel na avstrijskem tržišču monopolen položaj.
V tem obdobju pa so začele nastajati tudi večje rudarske združbe, ki so smiselno in načrtno
izkoriščale mežiška rudišča. Vendar pa je s koncem Napoleonovih vojn prišlo do velikega
upada v proizvodnji in porabi svinca, poleg tega pa je na trg prišel tudi angleški svinec, ki je
bil od domačega veliko bolj kvaliteten in kljub visokim carinam tudi cenejši. Tuja
konkurenca je zelo prizadela domače rudarske podjetnike in s tem tudi zavrla hiter razvoj
rudarstva (300 let Mežiški rudniki, 1965).
V 19. stoletju pa so se na pobudo L. Prettnerja, rudarskega lastnika in upravnika iz Pliberka,
rudniški lastniki združili v zvezo. To naj bi po mnenju L. Prettnerja omogočilo vsem
lastnikom, da bi enotno nastopali na tujem in domačem tržišču in s tem konkurirali
angleškemu svincu. Že tako razdrobljena rudniška posest pa se je z združenjem še bolj
razdrobila, kajti za vsako odločitev je bila potrebna večina družabnikov. L. Prettner se je v
tem času vključil v rudarsko družbo Brunnerja in Kompoša. S tem je pričela proizvodnja
svinca hitro naraščati. Rudarili so na območju skoraj celotnega kasnejšega mežiškega rudnika
(300 let Mežiški rudniki, 1965). Družba Brunnerja in Kompoša je uvedla sodobnejše tehnike
in metode dela. Osrednjo topilnico in zbiralnico rude so postavili na Bregu pri Poleni (Občina
Mežica, 2009).
Proti koncu 19. stoletja (leta 1871) je družba Bleiberger Bergwers Union od številnih
lastnikov prevzela vse obrate in po letu 1900 se je osredotočila na predelavo rude v Žerjavu
(Občina Mežica, 2009).
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Fotografija 1: Začetki predelave svinčeve rude v Žerjavu.

Vir: MPI, 2009

Po tem času je začela proizvodnja skokovito naraščati in je po prvi svetovni vojni dosegla 1%
svetovne proizvodnje svinca. V letu 1921 je rudnik prevzela angleška družba The Central
European Mines Limited Mežica, po drugi svetovni vojni pa je bilo to podjetje podržavljeno
(Občina Mežica, 2009).
Ker so bile rudne zaloge že zelo izčrpane, so leta 1993 ustavili odkopavanje rude in s tem tudi
predelavo domačega svinca (Občina Mežica, 2009).
V 16. stoletju se je svinec pridobival s »koroškim postopkom«. Ruda se je zlagala na cepljena
drva, ki so bila posebno zložena in svinec je iz rude kapljal na dno, kjer se je zbiral in
očiščeval. Nad tem prostorom je bil zidan obok, da so s tem zmanjševali izgube plinov svinca.
Še v sredini 18. stoletja so obratovale peči, ki so bile kurjene z drvi. Delavci v talilnici so
svinčevo rudo pražili, mešali in topili brez kakršnekoli mehanizacije. Nato so postopoma
začeli uvajati mehanizirane postopke. Šele po prvi svetovni vojni je bilo postavljeno nekaj
različnih peči in rafinacijskih kotlov. S tehnološkim razvojem pa so morali skrbeti tudi za
vgradnjo filtrskih sistemov zaradi zmanjšanja emisij svinca v okolje.
Za primerjavo: leta 1908 je bila proizvodnja svinca približno 4000 ton, od tega je bilo 100 ton
emisij v zrak, ki so se nato odlagale po okolici (Primerjalna študija onesnaženosti okolja v
Zgornji Mežiški dolini med stanji 1989 in 2001, 2002).
Z letom 1923 je bil uveden sistem za filtracijo dimnih plinov, ki pa je bil nato leta 1954
zamenjan z novim. Kasneje, leta 1968 je bil uveden sistem vrečastih filtrov. V tistem času so
bile filtrske vreče narejene iz steklenih vlaken. Leta 1978 jih je nadomestil novi sistem
vrečastih filtrov. S to obliko sanacije je bil zagotovljen učinek, kajti od nekdanjih 500 kg
prahu na dan se je količina zmanjšala na 70 kg prahu na dan. Leto kasneje, 1979, je začel
veljati odlok s katerim se je flotacijski mulj namesto izpustov v Mežo začel odlagati v
opuščene rudniške rove (cv: Primerjalna študija onesnaženosti okolja v Zgornji Mežiški dolini
med stanji 1989 in 2001, 2002).
Novo talilnico so zgradili sredi petdesetih let prejšnjega stoletja, kasneje pa se je »Rudniku in
topilnica Mežica« pridružila še akumulatorska delavnica, zatem je sledil razvoj novih
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modernih svinčevih akumulatorjev – baterij v Črni (Primerjalna študija onesnaženosti okolja
v Zgornji Mežiški dolini med stanji 1989 in 2001, 2002).
Prostor za predelavo izrabljenih svinčevih akumulatorjev je bil zgrajen v letu 1983.
Pomembno je bilo leto 1988, ko je bil objavljen ukaz o razglasitvi zakona in zakon o
zagotavljanju dela sredstev potrebnih za postopno zapiranje Rudnika svinca in cinka v Mežici
(Ur. l. SRS, št. 5/1988). S tem zakonom je bilo zavarovano rudno bogastvo in podane
smernice za sanacijo okolja v Zgornji Mežiški dolini zaradi posledic dolgoletnega rudarjenja
v delovni organizaciji Rudniki svinca in topilnica Mežica (Primerjalna študija onesnaženosti
okolja v Zgornji Mežiški dolini med stanji 1989 in 2001, 2002).

4.2.

FUŽINARSTVO

Za fužinarstvo so bili v Zgornji Mežiški dolini ugodni pogoji. Na razpolago je bila železova
ruda, reka Meža s svojim padcem ter bogati gozdovi. Moč vode je uspešno poganjala takrat
glavno tehnološko napravo v fužinah – rapač (kladivo). Gozd in njegov les pa je nudil oglje,
ki je bilo nepogrešljiv energetski vir fužin (300 let Mežiški rudniki, 1965).
Začetnik fužinarstva M. Puc je prodal svoje fužine grofom Thurnom in ti so med leti 1772 –
1775 zgradili nove fužine v Črni, Mežici in na Ravnah, vendar so po obsegu in količini
proizvodnje izstopale fužine v Črni (300 let Mežiški rudniki, 1965). V Črni je bila presnovka,
valjarna, žičarna in žebljarna, v Mežici pa presnovka in žičarna (Mohorič, 1954).
Konec fužinarstva v Črni in Mežici pa je povzročila gradnja železnice v Spodnji Mežiški
dolini, kajti z železnico je Spodnja Mežiška dolina dobila ugodnejše pogoje za razvoj (300 let
Mežiški rudniki, 1965).

4.3.

GOZDARSTVO

Gozdarstvo je bilo v Zgornji Mežiški dolini ena najpomembnejših dejavnosti, takoj za
rudarstvom in železarstvom. Gozd se je izkoriščal za potrebe rudarstva in železarstva. les je
bil energetska prvina v tedanjem tehnološkem postopku, hkrati pa tudi nepogrešljiv gradbeni
material (300 let Mežiški rudniki, 1965).
Obstajali sta dve tehniki sekanja gozda, in sicer goličenje in prebiranje. Goličenje so
uporabljali takrat, kadar so sekali les z namenom, da dobijo velike količine lesa za potrebe
nekmetijskih dejavnosti, prebiranje pa so prakticirali takrat, kadar so rabili les v majhnih
količinah in sicer za kmetijske dejavnosti oziroma za gospodarstvo kmetij (300 let Mežiški
rudniki, 1965).
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4.4.

INDUSTRIJA

V Zgornji Mežiški danes še vedno prevladuje industrija.
V ospredju je predvsem Tovarno akumulatorskih baterij d.d. in Metalurgija – Plastika –
Inženiring – RECIKLAŽA d. o. o.. V tovarni akumulatorskih baterij proizvajajo vse vrste
svinčenih baterij. V Žerjavu proizvajajo industrijske baterije, v Črni pa startne baterije.
Tovarno akumulatorskih baterij je temeljna organizacija združenega dela Rudnika Mežica
(Tovarna akumulatorskih baterij, 2009). V podjetju Metalurgija – Plastika – Inženiring –
RECIKLAŽA predelujejo izrabljene svinčeno kislinske akumulatorje in druge odpadke na
osnovi svinca (MPI, 2009).
Fotografija 2: Tovarna akumulatorskih baterij in Metalurgija – Plastika – Inženiring
RECIKLAŽA v Žerjavu.

–

Vir: MPI, 2009

Na dveh lokacijah v Mežici, v obrtni coni na desnem bregu reke Meže od prihodu v Mežico in
v industrijski coni Glančnik, je večina ostalih podjetij in samostojnih podjetnikov, ki se
ukvarjajo predvsem s predelavo kovin, proizvodnjo električnih komponent, predelavo lesa in
s konfekcijsko dejavnostjo (Občina Mežica, 2009).

4.5.

PROMET

Osrednja prometna os Mežiške doline je med Črno na Koroškem in Otiškim vrhom, na katero
je navezana mreža krajevnih cest. Na cesti med Mežico in Prevaljami se cesta odcepi na
mednarodni mejni prehod Holmec, pri Mežici pa je prehod pod prevalom Reht, oba prehoda
sta za pot v Podjuno v Avstriji (Slovenija pokrajine in ljudje, 1998).
Podatki o prometnih obremenitvah so pripravljeni na osnovi podatkov, pridobljenih s
posameznimi ročnimi štetji prometa, ter iz avtomatskih števcev prometa na območju celotne
Slovenije. Ti, tako imenovani števni podatki, so ena temeljnih informacij o prometu na cestah
saj omogočajo namreč izračun povprečnega letnega dnevnega prometa (število motornih
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vozil, ki v 24 urah peljejo mimo števnega mesta na povprečni dan v letu) (cv: Direkcija
Republike Slovenije za ceste, 2009).
Graf 3: Število vozil na odseku Poljana – Mežica za leto 2007.

Vir: Direkcija Republike Slovenije za ceste, 2009

Števno mesto je bilo na Poljani. Vseh vozil, ki so ta dan pripeljali mimo je bilo 5335. Od tega
je bilo 38 motorjev (1%), 4790 osebnih vozil (90%), 51 avtobusov (1%), lahkih tovornjakov,
ki ne presegajo mase 3,5 tone je bilo 230 (4%), srednjih tovornjakov, ki imajo maso med 3,5
in 7 tonami je bilo 81(1%), težkih tovornjakov, ki presegajo maso 7 ton je bilo 88 (2%),
tovornjakov s priklopniki pa je bilo 57 (1%) (Direkcija Republike Slovenije za ceste, 2009).
Graf 4: Število vozil na odseku Mežica – Črna na Koroškem za leto 2007.

Vir: Direkcija Republike Slovenije za ceste, 2009

Števno mesto je bilo v Žerjavu. Vseh vozil, ki so ta dan pripeljali mimo je bilo 3164. Od tega
je bilo 10 motorjev (0%), 2750 osebnih vozil (87%), 28 avtobusov (1%), lahkih tovornjakov,
ki ne presegajo mase 3,5 tone je bilo 228 (7%), srednjih tovornjakov, ki imajo maso med 3,5
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in 7 tonami je bilo 44 (2%), težkih tovornjakov, ki presegajo maso 7 ton je bilo 34 (1%),
tovornjakov s priklopniki pa je bilo 62 (2%) (Direkcija Republike Slovenije za ceste, 2009).
Karta 2: Karta prometnih obremenitev, 2007.
PLDP = Povprečni letni dnevni promet

Ravne na Koroškem
Črna na Koroškem

Vir: Direkcija Republike Slovenije za ceste, 2009
Merilo: Karta ni v merilu.

Na relaciji Poljana – Črna na Koroškem povprečno na dan pelje od 3000 do 7000 vozil. Na
relaciji Poljana – mednarodni mejni prehod Holmec na dan povprečno pelje med 1000 in
3000 vozil. Na relaciji Mežica – mejni prehod Reht povprečno pelje do 500 vozil na dan. Na
relaciji Črna na Koroškem – Koprivna dnevno pelje 500 do 1000 vozil, od Koprivne na prej
pa še samo do 500. Na relaciji Črna – preval Sleme pa dnevno pelje do 500 vozil, od prevala
Sleme naprej proti Zavodnjam, Topolšici in Šoštanju 500 do 1000 vozil na dan (Direkcija
Republike Slovenije za ceste, 2009).
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5. DEGRADACIJA OKOLJA
Problematika obremenjevanja s težkimi kovinami v Mežiški dolini sega že v 16. stoletje, v
čas, ko je Rudnik Mežica začel obratovati. S tem se je pričela tudi predelava svinčeve rude in
s tem obremenjenost okolja s težkimi kovinami.
Raziskave onesnaženosti okolja s težkimi kovinami segajo v sredino sedemdesetih let
prejšnjega stoletja. Od takrat je bilo narejeno že precejšnje število raziskav, ki so jih opravile
različne organizacije.
Z zaprtjem rudnika in s končanjem predelave rude pa se je onesnaževanje bistveno zmanjšalo
(Problem težkih kovin v Zgornji Mežiški dolini, 1999), čeprav je območje še vedno
onesnaženo.

5.1.

OZRAČJE

V letih, ko je bila onesnaženost ozračja v Sloveniji največja, je bila med najbolj degradirane
slovenske pokrajine uvrščena tudi Zgornja Mežiška dolina. Ker je dolina ozka in globoka ima
izrazito zaprto, zatišno lego, ki je posledica globoke gorske doline in hkrati tudi lege na
obrobju Celovške kotline, kar stopnjuje pogostost temperaturnih obratov in posledično tudi
onesnaženost ozračja. Dolina ima omejene samočistilne sposobnosti in tudi veliko
nesorazmerje med emisijami in imisijami (Špes, 1998).
Za to območje je značilen toplotni obrat in zaradi tega so dolinske lege hladnejše kot prisojna
pobočja v višjih nadmorskih višinah (Slovenija pokrajina in ljudje, 1998).
Povprečno število dni z meglo, za referenčno obdobje 1961 – 1990 na merilni postaji Ravne
na Koroškem, je bilo 110,1 dan na leto. Najbolj meglena sta bila meseca september in
oktober, ko je megla v povprečju trajala od 14 do 16 dni na mesec (ARSO, 2009).
V Črni so najpogostejše zahodne smeri vetra, ker se zrak steka po glavni in stranskih dolinah.
Možen je tudi dotok zraka s severa, kar je neugodno, kajti s tem se prinaša zrak iz Žerjava. V
Mežici prevladujejo vetrovi severnih in južnih smeri (Špes, 1994).
Onesnaženost zraka v Zgornji Mežiški dolini je posledica klimatskih pogojev: močna
inverzija nad jedrom hladnega zraka, ki onemogoča oziroma zavira disperzijo žveplovega
dioksida v višje sloje atmosfere (Gregorc, Majdič, 1991).
Za Zgornjo Mežiško dolino je zaradi globokega in zelo ozkega povirnega dela alpske doline
značilna zatišna lega in skromna prostornina ozračja za sprejemanje dolinskih emisiji (cv:
Plut, 2004).
Izvori onesnaževanja zraka v Zgornji Mežiški dolini so:
- Točkovni izvori: dimniki, strešni ventilatorji, izpusti za čistilnimi napravami odpadnih
plinov;
- Disperzni izvori: nepokrita skladišča surovin, umazane vozne poti, neprimerno
prezračevanje delovnih mest, rudniške halde, ki niso rekultivirane, odlagališča
metalurških odpadkov;
- Sekundarno onesnaževanje kot obremenitev preteklosti (dvigovanje talnih delcev iz
neporaščenih in neobdelanih površin znotraj onesnaženega območja).
(Problem težkih kovin v Zgornji Mežiški dolini, 1999).
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Glavni industrijski viri in manjša naselja so prispevali količine škodljivih emisij. Njihova lega
je, v ozkih in globokih dolinah z omejenimi samočistilnimi sposobnostmi, z ekološkega
vidika najmanj ugodna in pri tem se je pokazalo veliko nesorazmerje med imisijami in
emisijami (Špes, 1998).
Glavni onesnaževalec Zgornje Mežiške doline je bil žveplov dioksid. Pred začetkom
postopnega zapiranja topilnice in njene preobrazbe je bila topilnica največji vir emisij
žveplovega dioksida (Špes, 1994). Največ teh emisij je bilo v sredini sedemdesetih let, leta
1976 je bilo 5800 ton na leto, nato pa so s postopnim opuščanjem proizvodnje letne emisije
zmanjšali na 1500 ton na leto v letu 1990 (Špes, 1994).
Okolju Mežiške doline so škodovale tudi emisije svinca in cinka, žal pa so bile meritve ali
ocene o tem občasne (Špes, 1994).
Graf 5: Emisije žveplovega dioksida (SO2) v Črni na Koroškem od leta 1978 do leta 1998.

Vir: Problem težkih kovin v Zgornji Mežiški dolini, 1999

Graf 5 nazorno prikaže kako so se v dvajsetih letih, v občini Črna na Koroškem, zmanjšale
emisije žveplovega dioksida. Emisije so nastale z izgorevanjem fosilnih goriv, viri v tem
primeru pa so bila predvsem gospodinjstva oziroma individualna kurišča v Črni in v Žerjavu.
Najstarejši podatki so za leto 1978, ko so bili največji viri emisij individualna kurišča v Črni,
180 ton/leto, ter v Žerjavu 49,86 ton/leto. Manjši viri so bili šola, zavod in dom 0,96 ton/leto,
ki je bil najmanjši vir. Podatki za leto 1983 in 1988 niso znani. Podatek za leto 1993 je znan
le za individualna kurišča in je znašal 43,86 ton/leto, kar pa je občutno manj kot leta 1978.
Podatki za leto 1998 so veliko ugodnejši. Emisije za individualna kurišča so znašale v Črni
1,6 tone/leto, v Žerjavu 19,2 toni/leto. Šola je imela emisije žveplovega dioksida 0,4 tone/leto,
zavod 0,5 tone/leto, dom pa 0,08 tone/leto. Vzrok v temu je sprememba v načinu ogrevanja.
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Graf 6: Emisije žveplovega dioksida (SO2) v obdobju od leta 1988 do 2001 v Črni, Žerjavu in
Mežici.

Vir: Primerjalna študija onesnaženosti okolja v Zgornji Mežiški dolini med stanji 1989 in 2001, 2002

V grafu 6 je prikazano zmanjševanje emisij žveplovega dioksida v Črni, Žerjavu in Mežici od
leta 1988 do leta 2001. Emisije so leta 1988 znašale 1507 ton/leto, do leta 1992 so se
zmanjševale in sicer so leta 1992 znašale 653 ton/leto. Po tem letu so se emisije vse do leta
1997 malenkost povečevale in so znašale 776 ton/leto. Od leta 1997 naprej vse do leta 2001
pa so se emisije ponovno zmanjševale. Vzrok za zmanjšanje emisij je naprava za
razžvepljevanje dimnih plinov v Žerjavu ter posledica prenehanja predelave primarnih
svinčevih surovin in popoln prehod na predelavo sekundarnih surovin (Primerjalna študija
onesnaženosti okolja v Zgornji Mežiški dolini med stanji 1989 in 2001, 2002).
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Preglednica 4: Proizvodnja svinca in emisije žveplovega dioksida v Rudniku Mežica.
leto
1976
1979
1983
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Proizvodnja svinca (t)
25 533
23 504
22 410
20 503
21 607
16 788
15 782
16 096
18 026

Emisije SO2 (ton)
5 812
5 200
4 063
3 410
2 238
1 734
1 507
1 227
856

Vir: Souvent, 1991

Graf 7: Proizvodnja svinca in emisije žveplovega dioksida v Rudniku Mežica.

Vir: Souvent, 1991

Z zmanjševanjem proizvodnje svinca, so se zmanjševale tudi emisije žveplovega dioksida.
Leta 1976 je bila proizvodnja svinca največja. Istega leta so bile največje tudi emisije
žveplovega dioksida. Najmanjša proizvodnja svinca je bila leta 1988 vendar isto leto emisije
žveplovega dioksida niso bile najmanjše. Emisije žveplovega dioksida so bile najmanjše leta
1990.
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Graf 8: Emisije žveplovega dioksida (SO2) v MPI Žerjav od leta 1978 do 1998.

Vir: Problem težkih kovin v Zgornji Mežiški dolini, 1999

Emisije žveplovega dioksida so se zmanjševale tudi v podjetju Metalurgija – Plastika –
Inženiring Žerjav. Ob prvem merjenju leta 1978 so znašale 5400 ton/leto, pet let kasneje, leta
1983 so znašale 4063 ton/leto, čez naslednjih pet let, torej leta 1993 so bile zopet manjše in
sicer 712 ton/leto. Leta 1998 pa so znašale 700 ton/leto. V dvajsetih letih so se emisije iz MPI
Žerjav zmanjšale za skoraj 88%. Zmanjšanje emisij pripisujejo prenehanju predelave
primarnih svinčevih surovin ter popoln prehod na predelavo sekundarnih surovin. Tako so se
količine emisij žveplovega dioksida zmanjševale z 15 do 20 ton na dan leta 1978, na 7 do 10
ton na dan med leti 1978 in 1990, okoli 2 toni na dan med leti 1990 in 2000, ter okrog 1 tono
na dan po letu 2000 (Primerjalna študija onesnaženosti okolja v Zgornji Mežiški dolini med
stanji v letih 1989 in 2001, 2002).
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Graf 9: Letne emisije prahu in preračunana vsebnost svinca v prahu (za leto 1986 in
obdobje od 1991 do 2001)* 1 .

Vir: Petan, 2009; Primerjalna študija onesnaženosti okolja v Zgornji Mežiški dolini med stanji v letih 1989 in 2001, 2002

V grafu 9 so prikazane emisije prahu vsebnost svinca v prahu. Če se osredotočimo na stanje
po letu 1997 je razvidno bistveno zmanjšanje emisij prahu glede na pretekla leta.

*1 Po oceni odgovornih v Rudniku Mežica M.P.I., d.o.o. je v prahu približno 45 % svinca. Na
podlagi tega podatka smo izračunali količino svinca v emitiranem prahu za posamezna leta. S
končanjem primarne proizvodnje (rudarske dejavnosti) po letu 1990 vhodni material ne
vsebuje ostalih težkih kovin (As, Cd, Zn), zato smo pri izračunu upoštevali samo svinec (ustni
vir: M. Jug 2002) (Primerjalna študija onesnaženosti okolja v Zgornji Mežiški dolini med stanji v letih 1989 in
2001, 2002).
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Graf 10: Zmanjševanje emisij prahu iz MPI od leta 1978 do 1998.

Vir: Problem težkih kovin v Zgornji Mežiški dolini, 1999

V dvajsetih letih je MPI Žerjav uspelo zmanjšati količino prahu. Leta 1978 je ta znašala 72
ton/leto. Leta 1988 je znašala količina prahu 1,65 tone/leto, kar je za skoraj 98% manj kot
pred dvajsetimi leti.
Leta 1975 so prvič razvrščali kraje v posamezne razrede onesnaženosti ozračja. Vsa tri
naselja v Zgornji Mežiški dolini so bila v četrtem razredu, kar pomeni, da so imela kritično
onesnažen zrak (Špes, 1994).
Analize so pokazale, da ima Črna med vsemi naselji v Zgornji Mežiški dolini najbolj
onesnažen zrak. Kritične so predvsem imisije žveplovega dioksida pozimi, ko so trikrat do
petkrat večje kot poleti. Vzrok za takšno onesnaženje zraka v Črni je v tem, da Črna leži v
ozki in globoki dolini, ki je slabo prevetrena. Pogoste so tudi inverzije. K vsemu pripomore še
dolga kurilna sezona. Glavni vzrok gre iskati v tem, da je Črna v bližini Žerjava, ki je na
območju Zgornje Mežiške doline glavni vir emisij (Špes, 1994).
V Žerjavu so podobne razmere kot v Črni, vendar je razmerje med poletnimi in zimskimi
imisijami uravnoteženo. Povprečne imisije pozimi so dvakrat do trikrat večje kot poleti.
Mežica je drugo najbolj onesnaženo mesto v Zgornji Mežiški dolini. Razmerje med imisijami
pozimi in poleti je manjše kot v Črni. Vzrok temu je razširjena dolina, ki omogoča boljšo
izmenjavo zračnih gmot (Špes, 1994).
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Preglednica 5: Povprečne imisijske koncentracije žveplovega dioksida (μg/m3) v Črni,
Žerjavu in v Mežici, v obdobje 1977 do 2001.
Leto
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1988
1989
1990
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Črna
235
181
176
190
137
163
/
163
130
68
67
42
61
19
12
15
17
17

Žerjav Mežica
222
152
142
114
148
128
136
118
118
111
131
130
140
127
120
100
84
102
43
61
38
67
26
45
23
27
18
17
11
10
15
20
14
17
/
14

Vir: : podatki HMZ za obdobje 1977 – 1990; Petan, 2009

V letu 1977 so bile povprečne koncentracije žveplovega dioksida največje v Črni na
Koroškem, najmanjše so bile v Mežici. Koncentracije so se do leta 1985 postopoma
zmanjševale. Za obdobje 1986/1987 podatki niso na voljo. Od leta 1988 do leta 1990 so se
koncentracije drastično zmanjšale glede na leto 1977 in so bile kar nekajkrat nižje. Leta 1996
so bile koncentracije v Črni na Koroškem nekoliko višje kot v letu 1990, nato pa so začele v
vseh krajih upadati, vse do leta 1998, nato pa so do leta 2001 nihale, ponekod so malenkost
naraščale, ponekod so upadale. Povprečne letne emisijske koncentracije žveplovega dioksida
se v Črni, Žerjavu in Mežici se z leti zmanjšujejo in so danes bistveno manjše kot v sredini
devetdesetih let.
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Graf 11: Povprečne letne imisijske koncentracije žveplovega dioksida v Črni, Žerjavu in
Mežici v obdobju 1988 - 2001.

Vir: Primerjalna študija onesnaženosti okolja v Zgornji Mežiški dolini med stanji 1989 in 2001, 2002

Graf 12: Število dni s koncentracijo nad 125 μg/m3 žveplovega dioksida (SO2) v obdobju od
leta 1988 do leta 2000.

Vir: Primerjalna študija onesnaženosti okolja v Zgornji Mežiški dolini med stanji 1989 in 2001, 2002

Število dni s koncentracijo nad 125 μg/m3 žveplovega dioksida se je od sredine osemdesetih
let do konca devetdesetih zmanjševalo. Največ dni s koncentracijo nad 125 μg/m3 žveplovega
dioksida je bilo v Črni na Koroškem. Od leta 1993 naprej v Žerjavu in v Mežici ni bilo več
prekomernih koncentracij žveplovega dioksida.
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Preglednica 6: Imisijske koncentracije svinca v Zgornji Mežiški dolini (letne povprečne
vrednosti v µg/m3).
Leto
Črna - Rudarjevo
1972
37,0
1973
30,0
1974
20,5
1975
22,6
1976
22,4
/
/
1979
1,38
1980
1,74
1981
1,63
1982
1,93
1983
1,69
1984
1,55
1985
1,47
1986
1,1
1987
0,74
1988
0,64
1989
0,87
2007/2008
0,096

Žerjav
28
24
14,5
21,8
14,1
/
/
/
/
2,4
/
/
2,88
2,77
1,19
1,64
2,06
0,383

Mežica
23
21
11,9
6,1
11,7
/
2,75
1,37
1,12
/
/
1,22
1
0,79
0,84
1,04
0,08

Vir: Souvent, 1991; ARSO, 2008

Imisijske koncentracije svinca so bile najvišje v letih 1972 in 1973. Do leta 1976 so se
postopoma zmanjševale. Za leto 1977 in 1978 podatkov ni bilo na razpolago. Z letom 1979
so se imisijske koncentracije pričele skokovito zmanjševati. Od leta 1972 do leta 2008 so se
najbolj zmanjšale koncentracije svinca v Črni na Koroškem in sicer iz prvotnih 37 µg/m3 na
0,096 µg/m3, kar pomeni zmanjšanje za več kot 385 krat.
Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je v obdobju od meseca aprila do konec
meseca junija 2007 izvajala analize zraka v Zgornji Mežiški dolini glede svinca, arzena,
kadmija in niklja v zraku. Namen izvajanja analiz je bil ugotoviti dejansko onesnaženost
zunanjega zraka z delci PM10* 2 in težkimi kovinami na tem območju. Vzorčenje delcev PM10
je potekalo od konca meseca septembra 2007 do oktobra 2008 vsak dan, na treh merilnih
mestih (ARSO, 2008):
- v Mežici ob otroškem igrišču,
- v Žerjavu nasproti podjetja Tovarna akumulatorskih baterij (TAB) in podjetja Metalurgija
– Plastika – Inženiring (MPI) in
- v Rudarjevem, v Črni na Koroškem.

*2 PM10 = koncentracija nevarnih grobih delcev v zraku. Standarde za PM10 sestavljata dve mejni vrednosti in
sicer koncentracija 50 μg/m3 izmerjenih v 24 urah, ki ne sme biti presežena več kot 35 dni v koledarskem letu,
ter koncentracija 40 μg/m3 izmerjena v koledarskem letu, preseganje slednje mejne vrednosti ni dovoljeno
(Dnevnik. si, 2009).
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Karta 3: Lokacije meritev zraka v Zgornji Mežiški dolini.

Vir: ARSO, 2008

Iz dnevnih koncentracij delcev PM10 so po končanem merjenju kakovosti zraka izračunali
povprečno letno vrednost delcev PM10 za vsa tri merilna mesta (ARSO, 2008).
Preglednica 7: Povprečne koncentracije delcev PM10 v obdobju od 27.9.2007 do 1.10.2008 v
Zgornji Mežiški dolini.
Število preseganj mejne dnevne
vrednosti 50 μg/m3 delcev PM10

Mežica
Žerjav
Črna

letna
53
47
15

zima
51
44
15

poletje
2
3
0

Povprečna letna vrednost
[μg/m3]

letna
27
27
21

zima
39
38
27

delcev PM10

poletje
15
16
15

Vir: ARSO, 2008

V Preglednici 7 je za vsako merilno mesto podano število preseganj mejne dnevne
koncentracije delcev PM10. Po zakonodaji je predpisana dnevna mejna vrednost za delce PM10
50 μg/m3 in je lahko presežena 35 krat v enem letu (ARSO, 2008). V Mežici in Žerjavu je bila
ta mejna dnevna koncentracija presežena in sicer v Mežici 53 krat na leto, dvakrat poleti in 51
krat pozimi, v Žerjavu pa 47 krat in sicer trikrat poleti in 44 krat pozimi.
Na splošno velja, da je onesnaženost zraka po vsej Sloveniji večja pozimi kot poleti. Pozimi
so zaradi stabilnega prizemnega sloja ozračja pogoji za disperzijo in transport onesnaževanj v
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zraku slabši. Najmanjša je onesnaženost zraka poleti, ko si ti pogoji zaradi močnejšega
sončnega obsevanja boljši (ARSO, 2008).
Mejna letna vrednost PM10 po objavljenih podatkih ni bila presežena na nobeni od merilnih
lokacij.
Preglednica 8: Povprečne letne koncentracije štirih težkih kovin v delcih PM10 v Zgornji
Mežiški dolini v obdobju od 27.9.2007 do 1.10.2008* 3 .
Koncentracija
Težka Obdobje
kovina
Mežica
letna
0,0018
Arzen zimska
0,0025
poletna
0,0012
letna
0,0014
Kadmij zimska
0,0014
poletna
0,0014
letna
< 0,0033
Nikelj zimska
< 0,0033
poletna
< 0,0033
letna
0,08
Svinec zimska
0,1
poletna
0,06

Žerjav
0,01 (0,0047* 4 )
0,017 (0,0055* 5 )
0,004
0,0064
0,0035
0,0092
< 0,0033
0,004
< 0,0033
0,383
0,435
0,332

( μg/m3 )
Črna
0,0013
0,0017
0,001
0,0011
0,0012
0,001
< 0,0033
< 0,0033
< 0,0033
0,096
0,124
0,068

Ciljna letna
vrednost
Ljubljana
< 0,0007
0,006
0,0005
0,005
0,0052
0,02
0,0099
0,5

Vir: ARSO, 2008

Ciljna letna mejna vrednost je bila presežena na merilnem mestu v Žerjavu za težki kovini
kadmij in arzen. Za arzen mejna vrednost ne bi bila prekoračena, če bi izključili datum
17.10.2007. Kot vzrok za to je bil naveden ekstremen pojav, ki ga je nemogoče odkriti.
Razen kadmija v Žerjavu so koncentracije vseh kovin v zimskem obdobju višje od poletnih,
vzrok temu pa je slaba prevetrenost doline v zimskih mesecih. Povečane koncentracije
kadmija v Žerjavu se da povezati tudi s tem, da iz odlagališča mivke v Žerjavu prevažajo
mivko proti Mežici in s tem pride do večjega prašenja (ARSO, 2008).
Za primerjavo in lažjo predstavljivost so v tabeli še podatki za povprečne letne koncentracije
štirih težkih kovin v Ljubljani.

*3 Vsi podatki so bili podani v nanogramih na kubični meter (ng/m3). Zaradi lažje primerjave s podatki za prejšnja leta so
podatki pretvorjeni v mikrograme na kubični meter (μg/m3).

*4 Celoletno izračunano povprečje z izjemo rezultata dne 17.10.2007, ko je bila vrednost arzena ekstremno visoka (ARSO,
2009).

*5 Celoletno izračunano povprečje z izjemo rezultata dne 17.10.2007, ko je bila vrednost arzena ekstremno visoka (ARSO,
2009).
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5.2.

POVRŠINSKE VODE

Reka Meža izvira na nadmorski višini 1045 m na pobočju Olševe na državni meji z Avstrijo.
Voda tik ob izviru hitro ponikne v morensko gradivo in se ponovno pojavi na slovenski strani
(Slovenija pokrajine in ljudje, 1998).
V bližini Črne na Koroškem sprejme več pritokov: Koprivna, Topla, Repov potok, Helenski
potok in potok Bistra. V prvih 13 km toka ima Meža velik strmec. V gozdnatem pobočju si je
vrezala ozko dolino. Tok je poln brzic, tolmunov in rečnih teras. Od naselja Črna proti
Dravogradu, kjer se Meža izliva v reko Dravo, se strmec umiri, struga se razširi in vodni
pretok se poveča. Dolina reke Meže je vse do Poljane dokaj ozka. Od Poljane naprej se
pojavijo večje prodnate terase, na katerih so nastala naselja (Stopar, 2004).
Po klasifikaciji prirejeni za slovenske vodne razmere spada Meža med srednje velike
vodotoke in ima dokaj izenačen vodni pretok, januarja je 8,7 l/m3 in aprila 20,1 l/m3. V
poletnih mesecih pade več kot tretjina letnih padavin, vendar v struge odteče le desetina vse
vode (Slovenija pokrajine in ljudje, 1998).
Tok Meže od Olševe pa do Dravograda meri 43 km. Površina ozemlja, s katerega Meža s
svojimi pritoki odvaja vodo, je 566 km2. Večji del toka Meže (29 km) teče v nadmorskih
višinah med 573 m n. v. (Črna) in 362 m n. v. (Dravograd) (Stopar, 2004).
Graf 13: Podolžni profil reke Meže.

Avtor: Matjaž Stopar, 2004,
Vir: Koropedia, 2009

Meža ima mešani, snežno-dežni rečni režim (nivo-pluvialni). Primarni višek je pomladi (april,
maj), sekundarni pa jeseni (oktober, november). Primarni višek je posledica taljenja snega, ki
ga je v povirju Meže veliko. Peca, Raduha, Olševa in ostali višji predeli so letno po 200 do
250 dni prekriti z debelo snežno odejo, sekundarni višek pa je posledica jesenskega deževja.
Izjemoma se zgodi, da so jesenske padavine zelo izrazite in takrat prevlada jesenski višek
(jesen 1990). Nižka se pojavljata poleti (primarni) in pozimi (sekundarni). Vzrok za poletni
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nižek je suho in vroče poletje Zimski nižek je posledica mrzlih zim, ki onemogočajo taljenje
snega (Stopar, 2004).
Graf 14: Hidrogram (povprečni mesečni pretok v m3) reke Meže.

Avtor: Matjaž Stopar, 2004
Vir: Koropedia, 2009

Graf 15: Nivogram (povprečni mesečni vodostaj reke Meže).

Avtor: Matjaž Stopar, 2004,
Vir: Koropedia, 2009
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Od izvira reke Meže do Črne ni večjih onesnaževalcev, v Mežo odtekajo le posamezne
komunalne odplake manjših zaselkov. Leta 1975 je takratno Komunalno podjetje Prevalje v
Črni zgradilo čistilno napravo. Pomembno je dejstvo, da ta čistilna naprava ne sprejema
komunalnih vod iz novejših naselij - Rudarjevo. V Črni je od industrijskih obratov le
delavnica Tovarne akumulatorskih baterij, ki ima svojo čistilno napravo (Stopar, 2004).
V Žerjavu je Rudnik Mežica s svojima oddelkoma metalurgijo in plastiko, ter obrati Tovarne
akumulatorskih baterij (TAB). Od leta 1914 do leta 1979 je bilo stanje katastrofalno, saj je v
Mežo odtekal flotacijski mulj, ki je v Meži za dolgo časa pomoril vsakršno življenje. Podatek
o količini mulja je zelo visok, kar 150.000 ton mulja naj bi vsako leto priteklo v Mežo.
Vzorec vode na mestu iztoka odpadne vode v reko Mežo je vseboval kar 685,12 mg svinca v
litru vode. Med leti 1967 in 1969 je Meža v Žerjavu po pritoku Jazbine vsebovala kar 206 mg
svinca v enem litru vode. Do izliva v Dravo se je sicer ta vrednost zmanjšala za skoraj 200
krat, kljub temu pa je bila še zmeraj 1 krat višja od dovoljene. To zmanjšanje pripisujejo
predvsem procesom sedimentacije in dotoku čistih pritokov. Po letu 1979 so ta mulj začeli
odlagati v posebne sisteme v opuščene dele rudnika. Onesnaženost Meže je zelo upadla.
Danes imajo vsi obrati v Žerjavu čistilne naprave za nevtralizacijo kislin z lugi. Pomemben
podatek je tudi ta, da ima Meža v Žerjavu zelo nizek vodostaj. Glavni razlog je ta, da v Črni
odvzamejo vodo, ki je po podzemnih rovih speljana do podzemne hidroelektrarne v rudniku.
Na površje priteče Meža zopet na Prevaljah (Stopar, 2004).
V Mežici v reko pritekajo komunalne odplake (v zadnjem času zgrajena čistilna naprava za
komunalne odplake) in industrijske vode iz tovarne Cablex (Stopar, 2004).
Reka Meža je bila od leta 1989 do 1994 razvrščena v II. do III. kakovostni razred. Za to
obdobje so bile značilne obremenitve z odpadnimi komunalnimi vodami, katerih posledica so
bile visoke vrednosti bioloških potreb po kisiku, visoke vrednosti kemijskih potreb po kisiku
in prisotnost koncentracij spojin dušika. V obdobju do leta 1991 so se v vodi, predvsem v
suspendiranih snoveh, pojavljale težke kovine (kadmij, cink in svinec). Po letu 1995 so se
obremenitve reke Meže z odpadnimi snovmi iz komunalnih odpadnih vod še povečale in v
letu 1999 se je reka Meža nahajala v III., v posameznih obdobjih, predvsem poleti v času
nizkih vodostajev, pa tudi v IV. kakovostnem razredu (Lapajne et. al., 1999).
Onesnaženost sedimenta reke Meže s težkimi kovinami (kadmij, svinec in cink), je bila
posledica rudarsko metalurške dejavnosti. Zaradi visokih koncentracij svinca, cinka in
kadmija v sedimentu je bila reka Meža v času do leta 1986 do obdobja 1990 – 1992 ena izmed
najbolj onesnaženih vodotokov v Sloveniji. Leto 1986 je bilo začetno leto izvajanja programa
monitoringa kakovosti voda površinskih vodotokov v Sloveniji (Lapajne et. al., 1999).
Preglednica 9: Kakovostni razredi reke Meže.
Leto merjenja
1996
1997
1998
1999

Merilno
Podklanc
III
(II) - III
(II) - III
II – III

mesto
Otiški vrh
(II) - III
(II) - III
(II) - III
(II) - III

Vir: ARSO, 2004
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Preglednica 10: Koncentracija kadmija, cinka in svinca v sedimentu reke Meže (Otiški vrh);
zračno suh vzorec (mg/kg).
Kadmij
Cink
Svinec

1986
8,7
2700
970

1987
3,5
260
370

1988
12
2000
620

1989
/
/
/

1990
/
/
/

1991
<1
174
84

1992
<1
291
280

Vir: Problem težkih kovin v Zgornji Mežiški dolini, 1999

Koncentracije svinca, cinka in kadmija so se postopoma zmanjševale. Glavna vzroka temu sta
bila spremembe v rudarsko metalurški dejavnosti Zgornje Mežiške doline in dinamična
narava reke Meže (Lapajne et. al., 1999).
Visoke koncentracije težkih kovin (predvsem svinca, cinka in kadmija) so bile izmerjene tudi
v sedimentu Helenskega potoka, v Jazbinskem potoku in na zajemnem mestu reke Meže za
Šumcem. Povišane vsebnosti težkih kovin svinca, kadmija in cinka pa so bile izmerjene tudi
na nekaterih drugih zajemnih mestih pritokov reke Meže (Javorski potok in potok Šumc ter na
zajemnima mestoma reke Meže za Javorskim potokom in pred Žerjavom) (Primerjalna študija
onesnaženosti okolja v Zgornji Mežiški dolini med stanji v letih 1989 in 2001, 2002).
Karta 4: Vzorčne lokacije visokih koncentracij težkih kovin (svinca, cinka in kadmija) v
sedimentu reke Meže (1986 – 2005) in njenih pritokih (1999).

Legenda:

● vzorčne lokacije
Prirejeno po viru: ARSO, 2009; Primerjalna študija onesnaženosti okolja v Zgornji Mežiški dolini med stanji v letih 1989 in
2001, 2002
Avtor: Kladnik, Š., 2009
Merilo: 1: 124084

Glede na monitoring kakovosti površinskih vodotokov v Sloveniji, je spadala reka Meža do
leta 2002 v drugi ali tretji kakovostni razred. Ocena stanja za površinske vodotoke v letih
2002 – 2005 za reko Mežo na merilnih postajah Otiški vrh in Podklanc je, da je kemijsko
stanje vodotoka dobro (ARSO, 2004 – 2007).
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Preglednica 11: Kakovostni razredi reke Meže.
Leto merjenja
2000
2001
2002

Merilno
Podklanc
II – III
II – (III)
(II) - III

mesto
Otiški vrh
(II) - III
(II) - III
II - III

Vir: ARSO, 2004

V letu 2002 sta pričela veljati nova predpisa za oceno kemijskega stanja površinskih voda, in
sicer Uredba o kemijskem stanju površinskih voda in Pravilnik o monitoringu kemijskega
stanja površinskih voda.
Prvi program monitoringa kakovosti površinskih vodotokov, za katere je obvezno
ugotavljanje kemijskega stanja, v skladu z zahtevami Uredbe o kemijskem stanju površinskih
voda in Pravilnika o monitoringu kemijskega stanja površinskih voda, je bil izdelan za leto
2003.
Kemijsko stanje je poleg ekološkega stanja ena od obeh ocen stanja, s katerimi se bo v
prihodnje ocenjevalo stanje površinskih voda v skladu z Okvirno vodno direktivo. Kriteriji
za določanje ekološkega stanja površinskih voda v Sloveniji še niso predpisani (ARSO,
2004).
V Zgornji Mežiški dolini sta dve čistilni napravi in sicer prva v Črni na Koroškem, druga,
novejša, pa pri Mežici. Čistilna naprava v Črni je bila zgrajena leta 1973 v severnem delu, v
Mušeniku, kjer Meža vstopa v sotesko proti Žerjavu.
Na čistilni napravi Mežica se čistijo odpadne vode iz naselja Mežica in je klasična biološka
čistilna naprava s kontaminiranim pretokom skozi napravo, aerobno stabilizacijo blata in
nitrifikacijo (Čistilna naprava Mežica, 2009).
V letih 2004 in 2005 so bile v Meži izmerjene povišanje koncentracije težkih kovin v vodi,
kovine so bile suspendirane v sedimentih.
Preglednica 12: Normativi in smernice za umestitev vodotokov v kakovostne razrede po
vsebnosti kovin v rečnem sedimentu ter primer reke Meže na merilnih mestih Podklanc in
Otiški vrh.
Kovina
1.razred 2.razred
3.razred
Baker (mg/kg)
pod 40
40 – 100
100 – 340
Cink (mg/kg)
pod 200 200 – 1300 1300 – 4600
Kadmij (mg/kg)
pod 1
1 – 12
12 – 40
Krom (mg/kg)
pod 50
50 – 150
150 – 540
Nikelj (mg/kg)
pod 50
50 – 100
100 – 360
Svinec (mg/kg)
pod 50
50 – 120 120 – 1000
Živo srebro (mg/kg) pod 0,05 0,05 – 0,2
0,2 – 1,0
Vir: ARSO, 2006 - 2007

4.razred
nad 340
nad 4600
nad 40
nad 540
nad 360
nad 1000
nad 1,0

Merilno mesto 2004
Podklanc Otiški vrh
/
/
1700
1400
9,5
6,7
140
72
69
/
1100
580
/
/

Merilno mesto 2005
Podklanc Otiški vrh
/
76
1000
1400
4,9
7,3
79
170
/
130
360
740
0,07
0,14

Koncentracije težkih kovin v vodi, suspendirane v sedimentu, so predvsem koncentracije
svinca. Koncentracije so tako velike, da jih uvrstimo v tretji kakovostni razred, leta 2004 pa
so bile na merilni postaji v Podklancu izmerjene tako velike koncentracije svinca, da so
uvrščene v četrti kakovostni razred.
Velike so tudi koncentracije cinka. Koncentracije cinka uvrščamo v tretji kakovostni razred, z
izjemo leta 2005, ko so v Podklancu izmerili koncentracije, ki sovpadajo z drugim
kakovostnim razredom.
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Koncentracije kroma in niklja so leta 2005 na merilni postaji pri Otiškem vrhu spadale v tretji
kakovostni razred, drugače pa so v drugem kakovostnem razredu. Sodeč po teh rezultatih, je
reka Meža še vedno obremenjena s koncentracijami svinca v vodi, suspendiranih v sedimentu,
zanemarljive pa niso niti koncentracije cinka, kroma in niklja.
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5.3.

PRST

Metamorfne kamnine so na območju južno, jugovzhodno in jugozahodno od Črne na
Koroškem. Na teh kamninah so se razvile kisle rjave prsti, v višjih hribovitih delih ranker.
Ker kamninska osnova hitro prepereva, se je razvila debela plast peščenih prsti, ki vsebuje
malo glinastih delcev. Spiranje hranil pa povzroča zakisevanje.
Prst je plitva kjer so pobočja strmejša in na magmatskih kameninah. V višjih legah se
ponekod pojavi ranker (npr. Zgornja Koprivna). V Javorju je prisotna kisla rjava prst.
Na karbonatnih kamninah so se razvile rendzine in rjave prsti. Najbolj strma apneniška
pobočja so skalnata. Na pobočnem grušču, na triasnih dolomitih je nastala tanka plast alpske
črnice.
Na prodnatih nanosih v dolinah nad holocensko ravnico je nastala rjava prst, rendzina. Na
holocenskih terasah ob vodotokih so se razvile obrečne prsti, ki so ponekod oglejene zaradi
občasnih poplav (Slovenija pokrajina in ljudje, 1998).
Prst so specifična komponenta biosfere, ki delujejo kot naravni filter pri kroženju kemičnih
elementov skozi atmosfero, hidrosfero in biološki material. Elementi prehajajo na površino
tal, njihova nadaljnjo pa je odvisno od fizikalnih in kemičnih lastnosti prsti (Kugonič, Zupan,
1999). V bližini topilnic svinca in rudnih nahajališč vstopajo v večjih količinah v
prehranjevalno verigo svinec, kadmij in cink. Svinec je zaradi možne vključitve v
prehranjevalno verigo zelo nevaren za zdravje ljudi in živali, poleg tega je razpolovna doba
svinca med 740 in 5900 let, odvisno od tipa prsti, vodnega režima in vsebnosti organske
snovi (Kugonič, Zupan, 1999).
Zaradi dolgotrajnega usedanja težkih kovin na zemeljsko površje, so zlasti v okolici Žerjava v
prsti prisotne kritično visoke vrednosti svinca, cinka in kadmija. Akumulacija težkih kovin v
prsti okoli Žerjava in Mežice dosega kritične vrednosti (Plut, 204).
Glede na študije opravljene od sredine sedemdesetih do leta 1990 so bile opravljene številne
študije in skupna ugotovitev vseh je bila, da je okolje v Zgornji Mežiški dolini močno
onesnaženo s svincem in kadmijem, še posebej prst v bližini topilnice (cv: Kugonič, Zupan,
1999).
Glavna onesnaževalca prsti v Zgornji Mežiški dolini v devetdesetih letih prejšnjega stoletja
sta bila topilnica v Žerjavu in deponija odpadnih akumulatorjev na Glančniku pri Mežici. Po
izbruhu požara leta 1995 na neurejeni deponiji, so se znova pojavila vprašanja o
obremenjenosti vrtnih prsti in kmetijskih rastlin s težkimi kovinami (Grčman et. al., 1999).
Podatki opravljenih v pedoloških analizah in vsebnostih težkih kovin v prsteh v občinah
Mežica in Črna na Koroškem so zbrani v preglednicah 21, 22, 23, 24 in 25 v poglavju 10.
PRILOGE. Rezultati so primerjani z Uredbo o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla
(Ur. l. RS 68/96), ki določa mejne, opozorilne in kritične imisijske vrednosti snovi v tleh
(Kugonič, Zupan, 1999, str. 68). Po teh normativih je prst, kjer so kritične imisijske vrednosti
prekoračene, neprimerna za pridelavo rastlin, namenjenih prehrani ljudi in živali (Kugonič,
Zupan, 1999, str. 68).
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Preglednica 13: Mejne, opozorilne in kritične imisijske vrednosti snovi v prsti (Ur. l. RS
68/69).
Uradni list
RS 68/96

Vrednosti snovi v prsti
Mejna vrednost
Opozorilna vrednost
Kritična vrednost

Kadmij
1
2
12

Svinec
85
100
530

Cink
200
300
720

Vir: Grčman et. al., 1999

Karta 5: Lokacije opravljenih analiz in vsebnosti težkih kovin v travniških prsteh v občinah
Mežica in Črna na Koroškem.

Legenda:

● vzorčne lokacije opravljenih
analiz;
 območje oddaljenosti 2 km
od Žerjava;
 območje oddaljenosti 2,5 do
3 km od Žerjava;
 območje oddaljenosti do 4,5
km od Žerjava.
Prirejeno po viru: ARSO, 2009; Kugonič, Zupan, 1999.
Avtor: Kladnik, Š., 2009
Merilo: 1: 124084

Podobnost glede na povezavo, oddaljenost in onesnaženost prsti je znana že iz prejšnjih
raziskav (cv: Kugonič, Zupan, 1999).
Prsti v oddaljenosti do 2 km od Žerjava so močno onesnažena, vendar se z oddaljenostjo
onesnaženost manjša. Vsebnosti težkih kovin padajo z globino prsti. Izjema so le poplavna
območja ob reki Meži. Prsti na lokaciji Žerjava so onesnažena s svincem, cinkom in
kadmijem do globine 30 cm. Na lokaciji Štruc pa do globine 20 cm. Prsti na lokaciji Mrdavs
– Naveršnik in Matvoz so onesnažene do globine 5 cm (Kugonič, Zupan, 1999).
V radiju oddaljenosti 2,5 do 3 km je pet lokacij, in sicer: Lovska koča, Junčar, Bisternik in
Pristava. Prsti na teh lokacijah glede na slovenske normative ne označujemo kot onesnažene,
vendar pa vsebnosti svinca in kadmija presegajo imisijsko vrednost, kar opozarja na določeno
previdnost pri rabi prsti. Povsem neobremenjene s težkimi kovinami so prsti pri Dretniku
(Kugonič, Zupan, 1999).
V radiju oddaljenosti do 4,5 km, na lokaciji Podpeca, so prsti onesnažene s svincem do
globine 20 cm. V zgornjem sloju prsti, do globine 5 cm je zaznati onesnaženost s cinkom, ki
presega opozorilno vrednost in je blizu kritične vrednosti. Vzrok za onesnaženost v Podpeci
gre iskati v tem, da lokacija leži ob reki Meži ob starem plavžu, kjer so manjša ležišča
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svinčeve rude, ki so jo nekoč izkopavali. Na lokaciji Mihev, ki je sosednja lokaciji Podpeca,
vsebnosti svinca na globini 5 cm presegajo kritične imisijske vrednosti, sicer pa na tej lokaciji
vse vrednosti presegajo opozorilne vrednosti za vse elemente. Na lokaciji pri Obretanu so
presežene kritične imisijske vrednosti za svinec do globine 5 cm, v globljih plasteh pa
vrednosti padajo, vendar še presegajo opozorilne vrednosti. Vsebnosti kadmija presegajo
opozorilne vrednosti do globine 20 cm, na globini 30 cm pa so koncentracije normalne. Na
lokacijah Vernik in Ručnik prsti presegajo opozorilne imisijske vrednosti za svinec in kadmij,
na lokacijah Veselk in Hober (obe v občini Črna na Koroškem) pa so presežene vrednosti za
svinec (Kugonič, Zupan, 1999).
Od Žerjava najbolj oddaljeni točki sta travnika pri Vodovniku in Štrikerju. Prsti pri
Vodovniku presegajo opozorilne imisijske vrednosti za kadmij in cink do globine 5 cm, na
vseh globinah pa so presežene opozorilne vrednosti za svinec. Na lokaciji pri Štrikerju so prsti
onesnažene s svincem na globini 5 do 30 cm, na vseh izmerjenih globinah pa so prsti
onesnažene s kadmijem in cinkom. Na lokaciji pri Štrikerju je Meža v preteklosti pogosto
poplavljala, največje vrednosti so bile izmerjene v najglobljih plasteh, proti površini pa so se
vrednosti zmanjševale (Kugonič, Zupan, 1999)
Glede na te analize so najbolj onesnažene travniške prsti v okolici Žerjava, nizvodno ob reki
Meži in v bližini rudnih nahajališč. Najmanjše vsebnosti težkih kovin so bile izmerjene v
Javorju (Kugonič, Zupan, 1999).
Karta 6: Presežene kritične emisijske vrednosti kadmija, svinca in cinka v vrtnih prsteh na
vzorčnih lokacijah.

Legenda:

● kritične emisijske vrednosti kadmija;
● kritične emisijske vrednosti cinka;
● kritične emisijske vrednosti svinca.
Prirejeno po viru: ARSO, 2009; Kugonič, Zupan, 1999.
Avtor: Kladnik, Š., 2009
Merilo: 1: 124084

V raziskavo vrtnih prsti je bilo vključenih osemnajst vrtov, ki so bili od Žerjava oddaljeni od
0,3 do 6 km. Glede na analize je vrtna prst na vseh lokacijah onesnažena. Na vrtovih v občini
Mežica so bile vsebnosti kadmija in svinca v povprečju nižje kot lokacije na območju Črne in
Žerjava. Kritična imisijska vrednost za kadmij pa je bila presežena v Žerjavu in v Mežici pri
nekdanjem samskem domu, ki je v bližini deponije Glančnik. Vsebnosti kadmija izmerjene na
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deponiji Glančnik so dosegale vrednost 23 mg/kg, kar pa je presegalo tudi najvišjo izmerjeno
vrednost v Žerjavu in pri Fajmutu, ki je bila 12,4 mg/kg. Na ostalih lokacijah v občini Črna na
Koroškem so bile vsebnosti kadmija nižje od prepisane kritične imisijske vrednosti (Kugonič,
Zupan, 1999).
Na vseh lokacijah so presežene tudi kritične imisijske vrednosti za svinec neodvisno od
oddaljenosti od Žerjava. Vsebnost svinca presega kritično vrednost v prsti tudi pri Rehtu, ki je
najbolj oddaljena lokacija od Žerjava. Najvišje vsebnosti svinca v vrtnih prsteh pa so bile
izmerjene v Žerjavu. Na lokaciji samski dom v Mežici so bile izmerjene najvišje vrednosti v
občini. Z imisijami onesnaženosti prsti se ta lokacija zelo približa najbolj onesnaženim vrtom
v Žerjavu (Kugonič, Zupan, 1999).
Vsebnost cinka v vrtnih prsteh presega kritično vrednost v Žerjavu na lokaciji Petre in v
Mežici na lokaciji pri samskem domu. Kritični vrednosti so blizu tudi vrednosti v vrtnih
prsteh na lokaciji Fajmut pri Žerjavu in v centru Črne na Koroškem (Kugonič, Zupan, 1999).
Glede na analize rezultatov, so vrtne prsti onesnažene na vseh lokacijah in zaradi tega so tudi
neprimerne za pridelavo hrane (Kugonič, Zupan, 1999).
Fotografija 3: Vzorčna lokacija samski dom, kjer je bil nekoč nasip jalovine Glančnik
(označen).

Vir: Mežica 1994, 1994
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Karta 7: Presežene kritične emisijske vrednosti svinca v gozdnih prsteh na vzorčnih lokacijah.

Legenda:

● kritične emisijske vrednosti svinca.
Prirejeno po viru: ARSO, 2009: Kugonič, Stropnik, 2002
Avtor: Kladnik, Š., 2009
Merilo: 1: 124084

O vsebnosti težkih kovin v gozdnih prsteh je malo podatkov. Visoke vsebnosti svinca v prsteh
so ugotovljene na območju Rudnika svinca in cinka Mežica, kjer so v globini 0 – 5 cm
določiti do 9500 mg Pb/kg, v globini 20 – 30 cm pa 100 mg Pb/kg (cv: Kugonič, Stropnik,
2002).
Težke kovine, še posebej svinec, se močno kopičijo v organskem horizontu, kar lahko vpliva
na oviranje mikroorganizmov, posledično tudi na upočasnjen razkroj organske snovi. V
zgornjih plasteh prsti je prisotno tudi zakisovanje prsti. Zakisovanje prsti je lahko posledica
odpadanja smrekovih iglic v smrekovih sestojih ali pa je lahko posledica kislega dežja. Kisla
reakcija prsti bistveno vpliva na povečano dostopnost težkih kovin ter povečan privzem težkih
kovin preko korenin drevja (Kugonič, Stropnik, 2002).
V gozdnih prsteh so na vseh lokacijah močno povečane vsebnosti svinca, kritične imisijske
vrednosti so presežene v organskem horizontu (+ - 0 cm). Vsebnosti težkih kovin se z globino
zmanjšujejo, na globini 0 – 5 cm in 5 – 20 cm so presežene opozorilne imisijske vrednosti, na
globini 20 – 30 cm pa so vsebnosti svinca na vseh lokacijah pod mejnimi imisijskimi
vrednostmi (Kugonič, Stropnik, 2002).
Kritična imisijska vrednost za kadmij ni prekoračena na nobeni od lokacij. Pri Šumahu je
presežena opozorilna imisijska vrednost na globini do 5 cm. Na vzročni lokaciji Kavšak je
presežena mejna imisijska vsebnost kadmija v organskem horizontu, na vseh ostalih globinah
so vsebnosti kadmija nižje. Na vzorčni lokaciji Onkraj je v organskem horizontu presežena
mejna vrednost kadmija, nato z globino vsebnosti padajo (Kugonič, Stropnik, 2002).
Kritična ter opozorilna imisijska vrednost za cink ni presežena na nobeni od vzorčnih lokacij.
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Aktualni podatki o imisjiskih vrednostih nevarnih snovi v prsteh so iz Raziskav o
onesnaženosti tal (prsti) v Sloveniji in sicer iz poročil za leto 2004, 2006 in 2007. Naročnik
raziskav je bilo Ministrstvo za okolje in prostor, izvajalec pa Oddelek za agronomijo in
Center za pedologijo in varstvo okolja na Biotehnični fakulteti v Ljubljani v sodelovanju z
zavodom za zdravstveno varstvo Maribor.
Preglednica 14: Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih
snovi v tleh (Ur. l. RS 68/96, str. 5774) in lokacije merjenja imisijskih vrednosti na območju
občine Črna na Koroškem.

Snov
Hg
Cd
Pb
Zn
Cu
Co
Ni
Cr

Vrednosti
mejna
0,8
1
85
200
6
20
50
100

(mg/kg suhih tal) Pristava
A*
opozorilna kritična
2
10
0,17
2
12
7,4
100
530
847
300
720
892
100
300
23
50
240
11,7
70
210
20,5
150
380
22,6

2004
B**
0,15
5,3
568
666
25
9,8
17,9
23,6

Lokacije
Podpeca
A*
0,4
9,7
2000
360
18
7
18
31

2007
B**
0,22
8,7
770
510
18
15
34
62

Žerjav
A*
0,12
2
290
170
22
16
37
46

2007
B**
0,13
1,4
120
150
23
18
40
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Vir: Raziskave onesnaženosti tal Slovenije, 2005 – 2008

Legenda:
*A – globina odvzema vzorca prsti 0 – 5 cm
**B – globina odvzema vzorca prsti 5 – 20 cm

Karta 8: Izmerjene opozorilne in kritične emisijske vrednosti kadmija, svinca in cinka v prsti
v občini Črna na Koroškem (2005 – 2008).

Legenda:

● opozorilne in kritične emisijske vrednosti kadmija;
● opozorilne in kritične emisijske vrednosti cinka;
● opozorilne in kritične emisijske vrednosti svinca.
Prirejeno po viru: ARSO, 2009; Raziskave onesnaženosti tal Slovenije, 2005 – 2008
Avtor: Kladnik, Š., 2009
Merilo: 1: 124084
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Mejne vrednosti so presegale imisije bakra (Cu) in sicer na vseh merilnih mestih ter kadmija
(Cd) na merilnem mestu v Žerjavu na globini prsti 5 do 20 cm.
Opozorilne vrednosti so presegale imisje kadmija (Cd) na merilnih mestih na Pristavi in v
Podpeci ter imisje svinca (Pb) na merilnem mestu Žerjav in imsije cinka (Zn) na merilnem
mestu v Podpeci, na vseh globinah in na Pristavi na globini od 5 do 20 cm.
Kritične vrednosti so presegale imisije svinca (Pb) na merilnih mestih na Pristavi in v Podpeci
na vseh globinah ter cinka (Zn) na merilnem mestu Pristava v globini od 0 do 5 cm. Na vseh
treh merilnih mestih so v večini presežene imisje svinca (Pb), cinka (Zn) in kadmija (Cd), v
manjši meri pa tudi imisije bakra (Cu).
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5.4.

GOZD

V gozdovih na območju Mežiške doline, ki je eno od najbolj gozdnatih območij v Sloveniji,
prednjači smreka, zastopana je še bukev, združba bukve in jelke, združba bukve in gabrovca,
rdeči bor, manj je jelk, kostanja in hrastov ter ruševja in drugega visokogorskega rastja.
Na silikatnih prsteh do višini 900 m večinoma uspeva kisloljuben bukov gozd, ki v hladnejših
lega prehaja v predalpski jelovo – bukov gozd. Bukev v različnih združbah prerašča velik del
površja. Gozdni pas se sklene s smrekovim gozdom. Najbolj strma apneniška pobočja so
skalnata in gola, vendar skalnata tla prehajajo navzdol v skalnato rušo. Ruševje in drugo
visokogorsko rastje pokriva manj kot odstotek vseh površin na tem območju, subalpsko
grmičevje z macesnom uspeva le na Peci.
Na rendzinah in rjavih prsteh na apnencu v nižjih prisojnih legah so bukovi gozdovi, v višjih
legah so smrekovi gozdovi. Macesen raste v višjih legah. Smreka na tem območju prevladuje,
saj zavzema skoraj polovico vsega gozdnega rastja. Zaradi slabega pomlajevanja in zaradi
objedanja divjadi, postaja jelka vse redkejša v nižjih prisojnih legah.
Gozdovi imajo na najvišjih strmih, skalnatih in slabo poraščenih pobočjih varovalni pomen,
zlasti na kanjonom reke Meže med Poleno in Črno, na severni strani Uršlje gore in Olševe ter
na južni strani Pece. Gorata območja so se začela pogozdovati. Dvignila se je tudi gozdna
meja, ki sega ponekod tudi do nadmorske višine 1900 m.
Precej gozdov je poškodovanih zaradi strupenih plinov iz topilnice v Žerjavu. Zaradi velikih
izpustov iz topilnice je v Žerjavu na bližnjih apnenčastih pobočjih gozd propadel. Plitva in
sušna tla so poraščali predvsem bor in drugi iglavci, ki so bili zaradi izpustov najbolj
prizadeti. Že v devetdesetih letih so se gola pobočja postopoma zaraščala. Travna ruša si je
opomogla. Začela so rasti manjša drevesa in redko grmovje (Slovenija pokrajina in ljudje,
1998).
Že leta 1961 so v okolici naselij v Zgornji Mežiški dolini ocenili, da je gozd poškodovan na
površini približno 1500 ha, od tega je bila ena desetina povsem uničenega. Dve leti kasneje,
1963, so se površine poškodovanega gozda še povečale in sicer na 2360 ha. Leta 1966 je bilo
okoli 2000 ha poškodovanih gozdov samo v okolici Žerjava (Šolar, 1977).
Poškodbe na gozdovih so se širile, leta 1970 je bilo v okolici Žerjava 2700 ha poškodovanih
gozdov, od tega 280 ha goličav (Špes, 1998). V sredini sedemdesetih let je prihajalo do
najmočnejših ožigov in gozdno drevje ni propadalo samo znotraj opredeljenega imisijskega
območja ampak se je širilo tako, da je bilo ob koncu sedemdesetih let že več kot 3200 ha
poškodovanih gozdov. Z novejšimi raziskavami so registrirali popisne točke z več kot 90%
poškodovanih gozdov na jugozahodnem obrobju Zgornje Mežiške doline, na pobočjih Olševe
in Smrekovca ter v okolici Mežice vse do meje z Avstrijo. Prav tako so v Spodnji Mežiški
dolini, zahodno od Raven na Koroškem našli točke z enako poškodovanimi gozdovi (Šolar,
1977).
Gozd je imel na pobočjih s plitvo prstjo varovalno funkcijo in propadanje gozda je sprožilo
degradacijo okolja (Špes, 1994).
Vzroki za propadanje gozdov so žveplov dioksid, večinoma kisla tla, reliefno neugodne
razmere za rast (strma pobočja, tanka prst) in ekstremne podnebne razmere (toplotna
inverzija, prevladujoče smeri vetra).
Dokazano je, da svinec in svinčev oksid v obliki prahu neposredno ne vplivata na zdravje
drevja. Možni so le posredni vplivi na liste kot ovira za dihanje. Zaprašenost ozračja deluje
kot reduktor svetlobe ter krepi inverzije in meglo (Šolar, 1977).
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V Mežiški dolini so karbonatne in silikatne kamnine. Karbonatne kamnine nevtralizirajo kisle
padavine. Silikatne kamnine so za takšno onesnaževanje dosti bolj občutljive, hitreje je
presežen naravni potencial in hitreje se poruši naravno ravnotežje (Špes, 1994).
Preglednica 15: Delež gozdov po stopnji poškodovanosti.
razred
I
II
III
IV
skupaj

Žerjav (1972)
ha
%
1400
51,9
650
24,1
370
13,7
280
10,3
2700
100

Vir: Šolar, 1997

Graf 16: Deleži poškodovanih gozdov v okolici Žerjava v letu 1972.

Vir: Šolar, 1977

Skupina na Gozdarskem inštitutu Slovenije je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja vzorčila
smrekove iglice na območju občin Črna na Koroškem in Mežica. Povod za raziskavo je bilo
preteklo močno obremenjevanje okolja z imisijami težkih kovin, prašnih delcev in žveplovega
dioksida v dokaj zaprti dolini, ki ga je povzročilo predvsem delovanje rudnika in topilnica
svinca (Kalan et. al., 1999).
Na izbranih vzorčnih mestih so vzorčili smrekove iglice z namenom, da v njih določijo
vsebnosti žvepla (S), dušika (N), svinca (Pb), kadmija (Cd) in cinka (Zn) (Kalan et. al.,
1999).
Vzorčna mesta so bila na trdnih karbonatnih kamninah, na apnencu, in na dolomitu. Na teh
vzorčnih mestih sta bili predvsem rendzina in pokarbonatna rjava prst.
Pet vzorčnih mest je na nekarbonatni matični podlagi, na njih so rankerji, distrična rjava prst
(Kalan et. al., 1999).
Vse vzorčne lokacije sodijo v potencialne bukove rastlinske združbe. Na večini vzorčnih
lokacij so smrekovi sestoji, ki so nastali zaradi pospeševanja rasti smreke v preteklosti. Ti
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antropogeno spremenjeni gozdovi so glede vrst in strukture osiromašeni, manj odporni proti
boleznim in škodljivcem ter raznim ujmam in onesnaženosti (Kalan et. al., 1999).
Preglednica 16: Delež vodotopnih težkih kovin (%), vezanih na površino smrekovih iglic (leto
1999).

Povprečje
Minimum
Maksimum

Cink (Zn)
0,18
0,01
1,02

Svinec (Pb)
0,85
0,08
3,48

Kadmij (Cd)
0,48
0,01
1,76

Vir: Kalan et.al., 1999

Ker v Sloveniji ni na voljo predpisa o mejnih, dovoljenih in kritičnih vsebnosti kovin v
rastlinskih tkivih, so podatke ovrednotili glede na podatke, ki so jih imeli na voljo iz popisa
stanja težkih kovin v iglicah in listju gozdnega drevja na ploskvah 16 x 16 km mreže v
Sloveniji, ki so jih izvedli leta 1995. Vsebnosti svinca, cinka in kadmija so primerjali z
območjem, v katerem se nahaja polovica izmerjenih vrednosti s ploskev 16 x 16 km mreže
(cv: Kalan et. al., 1999).
Preglednica 17: Vsebnost kovin v iglicah gozdnega drevja na 16 x 16 km mreži (leto 1999).
Kovina
Zn (mg/kg)
Pb (mg/kg)
Cd (mg/kg)

Povprečje
42
1,1
0,3

Minimum
21
0,3
< 0,1

Maksimum
135
6,9
1,1

Območje* 6
33 – 45
0,7 – 1,2
0,1 – 0,5

Vir: cv: Kalan et. al., 1999

*6 Območje, v katerem se nahaja polovica izmerjenih vrednosti za vzorce iglavcev iz popisa folinarnih vzorcev
za leto 1995.
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Karta 9: Lokacije, kjer so povečane vrednosti kadmija, svinca in cinka v smrekovih iglicah ter
preskrbljenost drevja z dušikom.

Legenda:

● povečane vrednosti kadmija;
● povečane vrednosti cinka;
● povečane vrednosti svinca;
● nezadostna preskrbljenost drevja z dušikom
● drevje najbolj preskrbljeno z dušikom
Prirejeno po viru: ARSO, 2009; Kalan et. al., 1999
Avtor: Kladnik, Š., 2009
Merilo: 1: 124084

Rezultati kažejo, da so vzorčna mesta, če jih primerjamo s stanjem 16 x 16 km mreže v
Sloveniji, bolj obremenjena s svincem in žveplom. Vsebnosti dušika so na večini mestih
zadostne, le na lokaciji Šumah in v manjši meri na lokacijah Matvoz, Kavšak in Mučevo pa
gre za nezadostno preskrbljenost drevja z dušikom. Glede na rezultate je drevje najbolj
preskrbljeno z dušikom na lokacijah Encij, Mrdavs, Orešnik in Fridrih (Kalan et. al., 1999).
Vsebnosti žvepla so v enoletnih iglicah in tekočem letniku smrekovih iglic povečane in se
nahajajo v tretjem skupnem razredu, kar pomeni, da rastejo v območju povečane imisije
žvepla (cv: Kalan et. al., 1999).
Razmerje dveh makrohranil, dušik / žveplo (N/S) je kazalec za uravnoteženost prehrane in je
za vse vzorčne lokacije ugoden, torej je nad 8 (cv: Kalan et. al., 1999).
Vsebnosti cinka in kadmija nekoliko presegajo povprečne vrednosti in so jih uvrstili med
srednje vrednosti po Knabeju, v tretji razred od petih. Te vrednosti so kazalec povečane
imisije cinka v gozdovih. Povečane vrednosti so bile na lokacijah Potočnik, Orešnik, Mučevo,
Ciganija, Mrdavs in Fridrih. Vsebnosti kadmija pa so bile povečane na lokacijah Encij,
Matvoz, Kavšak in Mučevo (Kalan et. al., 1999).
Med vsemi vzorčnimi lokacijami so s svincem najbolj obremenjene lokacija Orešnik, Pričnik
in vzorčna lokacija Potočnik (Kalan et. al., 1999).
Glede na te raziskave in analize, so prišli do ugotovitev, da vsebnosti svinca na vzorčnih
mestih v Zgornji Mežiški dolini padajo z nadmorsko višino. Na kontrolni lokaciji, ki se nahaja
na 1000 m nadmorske višine je bilo pričakovati čistejše okolje, vendar so v iglicah določili
največje vsebnosti cinka. Kot vzrok so navedli daljinski transport in/ali pridobivanje cinka v
preteklosti (Kalan et. al., 1999).
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Zgornja Mežiška dolina je, glede na te raziskave, relativno močno obremenjena s svincem,
povečane so tudi vsebnosti žvepla in cinka. To je posledica lokalne industrije, majhnih kurišč
in daljinskega zračnega transporta. Zaradi vzajemnega delovanja različnih škodljivih snovi in
naravnih delavnikov, so gozdovi v Zgornji Mežiški dolini podvrženi degradacijskim
procesom (Kalan et. al., 1999).
Po popisu zdravstvenega stanja gozdov v letu 2000 so bili med gozdne površine prizadete
zaradi emisij uvrščeni gozdovi Zgornje Mežiške doline. Najbolj so prizadeti gozdovi v okolici
Žerjava, kjer je bilo 651 ha gozdov uvrščenih v kategorijo razvrednotenih gozdov
(Regionalna zasnova prostorskega razvoja Koroške regije, 2009). Razvrednoten gozd je tisti
gozd, v katerem se zaradi negativnih zunanjih vplivov zmanjša gozdna rastnost ozirom
rodovitnost gozdnega zemljišča ali pa se drugače poslabšajo možnosti za uresničevanje
funkcij gozda (Zavod za gozdove Slovenije, 2009).
Največji delež poškodovanih gozdov na območju Žerjava in na okoliških pobočjih je vse do
800 m nadmorske višine. Poškodovan gozd na tem območju je posledica inverznih
temperaturnih obratov, vplivov emisij žveplovega dioksida in drugih plinov iz topilnice
(Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Mežica 2000 – 2009, 2001).
Podatki o poškodovanosti sestojev, ki zajemajo delež dreves s hujšo poškodbo po vrstah
poškodb, ne kažejo na poškodovanost drevja, vendar pa je pri vsem tem pomembno to, da po
kriterijih za poškodovanost ni mogoče zajeti poškodovanosti krošenj zaradi ožiga plina, le – ta
se kaže predvsem v porumenelosti iglic in slabi vitalnosti drevja (Gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Mežica 2000 – 2009, 2001).
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Karta 10: Območje poškodovanosti gozdov v Zgornji Mežiški dolini (2001 – 2009).

Vir: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec, 2009
Merilo: Karta ni v merilu

Na karti poškodovanosti gozdov sta označena ožje in širše območje poškodovanosti gozdov
na območju Zgornje Mežiške doline. Ožje območje je v velikosti 651 ha, širše območje pa v
velikosti 2070 ha (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec, 2009). Ožje
območje je predvsem v okolici Žerjava pa vse do Črne na Koroškem, kamor spada tudi tako
imenovana Dolina smrti.
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Graf 17: Delež dreves s hujšo poškodbo – po vrstah poškodbe.

Vir: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Mežica 2000 – 2009, 2001

Glede na podatke Zavoda za gozdove Slovenije je v gospodarskem razredu Žerjav 97,8%
nepoškodovanih gozdov, 1,9% gozdov ima poškodovano deblo in koreničnik, veje so
poškodovane pri 0,3% gozdov, osutost ni zaznana (Gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Mežica 2000 – 2009, 2001).
Graf 18: Površinski deleži kategorij ohranjenosti gozdov.

Vir: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Mežica 2000 – 2009, 2001

»Površinski deleži posameznih kategorij ohranjenosti gozdov kažejo, da gre v gospodarskem
razredu Žerjav za porušena razmerja v sestojih parametrov« (Gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Mežica 2000 – 2009, 2001, str. 139). Močno spremenjenih je 5 %
gozdov, spremenjenih pa 44% gozdov.
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Graf 19: Kakovost drevja - iglavci.

Vir: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Mežica 2000 – 2009, 2001

Kakovost iglavcev je v veliki večini dobra (85,7%). Slabe kakovosti iglavcev ni zaznati.
Majhen je tudi delež zadovoljive kakovosti.
Graf 20: Kakovost dreves – listavci.

Vir: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Mežica 2000 – 2009, 2001

Kakovost listavcev je v največji meri dobra (54,3%), zadovoljiva kakovost je pri 35,5%
listavcev, slabe kakovosti listavcev ni zaznati, prav dobra in odlična kakovost je pri 12,45
listavcev.
Stanje gozdov se v Zgornji Mežiški dolini v splošnem popravlja in opazni so znaki naravne
regeneracije (Regionalna zasnova prostorskega razvoja Koroške regije, 2009).
Danes se na gozdna območja vnašajo macesen in listavci, na močno degradiranih površinah
pa tudi vrste, ki so dobri talni melioratorji (jelša, vrba). Z uravnavanjem zmesi drevesnih vrst
se skuša čim bolj približati naravnemu stanju, iz gozda se postopoma odstranjujejo slabo
vitalna, poškodovana in manj kvalitetna drevesa (Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Mežica 2000 – 2009, 2001).
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Fotografija 4 in 5: Zaraščanje golih pobočij v okolici Žerjava.

Vir: Občina Črna na Koroškem, 2009
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6. PRIMERJAVA AKTUALNEGA
PRETEKLIH DESETLETJIH

STANJA

OKOLJA

Z

RAZMERAMI

V

Namen primerjave aktualnega stanja okolja s stanjem v preteklih desetletjih je ugotoviti ali se
stanje okolja danes izboljšuje, ali ostaja isto.

6.1.

PRIMERJAVA ONESNAŽENOSTI ZRAKA

Emisije prahu svinca v zraku so se v Zgornji Mežiški dolini pričele vidno zmanjševati, ko so
v Žerjavu opustili primarno predelavo svinčevih surovin.
Emisije žveplovega dioksida so leta 1976 znašale 5800 ton na leto. Leta 1990 po zaprtju
topilnice so se zmanjšale na 500 ton na leto (Špes, 1994). Leta 2001 so emisije znašale 196
ton na leto (Primerjalna študija onesnaženosti okolja v Zgornji Mežiški dolini med stanji 1989
in 2001, 2002).
Emisije prahu iz podjetja Metalurgija – Plastika – Inženiring (MPI) so leta 1978 znašale 72
ton na leto, po letu 1998 so znašale le še 1,65 tone na leto (Problem težkih kovin v Zgornji
Mežiški dolini, 1999). Po podatkih Petanove 2009, so bile letne emisije prahu po letu 2000,
do leta 2002, manj kot 2 toni na leto ter emisije svinca v prahu manj kot 0,5 tone na leto.
Preglednica 18: Primerjava povprečnih letnih koncentracij svinca v zraku* 7 .
Povprečne letne koncentracije svinca v zraku ( μg/m3 )
Leto
Črna
Žerjav
Mežica
1972
37
28
23
1973
30
24
21
1974
20,5
14,5
11,9
1975
22,6
21,8
6,1,
1976
22,4
14,1
11,7
1979
1,38
/
/
1980
1,74
/
2,75
1981
1,63
/
1,37
1982
1,93
2,4
1,12
1983
1,69
/
/
1984
1,55
/
/
1985
1,47
2,88
1,22
1986
1,1
2,77
1
1987
0,74
1,19
0,79
1988
0,64
1,64
0,84
1989
0,84
2,06
1,04
2007/2008
0,096
0,383
0,08
Vir: Souvent, 1991; ARSO, 2008

*7 Za lažjo primerjavo so originalni podatki iz tabele povprečne letne koncentracije svinca v Zgornji Mežiški dolini v
obdobju 27.9.2007 do 1.10.2008 (letna povprečja v ng /m3) pretvorjeni iz nanogramov na kubični meter (ng/m3) v
mikrograme na kubični meter (μg/m3).
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Povprečne letne koncentracije svinca v zraku so bile na začetku sedemdesetih let zelo visoke.
V Črni so bile najvišje, 37 μg/m3, v Žerjavu 28 μg/m3, v Mežici pa 23 μg/m3. Povprečne
koncentracije so po tem letu sicer padale, a do leta 1976 so bile še zelo visoke. Za leti 1977 in
1978 podatkov ni bilo na voljo, vendar so se povprečen koncentracije leta 1979 drastično
znižale. V Črni so bile 1,38 μg/m3. Po tem letu so povprečne letne koncentracije načeloma
padale. Med letoma 2007 - 2008 so znašale v Črni 0,096 μg/m3, v Žerjavu so bile najvišje in
so znašale 0,383 μg/m3, v Mežici pa 0,08 μg/m3. Ciljna vrednost za obdobje med letoma 2007
in 2008 je bila 0,5 μg/m3 in ni bila presežena.
Glede na ugotovljeno, so se povprečne letne koncentracije svinca močno znižale. Na primeru
Črne, od leta 1972 pa do leta 2007, torej v petintridesetih letih so se povprečne letne
koncentracije svinca zmanjšale za skoraj 390 krat.
Tudi povprečne letne koncentracije žveplovega dioksida se z leti zmanjšujejo.
Graf 21: Primerjava povprečnih letnih koncentracij žveplovega dioksida v Črni, Žerjavu in
Mežici leta 1977 in leta 2000.

Vir: podatki HMZ za obdobje 1977 – 1990; Petan, 2009

Najbolj so se zmanjšale imisijske koncentracije v Črni na Koroškem in sicer iz 235 μg/m3 na
17 μg/m3, kar pomeni, da so se zmanjšale skoraj za štirinajstkrat. Zmanjšale so se tudi
imisijske koncentracije žveplovega dioksida tudi v Žerjavu in v Mežici.
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6.2.

PRIMERJAVA ONESNAŽENOSTI POVRŠINSKIH VODA

Leto 1986 je bilo začetno leto izvajanja programa monitoringa kakovosti voda površinskih
vodotokov v Sloveniji. Od leta 1986 do leta 1990/1992 je bila reka Meža ena najbolj
onesnaženih rek v Sloveniji (Lapajne et. al., 1999). Od leta 1989 do leta 1994 je bila Meža v
drugem do tretjem kakovostnem razredu, v letu 1999 je bila v tretjem kakovostnem razredu, v
posameznih obdobjih pa celo v četrtem (Lapajne et. al., 1999).
V reko Mežo je od leta 1914 do leta 1979 odtekal flotacijski mulj. Na leto je odteklo v Mežo
okoli 150000 ton flotacijskega mulja. Ko je v Mežo odtekal flotacijski mulj, so v Žerjavu v
reki Meži izmerili 685,12 mg svinca v litru vode. Med leti 1967 in 1969 so v Meži na sotočju
z Jazbinskim potokom v Žerjavu izmerili 206 mg svinca v litru vode. Glede na normative in
smernice za umestitev vodotokov v kakovostne razrede po vsebnosti kovin v vodni suspenziji
sta prejšnja podatka v četrtem razredu (ARSO, 2005). Četrti razred po vsebnosti kovin v
vodni suspenziji pomeni:
a) Mejne vrednosti po uredbi – 0,1 mg Pb/l vode;
b) Mejne vrednosti dopolnjene s tujimi predpisi – nad 0,14 mg Pb/l vode (ARSO, 2005).
Ko je v Mežo odtekal flotacijski mulj je, glede na normative in smernice za umestitev
vodotokov v kakovostne razrede po vsebnosti kovin, iz leta 2003, vsebnost svinca kar skoraj
4900 krat presegla mejno vrednost.
Tudi v letu 2003 je bila Meža glede na vrednosti v vodi suspendiranih kovin v četrtem
razredu (ARSO, 2006)
Preglednica 19: Koncentracija težkih kovin - kadmija (Cd), cinka (Zn) in svinca (Pb) v
sedimentu reke Meže.
Koncentracija
težkih kovin
Kovina Enota
Cd
mg/kg
Zn
mg/kg
Pb
mg/kg

Otiški vrh
1986
8,7
2700
970

1987
3,5
260
370

1988
12
2000
620

1991
<1
174
84

1992
<1
291
280

Otiški vrh

Podklanc

2004
6,7
1400
580

2004
9,5
1700
1100

2005
7,3
1400
740

2005
4,9
1000
740

Vir: Problem težkih kovin v Zgornji Mežiški dolini, 1999; ARSO, 2006 – 2007

Koncentracije težkih kovin predvsem kadmija, svinca in cinka so v veliki količini še vedno
prisotne v sedimentu reke Meže. Najvišje so koncentracije svinca v rečnem sedimentu in
ponekod presegajo kritične meje četrtega razreda ( merilna postaja Podklanc v letu 2004).
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6.3.

VSEBNOST TEŽKIH KOVIN V PRSTI

V Zgornji Mežiški dolini je velik problem vsebnosti težkih kovin v prsteh (travniških,
gozdnih in vrtnih). Problematične so predvsem koncentracije težkih kovin svinca, cinka,
kadmija in ponekod bakra.
Vsebnosti svinca, cinka in kadmija ponekod močno presegajo dovoljene kritične vrednosti.
Glede na to, da je razpolovna doba svinca med 740 in 5900 let (Kugonič, Zupan, 1999) ter
razpolovna doba cinka med 70 in 510 let (Baćac, 2005) zaenkrat še ne moremo govoriti o
izboljšanju ali zmanjšanju vsebnosti teh dveh težkih kovin v tleh.
Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, iz letnega poročila o stanju zraka in tal,
ugotavljajo, da težke kovine v tleh (svinec, kadmij in cink) v Zgornji Mežiški dolini presegajo
kritične vrednosti (Lesjak – Tušek, 2008). V Poročilu Agencije Republike Slovenije za okolje
je Zavod za zdravstveno varstvo vzorčil mivko in pesek na odlagališču mivke in peska CPM –
Gradbeni materiali v Žerjavu v začetku meseca novembra leta 2008. Ugotovili so, da sta
koncentraciji kadmija in svinca zelo visoki: v pesku je 2100 μg/kg svinca, v mivki 1900 μg/kg
svinca. Na podlagi meritev in analiz niso mogli določiti dejanskega vira onesnaževanja.
(Lesjak – Tušek, 2008).
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6.4.

POŠKODOVANOST GOZDOV

Stanje gozdov se v Zgornji Mežiški dolini izboljšuje.
Glede na to, da je bilo leta 1963 v Zgornji Mežiški dolini kar 2360 ha poškodovanih gozdov
(Šolar, 1977), leta 1970 pa že 2700 ha, od tega 280 ha goličav (Špes, 1998), se danes stanje
izboljšuje. Najbolj so poškodovani gozdovi v okolici Žerjava, kjer je bilo leta 2000 kar 651 ha
razvrednotenih gozdov (Regionalna zasnova prostorskega razvoja Koroške regije, 2009).
Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije so v Zgornji Mežiški dolini še vedno najbolj
poškodovani gozdovi v okolici Žerjava in Črne na Koroškem. Manjša je poškodovanost izven
teh dveh območji.
Graf 22: Ciljna kakovost drevesnih vrst - iglavci.

Vir: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Mežica 2000 – 2009, 2001

Graf 23: Ciljna kakovost drevesnih vrst – listavci.

Vir: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Mežica 2000 – 2009, 2001
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»Za oceno zdravstvenega stanja dreves in oceno trendov poškodovanosti gozdov je kot merilo
uporabljena osutost krošenj, ki izraža delež manjkajočih iglic, listja v primerjavi z normalno
olistanim drevesom istega socialnega položaja, iste drevesne vrste in z enakega rastišča.«
(Mavsar, 2002, str. 108)
Osutost krošenj se ne da pripisati samo enemu vzroku, kot je na primer stopnja onesnaženosti
zraka ampak na drevo istočasno vpliva več dejavnikov.
Leta 2000 je bila povprečna osutost dreves v občinah Črna na Koroškem in Mežica 15,9%,
očitno poškodovanih pa je bilo 11,9% dreves. Iglavci so bili močneje prizadeti kot listavci,
kateri v povprečju niso bili poškodovani (Mavsar, 2002).
Primerjava stanja v letu 2000 s stanjem gozdov v obdobju 1991 – 1995 kaže, da se je stanje
nekoliko poslabšalo, v naslednjem obdobju 1995 – 2000 pa je prišlo do precejšnjega
izboljšanja (Mavsar, 2002).
V začetku devetdesetih let je bilo stanje gozdov v Zgornji Mežiški dolini precej slabše od
slovenskega povprečja. Leta 2000 pa sta bil kazalca povprečna osutost sestojev ter indeks
osutosti sestojev nižja kot je slovensko povprečje. Precej se je izboljšalo stanje listavcev,
razvoj iglavcev pa je podoben kot v povprečju za Slovenijo (Mavsar, 2002).
»Zdravstveno stanje gozdov v občinah Črna na Koroškem in Mežica se izboljšuje, kar kaže,
da so gozdni ekosistemi v tem območju v zadnjih letih izpostavljeni bistveno manjšim
okoljskim stresom kot so bili v preteklosti« (Mavsar, 2002, str. 111)
Preglednica 20: Povprečna osutost sestojev (%) na območju Zgornje Mežiške doline v
primerjavi s celotno Slovenijo.
Drevesna skupina
Vsa drevesa
Iglavci
Listavci

Leto
1991
1995
2000
1991
1995
2000
1991
1995
2000

Črna in Mežica
22,9
27,8
15,9
24,2
28,7
18,2
20,7
27,0
11,0

Slovenija
15,6
20,3
20,5
22,1
26,8
25,0
13,0
18,3
18,0

Vir: Mavsar, 2002
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6.5.

SANACIJSKI UKREPI, KI SO PRIPOMOGLI K IZBOLJŠANJU STANJA
OKOLJA NA OBMOČJU ZGORNJE MEŽIŠKE DOLINE

Na območju Rudnika Mežica je bilo izvedenih veliko sanacijskih ukrepov, eden izmed njih je
tudi ukinitev primarnega pridobivanja svinčeve rude. Prvi sanacijski ukrepi so se pričeli
izvajati že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja.
Nekateri sanacijski ukrepi:
- flotacijski mulj so že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja pričeli spuščati v
opuščene dele jame in s tem razbremenili reko Mežo;
- sanacije odlagališča metalurških odpadkov;
- razžvepljevalne naprave v Žerjavu;
- projekti podzemnih in nadzemnih odlagališč;
- asfaltiranje nekaterih makadamskih cest;
- preplastitev nekaterih cest;
- vzpostavitev monitoringa svinca v zraku ter izvajanje monitoringa;
- monitoring tal;
- osveščanje prebivalstva;
- posaditev trave na določenih površinah (predvsem tistih, ki so blizu otroških igrišč);
- pilotni poskus čiščenja površin onesnaženih s težkimi kovinami z oljno ogrščico v
Žerjavu;
- čiščenje utrjenih površin;
- zamenjava vrhnjega dela onesnažene prsti;
- adaptacije in pranje fasad hiš, ki so v najbolj onesnaženem območju, oziroma so bile
zgrajene iz materialov, ki so obremenjeni s svincem (Zavod za zdravstveno varstvo
Ravne na Koroškem, 2009; Primerjalna študija onesnaženosti okolja v Zgornji
Mežiški dolini med stanji v letih 1989 in 2001, 2002).
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7. ODNOS PREBIVALCEV ZGORNJE MEŽIŠKE DOLINE DO OKOLJA
Namen ankete je bil proučiti, kako prebivalci Zgornje Mežiške doline dojemajo stanje okolja
in ali so mnenja, da se je kakorkoli spremenilo.
Anketiranih je bilo 90 naključno izbranih prebivalcev, starejših od 18 let.

7.1.

PREDSTAVITEV ANKETIRANCEV

Sodelovalo je 90 naključno izbranih anketirancev, ki so starejši od 18 let. Med njimi je bilo 46
(51%) moških ter 44 (49%) žensk. Od tega je bilo 45% anketiranih prebivalcev Mežice, 33%
anketiranih prebivalcev Žerjava ter 22% anketiranih prebivalcev Črne na Koroškem.
Glede na starost so bili anketiranci razdeljeni v štiri skupine in sicer od 18–30 let, 31–45 let,
46–60 let ter nad 60 let.
Graf 24: Delež anketirancev glede na starost.

Največ anketirancev je bilo starih od 46 do 60 let in sicer 34%, najmanj pa anketirancev nad
60 let in sicer 15%.
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Graf 25: Izobrazba anketirancev.

Glede na izobrazbo so bili anketiranci razdeljeni v pet skupin. Največ anketirancev je imelo
srednješolsko izobrazbo in sicer kar 47%, 30% anketiranih je imelo poklicno izobrazbo, 12%
je imelo zaključeno osnovno šolo, 11% anketiranih pa je bilo visokošolsko izobraženih.
68% anketiranih je bilo zaposlenih, 24% upokojenih ter 8% dijakov, študentov ali
nezaposlenih. V bivšem Rudniku Mežica ali enem od podjetij, ki so danes v Žerjavu je
zaposlenih 23% anketirancev, v drugih podjetjih je zaposlenih 77% anketirancev. 40% vseh
anketiranih upokojencev je bilo nekoč zaposlenih v Rudniku Mežica.
Graf 26: Status anketirancev.

66

7.2.

PERCEPCIJA OKOLJSKIH PROBLEMOV

Graf 27: Zadovoljstvo s kakovostjo okolja.

Večina anketiranih (60%) je zadovoljna s kakovostjo okolja v katerem živijo, nezadovoljnih s
kakovostjo okolja v katerem živijo je 37% anketiranih. Zelo majhen pa je odstotek zelo
nezadovoljnih ter zelo zadovoljnih anketirancev.
Graf 28: Spremembe stanja okolja.

Kar 75% vseh vprašanih je bilo mnenja, da se je stanje okolja z leti izboljšalo. 23% vprašanih
je bilo mnenja, da stanje okolja ostaja nespremenjeno. 2% vprašanih menita, da se je stanje
okolja z leti poslabšalo.
Anketirani, ki so bili mnenja, da se je stanje okolja izboljšalo ali poslabšalo so svoje odgovore
dopolnili s tem, da so se opredelili, kdaj se je po njihovem mnenju stanje okolja začelo
izboljševati /slabšati ter kaj je bilo vzrok temu.
2% vprašanih, ki so menili, da se je stanje okolja poslabšalo, je navedlo, da se je le –to
poslabšalo po odprtju tovarne za predelavo akumulatorskih baterij in z zaprtjem Rudnika
Mežica. Kot vzrok poslabšanja stanja okolja so navedli predelavo akumulatorskih baterij in
neprimerno gospodarjenje z odpadki. Kot najbolj vidno poslabšanje okolja so navedli bolj
onesnažen zrak ter bolj onesnažene prsti.
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Anketirani, ki so se opredelili, da se je stanje okolja izboljšalo, so navajali, da je to povezano
z zapiranjem Rudnika Mežica. Časovno so to opredelili s časom pred približno desetimi,
petnajstimi ali dvajsetimi leti. Kot vzrok izboljšav so navajali nove filtrirne sisteme,
nevtralizacijske bazene in tehnologije v podjetjih Tovarna akumulatorskih baterij in
Metalurgija – Plastika - Inženiring, nove predpise glede varstva okolja, namestitev čistilnih
naprav, sanacijo odlagališč nevarnih odpadkov, izboljšane postopke v predelavi odpadnega
svinca, prenehanje obratovanja visoke peči za taljenje svinčeve rude ter prenehanje
obratovanja separacije, prenehanje kurjenja z lignitom, odvod odpadnih vod v opuščene rove
nekdanjega rudnika, pogozdovanje, večjo okoljsko osveščenost ter novo evropsko zakonodajo
na področju varstva okolja.
V anketi je bilo tudi vprašanje, kako dolgo že vprašani živijo v kraju za katerega so se
opredelili. Glede na to da je bilo kar 36% anketiranih preseljenih v kraj za katerega so se
opredelili je bilo od teh skoraj polovica nezadovoljnih ali zelo nezadovoljnih s stanjem okolja
v katerem živijo.
Izmed vseh anketirancev, ki so bili v starostni skupini od 18 do 30 let, torej najmlajša
generacija, jih je bilo kar 39% mnenja, da stanje okolja ostaja isto in da skozi desetletja ni
prišlo do kakršnih koli izboljšav stanja okolja.
Kar 26% vseh anketirancev (zaposlenih in upokojenih) je ali so bili zaposleni v nekdanjem
Rudniku Mežica, danes so zaposleni v enem od podjetij nekdanjega Rudnika Mežica.
Anketirani, ki so ali so bili zaposleni v Rudniku Mežica ali enem od njegovih nekdanjih
podjetij so se v veliki večini opredelili, da se je stanje okolja izboljšalo (83%), veliko manjši
delež je bil tistih, ki so se opredelili, da stanje okolja enako onesnaženo (17%).
Graf 29: Najbolj vidne izboljšave stanja okolja.

Kot najbolj vidne izboljšave okolja so vprašani navedli manj onesnažen zrak (61%), manj
onesnažene vode (51%), manj poškodovano vegetacijo (38%).
Najmanj vidne izboljšave stanja okolja so manj onesnažene prsti (7%).
Kljub temu, da so se anketirani opredelili kje so najbolj vidne izboljšave stanja okolja so kot
najbolj onesnaženo, oziroma najbolj problematično, navedli prst (82% vprašanih), zrak (36%
vprašanih), vegetacijo (25% vprašanih) ter vode (24% vprašanih).
Izobrazba ni imela vpliva pri tem, kaj so anketirani navajali kot najbolj ali najmanj
onesnaženo.
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Graf 30: Primerjava najbolj vidnih izboljšav stanj okolja ter današnje stanje onesnaženosti.

Kljub temu, da se je 61% vprašanih opredelilo, da je zrak manj onesnažen, še vedno 36%
vprašanih meni, da je zrak še danes najbolj onesnažen oziroma problematičen. Dobra polovica
vprašanih se je opredelila, da so vidne izboljšave v kakovosti površinskih vod, vendar je
skoraj četrtina vprašanih še vedno mnenja, da je kakovost površinskih vod problematična.
Enotni so bili vprašani le pri onesnaženosti prsti. Le 7% vprašanih je odgovorilo, da je prst
manj onesnažena, kar 82% vprašanih pa je prst navedlo kot najbolj problematično oziroma
najbolj onesnaženo.
Anketirani so bili mnenja, da je danes onesnažen zrak mogoče zaznati predvsem v Žerjavu
(odgovorilo 82% vprašanih), Črni na Koroškem (odgovorilo 59% vprašanih) ter v Mežici
(odgovorilo 32% vprašanih). Ne glede na to, iz katerega kraja so prihajali anketirani, so bili v
veliki večini mnenja, da je onesnažen zrak danes možno zaznati predvsem v Žerjavu, nekoliko
manj v Črni in najmanj v Mežici. Onesnažen zrak je po njihovem mnenju mogoče zaznati v
večjih naseljih v kurilni sezoni, v okolici industrijskih obratov in v celotni dolini kot posledica
prometa. Navajali so tudi, da se v Žerjavu še danes močno zazna vonj po žveplu. Nekaj
anketiranih onesnaženega zraka niti ne zazna.
Zaradi onesnaženega zraka ima zdravstvene težave 12% vprašanih, občasne zdravstvene
težave ima 32% vprašanih, brez zdravstvenih težav zaradi onesnaženega zraka je 57%
vprašanih. Nekaj vprašanih je poleg odgovora »Zaradi onesnaženega zraka nimam
zdravstvenih težav«, pripisala: »predvidevam« ali »ne še«.
Nekateri anketirani z
zdravstvenimi težavami zaradi onesnaženega zraka so omenjali izgubo zob.
Od vseh vprašanih, ki so odgovorili, da imajo zdravstvene težave je ali je bilo od teh v
Žerjavu zaposlenih 73%.
Anketirani so bili mnenja, da so prsti onesnažene s težkimi kovinami po večini prisotne v
Žerjavu in Črni na Koroškem in v nekaj manjšem deležu tudi v Mežici ter seveda v širši
okolici teh krajev. Po mnenju nekaterih anketirancev so prsti obremenjene s težkimi kovinami
prisotne po vsej dolini, še posebej problematične so v okolici večjih industrijskih obratov
(Žerjav, Rudarjevo), ob deponijah (Polena), odlagališčih odpadkov ter prometnicah. Glede na
postavljeno vprašanje je bilo pričakovati, da bodo anketirani prisotnost prsti onesnaženih s
težkimi kovinami locirali izven domačega kraja, pa temu ni bilo tako. Ne glede na to, kje so
anketirani živeli, so odgovorili, da so prsti onesnažene s težkimi kovinami pretežno v Žerjavu
ali v Črni, nekoliko manj pa v Mežici.
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Graf 31: Prisotnost prsti onesnaženih s težkimi kovinami.

Graf 32: Mnenja anketiranih ali prihaja, in kje, do ožigov vegetacije.

Kar 50% anketirancev je mnenja, da prihaja v Zgornji Mežiški dolini do slabšega prirasta
vegetacije. 34% vprašanih se glede tega vprašanja ni opredelilo, oziroma o tem ni vedelo
ničesar. 16% vprašanih je bilo mnenja, da v Zgornji Mežiški dolini ne prihaja do slabšega
prirasta vegetacije. 46% anketiranih je bilo tudi mnenja, da prihaja do ožigov vegetacije, in
sicer jih je od teh kar 68% menilo, da prihaja do ožigov vegetacije na vrtovih in v gozdu, 12%
jih je menilo, da prihaja do ožigov vegetacije le na vrtovih, 20% pa jih je bilo mnenja, da
prihaja do ožigov le v gozdu.
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8. ZAKLJUČEK
Zgornja Mežiška dolina je ena izmed najbolj degradiranih pokrajin v Sloveniji. V
diplomskem delu je aktualno stanje okolja primerjano z razmerami v preteklih desetletjih.
Namen diplomskega dela je primerjalna analiza stanja okolja v Zgornji Mežiški dolini glede
na pretekla desetletja ter ugotoviti kako prebivalci Zgornje Mežiške doline dojemajo in
sprejemajo svoje bivalno okolje in okoljske spremembe. Pri proučevanju je bil uporabljen
prilagojen in dopolnjen funkcijsko zasnovan regionalno-geografski metodološki pristop ter
socialnoekološke (socialnogeografske) metode.
Območje Zgornje Mežiške doline je vse od izvira reke Meže pod Olševo in do Poljane, kamor
so umeščena naselja Mežica, Žerjav in Črna na Koroškem. V hribovskem delu je značilna
poselitev v obliki samotnih kmetij, ki so bile v preteklosti, deloma pa tudi danes eksistenčno
vezane na gozd, kajti gozdnata pokrajina je bila osnova za obstoj samotnih kmetij. Rudarjenje
ter z njim povezane dejavnosti in industrija so imele največji vpliv na gibanje prebivalstva ter
na razvoj naselbinske strukture. Rudarjenje je preobrazilo nekdanje vasi in zaselke v rudarska
naselja.
Prav zaradi rudnega bogastva so na območju Zgornje Mežiške doline začeli v prostor posegati
zelo hitro. Dejavnosti kot okoljski pritiski so bile v preteklosti predvsem rudarstvo in
topilnica, fužinarstvo in gozdarstvo, danes pa sta to industrija in promet.
V preteklosti so bili glavni onesnaževalci okolja emisije žveplovih oksidov, svinec iz
topilnice in gospodinjstva z ogrevanjem stanovanj, le ti pa so bili locirani ravno v najožjem
delu doline.
Problematika obremenjevanja okolja Zgornje Mežiške doline s težkimi kovinami se je pričela
že v 16. stoletju. Prve raziskave onesnaženosti okolja s težkimi kovinami so bile opravljene v
sredini sedemdesetih let prejšnjega stoletja.
Na območju Zgornje Mežiške doline so pogostosti temperaturnih obrati in posledično
onesnaženost ozračja, kar je posledica lege Zgornje Mežiške doline na obrobju Celovške
kotline ter ozka in globoka dolina, ki ima zaprto in zatišno lego. Temperaturni obrati
onemogočajo disperzijo žveplovega dioksida v višje sloje atmosfere, ozka dolina z zatišno
lego ima majhno prostornino ozračja za sprejemanje dolinskih emisij. Dolina ima omejene
samočistilne sposobnosti in veliko nesorazmerje med emisijami in imisijami. Najpogostejše
so zahodne smeri vetra, ker se zrak steka po glavni in stranskih dolinah. Neugoden je dotok
zraka s severa.
V preteklosti je bil glavni onesnaževalec ozračja žveplov dioksid. Največ teh emisij je bilo v
sredini sedemdesetih let in njihove vrednosti so bile kritične. Nato so se s postopnim
opuščanjem proizvodnje svinca te emisije zmanjševale, vendar so bile še vedno močno
prekoračene. Zmanjševale so se tudi emisije prahu. Imisije žveplovega dioksida so bile v
preteklosti kritične pozimi, ko so bile trikrat do petkrat večje kot poleti. Postopno so se
zmanjševale tudi imisije svinca. Po letu 2000 so se izvajale meritve, s katerimi je moč
ugotoviti dejansko onesnaženost zraka z delci PM10 in težkimi kovinami. Glavne ugotovitve
teh analiz in raziskav, na nobeni od vzorčnih lokacij v Mežici, Črni in Žerjavu mejna letna
vrednost delcev PM10 ni bila presežena.
Reka Meža izvira na pobočju Olševe. Po klasifikaciji prirejeni za slovenske vodne razmere
spada med srednje velike vodotoke in ima dokaj izenačen vodni pretok. Tok Meže od izvira
do izliva v reko Dravo meri 43 km, površina ozemlja s katerega Meža s svojimi pritoki odvaja
vodo je 566 km2. Meža ima mešani, snežno – dežni rečni režim.
Od leta 1914 do leta 1979 je bilo stanje reke Meže katastrofalno. V reko je odtekal flotacijski
mulj, ki je v reki pomoril vsakršno življenje. Po letu 1979 so flotacijski mulj začeli odlagati v
posebne sisteme opuščenega rudnika in kakovost reke Meže se je vidno izboljšala. Meža je
bila od leta 1989 do 1994 razvrščena v II. do II. kakovostni razred, po letu 1995, pa so se
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obremenitve z odpadnimi snovmi iz komunalnih vod še povečale in Meža se je nahajala v III.,
v času nizkega vodostaja pa celo v IV. kakovostnem razredu. Zaradi vsebnosti težkih kovin
(svinca, cinka in kadmija) je bila Meža v času od začetnega leta izvajanja programa
monitoringa kakovosti površinskih vodotokov v Sloveniji (1986) pa do leta 1990 – 1992 ena
izmed najbolj onesnaženih vodotokov v Sloveniji. Koncentracije težkih kovin v sedimentu
reke Meže so se z leti počasi zmanjševale, glavna vzroka sta bila spremembe v rudarsko
metalurški dejavnosti in dinamična narava reke. Visoke koncentracije težkih kovin so bile
izmerjene tudi v sedimentu Helenskega potoka, v Jazbinskem potoku in na zajemnem mestu
reke Meže za Šumcem. Povišane vsebnosti težkih kovin so bile izmerjene tudi na nekaterih
drugih zajemnih mestih pritokov reke Meže (Javorski potok in potok Šumc ter na zajemnima
mestoma reke Meže za Javorskim potokom in pred Žerjavom). Danes je reka Meža še vedno
obremenjena s koncentracijami svinca v vodi, suspendiranih v sedimentu. Zanemarljive niso
niti koncentracije cinka, kroma in niklja.
Na območju Zgornje Mežiške doline najdemo kisle rjave prsti in ranker, ki so se razvile na
metamorfnih kamninah. Ker kamninska osnova hitro prepereva, se je razvila debelejša plast
peščenih prsti, ki vsebuje malo glinastih delcev. Spiranje hranil povzroča zakisevanje. Na
strmejših pobočjih in na magmatskih kamninah je prst plitvejša. Na karbonatnih kamninah so
se razvile rendzine in rjave prsti. Na triasnih dolomitih je nastala tanka plast alpske črnice. Na
prodnatih nanosih nad holocensko ravnico je nastala rjava prst, rendzina. Na holocenskih
terasah ob vodotokih so se razvile obrečne prsti.
Zaradi dolgotrajnega usedanja težkih kovin na zemeljsko površje, so zlasti v okolici Žerjava,
v prsti prisotne kritično visoke vrednosti svinca, cinka in kadmija. Akumulacija težkih kovin
v Zgornji Mežiški dolini ponekod dosega kritične vrednosti. V travniških prsteh se z
oddaljenostjo od Žerjava onesnaženost s težkimi kovinami zmanjšuje. V vrtnih prsteh so bile
vsebnosti težkih kovin v povprečju nižje v občini Mežica kot v občini Črna na Koroškem,
vendar so bile kritične emisijske vrednosti svinca v prsti na vseh vzorčnih lokacijah. V
gozdnih prsteh so bile na vseh lokacijah močno povečane vsebnosti svinca, vsebnost težkih
kovin se je z globino zmanjševala. Glede na raziskave onesnaženosti tal v Sloveniji 2005 –
2008 so na območju Zgornje Mežiške doline mejne vrednosti presegale imisije bakra.
Opozorilne vrednosti so presegale imisije kadmija. Kritične vrednosti so presegale imisije
svinca in cinka.
Območje Mežiške doline je eno od najbolj gozdnatih območij v Sloveniji. Prednjači smreka,
zastopana je bukev, združba bukve in jelke, združba bukve in gabrovca, rdeči bor, manj je
jelk, kostanja in hrastov. Precej gozdov v Zgornji Mežiški dolini je poškodovanih zaradi
strupenih plinov iz topilnice v Žerjavu. Zaradi nekdanjih velikih izpustov iz topilnice je v
Žerjavu in na bližnjih apnenčastih pobočjih gozd propadel. V devetdesetih letih prejšnjega
stoletja pa so se gola pobočja postopoma začela zaraščati, travna ruša si je opomogla in začelo
je rasti redko grmovje in manjša drevesa. Gozd je bil najbolj poškodovan v sedemdesetih
letih, ko je prihajalo do močnejših ožigov. Gozdno drevje ni propadalo samo znotraj
opredeljenega imisijskega območja, ampak se je širilo tako, da je bilo ob koncu sedemdesetih
let že več kot 3200 ha poškodovanih gozdov. Ker je imel gozd na pobočjih s plitvo prstjo
varovalno funkcijo je propadanje le – tega sprožilo degradacijo okolja. Vzroki za propadanje
gozdov so bili predvsem žveplov dioksid, kisla tla, reliefno neugodne rastiščne razmere ter
ekstremne podnebne razmere. Danes je največji delež poškodovanih gozdov na območju
Žerjava in na okoliških pobočjih vse do 800 m nadmorske višine zaradi inverznih
temperaturnih obratov, vplivov emisij žveplovega dioksida in drugih plinov iz topilnice. Ožje
območje poškodovanosti gozdov, predvsem v okolici Žerjava do Črne na Koroškem, kamor
spada tudi tako imenovana Dolina smrti, je v velikosti 651 ha. Širše območje je v velikosti
2070 ha. Danes se na gozdna območja vnašajo macesen in listavci, na močno degradiranih
površinah pa tudi vrste, ki so dobri talni melioratorji (jelša, vrba).
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Delovna hipoteza »Stanje okolja se ni izboljšalo v vseh proučevanih segmentih okolja« je
sprejeta. Občutno se je spremenila kakovost ozračja. Zmanjšale so se povprečne letne
koncentracije svinca, zelo so se zmanjšale tudi imisijske koncentracije in emisije žveplovega
dioksida.
Izboljšujejo se tudi stanje gozdne vegetacije. Razmere so se precej izboljšale s sanacijo in
zaprtjem rudnika. Slika gozdov je veliko boljša in obetavnejša kot nekoč. Opozoriti je treba,
da so gozdovi v okolici Žerjava in Črne na Koroškem še vedno poškodovani, vendar se stanje
izboljšuje.
Kakovost površinskih tokov je nekoliko boljša kot nekoč, vendar so koncentracije kadmija,
svinca in cinka v velikih količinah še vedno prisotne v sedimentu reke Meže.
Stanje prsti ostaja enako. Zaradi dolgih razpolovnih dob težkih kovin v prsteh le - te,
predvsem svinec, cink in kadmij, ponekod še vedno močno presegajo dovoljene kritične
vrednosti.
Tudi prebivalci Zgornje Mežiške doline v večini čutijo izboljšanje stanja okolja in s tem je
delno sprejeta delovna hipoteza »Prebivalci Zgornje Mežiške doline zaznavajo izboljšanje
stanja okolja«. Izboljšave pripisujejo predvsem izgradnji novih filtrirnih sistemov v podjetjih
Tovarna akumulatorskih baterij (TAB) in Metalurgija – Plastika – Inženiring (MPI), odvodu
odpadnih vod v opuščene rove rudnika, sanaciji odlagališč nevarnih odpadkov, spremembi
načina ogrevanja individualnih kurišč, ozaveščenosti ljudi ter predpisom in zahtevam na
področju varstva okolja. Najbolj vidna izboljšava stanja okolja po mnenju anketiranih
prebivalcev je manj onesnažen zrak, sledijo manj onesnažene površinske vode in manj
poškodovana vegetacija. Prsti pa so po njihovem mnenju še vedno močno onesnažene s
težkimi kovinami. Kljub temu, da prebivalci čutijo izboljšanje stanja okolja pa je po njihovem
mnenju poleg prsti še vedno onesnažen tudi zrak, površinske vode ter poškodovana
vegetacija.
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9. SUMMARY
The Upper Meža valley is one of the most degraded landscapes in Slovenia. In the diploma
work is the present state of environment compared with the circumstances in the past decades.
By the study an adapted and supplemented functionary designed regional geographical
methodological accession and social ecological (social geographical) methods were used.
The Upper Meža valley comprehends the region from the source of the Meža river under the
mountain Olševa to Poljana, in which the settlements Mežica, Žerjav and Črna na Koroškem
are ranged. The characteristic settlement in the highlands are the solitary farms, which were in
the past and partly still today bounded to the woods, for the woodland was the foundation for
their existence.
The mining and with it connected activities and industry had the greatest influence on the
inhabitant movements and on the development of the colonial structure. The mining
transformed former villages and hamlets into mining settlements.
Because of the richness of mine they started to encroach on the Upper Meža valley very
quickly. The environmentally pressured activities were above all mining and smelter,
ironworks and forestry, but nowadays these pressures are mostly connected with industry and
traffic.
In the past the main polluters of the environment were emissions of the sulphuretted oxide,
lead from the smelter and houses with the apartment warming, all of which were placed
precisely in the narrowest part of the valley.
The problems of the environmental burdening in the Upper Meža valley with the heavy
metals had already started in the 16th century. The first researches of the environmental
pollutions with the heavy metals were performed in the middle of 70s in the former century.
In the Upper Meža valley region there are often inversions of temperature that consecutively
causes air pollution, which is the consequence of Upper Meža valley position, on the margin
of the Klagenfurt basin and a narrow and deep valley that has a closed position. Inversions of
temperature make impossible to the dispersion of the sulphuretted dioxide to come into upper
classes of the atmosphere, a narrow valley has a small volume of the atmosphere for the
receiving valley emissions.
The valley has limited self - cleaning capacities and the huge disproportions between
emissions and immissions. The most frequent are the winds in the west, because the air
concourses upon the main and the secondary valleys. Disadvantageous is the affluence of the
air from north.
In the past, the main polluter of the atmosphere was sulphuretted dioxide. Most of these
emissions happened in the middle of 70s and their values were critical. Later were these
emissions reduced with giving gradually up lead production, but they still were exceeded.
Reduced were also dust emissions. Immissions sulphuretted dioxide were critical in winter
times, when they were twice or even tree times higher than at summer.
Gradually were reduced immissons of lead as well. After the year 2000 there were measures,
whit whome it is possible to establish the actual pollution of the air with the PM10 parts and
heavy metals.
The main ascertainments of these analysis and studies are that in sample locations in Mežica,
Črna and Žerjav the annual boundary value of the PM10 parts was not excessed.
The Meža river rises on the slope of Olševa. According to the classification of the Slovenian
water conditions it belongs to middle vast watercourse and has a rather equalized water flow.
The stream of Meža river, from the spring to the outfall into Drava river measures 43 km, the
surface of the territory, of which the Meža river with her affluent draws off water, is 566km2.
The river Meža has mixed, snow- rainy river regime.
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From 1914 until 1979, the condition of Meža river was catasrtophical, for a flotation slime
was flowing off into the river, which killed lives of all kinds in it. After the year 1979 they
started to lay the flotation slimes into special systems of the abandoned mine and the quality
of the river Meža visibly improved.
From 1989 until 1994 was Meža arranged into II. to II. quality class, however after the year
1995 the burdening with waste materials even increased and Meža was placed in III., in times
of the low water level even in the IV. quality class. Because containing heavy metals (lead,
zinc and cadmium) was Meža in time from the former implementation program of monitoring
quality of watercourses in Slovenia (1986) until 1990 – 1992 one of the most polluted
watercourse in Slovenia. The concentration of heavy metals in sediments of river Meža were
slowly reduced with years, and the main causes were modifications in the mine metallurgical activity and the dynamic nature of the river.
The high concentrations of heavy metals were also measured in the sediment of Helena brook,
in Jazbina brook and in the Meža behind brook Šumc. The increased containments of heavy
metals were also measured on some other parts of Meža’s affluents (Javorje brook and brook
Šumc and also on parts of river Meža behind Javorje brook and before Žerjav). Nowadays the
river Meža is still loaded with concentrations of lead in the water, suspended in the sediment.
Furthermore, negligible are not even the concentrations of zinc, chromium and nickel.
On the region of the upper Meža valley we are able to find sour brown soils and dystric
leptosol, which developed on metamorphosed crockery. Because of the crockery basis
weathers very quickly, a fatter stratum of sanded soil was developed, which contains small
amount of clayed parts. Rinse of the nutrition causes sour. On steeper slopes and on magma
crockery the mould is shallower.
On the region of the upper Meža valley we are able to find sour brown soils, which developed
on metamorphosed crockery. Because of the crockery basis weathers very quickly, a fatter
stratum of arenosol was developed, which contains small amount of clayed parts. Rinse of the
nutrition causes sour. On steeper slopes and on magma crockery the mould is shallower.
On the carboniferous crockery the brown soil was developed.
Because of lasting beaching of heavy metals on the surface of the earth, are presented
especially in Žerjav critically high values of lead, zinc and cadmium. The accumulation of
heavy metals in the Upper Meža valley on some parts reaches critical values.
In grassland soils with distance to Žerjav the pollution with heavy metals decreases.
In garden solils were the amounts of heavy metals in average lower in Mežica municipality
than in Črna na Koroškem municipality, but the emission values of lead in soil are critical on
all of the sample locations.
In forest soils on all locations the amounts of lead were very enlarged, the amounts of heavy
metals decreased with depth.
According to researches of the pollution of ground in Slovenia in 2005 – 2008 were on the
region of the Upper Meža valley the boundary values exceeded the immissions of the copper.
Warning values exceeded immissions cadmium, zinc and lead. The critical values exceeded
the immissions lead and zinc.
The region of Meža valley is one of the most wooded in Slovenia. The most common is pine
tree, there is beech, connection of beech and fir, red pine, furthermore there are less firs,
chestnut trees and oaks.
A lot of forests in the Upper Meža valley is damaged because of poison gases from the
smelter in Žerjav. Because of the past huge amounts of emissions from the smelter is in
Žerjav and nearby limestone slopes the forest decayed. In the 90s of the former century the
bleak slopes started to heal, a seldom shrubs and smaller trees started to grow.
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The forest was mostly damaged in the 70s, when it was coming to stronger arsons. The forest
trees didn’t decayed just within the determination immission region, it spread itself so that to
the end of 70s there was even more than 3200 damaged woods.
Because wood on the slopes with shallow soil had a protective function, the destruction of the
former released degradation of the region. The causes for the downfall of the woods were
mostly sulphuretted dioxide, sour grounds, relief disadvantageous growth circumstances and
extreme climatic conditions.
Nowadays the biggest share of the damaged woods is on the region of Žerjav and in the
surrounding slopes to the height of 800 m because of the inverse temperature, the emission
ascendancies of sulphuretted dioxide and other gases from the smelter.
The narrower region of the damaged woods, especially in surroundings of Žerjav up to Črna
na Koroškem, where is also so called Dolina smrti, surveys 651 ha.
Broader region surveys 2070 ha. Nowadays to these wooden regions larches and deciduous
trees have been transported, on more surfaces with more degradation also some species, such
as alder and willow.
The working hypothesis “The condition of the environment has not improved in all studied
segments” is adopted.
Perceptible progress is seen in the quality of the atmosphere. The average annual
concentrations of lead were reduced, as well as immissions concentrations and the emissions
of sulphuretted dioxide.
The conditions of forest vegetations are improving as well. Circumstances improved a great
deal with the sanitation and the mine closure.
The picture of woods is much better and promising as it was in the past. However, it must be
considered that the woods in surroundings of Žerjav and Črna na Koroškem are still
damaged, but the conditions are improving.
The quality of the surface streams is a bit better than it was before, but the concentrations of
cadmium, lead and zinc in great amounts still present in the sediment of the Meža river.
The condition of soil is still remaining the same. Because of long decomposition of heavy
metals in soils, especially lead, zinc and cadmium in some areas still exceed the permitted
critical values.
Moreover the inhabitants of the Upper Meža valley are mostly aware of the improving of the
environmental conditions and with that a working hypothesis is partly adopted “The
inhabitants of the Upper Meža valley are becoming aware of improving of the environmental
conditions”.
The merits of the improvements go to new filter systems in undertakings Tovarna
akumucijskih baterij (TAB) and Metalurgija – Plastika –Inženiring (MPI), drainages of the
wastewater in the abandoned galleries of mine, the sanitation of the dangerous wastes in
refuse dumps, changes in warming individual houses, awereness people and regulations and
demands on spheres of environmental protections.
On the basis of an opinion poll of the inhabitants the improvement is mostly felt in less
polluted air, which is followed by less polluted surface waters and less damaged vegetation.
Furthermore, in their belief soils are still very polluted with heavy metals. None the less,
though they are aware of the improvement of the environmental conditions they still belief,
that beside the soil, air is still polluted as well as the surface waters, and there is still damaged
vegetation.
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10. PRILOGE
Preglednica 21: Pedološke analize in vsebnosti težkih kovin v travniških tleh v občini Mežica
(mg/kg suhe prsti).
Lokacija
Uradni list
RS 68/96

Mejna vrednost
Opozorilna vrednost
Kritična vrednost
Globina 0 – 5 cm
Vodovnik
Globina 5 – 20 cm
Globina 20 – 30 cm
Globina 0 – 5 cm
Štriker
Globina 5 – 20 cm
Globina 20 – 30 cm
Globina 0 – 5 cm
Ručnik
Globina 5 – 20 cm
Globina 20 – 30 cm
Globina 0 – 5 cm
Obretan
Globina 5 – 20 cm
Globina 20 – 30 cm
Globina 0 – 5 cm
Junčar
Globina 5 – 20 cm
Globina 20 – 30 cm
Globina 0 – 5 cm
Ladinekov most Globina 5 – 20 cm
Globina 20 – 30 cm
Globina 0 – 5 cm
Lovska koča
Globina 5 – 20 cm
Mežica
Globina 20 – 30 cm

Kadmij
1
2
12
3,0
1,2
0,4
28,3
27,8
13,0
1,6
0,7
0,4
2,8
2,5
0,9
1,5
1,2
1,0
7,2
6,2
2,1
1,6
0,8
0,4

Svinec
85
100
530
145,8
116,3
106,0
313,8
1495,3
2677,7
366,7
142,1
77,9
609,5
372,3
113,8
160,5
134,5
109,4
2537,2
1775,5
392,3
233,8
117,1
29,5

Cink
200
300
720
643,5
241,2
98,8
1244,3
1178,2
1318,5
119,2
101,3
106,5
185,7
179,2
187,5
94,8
104,3
98,9
446,5
381,2
229,3
197,7
145,5
82,2

Vir: Grčman et. al., 1999
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Preglednica 22: Pedološke analize in vsebnosti težkih kovin v travniških tleh v občini Črna na
Koroškem (mg/kg suhe prsti)
Lokacija
Uradni list
RS 68/96

Črna – Vernik
Črna – Mihev
Črna – Bisernik
Žerjav
Mrdavs Navršnik
Podpeca
Pristava
Motvoz
Dretnik
Hober
Veselk

Mejna vrednost
Opozorilna vrednost
Kritična vrednost
Globina 0 – 5 cm
Globina 5 – 20 cm
Globina 20 – 30 cm
Globina 0 – 5 cm
Globina 5 – 20 cm
Globina 20 – 30 cm
Globina 0 – 5 cm
Globina 5 – 20 cm
Globina 20 – 30 cm
Globina 0 – 5 cm
Globina 5 – 20 cm
Globina 20 – 30 cm
Globina 0 – 5 cm
Globina 5 – 20 cm
Globina 20 – 30 cm
Globina 0 – 5 cm
Globina 5 – 20 cm
Globina 20 – 30 cm
Globina 0 – 5 cm
Globina 5 – 20 cm
Globina 20 – 30 cm
Globina 0 – 5 cm
Globina 5 – 20 cm
Globina 20 – 30 cm
Globina 0 – 5 cm
Globina 5 – 20 cm
Globina 20 – 30 cm
Globina 0 – 5 cm
Globina 5 – 20 cm
Globina 20 – 30 cm
Globina 0 – 5 cm
Globina 5 – 20 cm
Globina 20 – 30 cm

Kadmij
1
2
12
2,2
1,6
1,4
3,4
2,8
2,4
0,9
0,7
1,8
31,7
37,7
26,6
7,5
0,6
0,1
5,9
1,7
0,5
1,7
2,3
1,5
5,6
2,3
1,4
0,3
0,3
0,3
1,0
0,6
0,2
1,2
0,9
0,2

Svinec
85
100
530
332,7
323,8
224,5
533,5
477,0
168,2
73,6
66,3
88,2
5895,3
3608,3
2542,3
736,7
111,5
14,4
553,9
621,3
226,6
501,4
473,8
310,8
3335,2
405,8
420,0
43,5
48,3
54,5
104,9
86,9
28,8
171,3
98,4
42,1

Cink
200
300
720
461,5
362,2
371,7
478,8
463,8
417,2
189,2
188,2
176,0
1202,0
1180,0
937,8
518,5
95,3
17,1
661,8
605,0
289,5
256,5
337,3
272,7
257,0
158,3
143,6
98,6
102,1
99,9
139,7
125,6
81,3
154,8
159,5
113,4

Vir: Grčman et. al., 1999
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Preglednica 23: Pedološke analize in vsebnosti težkih kovin v vrtnih prsteh v občini Mežica
(mg/kg suhe prsti)
Lokacija
Uradni list
RS 68/96
Upravna zgradba
rudnika
Samski dom
OŠ Mežica
Ob Meži
Mrvovo
Ekonomija
Vivodovi travniki
Senčna vas
Reht

Mejna vrednost
Opozorilna vrednost
Kritična vrednost
Globina 0 – 20 cm

Kadmij
1
2
12
3,1

Svinec
85
100
530
1410

Cink
200
300
720
535

Globina 0 – 20 cm
Globina 0 – 20 cm
Globina 0 – 20 cm
Globina 0 – 20 cm
Globina 0 – 20 cm
Globina 0 – 20 cm
Globina 0 – 20 cm
Globina 0 – 20 cm

23,0
1,5
1,5
0,9
1,4
1,9
1,4
0,9

2830
898
1030
597
593
947
936
573

785
475
697
307
444
558
582
249

Vir: Grčman et. al., 1999

Preglednica 24: Pedološke analize in vsebnosti težkih kovin v vrtnih prsteh v občini Črna na
Koroškem (mg/kg suhe prsti).
Lokacija
Uradni list
RS 68/96
Žerjav – Petre
Žerjav – Fajmut
Mušenik – Obojnik
Mušenik – Haberman
Rudarjevo polje
Črna – Center
Črna - Štrucl
Lampreče
Pristava

Mejna vrednost
Opozorilna vrednost
Kritična vrednost
Globina 0 – 20 cm
Globina 0 – 20 cm
Globina 0 – 20 cm
Globina 0 – 20 cm
Globina 0 – 20 cm
Globina 0 – 20 cm
Globina 0 – 20 cm
Globina 0 – 20 cm
Globina 0 – 20 cm

Kadmij
1
2
12
5,1
12,4
1,4
2,5
1,3
5,9
1,3
1,3
4,9

Svinec
85
100
530
3350
4470
1190
1890
925
1950
897
734
1710

Cink
200
300
720
736
704
160
557
172
699
351
333
624

Vir: Grčman et. al., 1999
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Preglednica 25: Vsebnost težkih kovin v gozdnih prsteh v občini Črna na Koroškem in
Mežica (mg/kg suhe prsti).
Lokacija
Uradni list
RS 68/96

Kavšak

Šumah

Onkraj

Mejna vrednost
Opozorilna vrednost
Kritična vrednost
Globina + - 0
Globina 0 - 5
Globina 5 – 20
Globina 20 - 30
Globina + - 0
Globina 0 - 5
Globina 5 – 20
Globina 20 - 30
Globina + - 0
Globina 0 - 5
Globina 5 – 20
Globina 20 - 30

pHKCL
/
/
/
3,6
3,4
3,8
4,1
3,8
3,5
5,7
6,3
3,1
3,1
3,6
3,8

Kadmij
1
2
12
1,69
1,52
0,98
0,39
2,14
2,51
1,88
1,00
1,2
0,51
0,54
0,75

Svinec
85
100
530
2405
414
44,1
29,9
5373
1743
103
84,1
3803
1283
124
48,9

Cink
200
300
720
106,0
97,7
71,5
66,9
119
109
106
78,7
115
70,4
87,8
108

Vir: Kugonič, Stropnik, 2002
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Primer anketnega vprašalnika.
Anketa se nanaša na diplomsko delo z naslovom PRIMERJAVA AKTUALNEGA
STANJA OKOLJA V ZGORNJI MEŽIŠKI DOLINI Z RAZMERAMI V PRETEKLIH
DESETLETJIH.
Z analizo te ankete bi rada ugotovila, kako prebivalci Zgornje Mežiške doline dojemajo stanje
domačega okolja nekoč in danes.
Z vašimi iskrenimi odgovori mi boste v veliko pomoč pri izdelavi mojega diplomskega dela.
Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem!
Špela Kladnik

1) Spol
2) Starost: ________________let.
a) Moški.
b) Ženski.

3) Izobrazba:
a) Nedokončana osnovna šola.
b) Dokončana osnovna šola.
c) Poklicna šola.
d) Srednja šola.
e) Visokošolska izobrazba.

4) Status:
a)
b)
c)
d)

Dijak/študent.
Zaposlen.
Nezaposlen.
Upokojenec

5) Kje ste/ste bili zaposleni? (Odgovorite, če ste na prejšnje vprašanje obkrožili možnost
b ali d.)
_____________________________________________________________________
6) V katerem kraju živite?
a) Mežica.
b) Žerjav.
c) Črna na Koroškem.

7) Kako dolgo živite v tem kraju?
a) Od rojstva (celo življenje).
b) V ta kraj sem se preselil
pred_________leti.
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8) Kako ste zadovoljni s kakovostjo okoljem v katerem živite?
a)
b)
c)
d)

Zelo nezadovoljen.
Nezadovoljen.
Zadovoljen.
Zelo zadovoljen.

9) Ali menite, da se je stanje okolja z leti do danes kaj izboljšalo?
a) Stanje okolja se je izboljšalo. (če ste izbrali ta odgovor izpustite vprašanja 13, 14
in 15)
b) Stanje okolja se je poslabšalo. (če ste izbrali ta odgovor izpustite vprašanja 10, 11
in 12)
c) Stanje okolja ostaja isto. (če ste izbrali ta odgovor izpustite vprašanja 10, 11, 12,
13, 14 in 15)
10) Kdaj se je stanje okolja po vašem mnenju začelo izboljševati?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
11) Kaj je vzrok temu da se je stanje okolja izboljšalo oziroma kaj je pripomoglo k temu?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
12) Kje so po vašem mnenju danes najbolj vidne izboljšave stanja okolja? (možnih je več
odgovorov.)
a)
b)
c)
d)
e)

Manj onesnažen zrak.
Manj onesnažene vode.
Manj onesnažene prsti.
Manj poškodovana vegetacija.
Drugo_____________________________________________________________

13) Kdaj se je stanje okolja po vašem mnenju začelo slabšati?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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14) Kaj je vzrok temu da se je stanje okolja poslabšalo, oziroma kaj je pripomoglo k
temu?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
15) Kje je po vašem mnenju danes
najbolj vidno poslabšanje stanja
okolja? (možnih je več odgovorov.)
a)
b)
c)
d)
e)

Bolj onesnažen zrak.
Bolj onesnažene vode.
Bolj onesnažene prsti.
Bolj poškodovana vegetacija.
Drugo____________________
_________________________

16) Kaj je po vašem mnenju danes v
okolju v katerem živite najbolj
onesnaženo
oziroma
problematično? (možnih je več
odgovorov).
a)
b)
c)
d)
e)

Zrak.
Voda.
Prst.
Vegetacija.
Drugo____________________
_________________________

17) Kje v Zgornji Mežiški dolini je danes mogoče zaznati onesnažen zrak?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
18) Ali imate zaradi onesnaženega zraka kakršne koli težave?
a) Zaradi onesnaženega zraka imam zdravstvene težave.
b) Zaradi onesnaženega zraka nimam zdravstvenih težav.
c) Zaradi onesnaženega zraka imam občasne zdravstvene težave.

19) Kje v Zgornji Mežiški dolini je danes mogoče zaznati onesnažene prsti?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
20) Ali je po vašem mnenju prihaja do
slabšega prirasta vegetacije?
a) Da
b) Ne
c) Ne vem

21) Ali prihaja do kakršnih koli ožigov
vegetacije na vrtovih ali v
gozdovih?
a) Da
b) Ne
c) Ne vem
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22) Kje prihaja do ožigov vegetacije? (Odgovorite samo, če ste na prejšnjo vprašanje
odgovorili Da.)
a) Na vrtu.
b) V gozdovih.
c) Na vrtu in v gozdovih
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