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REGIONALNI POMEN KRAJINSKEGA PARKA ŠTURMOVCI
Izvleček:
V Šturmovcih je nadpovprečno bogata oaza že sicer pestrega sveta ob Dravi. Zato je bil del z
odlokom občine Ptuj že leta 1979 zaščiten kot Krajinski park Šturmovci. Od leta 2004 je
zavarovano območje še drugič zavarovano in priključeno evropskemu omrežju pomembnih
območij Natura 2000. Prostor med Ptujskim jezerom in Halozami, predvsem zaradi
neposeljenosti in dveh »ovir« v prostoru, predstavlja ozek prometni koridor, kjer se
predvideva gradnja daljnovoda in hitre ceste. Na drugi strani predstavlja krajinski park
Šturmovci srce večjega in širšega zaključenega regionalnega prostora, ki temelji na bogati
naravni dediščini prepletajoči se s specifičnim kulturnim izročilom. Pred posegi v prostor si je
potrebno začrtati dolgoročne cilje trajnostnega razvoja, ki jim s posameznimi potezami
vnašanja elementov v prostor ali spreminjanja razmerij in povezav med že obstoječimi, zlahka
sledimo. V diplomskem delu je opredeljen regionalni vpliv Krajinskega parka Šturmovci.
Najprej so s tradicionalnimi fizičnogeografskimi metodami, ki izhajajo iz delitve pokrajine na
fizične in družbeno geografske sestavine, razčlenjene osnovne poteze proučevanega prostora.
S socialnoekološkimi metodami, ki temeljijo na javnomnenjski raziskavi v naseljih okoli
zavarovanega območja, je v nadaljevanju proučeno poznavanje, odnos in pogled na razvojne
možnosti lokalnega prebivalstva, ki s svojim delovanjem v prostoru odločilno vpliva na
podobo krajine.
KLJUČNE BESEDE: varstvo okolja, Krajinski park Šturmovci, biotska pestrost,
kulturna dediščina, trajnostni razvoj

REGIONAL SIGNIFICANCE OF LANDSCAPE PARK ŠTURMOVCI
Abstract:
In Šturmovci there is an oasis that is rich with natural heritage above the average, although the
region by the river Drava is not poor at all. Therefore a part of landscape was protected with a
decree of the Ptuj Commune already in 1979. Since 2004 protected area has been protected
for the second time and joined to the European network of important areas Natura 2000. Due
to uninhabited landscape between lake Ptuj and Haloze landscape park Šturmovci represents
narrow traffic corridor, where building of high – speed road and power line is about to take
place. On the other hand landscape park Šturmovci represent the “core” of a wider rounded
regional space based on rich natural heritage interlaced with specific cultural tradition. Before
intervention in landscape it is necessary to define long term goals of sustainable development,
that are easily followed when wanting to input any new elements or just changing relation
between already existing. The regional influence of the landscape park Šturmovci is discussed
in the dissertation. Firstly basic features of examined landscape that come from dividing
landscape to physical and social factors are analyzed with traditional physical geographical
methods. With social - ecological methods that are based on public opinion knowledge,
attitude and future visions of local population that has decisive influence on portrait of the
landscape is analyzed later in the dissertation.
KEY WORDS: environmental geography, landscape park Šturmovci, sustainable
development, natural heritage, cultural tradition
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Regionalni pomen Krajinskega parka Šturmovci

1. UVOD
Krajinski park Šturmovci je od l. 1979 z odlokom takratne občine Ptuj zavarovano območje
pomembne biotske pestrosti ob stiku ravninskega Dravskega polja s gričevnatimi Halozami.
Z izgradnjo Ptujskega jezera leta 1977, ki predstavlja velik poseg v okolje, predvsem zaradi
potreb po vodi za hidroenergetsko centralo Formin, so se bistveno spremenile življenjske
razmere na Dravskem in Ptujskem polju. Le delček narave se je ohranil pod imenom
Krajinski park Šturmovci, nepravilno gospodarjenje z njim pa grozi, da bo še ta relikt
neokrnjene narave izginil iz zemljevida. Kljub temu, da krajinski park skriva velik zaklad
rastlinskega in živalskega sveta, je pomemben še zaradi nečesa drugega. Pred izgradnjo jeza,
so bili Šturmovci del vsakdanjika domačinov, saj so predstavljali ogromne kmetijske
površine. Ljudje, ki so živeli ob strugi reke Drave, so bili bolj navezani pa tudi odvisni od
narave. Običaji in navade ljudi, lahko rečemo tudi prilagoditve okolju, ki so se ob tem
razvijali, so jim dajali poseben pečat, lokalno identiteto, ki pa se je ob velikem posegu
človeka v prostor precej zabrisala. Čeprav se občini Markovci in Videm, različna društva in
posamezniki trudijo,da bi ta prostor oživeli, je do končnega uspeha še dolga pot.
V diplomskem delu imam namen opredeliti pomen in vlogo Šturmovcev za razvoj
gravitacijskega območja oziroma zaledja; to so občine Markovci, Videm in Ptuj. Hkrati je
pomembna umestitev v prostor njih samih, čeprav se mogoče v osnovi zdi to malce čudno.
Krajinski park Šturmovci (v nadaljevanju KP Šturmovci) je zaščiten kot krajinski park, hkrati
pa predstavlja zaščiteno območje Nature 2000. Trenutno morda zgleda, da se v samem parku
nič ne dogaja, a je skrbno načrtovanje zaščite naravne dediščine vzvod, ki tako stanje
vzdržuje. Mnogi si pod razvoj predstavljajo, da je na takšnem prostoru potrebno nekaj
zgraditi, ne zavedajoč se posledic takšnih dejanj. Tudi če gre za zaščitena območja, se
človeška »vsemogočnost« včasih ne ustavi. Narava se sama po sebi žal ne upira ali
zoperstavlja direktnim človeškim dejanjem.
V krajinskem parku ter okolici so v prihodnjih letih načrtovani posegi, ki bodo močno posegli
v prostor. Predvidena gradnja daljnovoda (Cirkovce – Pince) in hitre ceste Slovenska Bistrica
– Hajdina – Ormož) sta utemeljeni v prostorskih dokumentih dolgoročnega in srednjeročnega
načrtovanja v Republiki Sloveniji. Na tem območju se infrastruktura srečuje z redkimi,
posebnimi ter ogroženimi rastlinskimi in živalskimi vrstami, izjemno pestrim ekosistemom na
območju reke Drave. Skozi zgodovino so se na območju, ki je zelo povezano in odvisno od
vode oblikovali običaji, ki dajejo identiteto območju. Okoljske obremenitve lahko v kratkem
presežejo kritično mejo. Evropska unija v razvojnih perspektivah poskuša obnavljati in
varovati biotsko pestrost, k temu nagovarja svoje članice ter ostali svet. Lokalno prebivalstvo
na tem območju živi in deluje. V prepletanju včasih tudi izključujočih dejavnikov mora
izbrati optimalno pot.
Upoštevajoč dejavnike, ki so posledica današnjega stanja in v prihodnosti utegnejo
spreminjati podobo krajinskega parka Šturmovci ter okolice sem poskušal prispevati celostni
geografski pogled na razvoj območja. KP Šturmovci nisem vzel kot osrednji objekt
proučevanja. Na tem področju je bilo po mojem mnenju storjeno že dovolj, v smislu
splošnega raziskovanja geografije, etnologije, ornitologije, krajinske arhitekture ter nekaterih
drugih znanstvenih disciplin. Obstoječe vedenje kliče k temu, da je znanje ter izkušnje
potrebno povezati, zato so v diplomskem delu Šturmovci (krajinski park v ožjem delu)
osrednji, vzročni prostor oziroma jedro razvoja z vsemi svojimi omejitvami in potenciali.
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Cilji:
- Predstaviti okoljevarstveno problematiko konkretnih posegov v prostor na pomembnem
zavarovanem območju KP Šturmovci
- Osveščanje javnosti (tako splošne kot strokovne) o pomenu in zakladu, ki se bolj ali manj
»skriva« v Šturmovcih
- S pomočjo javnomnenjske raziskave ugotoviti poznavanje vsebin KP Šturmovci s strani
lokalnega prebivalstva ter ugotovitve primerjati z bližnjim Ptujem
- na podlagi podatkov iz zemljiškega katastra ugotoviti lastniško strukturo, namembnost in
velikost zemljišč v KP Šturmovci
- Ovrednotiti fizično in družbeno geografske dejavnike, ki vplivajo na podobo KP Šturmovci
obogateno z izročilom tradicionalnih običajev
Delovne hipoteze:
- obstoječe stanje v KP Šturmovci ima pozitivno tendenco ohranjanja biotske pestrosti
- veliki načrtovani posegi gradnje infrastrukture utegnejo uničujoče vplivati na preživetje in
ohranitev rastlinskih in živalskih vrst
- poznavanje vsebin KP Šturmovci s strani prebivalstva je dobro zaradi tega je velik delež
naklonjen zavarovanemu območju, nekoliko slabše pa je poznavanje na Ptuju, čeprav zaradi
bližine do bistvenih odstopanj ne bi smelo priti
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2. METODOLOGIJA
Okvir diplomskega dela predstavlja anketni vprašalnik in zbiranje podatkov iz zemljiškega
katastra kot produkt lastnega dela, pri čemer se je potrebno zahvaliti udeležencem tabora
Zoisovih štipendistov v Markovcih avgusta 2004 in 2005 ter vodji tabora, Stanku Žuncu, ki
vsako leto dokazuje, da je mladina sposobna narediti veliko več, kot si predstavljamo.
Pomembna literatura za izdelavo diplomskega dela je bila dokumentacija projekta Trajnostno
upravljanje območja reke Drave ter pravne podlage krajinskih parkov ter časovni pregled
razvoja naravovarstvene miselnosti v državi Jugoslaviji ter zdaj v Sloveniji. To je zelo dobro
predstavljeno v magistrskem delu Tine Mikuš z naslovom »Stanje in perspektive krajinskih
parkov v Sloveniji«. V zadnjem obdobju sta se s KP Šturmovci ukvarjali dve študentki
Oddelka za geografijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Barbara Lotrič se je v diplomskem
delu z naslovom »Pokrajinska presoja vpliva hitre ceste Hajdina – Ormož na Krajinski park
Šturmovci« posvetila študiji poteka trase hitre ceste ob robu zaščitenega območja, Nika
Razpotnik pa v diplomskem delu z naslovom »Okoljevarstveno navzkrižje habitatov ranljivih
vrst ptic in električnega daljnovodnega omrežja v Sloveniji« posega na občutljivo in
pomembno področje ogrožanja ptic. Obe deli predstavljata najnovejšo literaturo s tega
območja. Pristojne državne službe se trenutno ukvarjajo še z uradno verzijo presoje vplivov
na okolje za potek trase hitre ceste, ki predstavlja temelj predvidene gradnje. Lotričeva (2006)
navaja, da so je bila doslej izvedena le študija Društva za opazovanje in preučevanje ptic
Slovenije (DOPPS).
Usmeritve delu dajejo tudi iztočnice pogovorov z ljudmi, ki se trudijo za razvoj območja
Spodnjega Podravja; Francem Kekcem, županom občine Markovci, Borutom Štumbergerjem,
ornitologom ter naravovarstvenikom in Matjažem Gerlom, podjetnikom.
Kartografsko gradivo je bilo digitalizirano in obdelano s programoma Corel Draw in Adobe
Photoshop cs2, tabele pa so bile izdelane s programom Microsoft Office Excel.
Metodologija zahteva preučevanje v treh sklopih:
1. Sklop: splošne geografske poteze - funkcijsko vrednotenje
- Fizično in družbeno geografske poteze KP Šturmovci in bližnje okolice
- Varovanje narave in okolja; vrsta, oblika in vsebina zavarovanega območja,
vključenost v Naturo 2000, predstavitev KP Šturmovci in naravne dediščine območja,
zgodovine, pomena ter problematike parka, problemov upravljanja in financiranja KP
Šturmovci
- Prisotnost Ptujskega jezera, njegovih prednosti, slabosti ter priložnosti za prihodnost
(tudi že delno vključeno v anketo)
- Okoljska problematika gradnje načrtovane hitre ceste in daljnovoda na zavarovanem
območju KP
- Ohranjanje kulturne dediščine; tradicionalni običaji (košnja trave, pletenje "pušelcov",
pomen "fašenka", barna kot tradicionalno plovilo za prevoz oseb in blaga čez reko
Dravo,..) ter tradicionalnih jedi kar delno prehaja že v naslednji sklop
- Evropsko ekološko pomembno območje Natura 2000
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2. Analitični sklop diplomskega dela:
- odnos prebivalstva, ki je opredeljen v analizi anketnega vprašalnika: poznavanje
parka, odnos do njega, ter parka kot zaščitenega območja, ohranjanje tradicionalnih
običajev in priprave jedi, pogledi na prihodnost, soobstoj človeških del v pokrajini
- analiza podatkov pridobljenih iz zemljiškega katastra na občinah Markovci in Videm
3. Sklop:
- Je za razliko od prvih dveh bolj sintetičen in vključuje pretres vseh pomembnih
dejavnikov za načrtovanje sonaravnega razvoja območja, zavedajoč se okoljskih
omejitev. Potrebno je bilo upoštevati procese in aktivnosti, ki trenutno že potekajo, ter
dokumente, ki so temelj razvoja, nenazadnje a ne zadnje pa tudi želje in sposobnosti
lokalnega okolja.
2.1.

Uporabljeni metodološki pristop

Stvarni svet sestavlja množica prostorskih sistemov. Za boljše razumevanje in bolj učinkovito
raziskovanje se tudi v geografiji realnost poskuša simulirati s pomočjo bolj poenostavljenih
predstavitev, to je z uporabo modelov, ki vsebujejo ključne karakteristike, temeljne faktorje in
povezave. S pomočjo modelov poenostavljamo realnost ter želimo tudi napovedovati
prihodnje delovanje in spremembe v sistemu (Haggett, Robinson in drugi, cv: Plut, 2004).
Tudi poudarjena vloga človeka pri pokrajinskem preoblikovanju okolja se lahko raziskuje s
pomočjo različnih metodološko – teoretičnih modelov (Drozg, 1991, cv: Plut, 2004). Zgodnji,
geografsko deterministični modeli odnosa človek – narava so pretirano poudarjali
enostransko vlogo narave za delovanje človeške civilizacije, sedanji sodobni pa poskušajo
razmerje osvetliti iz različnih zornih kotov in rezultanto večdimenzionalnega medsebojnega
odnosa približati realnosti. Pospešeno izčrpavanje omejenih naravnih virov in pokrajinsko
degradacijski procesi so dodaten razlog za iskanje čim bolj učinkovitih geografskih
metodoloških prijemov, ki naj bi predstavljali enega od gradbenih elementov
interdisciplinarnega mozaika znanj in spoznanj, ki jih potrebujemo za iskanje sonaravne poti
preživetja in napredka človeštva (Winkelmann, 1998, cv: Plut, 2004).
V okviru tipa splošnih sinteznih modelov so se za proučevanje pokrajinske degradacije
izoblikovale različne osnovne metode (Plut, 2004). Te niso uporabljene zgolj v primerih
pokrajinske degradacije, ampak služijo proučevanju in raziskovanju odnosa človek –
pokrajina, odnosu med posameznimi elementi in dejavniki ter procesi in povezavami v
pokrajini:
- Fizičnogeografske
- Ekosistemske
- Pokrajinskoekeološke
- Socialnoekološke (socialnogeografske)
- Funkcijske regionalnogeografske
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Slika 1: Socialnoekološka shema ocene stanja in zaznave okolja

V diplomskem delu se prepletajo tradicionalne fizičnogeografske in socialnoekološke metode.
Prve izhajajo iz delitve pokrajine (okolja) v družbenogeografske in fizičnogeografske
vsebine, v ospredje pa postavljajo proučevanje pokrajinskih posledic posegov v posameznih
fizičnogeografskih sestavinah – v ozračju, vodi, reliefu, prsti in vegetaciji. Poudarjeno je
raziskovanje posledic človekovega posega v fizičnogeografske sestavine (Plut, 2004). V
prvem sklopu diplomskega dela je uporabljena ta metoda, ko gre za funkcijsko vrednotenje
bolj splošnih geografskih značilnosti in dejavnikov. Rezultati predstavljajo osnovno ali
bazično vedenje o prostoru, ki se nadaljuje oziroma nadgrajuje s socialnoekološkim
(socialnogeografskim) pristopom. Z analizo odgovorov anketnega vprašalnika dobimo
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podatke, ki omogočajo raziskovanje socialnogeografskih posledic posegov v prostor in
njihovega vrednotenja.
Okolje ima različne vplive na prebivalce, ki živijo v njem, vendar pa njegovo razumevanje in
zaznavanje ne ustreza povsem njegovemu stanju. Posebej, ko gre za degradirana okolja.
Odvisno je od stopnje naše pripravljenosti in sposobnosti zaznavanja in dojemanja okolja
(Plut, 2004). Tako pozitivnih kot negativnih posegov in obremenitev. Zaradi tega je mnenje
prebivalstva včasih zelo pomembno, tudi odločujoče, posebej pri posegih v prostor, kjer samo
aktivno sodeluje. Varovanje narave in okolja, spoštovanje zavarovanja in prispevanje k
splošni podobi pokrajine je precej odvisno od zavesti ljudi, pozitivno javno mnenje lahko
spodbudno vpliva na človeško razmišljanje ali obratno. Reševanje okoljske problematike je
sicer v Sloveniji in Evropski uniji jasno zastavljeno, a so na drugi strani za kršitelje preblage
kazni, hkrati pa zaradi razpršenosti onesnaževanja roka zakona mnoge sploh ne doseže. Na
področju krajinskih parkov v Sloveniji je to precej izrazito, ljudje pa s tem izgubljajo
zaupanje v varovanje ali drugače povedano, zaščita izgublja verodostojnost. Krajinski parki
na svoji stopnji varovanja spodbujajo človekovo soustvarjanje podobe pokrajine kar
argumentira uporabo socialnoekoloških metod.
V desetih dneh avgusta 2004 je bilo anketiranih 153 ljudi v neposredni bližini KP Šturmovci,
v naseljih Markovci, Nova vas pri Markovcih (občina Markovci) na levem ter v Zgornjem in
Spodnjem Šturmovcu (občina Videm) na desnem bregu reke Drave. V vzorec je bilo zajetih
16% prebivalstva območja in polovica vseh gospodinjstev. Na podlagi tega lahko podamo
precej realno sliko mnenja lokalnega prebivalstva. Opravili smo tudi 30 primerjalnih anket v
bližnjem Ptuju, kjer ne moremo govoriti o statistično zadovoljivem vzorcu, a nekatere
vzporednice oziroma razlike smo vendarle lahko naredili.
Anketirali smo več žensk (54%) kot moških (46%) kar pa je sicer zelo dober približek
realnemu razmerju med spoloma. Starostna lestvica je približno enakomerno zastopana. 30%
anketirancev je bilo mlajših od 35 let, 40% je bilo v starostnem razredu od 35 do 60 let,
ostalih 30% pa je predstavljalo starejše prebivalstvo. Kar 38% anketirancev je imelo
dokončano osnovno šolo ali manj - uradna državna statistika za obe občini za leto 2002
navaja podatek 42% in 46% (SURS, 2006). Ljudi, ki imajo končano vsaj šesto stopnjo
izobrazbe pa je bilo anketiranih manj kot 10% (po podatkih SURS za leto 2002 je teh okrog
5%).
Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz različnih sklopov. V prvem delu smo postavili nekaj
vprašanj zgolj zaradi statistične obdelave. V prvem delu smo »testirali« prebivalce, koliko
območje in vsebino KP Šturmovci sploh poznajo. Zanimalo nas je, kako pogosto krajinski
parki obiskujejo, kakšen je njihova percepcija in odnos do konkretnega zavarovanega
območja ter zavarovanih območij na splošno. Vprašanja o dejavnosti v KP Šturmovci so bila
naslovljena na lastnike zemljišč, postavili smo jim nekaj vprašanj v zvezi s starimi običaji.
Poskušali smo zbrati čim več predlogov, idej in mnenj o prihodnosti, kako gledajo na razvoj,
katere dejavnosti se jim zdi smotrno umestiti.
Pri statistični obdelavi anket in njihovi analizi sem izdvojil pomembnejša dejstva, ki sem jih
poskušal pojasniti ali bolj podrobno obdelati in pregledati z dodatno literaturo.
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3.

GEOGRAFSKE POTEZE - FUNKCIJSKO VREDNOTENJE

3.1.

Predstavitev krajinskega parka Šturmovci

KP Šturmovci se nahaja v severovzhodni Sloveniji, na Dravskem polju, ravninskem delu, ki
je skupaj s Ptujskim poljem na levem bregu Drave ukleščeno med gričevnate Slovenske
gorice na severu in Haloze na jugu. Najskrajnejši južni del polja se dotika haloškega roba, od
njega pa ga vseeno ločuje reka Dravinja, ki je južna meja krajinskega parka. Na severu je
edino izmed štirih stranic postavil človek, ko je zgradil cestno povezavo med naseljema
Markovci in Videm pri Ptuju (v nadaljevanju Videm), ki sta tudi središčna kraja istoimenskih
občin, ki si delita Šturmovce. Celotno ozemlje krajinskega parka v velikosti 215 ha spada v
občino Markovci. Občinska meja poteka tik ob zahodni meji zaščitenega območja, v občini
Videm pa sta obe naselji, Zgornji in Spodnji Šturmovci. Na zahodu meje parka predstavljata
Hajdinska in Turniška Studenčnica, na vzhodu reka Drava pod jezom.
Ime Šturmovci ali Šturmovec, kot ga imenujejo domačini, izvira iz nekdanjega nemškega
ledinskega imena »Sturmau« (der Sturm – vihar, die Aue – loka). Pravilni sta obe imeni.
Šturmovec je od leta 1979 takrat z odlokom občine Ptuj zavarovan kot krajinski park.
Oblast je to storila z namenom zaščite pestrega rastlinskega in živalskega sveta južno od
Ptujskega jezera, akumulacije, ki je bila zgrajena na reki Dravi leta 1977 za potrebe
hidroelektrarne Formin.
Zaton dejavnosti na Dravi se začne z izgradnjo prve hidroelektrarne na Dravi, leta 1918 je
začela delovati HE Fala. V naslednjih 60 letih počasi izgine splavarstvo, leta 1970 umaknejo
zadnji plavajoči mlin pri Markovcih, zadnji brod iz Šturmovskega otoka pa je v Markovce
prepeljal 19. avgusta 1977. Dandanes so dejavnosti na Dravi skoraj izključno povezane s
športom in turizmom. Gospodarsko prisotno je zgolj pridobivanje energije.
Tok reke Drave:
Karta 1: Tok reke Drave okrog leta 1900

Vir: Štumberger, 1993
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Karta 2 (levo) in 3: Tok reke Drave pred postavitvijo jeza, v sedemdesetih letih 20. st.

Vir: Štumberger, 1993

Vir: Štumberger, 1993

Karta 4: Tok reke Drave leta 1993

Vir: Štumberger, 1993

3.2.

Fizično geografske značilnosti Šturmovcev

3.2.1. Geološka podlaga in reliefne značilnosti
Po nastanku je to območje zelo mlado. Za nastanke Dravskega polja so važni trije geološki
procesi. Osrednje Alpe so se tu v terciarju ugreznile, udorino pa je zalilo morje s panonske
strani v dveh zatokih. Za nastanek Dravskega polja je izrednega pomena sinklinala, ki ga
preseka in je nadaljevanje Vitanjskega podolja (Podgoršek, 1982).
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Karta 5: Geološka podlaga na območju KP Šturmovci in v okolici

Današnje površje se je izoblikovalo v kvartarju. Močno ledeniška Drava je prinašala velike
količine fluvioglacialnega materiala in z njim na debelo prekrila sinklinalno udorino ter
ustvarila široko prodnato raven. Kasneje je večkrat spreminjala svojo strugo in postopoma
oblikovala sistem teras. Dravsko polje na območju Šturmovcev predstavlja fluvialni relief, ki
je nastal kot posledica delovanja Drave z njenimi pritoki. Vzdolž vodotokov potekajo
razmeroma intenzivni procesi rečnega transporta in akumulacije. Ti procesi potekajo povečini
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počasi, vendar predstavljajo latentno grožnjo, da se ob močnih padavinah spremenijo v
divjanje naravnih sil (Vidovič, 1998).
Aluvialna ravnica pod prvo dravsko teraso, kjer ležijo Šturmovci zavzema poleg poplavne
ravnice oziroma loke ob Dravi tudi pas logov in travnikov, ki se nahajajo nekoliko
odmaknjeni od reke. Za tem pasom pa se dviga prva diluvialna terasa in poteka vzporedno z
reko Dravo. Višina ježe znaša 7 – 8 metrov in je že v preteklosti omogočala varno naselitev
prebivalcev. Tu se nahaja vas Pobrežje, za katero se razprostira prodnata ravnina, danes
pretežno spremenjena v njivske površine.
Na Dravskem in Ptujskem polju ter holocenski ravnici prevladujejo nakloni med 00 in 20.
Izjema je ozka linija območja jež med terasami, kjer so lahko nakloni večji, vendar nimajo
vloge omejitvenega dejavnika za posege človeka v prostor. Večje naklone imajo območja v
Slovenskih goricah in Halozah, vendar v večini primerov ne prestavljajo omejitvenega
dejavnika za poselitev, obstajajo pa omejitve za določene oblike kmetijstva. Območje
Šturmovcev izkazuje naklone do 20. (Lotrič, 2006)
3.2.2. Klimatske značilnosti
Na klimatske značilnosti širšega Dravskega in Ptujskega polja vpliva lega na robu Panonske
nižine, dravska dolina z gričevnatim območjem v okolici ter sorazmerno velika oddaljenost
od morja. Na proučevanem območju je identificirano zmerno kontinentalno oziroma
subpanonsko podnebje, za katerega so značilna vroča podnebja (povprečna julijska
temperatura v obdobju 1961 - 1990 je okrog 200 C) in mrzle zime (povprečna januarska
temperatura v obdobju 1961 – 1990 je okrog -10 C).
V ravninskem delu je v hladnejšem delu leta pogosto prisotna megla, ki se pojavlja od jeseni
do zgodnje pomladi. V Mestnem vrhu nad Ptujem je bila po podatkih Statističnega urada
Republike Slovenije za preteklo 30 letno obdobje (1961 – 1990) megla prisotna povprečno
42.1 dni. Isti parameter na ravninskih Staršah kaže 65.9 dni v Pragerskem pa 37 dni. Razlika
med obema krajema se pojavi zaradi bližine reke Drave in zaradi tega je podatek iz Starš za
Šturmovce bolj merodajen.
Za padavinsko shemo so merodajne postaje na Ptuju, v Staršah, Cirkulanah in na Turškem
vrhu. Prvi dve ležita v ravninskem delu, slednja pa v gričevnatih Halozah. Povprečna količina
padavin je v ravninskem svetu znašala 970 mm, v Halozah pa 1050 mm. Odstopanja se
pojavijo v poletnih mesecih na račun poletnih neviht. Za Šturmovce ta podatek variira med
vrednostjo za ravninski ter gričevnat del (ocena avtorja).
3.2.3. Pedološke razmere
Prst v sistemu okolja deluje kot filter. Globina profila prsti (glede na kamnine, relief in
naklon) pa je eden bistvenih elementov njenih regeneracijskih in nevtralizacijskih
sposobnosti. Zelo plitve prsti imajo slabše sposobnosti, saj še niso uspele razviti vseh svojih
funkcij (Špes et al., 2002).
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Karta 6: Pedološke razmere na območju KP Šturmovci in v okolici

Glavno teraso Dravskega polja pokrivata dva prevladujoča tipa prsti: distrični ranker in
distrična rjava tla. Distrična rjava tla pokrivajo le manjše površine, rankerji pa večje. Čeprav
je slednji plitev, je njegova globina dokaj neenakomerna. Najplitvejši dosežejo komaj nekaj
nad 10 cm, globoka varianta pa dosega 30 cm in več (Stepančič, 1986). Lovrenčak (1994) je
za rankerje, nastale na silikatnih rečnih nanosih (produ ali pesku), zapisal, da jih je mogoče
obdelovati.
Distrična rjava tla zavzemajo velik del nižje ležečega Ptujskega polja. Zanje značilen je debel
humusni horizont, ki marsikje sega do 40 cm globoko. Še vedno jih skupaj z rankerji,
nastalimi na silikatnih prodnih nanosih, uvrščamo med plitka tla (Stepančič, 1986). Takšne
lastnosti prsti Dravskega in Ptujskega polja označujejo zmerne do majhne regeneracijske
sposobnosti (Lotrič, 2006).
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V spodnjem delu holocenske ravnice prevladujejo plitva obrečna tla, ki so v začetni razvojni
fazi. Plitev humusni horizont je zelo slabo razvit in hitro prehaja v peščeno podtalje. Slojevito
matično podlago tvori do 1 meter debela plast mivke, ki ji sledi v globino prodnata podlaga.
Plitva obrečna tla na peščeno prodnatem aluviju spadajo v 3. razred (Stepančič, 1986). V
zgornjem delu holocenske ravnice pa prevladujejo srednje globoka in globoka obrečna tla na
peščeno prodnatem aluviju, ki jih uvrščamo med prsti z zmernimi regeneracijskimi
sposobnostmi. Označuje jih dokaj debel sprsteninast horizont. Pojavljajo se tudi zelo plitva
oglejena obrečna tla na peščeno prodnatem aluviju. To so tla, zastopana na prvi dravski terasi,
ki so pod vplivom talne vode v spodnjem delu profila oglejena (Lotrič, 2006).
Na območju Šturmovcev prevladuje tip plitvih obrečnih prsti. Brez obsežnih melioracijskih
ukrepov so ta tla za kmetijstvo malo pomembna. S peščeno – ilovnato drobno grudičasto
teksturo in nevtralno pH reakcijo jih uvrščamo med prsti z majhno regeneracijsko in
nevtralizacijsko sposobnostjo (Lotrič, 2006).
3.3.

Splošne družbeno – geografske značilnosti

Občina Markovci se razprostira na ravninskem delu Ptujskega polja, predvsem na levem
bregu reke Drave. Na desnem bregu je le neposeljen KP Šturmovci. Občina šteje 3798 (Popis
prebivalstva…2002, 2006) prebivalcev, obsega 9 naselij (Borovci, Bukovci, Markovci, Nova
vas pri Markovcih, Prvenci, Stojnci, Sobetinci, Strelci in Zabovci), 1156 gospodinjstev ter
meri 32 km2.
Občina Videm leži na stiku ravninskega Dravskega polja ter gričevnatih vinorodnih Haloz,
kjer je tudi večina ozemlja. Njena površina je 80,2 km2, v njej živi 5283 prebivalcev (Popis
prebivalstva…2002, 2006) in je precej bolj redko naseljena kot občina Markovci. Največje
naselje v občini je kraj Videm po katerem se občina tudi imenuje. Je obmejna občina, v pasu
približno 10 km meji na Republiko Hrvaško.
Preglednica 1: Starostna struktura prebivalcev občin Markovci in Videm (Popis
prebivalstva 2002)
Občina skupaj 0-9 let 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69
Markovci
3798
363
537
520
673
531
413
422
9,6% 14,1% 13,7% 17,7% 14,0% 10,9% 11,1%
Videm
5283
502
750
803
858
864
526
474
9,5% 14,2% 15,2% 16,2% 16,4% 10,0% 9,0%

70-79
259
6,8%
394
7,5%

Povprečna
Indeks
80 in več
starost
staranja
80
40,8
98,4
2,1%
112
37,2
85
2,1%
Vir: SURS, 2006

Starostna struktura prebivalstva je v obeh občinah zelo podobna. Približno ena četrtina
prebivalstva je mlajših od 20 let, okrog 20 % pa je starejših od 60 let. Večino tvori delovno
aktivno prebivalstvo. Največji delež prebivalstva v občini Markovci tvori starostna skupina
od 30 – 39 let (17,7%), v sosednji občini pa je to eno kategorijo starejša skupina prebivalcev
(40 – 49 let – 16,4%). V nasprotju s to primerjavo je povprečna starost v občini na levem
bregu reke Drave za približno 2 in pol leti višja in v Markovcih presega 40 let (40,8 let). Prav
tako je v Markovcih višji indeks staranja (98,4) kot na Vidmu (85).
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Preglednica 2: Izobrazbena struktura prebivalcev občin Markovci in Videm (Popis
Prebivalstva…2002)

skupaj
Občina
Markovci
Videm

brez
izobrazbe
3188
17
0,5%
4408
23
0,5%

Osnovna
nepopolna OŠ

OŠ

222
1111
7,0% 34,8%
411
1582
9,3% 35,9%

Izobrazba
Srednja
Visoka
srednja poklicna strokovna višja dodiplomska podiplomska
skupaj
splošna
1666
1006
660
73
92
7
52,3%
31,6%
20,7% 2,3%
2,9%
0,2%
2186
1378
808 105
94
7
49,6%
31,3%
18,3% 2,4%
2,1%
0,2%
Vir: SURS, 2006

Izobrazbena struktura prebivalcev obeh občin je precej nizka, saj ima več kot 40% odstotkov
prebivalcev dokončanih osnovnošolsko izobrazbo ali manj. Približno polovica prebivalcev
ima srednjo poklicno, tehnično ali splošno izobrazbo. Več je teh, ki imajo dokončano
poklicno šolo (približno trije od petih v obeh občinah). Majhen delež prebivalstva (Markovci
5,4%, Videm 4,7%) pa ima uspešno zaključeno višje ali visokošolsko izobrazbo.
Preglednica 3: Število in delež zaposlenih ter brezposelnih oseb v občinah Markovci
in Videm (Popis prebivalstva…2002)
skupaj
Občina
Markovci

1830

Videm

2628

skupaj
zaposleni

zaposleni

1478
80,8%
2125
80,9%

1278
69,8%
1930
73,4%

samozaposleni
podjetniki kmetovalci
125
10,9%
108
7,4%

brezposelni

75

352
19,2%
87
503
19,1%
Vir: SURS, 2006

Nizka izobrazba pušča svoj pečat v zaposlitveni strukturi prebivalstva. Vsaki peti delovno
aktivni prebivalec je namreč brezposeln. V markovški občini dobri dve tretjini, v videmski
pa slabe tri četrtine je zaposlenih v večjih podjetjih. Nekoliko večji delež zaposlenih na
Vidmu se izraža kot večji delež samozaposlenih v Markovci (predvsem na račun
samostojni podjetnikov).
Obe občini spadata v večjo enoto, regijo Podravje. Zaradi podobnosti pri delitvi na manjše
enote, pa se vse bolj uporablja pojem Spodnje Podravje, ki po večini statističnih kazalcev
tvori gravitacijsko zaključeno celoto. V nadaljevanje je opisanih nekaj pomembnejših
družbeno – geografskih značilnosti Spodnjega Podravja.
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3.3.1. Razvojni problemi podeželskih naselij Spodnjega Podravja
Podeželska naselja Spodnjega Podravja se po letu 1991 pod vplivom razvoja mest, naraščanja
zaposlovanja v nekmetijskih dejavnostih, prestrukturiranja kmetijstva, nove lokalne
organiziranosti ter drugih procesov intenzivno spreminjajo (Korošec, 2005).
V tem prostoru so se izoblikovala razvojno diferencirana območja, znotraj katerih se krepijo
podeželska centralna naselja, ki postajajo »lokalna razvojna jedra«. Značilna je močna urbanizacija
obmestnih in centralnih ter drugih ravninskih naselij, ki ležijo ob pomembnih prometnicah,
mešana gospodarska zgradba naselij gričevnatega sveta ter skoraj popolna demografska in
gospodarska degradacija naselij, ki ležijo na območjih s težjimi pridelovalnimi možnostmi ali v
obmejnem prostoru (Korošec, 2005).
Med specifičnimi razvojnimi problemi Spodnjega Podravja izstopajo:
- strukturne in proizvodne spremembe v kmetijstvu
- raznolik gospodarski razvoj znotraj regije
- obmejnost
- zmanjševanje števila prebivalcev v območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko
pridelavo
- nova lokalna organiziranost
- močna suburbanizacija okolice Ptuja
- upadanje gospodarske moči obeh glavnih zaposlitvenih središč, Ptuja in Maribora
Močnejše spremembe je Spodnjemu Podravju prinesla nova lokalna organiziranost, ki je
okrepila funkcijski položaj centralnih naselij ter gospodarski razvoj celotnega podeželja,
vendar dokaj oslabila njegov regionalni položaj. Regija obsega 16 občin: Destrnik, Dornavo,
Gorišnico, Hajdino, Juršince, Kidričevo, Majšperk, Markovce, Podlehnik, MO Ptuj, Sv. Andraž,
Videm pri Ptuju, Trnovsko vas, Zavrč, Žetale in Ormož. Do leta 1995 sta bili v regiji le občini
Ptuj in Ormož. Leta 2002 je bilo v regiji 283 naselij: 203 v ptujski in 80 v ormoški upravni
enoti.
Razvojna problematika podeželskih naselij Spodnjega Podravja je v veliki meri posledica
splošnih družbenih sprememb v Sloveniji po letu 1991 in nedvomno tudi gospodarskega
preoblikovanja v Podravju. Mnoga obrobna in obmejna naselja se še nadalje praznijo,
obmestna pridobivajo urbano podobo, z novo lokalno organiziranostjo se utrjuje funkcijski
položaj centralnih naselij na lokalni ravni.
Sicer so splošne značilnosti Spodnjega Podravja naslednje (Korošec, 2005):
• nizka stopnja urbanizacije oziroma visok delež prebivalcev na podeželju, leta 2000 je v
podeželskih naseljih živelo več kot 75 % prebivalcev
• visok delež aktivnega kmečkega prebivalstva in velik pomen kmetijstva v zunanjem videzu
pokrajine, v podeželskih naseljih je bilo leta 2000 v poprečju več kot 16 % aktivnih
prebivalcev zaposlenih v kmetijstvu
• velike socialne, gospodarske in razvojne razlike med naravnimi enotami
• prepletanje gravitacijskih vplivov Ptuja, Ormoža, Maribora in sosednjih centralnih krajev
Rogatca, Lenarta in Ljutomera;
• obmejnost pretežnega dela Spodnjega Podravja.
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3.3.2. Gibanje števila prebivalcev
Podeželska naselja kažejo zelo neenakomeren prebivalstveni razvoj. V obdobju med letoma
1961 in 2000 je bil indeks rasti števila prebivalcev v obravnavani regiji 89. Najbolj se je
število prebivalcev zmanjšalo v haloških (indeks 68) in slovensko - goriških naseljih (indeks
84), kjer so slabše naravne možnosti za kmetovanje in bivanje ter visoka stopnja agrarne
prenaseljenosti spodbujali odseljevanje. Nizka rast prebivalstva je na Dravskem, Ptujskem
in Središkem polju (indeks 105).
Spreminjanje števila prebivalcev kaže nekatere skupne značilnosti, kot na primer naraščanje
števila prebivalcev v centralnih, obmestnih in nasploh ravninskih naseljih, kjer so razlike med
naselji tolikšne, da ni mogoče oblikovati splošnih zaključkov in posplošitev (Korošec, 2005).
V haloških centralnih naseljih je spreminjanje števila prebivalcev ugodnejše kot v ostalih
centralnih naseljih v Spodnjem Podravju. Med letoma 1961 in 2000 se je število
prebivalcev teh naselij povečalo za 16 %,. Delež v centralnih naseljih živečih prebivalcev
Dravskega in Ptujskega polja je ostal nespremenjen, in je bil tako leta 1961 kot leta 2000
26,6 %. v Halozah se je povečal za 7,1 % na 19,6 %.
Prebivalci se zaradi slabih bivalnih razmer in nepopolne infrastrukture selijo iz obrobnih
predelov v doline in središčna naselja, kar utrjuje njihov centralni in gospodarski položaj, saj
postajajo lokalna, poselitvena, upravna in tudi gospodarska središča.
Več območij z ugodnimi demografskimi gibanji je na Dravski ravnini. Gre za naselja v
obmestju Ptuja in na južnem robu ravnice, kamor se priseljujejo prebivalci Haloz (Videm pri
Ptuju, Pobrežje, Tržec in Lancova vas) in v okolici Cirkovc ter ob cesti Ptuj - Ormož.
Na osnovi vrednotenja spreminjanja števila prebivalcev v obdobju 1961 - 1991 in 1991 - 2000
ter naravnega in selitvenega gibanja v obdobju 1998-2000 so vsa naselja razvrščena v štiri
skupine (Korošec, 2005):
• naraščanje števila prebivalcev z izrazito ugodnimi demografskimi razmerami;
za to skupino je značilna rast števila prebivalcev po letu 1991, pozitiven naravni in selitveni
prirast ter ugodna izobrazbena sestava. Takšne značilnosti imajo pretežno ravninska in
obmestna naselja, naselja na južnem robu Dravskega polja, na severnem robu Ptujskega polja
ter na obronkih Slovenskih goric med Ptujem in Ormožem.);
• naraščanje ali stagnacija števila prebivalcev s trendi zmanjševanja v zadnjem obdobju;
• zmanjševanje ali stagnacija števila prebivalcev s trendi rasti v zadnjem obdobju (po letu
1991)
To so hitro razvijajoča se naselja z razmeroma ugodnim položajem ali naselja v bližini
centralnih krajev ter centralna naselja, v katerih se izboljšujeta gospodarska in funkcijska
zgradba (Kidričevo, Markovci, Velika Nedelja in Središče ob Dravi).
• zmanjševanje števila prebivalcev z izrazito neugodnimi demografskimi razmerami (od leta
1961naprej se število prebivalcev kontinuirano zmanjšuje)
Naselja imajo negativni naravni in selitveni prirast, nizko izobrazbeno raven ter veliko
starega prebivalstva. Največ takšnih naselij je v osrednjem in južnem delu Haloz ter v
osrednjem delu Slovenskih goric.
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3.3.3. Prebivalstvena sestava po dejavnostih in razvojne spremembe
V Spodnjem Podravju, kjer se je na podeželju dolgo zadržala klasična agrarna struktura in ga
je v drugi polovici 20. stoletja zaznamovalo zaposlovanje v industriji, se je močnejši proces
prestrukturiranja v terciarne dejavnosti uveljavil šele v zadnjih dvajsetih ali ponekod celo v
zadnjih desetih letih (Korošec, 2005).
Dejavnostna sestava prebivalcev se najmočneje spreminja v centralnih in v obmestnih naseljih.
Medtem ko je bilo leta 1991 v obeh tipih naselij okrog 28 % kmečkega in nekaj več kot 41 %
v neproizvodnih dejavnostih zaposlenega prebivalstva, je bilo v letu 2000 v obmestnih
naseljih v kmetijstvu aktivnih le še okrog 9 % prebivalcev, v centralnih naseljih 12.2 %, v
neproizvodnih dejavnostih pa v obeh tipih naselij dobra polovica zaposlenih (Korošec,
2005).
V skupino centralnih naselij z visokim deležem terciarnega prebivalstva uvrščamo tista, kjer
je bilo leta 2000 v neproizvodnih dejavnostih zaposlenih več kot 55 % aktivnih prebivalcev,
med njimi sta tudi naselji Videm pri Ptuju in Markovci.
Manjši pomen kmetijstva in zmanjšanje števila zaposlenih v kmetijstvu je sicer splošni trend
na račun modernizacije. S prestrukturiranjem gospodarstva oziroma s povečevanjem vloge
terciarnih dejavnosti se vidno spreminja podoba pokrajine. Prihaja do zaraščanja kulturne
pokrajine, ki so ji v prvi vrsti izpostavljena najbolj neugodna območja. Šturmovci ne veljajo
za tradicionalno kmetijsko intenzivno območje. Vloga poljedelstva se je povečala šele po
izgradnji Ptujskega jezera v 80. letih 20. stoletja, v zadnjem času ponovno upada, kmetijske
površine pa so izpostavljene zaraščanju.
3.3.4. Položaj kmetijstva
Razvoj slovenskega kmetijstva temelji na domnevi, da se bo kmetijska pridelava utrdila na
specializiranih in tržno usmerjenih kmetijah. Pričakovati je, da se bo proces koncentracije
kmetijskih zemljišč in zmanjševanja števila kmetij postopno pospešil, vendar ne moremo
povsem spregledati pomena majhnih in srednje velikih kmetij (Kovačič, 2002).
Število slovenskih kmetij se je v obdobju 1991 - 2000 zmanjšalo za skoraj 15 %, ob
upoštevanju malih kmetij (do 1 ha) pa celo za 21 %. V Spodnjem Podravju se je število
kmetij v tem obdobju zmanjšalo za 23 %. V primerjavi s celotno Slovenijo je ohranjenih več
majhnih kmetij. Leta 2000 je bilo v Spodnjem Podravju v velikostni skupini do 5 ha 67,9 %
vseh kmetij, v celotni Sloveniji pa 65,8 %.
Najnižji delež kmetij v velikostnem razredu do 2 ha je v Halozah (29 %), kjer pa se je število
majhnih kmetij zaradi opuščanja obdelave najbolj zmanjšalo. V Spodnjem Podravju se po
letu 1991 hitreje kot v Sloveniji povečuje delež velikih kmetij. Leta 1991 je bilo 18 % kmetij
večjih od 5 ha, leta 2000 pa 32 % (Korošec, 2005).
Za Šturmovce je značilna izrazito drobna parcelacija, saj je povprečna velikost zemljišč
manjša od 1 ha. Kmetijsko dejavnost otežuje dislociranost zemljišč od matičnih kmetij. Na tak
način se močno povečujejo stroški kmetovanja, poplavljanje velikega dela območja pa izraža
dodatno specifičnost, ki se kaže tudi v rabi prostora.
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3.3.5. Nekmetijske gospodarske dejavnosti
Za vrednotenje gospodarskega razvoja podeželskih naselij so zanimivi kazalci o številu
delovnih mest v primerjavi z vsemi aktivnimi prebivalci in o strukturi delovnih mest po
dejavnostih v naseljih.
Konec leta 2000 je bilo v podjetjih in drugih organizacijah ter pri zasebnikih v podeželskih
naseljih Spodnjega Podravja 9154 delovnih mest, kar predstavlja 36 % vseh potreb po
zaposlitvah podeželskega prebivalstva. Glede na to, da so v nekaterih naseljih večji
industrijski obrati ter oskrbne in druge dejavnosti, je število delovnih mest v teh naseljih
višje od skupnega števila aktivnih prebivalcev. V obmestnih naseljih je malo delovnih mest,
saj so funkcijsko in oskrbno povezana z mestom (Korošec, 2005).
Konec leta 2000 je bilo v Halozah 1429 delovnih mest, kar je 34 % vseh zaposlitvenih
potreb. Kar 72 % haloških naselij ima manj kot 20 % delovnih mest za domačine, 34 % jih je
celo brez njih.
V naseljih ravninskega sveta je 71 % vseh delovnih mest za domačine, saj so se zaradi
urbanizacije močneje razvile nekmetijske dejavnosti. V celotni obravnavani regiji je največ
delovnih mest v industriji (42,3 %), predvsem na račun Kidričevega (podjetje Talum d.d.;
proizvodnja aluminija) (Korošec, 2005).
Preglednica 8: Delovna mesta v obrti in podjetništvu v primerjavi s skupnim številom
zaposlenih v posameznih enotah Spodnjega Podravja v letu 2000
skupine naselij,
območje
skupaj

število vseh
zaposlenih
20389

število delovnih mest v
naseljih
9154

Delež
v%
44,9

Haloze

4167

1429

34,3

Dravska ravan

9349

6633

70,9

Slovenske gorice

6873

1092

15,9
Vir: Korošec, 2005

Podatki kažejo na razmeroma razpršeno zaposlovanje. Ob Ptuju, ki je najmočnejše
zaposlitveno središče, saj zaposluje 29 % prebivalcev, je vse bolj prisotno zaposlovanje na
podeželju, kjer je skoraj 40 % vseh delovno aktivnih prebivalcev podeželskih naseljih. Zunaj
regije je zaposlenih le 16,5 %, kar je posledica gospodarskega nazadovanja Podravja. Največ
prebivalcev Spodnjega Podravja, ki iščejo zaposlitev izven regije, je zaposlenih v Mariboru
(Korošec, 2005).
Konec leta 2000 je bilo v obrti in podjetništvu skoraj 32 % vseh delovnih mest na
podeželju. Obrt se močneje uveljavlja po letu 1991, ko so mnogi izgubili zaposlitev v
industriji ali v drugih dejavnostih, pozitivni premiki pa se posledično poznajo na razvoju
naselij, kjer podeželska v zadnjem obdobju prednjačijo pred mestnimi. Mestna naselja
Spodnjega Podravja (Ptuj, Ormož) v zadnjih nekaj letih zajema val intenzivne gradnje
cestnega omrežja ter skokovitega razvoja storitvenih dejavnosti (predvsem trgovine v obliki
gradnje velikih nakupovalnih središč).
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3.3.6. Splošne značilnosti urbanizacije in suburbanizacije podeželskih naselij
Medtem ko suburbanizacijo pojmujemo kot širjenje mest v podeželski prostor (Pelc 1992),
ki sčasoma pridobi povsem urbane značilnosti, se urbanizacija kot način življenja v
posameznih segmentih bolj ali manj izrazito kaže v vseh podeželskih naseljih obravnavanega
prostora. Zato M. Klemenčič (1982) meni, da bi bil namesto urbanizacije primernejši izraz
modernizacija podeželja (Korošec, 2005).
Korošec (2005) pravi, da na urbanizacijo kažejo demografske in ekonomske spremembe v
naseljih, kot so:
• rast števila prebivalcev,
• visok delež prebivalcev v terciarnih dejavnostih
• visok delež delovnih mest v naselju v primerjavi z vsemi zaposlenimi.
V Spodnjem Podravju so se v preteklosti oskrbne in storitvene dejavnost razvijale
izključno v podeželskih centralnih naseljih, šele v zadnjih desetih letih sledimo razvoju
tovrstnih dejavnosti tudi v nekaterih drugih naseljih. Največ razmeroma dobro opremljenih
naselij je na Dravskem in Ptujskem polju (Korošec, 2005).
Vpliv prometa na razvoj oskrbnih funkcij se najbolj kaže ob cesti Ptuj - Maribor, v naseljih
ob cesti Ptuj - Ormož ter ob cesti Ptuj - Zavrč. Tradicionalno poselitveno zgradbo teh naselij
dopolnjujejo novi elementi in celo novi deli naselij z oskrbnimi, storitvenimi in obrtnimi
dejavnostmi. Nove gospodarske in funkcijske povezave, izboljšanje cest ter povečanje
migracij prispevajo k odpiranju novih prometnih tokov ali k utrjevanju nekaterih že doslej
uveljavljenih (Maribor - Zagreb) (Korošec, 2005).
Za prometno omrežje Spodnjega Podravja je značilno, da za potrebe daljinskega prometa
nima ustrezna infrastrukture. Dolgoročni in srednjeročni načrti Republike Slovenije šele v
prihajajočem obdobju, ki se pričenja z letom 2007, predvidevajo izgradnjo in dokončanje
avtocest in hitrih cest. Na pomembnem desetem evropskem prometnem koridorju, ki ga na
tem območju predstavlja cesta Maribor – Zagreb, bo zgrajena avtocestna povezava. Iz
osrednje Slovenije proti hrvaški Podravini bo po do sedaj predvidenih programskih
dokumentih potekala hitra cesta (na proučevanem območju na odseku Hajdina – Šturmovci
– Markovci – Ormož). Peti Evropski koridor ob Barcelona do Kijeva umeščen bolj severno
od prvotno načrtovane trase (leta 1991) in se Ptuju odmika ter poteka skozi Maribor (Celje
– Maribor – Lenart – Murska Sobota).
V Spodnjem Podravju se je pod vplivom industrializacije in urbanizacije znotraj treh
temeljnih tipov podeželja (ruralno, prehodno in urbanizirano območja) oblikoval za slovensko
podeželje značilen model razvoja naselij s tremi razvojnimi skupinami, in sicer (Klemenčič,
1991):
• sorazmerno močno urbanizirana ravninska in dolinska območja,
• postopno urbaniziran hriboviti svet na obrobju gospodarske in populacijske
koncentracije
• periferna območja, ki so vse bolj izpostavljena depopulaciji in razkroju kulturne pokrajine
Zaradi specifičnih družbenih in gospodarskih sprememb, kot so industrializacija in rast
zaposlovanja na podeželju, obmejnost, nezadržna deagrarizacija gričevnatega sveta, ki so
obravnavano regijo močneje zajele v zadnjih desetih letih, se razvoj podeželskih naselij kaže
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v mnogih posebnostih. Poleg močno preoblikovanih obmestnih naselij je več manjših
razvojnih območij, in sicer:
• območje močno urbaniziranih ravninskih naselij,
• manjša urbana območja gričevnatega sveta, v središču katerih so centralna naselja
• linijsko zasnovana razvita območja ob pomembnih prometnicah
3.3.7. Meja med občinama Markovci in Videm
Meja med obema občinama na območju Šturmovcev je točno določena in poteka po
nekdanjih mejah krajevnih skupnosti v občini Ptuj. Nespremenjena je ostala ob izločitve
občine Videm iz nekdanje skupne ptujske, ko je krajevna skupnost Markovci ostala v ptujski
občini, in nato še pred osmimi leti, ko je državni zbor ustanovil občino Markovci in še drugič
začrtal sedanje meje po mejah krajevnih skupnosti.
V Vidmu takrat na določitev meje niso imeli pripomb in so se z njo povsem strinjali (po
desnem nasipu Ptujskega jezera ter južneje po sredini Šturmovcev), vendar so z leti postajali
vse bolj prepričani, da bi morala ta teči po sredini jezera in stare struge Drave pod jezom.
V Markovcih so mnenja, da je sedanja meja po zgodovinski in pravni plati pravilno začrtana,
saj je območje Šturmovcev večji del zgodovine spadalo v Markovce. Večinski del zemljišč v
Šturmovcih je zato v lasti občanov Markovcev. Občina je asfaltirala in vzdrževala cesto na
tem območju. Videmčane moti, da je vseh 215 hektarjev zavarovanih zemljišč krajinskega
parka v lasti sosednje občine, da sosedje tam pripravljajo tradicionalno prireditev Košnja na
stari način, in dejstvo, da se je občina Markovci ponudila in tudi dobila informacijski center
tega parka v sklopu evropskega projekta TrUD (Trajnostno upravljanje območja reke Drave)
(Lukman Žunec, 2007).
Spor med obema stranema je večkrat dosegel vrelišče. Prihajalo je do groženj, kradle so se
informacijske table, ukrepala pa je tudi policija. In to kljub temu, da se je že pred leti v
reševanje težav vključilo sodišče. Prvo vlogo na upravno sodišče je pred leti vložila videmska
občina, predvsem zaradi pritiskov krajanov Spodnjih in Zgornjih Šturmovcev, češ da občina
ne zna ničesar iztržiti na podlagi takratnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki
ga je podjetje Dravske elektrarne Maribor plačevalo občinam ob Dravi. S tem denarjem bi
občina lahko več prispevala k ureditvi vodovoda in cest na tem območju. Nadomestilo je ta
čas že ukinjeno, a tudi od koncesije za energetsko izrabo Drave si občina želi iztržiti več kot
ji ob sedanjem stanju pripada (Lukman Žunec, 2007).
Z razsodbo sodišča, da meja ostaja nespremenjena, se Videmčani niso strinjali in so na
upravno sodišče vložili pritožbo. Ob prvi pritožbi je upravno sodišče ocenilo, da odločanje o
mejah med občinami ni v njihovi pristojnosti, zato so se Videmčani pritožili na Vrhovno
sodišče Republike Slovenije. To je odločilo, da je mariborsko upravno sodišče pristojno za
tak spor in da mora o njem tudi vsebinsko odločiti. V sredini februarja letošnjega leta (2007)
je zavrnilo pritožbo občine Videm, s katero je ta zahtevala spremembo. Meja torej ostaja
nespremenjena in še naprej poteka po mejah katastrskih občin (Lukman Žunec, 2007).
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3.4.

Hidrogeografske značilnosti

Na območju Šturmovce igra poglavitno vlogo pri oblikovanju površja voda. Le – ta s svojim
delovanjem spreminja mikroreliefno podobo, vpliva na pedološke razmere, mikroklimo ter s
tem posredno in neposredno pogojuje življenjski prostor številnim rastlinskim in živalskim
vrstam. Osnovo hidrološko mrežo tvorijo reka Drava, Dravinja in studenčnica Struga.
Loka (definicija) – je geomorfološko korito reke, poplavno območje vzdolž rek in potokov, ki
sega od ježe do ježe in ga je ustvarila rečna dinamika (Štumberger, 1993).
Danes je loka eden najbolj ogroženih ekosistemov srednje Evrope. Zaradi pestrosti in
množice procesov, ki se v njem odvijajo, velja za rastlinsko in živalsko izjemno bogat svet.
Loke nastajajo v ravninskem svetu vodnih tokov. Na njihovo izoblikovanje vpliva
menjavanje sušnih in vlažnih obdobij, saj voda odnaša, prenaša in odlaga prodnike, pesek kot
tudi živi svet. Značilna flora loke so bele vrbe, ki so poplavljene večji del leta. V sušnejših
območjih jih nadomeščajo hrast, jesen, brest, topol, skratka drevesa, ki so lahko poplavljena
do tri mesece v letu. Loke predstavljajo izjemno stabilni ekosistem. Loka v Spodnjem
Podravju ob reki Dravi je do sedemdesetih let 20. stoletja predstavljala šolski primer takšnega
ekosistema. Z zajezitvijo reke Drave v obliki Ptujskega jezera pa se je zgodilo ravno
nasprotno kar naredi loko tako bogato. Nadzor nad pretokom reke Drave ali težnja po čimbolj
enakomernem pretoku za potrebe hidroelektrarne Formin zmanjšuje poplavljanje reke in s
tem pestrost in bogatost življenja v in ob njej. Najpogostejši drugi načini za doseganje
podobnega rezultata so zasajevanje monotonih topolovih nasadov, izkoriščanje gramoza,
regulacija rek, postavljanje vodo - obrambnih nasipov in pregrad ter pretirana sečnja in
krčenje loke s kmetijsko politiko koruznih njiv (Štumberger, 1993).
Dravska loka je nastala ob koncu zadnje ledene dobe. Klimatske spremembe so posegle tudi v
spreminjanje vegetacije skozi čas. Viri segajo približno 4300 let v preteklost, ko sta bukev in
jelša pričeli nadomeščati bogatejši mešani hrastov gozd. Dodatno je k izginjanju hrasta
pripomogel človek, zadnji sestoj hrastove loke je v Zg. Šturmovcih izginil pred nekaj
desetletji po opravljenih hidromelioracijah (Kuhar, 2000).
Po zajezitvi reke Drave južno od Ptuja se je velik del rečnega korita »posušil«. S pretirano
sečnjo in melioracijami je med Mariborom in Ptujem izginilo okrog 90% loke, med Ptujem in
Ormožem pa več kot 60%. Od nekdanje »originalne« loke je ostalo le nekaj hektarjev.
Poznavalska mnenja naročajo takojšnjo renaturacijo, drugače bo dravska loka v celoti
izgubljena. Eden od negativnih učinkov uničenja loke je tudi padec nivoja podtalnice
(Štumberger, 1993).
Po prehodu iz tesnega alpskega v ravninski subpanonski svet pri Mariboru je reka Drava
ustvarila široko plodno ravan. Na njej ne srečamo površinskih tokov, saj vzhodno pohorski
potoki na zahodnem robu Dravskega polja poniknejo pod prodnate prsti ter napajajo
podtalnico, ki služi za napajanje s pitno vodo v dobršnem delu SV Slovenije. Smer njenega
toka je od višje ležečega zahodnega dela proti JV, kjer prihajajo na površje v tako imenovanih
studenčnicah. Le – te imajo velik pomen tudi za Šturmovce (Vidovič, 1998).
Vse do zgraditve akumulacijskega jezera je bila struga Drave močno razvejena s številnimi
rokavi in vmesnimi otoki. Skozi čas je močno in pogosto spreminjala svoj tok. To nam
potrjuje tudi podatek, da je bil Šturmovec v zgodnjem srednjem veku del salzburške
nadškofije in ne oglejskega patriarha, čeprav je ležal na desnem bregu Drave in bi tja sodil. V
začetku 18. stoletja je glavni tok Drave potekal levo od vasi Zg. in Sp. Šturmovci in se je
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postopno prestavljal od zahoda proti vzhodu (proti Markovcem). Tekom 19. stoletja je
dosegel mlado pleistocensko ježo (Štumberger, 1993).
Šturmovski otok je ob prelomu prejšnjega stoletja segal od sotočja Drave z Dravinjo do višine
vasi Spuhlja v dolžini približno 6 km kar je njegova največja znana dolžina. Opisana
prestavljanja struge Drave so bistveno prispevala k sedanji pokrajinski podobi na tem
območju. (Štumberger, 1993)
Vzporedno z izgradnjo jeza je bila dodatno regulirana prvotna struga Drave do sotočja z
Dravinjo, kar je dodatno zmanjšalo naravne vplive tekoče vode na območju Šturmovcev. S
tem posegom so ostali prej občasno aktivni rokavi Drave popolnoma odrezani od dotoka
rečne vode ter so se postopoma pričeli spreminjati v t.i. mrtvice. Z leti se je nabrala debela
plast mulja, hkrati pa so bili ustvarjeni posebni življenjski pogoji za specifične rastlinske in
živalske vrste (Štumberger, 1993).
3.4.1. Šturmovci kot poplavno območje
Rečni režim reke Drave je po izgradnji serije hidroelektrarn precej prilagojen potrebam
energetike. Umetno zgrajene akumulacije absorbirajo ekstremne pretoke reke, s tem pa je
precej omejen tudi naravni ciklus poplavljanja vodotokov.
Po prebiranju statističnih podatkov sem ugotovil, da je reka Drava najbolj pretočna v poznih
spomladanskih ter zgodnjih poletnih mesecih, kot posledica taljenja snega. Najnižje pretoke
ima v zimskem času (februar). Drava ima zaradi svojega ledeniškega povirja (Grossglockner,
Avstrija) snežni (nivalni) vodni režim.
Statistični podatki tega ne prikazujejo, pa vendar sta bili v prejšnjem desetletju v porečju reke
Drave dve večji poplavi (1993, 1998), ko je reka, pa tudi manjši potoki iz obronkov Pohorja
in Haloz, prestopila svoje bregove. Poplave so spremljajoči pojav ob intenzivnih jesenskih
padavinah. Pri velikih vodnih sistemih kot je Drava imajo obilne padavine seveda manjši
vpliv na vodostaj in pretoke kot pri manjših vodotokih (Dravinja, Polskava, Rogatnica, itd.)
Slednji imajo prvi višek v jesenskih mesecih, drugega pa v spomladanskih. Zanje pravimo, da
imajo dežno – snežni režim (pluvialno – nivalni). Agencija Republike Slovenije za okolje in
prostor v svojih novejših podatkih dežno - snežnemu režimu dodaja tipa dežno – snežni režim
– mediteranski ter dežno – snežni režim – kontinentalni. Slednjemu pripada reka Pesnica.
3.4.1.1.

Hidrološke lastnosti reke Drave

Naravne hidrološke razmere so delno pod vplivom obratovanja hidroelektrarn na Dravi.
Bistveno je spremenjen naravni hidrološki režim pri derivacijskih (derivacija pomeni
speljevanje, odvajanje struge iz naravnega korita) hidroelektrarnah HE Zlatoličje, HE Formin
in HE Čakovec (TrUD, 2006). Preko zajezitev in vodnih kanalov, ki vodijo do energetskih
objektov, se namreč regulira pretok vode. Pri visokih vodah se po strugi Drave odvaja višek
vod, bolj problematična pa so sušnejša obdobja. V vsakem obdobju leta mora biti v strugi
Drave zagotovljen minimalni ekološki pretok:
- HE Zlatoličje QES = 10 m3/s pozimi in QES = 20 m3/s poleti
- HE Formin QES = 5 m3/s pozimi in QES = 10 m3/s poleti
- HE Čakovec QES = 5 m3/s pozimi in QES = 10 m3/s poleti
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Pri pretokih Drave, večjih od Qi, odtekajo po strugi Drave viški pretokov nad Qi, po
derivacijskih kanalih pa teče pretok Qi. Bolj zapleten je ob visokih vodah način obratovanja
HE Zlatoličje. Zaradi preprečevanja prevelikega zajeznega vpliva jezu v Melju (poplavljanje
Mariborskega otoka, Lenta) se mora gladina na jezu v Melju znižati, kar ima za posledico
nižjo gladino na vtoku v dovodni kanal HE Zlatoličje in manjši pretok po kanalu (TrUD,
2006)
.
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Vrednosti minimalnih, srednjih in maksimalnih mesečnih pretokov reke Drave:
Preglednica 1: Povprečni minimalni mesečni pretoki reke Drave na merilnih postajah
Vodomerna postaja

F

Obdobje

JAN FEB MAR APR

km2

MAJ

JUN

JUL

AVG

SEP OKT NOV DEC

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

HE MARIBORSKI OTOK

13477

1965 - 1995

16,0

29,0

52,0

101,0

98,0

155,0

133,0

113,0

83,0

54,0

50,0

64,0

HE ZLATOLIČJE + STARA ST.

13533

1969 - 1995

45,0

89,0

89,0

89,0

108,0

149,0

129,0

113,0

74,0

49,0

56,0

64,0

VP BORL + KANAL FORMIN

14661

1954 – 1977

76,1

74,5

78,3

108,9

157,3

242,4

206,1

136,9

110,4 94,2

99,2

83,7

Vir: ARSO, 2006

Preglednica 2: Povprečni srednji mesečni pretoki reke Drave na merilnih postajah
Vodomerna postaja

F

Obdobje

2

3

km
HE MARIBORSKI OTOK

JAN
m

FEB MAR APR MAJ
3

3

m

3

m

3

m

m

JUN
3

m

JUL

AVG

3

3

m

SEP
3

m

OKT NOV DEC
m3

m

m3

m3

13477 1965 - 1995 164,2 163,5 206,0

299,4 424,4 471,3 414,9 339,2 305,2 276,4 245,7 202,6

HE ZLATOLIČJE + STARA ST. 13533 1969 - 1995 159,6 155,4 198,6

293,7 414,8 451,2 400,0 305,6 266,8 276,2 232,0 192,7

VP BORL + KANAL FORMIN

14661 1954 - 1977 178,1 177,6 226,8

336,2 445,9 522,4 454,0 381,3 343,5 284,6 296,3

238,2

Vir: ARSO, 2006

Preglednica 3: Povprečni maksimalni mesečni pretoki reke Drave na merilnih postajah
Vodomerna postaja

F

Obdobje
2

Km
HE MARIBORSKI OTOK

JAN
3

m

FEB
3

m

MAR
3

m

APR
3

MAJ
3

JUN
3

JUL
3

AVG SEP OKT NOV DEC

m

m

m

m

m3

m3

m3

m3

m3

13477 1965 - 1995

914

736

769

1631

1452

1806

1744

2040

2050 1541

1842

1496

HE ZLATOLIČJE + STARA ST. 13533 1969 - 1995

887

752

744

1858

1448

1787

1892

1277

1483 1835

1296

1370

VP BORL + KANAL FORMIN

624

810

701

1856

1336

1761

2109

2540

2595 1809

2172

1624

14661 1954 - 1977

Vir: ARSO, 2006
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Preglednica 4: Povprečni mesečni pretoki reke Dravinje na merilnih postajah
Vodomerna
postaja
Dravinja
Videm I.
1961-1990

Mesečni
pretok
Minimalni
Srednji
Maksimalni

Tržec
Polskava
1961 - 1990
Zamušani I.
Pesnica
1961 - 1990

Jan
3

feb
3

mar
3

apr
3

maj
3

Jun
3

jul

Avg
3

Sep
3

okt
3

Nov
3

dec

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m3

1,0
11,3
125,0

2,7
13,3
134,0

2,9
15,0
128,0

2,0
17,1
214,0

1,1
11,9
136,0

1,9
9,9
138,0

1,5
10,2
228,0

1,0
8,7
193,0

1,3
8,7
165,0

0,6
11,2
292,0

0,6
14,0
190,0

1,6
12,7
206,0

Minimalni
Srednji
Maksimalni

0,28
3,06
53,2

0,23
3,02
30,7

0,46
3,39
57,2

0,29
3,16
39,6

0,17
2,21
26,6

0.08
2,13
28,8

0,1
2,19
43,2

0,12
2,14
52,3

0,12
1,9
31,3

0,22
2,44
77,5

0,24
3,05
47,0

0,05
2,97
32,4

Minimalni
Srednji
Maksimalni

0,6
5,2
60,8

0,8
7,2
112,0

0,8
9,4
121,0

0,9
7,3
120,0

0,7
4,2
103,0

0,3
4,1
73,5

0,2
3,9
150,0

0,2
3,6
92,8

0,2
3,3
107,0

24

3

0,3
0,4
0,5
4,9
7,1
5,8
99,4
975
112,0
Vir: ARSO, 2006
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3.4.1.2. Hidravlične lastnosti reke Drave
Hidravlične razmere so v veliki meri posledica energetske izgradnje na reki Dravi. Na odseku
pod jezom v Melju (Maribor) je bil izgrajen tip elektrarn, kjer je voda speljana iz struge po
kanalih do hidroenergetskih objektov. Drava je zajezena na območju Ptujskega jezera z jezom
v Markovcih (HE Formin) in na območju Ormoškega jezera z jezom HE Varaždin (TrUD,
2006).
Del vode je speljan po strugi reke Drave, del pa po kanalih. Večina vode se uporablja za
pridobivanje električne energije, zato večino leta po strugi teče zgolj določen minimalni
pretok. Ob povečanih vodah se najprej napolnijo kanali do polnih inštaliranih pretokov in šele
v naslednji fazi se odvečna voda spelje po dravski strugi. Zaradi tega je rečni pretok precej
bolj konstanten kot je bil pred izgradnjo hidroenergetskih objektov (prva HE Fala – leta 1918,
zadnja HE Formin – 1977 leta). Velik del pretočnega profila se je zarasel. Sipine, ki so bile
pred energetsko izgradnjo večkrat letno preplavljene, se zaraščajo in konsolidirajo.
Hidravlične razmere ob visokih vodah Drave
Tudi pri pretočnosti stoletnih visokih vod in več na območju energetske zajezitve Ptuj v
strugi Drave niso poplavno ogrožene urbane površine ali infrastrukturni objekti. Urejena
je ustrezna poplavna varnost na območju ob Ptujskem jezeru, kjer je dvig gladine
Drave reguliran z zapornicami na jezu HE Formin (Markovci). Drugačne so razmere na
odsekih Drave med Mariborom in Ptujem ter Markovci in Ormožem, kjer ob visokih vodah
teče večji del pretoka Drave po strugi, po derivacijskih kanalih pa le inštaliran pretok (TrUD,
2006).
Povečana zarast in konsolidacija sipin sta razlog, da so hidravlične razmere, kljub temu, da
pri visokih vodah teče del pretoka po energetskih kanalih, praktično enake razmeram pred
izgradnjo HE, ko je celotni pretok ob visokih vodah tekel po strugi Drave.
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Karta 7: Višina poplav v KP Šturmovci

Vir:TrUD, 2006

Struga Drave med jezom v Markovcih in državno mejo pri Zavrču
Osnovna rečna struga (brez poplavnih območij) prevaja na odseku med Markovci in Zavrčem
v večjem delu manjše pretoke. Že pri pretoku dvoletnih poplav so poplavljene nižje ležeče
površine do prve dravske terase oz. raba starejše struge z rokavi (TrUD, 2006).
Pri večjih pretokih od Q2 (dvoletne poplave) se voda razlije po obsežnih poplavnih
območjih širine 1,5 km, ki so večinoma omejena z rečno teraso na levem bregu. Zaradi
značilne konfiguracije terena (skoraj ravna poplavna ravnica je omejena z visoko ježo), je
obseg poplavnih območij pri Q10 in pri Q100 skoraj enak. Pri Q10 je poplavljeno 1.602 ha
površin (92 % površin poplavljenih pri Q100), pri Q5 je poplavljenih 76 % poplavnih
površin Q100 in pri Q2 32 % je poplavnih površin Q100 (TrUD, 2006).
Že pri Q20 je poplavljeno celotno območje KP Šturmovci. Pri Q2 je poplavljena polovica, pri
Q5 pa že več kot tri četrtine zavarovanega območja.
Hidravlične razmere ob nizkih in srednjih pretokih Drave
Na območju energetskih zajezitev (Brestrniško, Mariborsko, Ptujsko in Ormoško jezero) so
hidravlične razmere ob srednjih in nizkih pretokih Drave regulirane z zapornicami na
jezovnih zgradbah. Na območju HE pa so gladine v strugi Drave, po kateri teče le ekološko
sprejemljiv pretok QES (5, 10 oziroma 20 m3/s), precej nižje, kot bi bile v naravnih
hidroloških razmerah. Manjše so tudi hitrosti in manjša je vodna površina ter vlečne sile.
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Spremenjene hidravlične razmere vplivajo kot abiotski dejavnik na ekološke razmere v strugi
Drave (TrUD, 2006).
3.4.1.3.

Hidromorfološke razmere na reki Dravi

Hidromorfološke razmere na reki Dravi so rezultat sproščanja in transporta plavin na
celotnem porečju reke Drave in njenih pritokov. Hidroenergetska izgradnja je v veliki meri
vplivala na dinamiko transporta plavin vzdolž struge Drave in posledično tudi na morfološko
dinamiko rečne struge.
Na območju hidroelektrarn nad Mariborom je Drava na celotnem območju zajezena in v času
obratovanja so se v akumulacijskih bazenih odlagale plavine, ki jih je prinašala Drava
(pretežno suspendiran nanos) in njeni pritoki. Podobno odlaganje je kot posledica zajezitve
nastopalo tudi na območju Mariborskega, Ptujskega in Ormoškega jezera, zaprojevanje
pa se s časom po izgradnji jezov zmanjšuje. Po izgradnji hidroenergetskih objektov so bili
dejavniki, ki najbolj vplivajo na morfološko dinamiko, precej spremenjeni (TrUD, 2006):
- Zaradi odvodnjavanja po energetskih kanalih je trajanje strugotvornih pretokov močno
zmanjšano (v povprečju s 6 mesecev na 1 mesec)
- Zaradi izgrajenih HE na zgornjem toku Drave je močno zmanjšan dotok proda v
strugo Drave, prevladujejo finejše frakcije
- Nekoč pogosto poplavljene sipine so se konsolidirale in zarasle
- Zaradi zmanjšanega pretoka je stalno omočen manjši del struge, suhi deli struge se
intenzivneje zaraščajo.
Bilanca volumnov odnesenega in nanesenega materiala na odseku od vtoka Dravinje do
Zavrča (12,5 km) kaže, da je v 25 letih odneslo 360.000 m3 proda, kar pomeni 14.400 m3/leto
oz. 1,15 m3/m/leto. Večji del (70 %) primanjkljaja proda je na spodnjem odseku od Borla do
Zavrča (TrUD, 2006). Zaradi izgradnje jeza v Markovcih je onemogočena akumulacija
materiala nizvodno, z izjemo materiala, ki ga s seboj nosi reka Dravinja. Kot kažejo podatki, so
bolj intenzivni erozijski procesi, nezanemarljiv pa ni niti izkop gramoza »na črno«, ki negativne
posledice pušča tudi v znižanju nivoja podtalnice.
3.5.

Kulturna dediščina območja

3.5.1. Kratka zgodovina
Šturmovci so bili leta 810 pod nadvlado salzburške nadškofije, kar pomeni, da se je naselje
nahajalo na levem bregu reke Drave. Po vodi je namreč potekala meja z oglejskim
patriarhom. Leta 1703 je po pisnih virih sodeč vodni stržen že potekal levo od vasi Spodnji in
Zgornji Šturmovci (Mladinski raziskovalni…, 2003).
Kraj Markovci je v pisnih virih prvič omenjen leta 1251, ime pa je dobil po zavetniku, Sv.
Marku. Prvotno se je kraj imenoval Sv. Marko niže Ptuja. Občina Markovci se razprostira na
ravninskem delu spodnjega Ptujskega polja, večinoma na levem bregu Drave. Na desnem
bregu je le krajinski park, ki je v celoti v občini Markovci (Mladinski raziskovalni…, 2004).
Na območju Šturmovcev so vaščani imeli v lasti travnike večinoma z ledinskimi (domačimi)
imeni. Najpogostejša med njimi so bila Šubič, Ostedki, Lebič. Iz obstoječih virov nam ni
uspelo izbrskati podatka, kdaj sta nastali naselji Šturmovci. V veliko pomoč v oblikovanju
naslednje hipoteze je bil franciscejski kataster iz leta 1824. Menimo, da je bil najprej naseljen
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Zgornji Šturmovec, ki ga je takrat sestavljalo enajst domačij. Takrat ni imel gručaste oblike
kot danes, ampak so bile hiše razmetane ob Dravi. Spodnji Šturmovec v tem obdobju še ni bil
poseljen. Večino hiš naj bi v spodnjem delu postavili ljudje iz Markovcev, ki so bili tam kot
hlapci in dekle. Ko so privarčevali nekaj denarja jim je gospodar dal svobodo in prodal
košček zemlje na manj kvalitetni zemlji na območju Šturmovca (Mladinski raziskovalni…,
2004).
3.5.2. Stari običaji
Stari običaji, ki so nekoč zavzemali pomembno mesto v vsakdanjem življenju in so še danes
del kulturne dediščine v Markovcih, so košnja v Šturmovcih, brodarjenje na reki Dravi,
pletenje košar – »karpač«, izdelava šopkov – »pušelcov«, rož iz krep papirja ter kvačkanje.
Med zagotovo sodijo tudi »kožühaje« koruze, luščenje bučnic, »skübleje« perja, pletenje
košar in ribolov. Najbolj prepoznavni običaj Ptujskega polja pa je zagotovo kurentovanje, ki
je na tem območju najbolj prisotno.
3.5.2.1.

Brodarjenje (povzeto po Mladinski raziskovalni…, 2004)

Brodarjenje je bilo nekoč najbolj razvito v markovški občini, saj je reka Drava ob stiku s
haloškim svetom najbolj spreminjala svoj tok. Ko je Šturmovce ločila od Markovcev, je ločila
dve povezani enoti, ki pa sta na tak način ohranili povezanost. Po nastanku jeza v Markovcih
čez Dravo poteka cesta. Drugod predvsem v zgornji dravski dolini je bil nekoč prevladujoč
način »prometa« splavarjenje, območja ob reki Dravi od Maribora do Ptuja pa v preteklosti
niso bila funkcionalno povezana, kar je ostalo do danes. Od Miklavža na Dravskem polju do
Ptuja (v dolžini okrog 20 kilometrov) zaradi tega ni nobenega mostu čez Dravo.
Ker so bila zemljišča Markovčanov na desni strani reke, najbližji most pa šele na Ptuju
(oddaljen okrog 8 km) in je pot trajala približno pet ur, so se domačini domislili lažjega
načina prečkanja reke Drave. Pokošeno travo, steljo, drva in živino na pašo so prepeljali kar
na ladjah ali tako imenovanih »barnah«. To so bila čolnu podobna plovila, katerih dno je bilo
sestavljeno iz smrekovega lesa. Nosila ali »kvake« so bile zgrajene iz smrekovega lesa in so
bila povezana z železnim okovjem. Če je ladja imela luknjo, so jo zamašili s finim suhim
mahom, ki se je v vodi napil in jo zatesnil.
Skoraj vsaka večja kmetija je imela svojo ladjo, za manjše pa je bil to prevelik strošek. Zato
so se Novovaščani, Markovčani in Zabovčani med seboj povezali in ustanovili Brodarsko
zadrugo. Skupaj so zgradili brod ali barno, za prevoz preko reke pa določili ceno. Prva je
začela voziti leta 1942, zadnja pa ob izgradnji jezu leta 1974.
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Slika 2: K tradicionalni prireditvi »Košnja na stari način« v KP Šturmovci sodi tudi
prevoz preko reke Drave

Avtor: U. Gramc, 2005
Brodar ali »biroš« ni mogel biti vsak, to so bili le najmočnejši možje. Plačevali so jih s težaki.
Vsaka kmetija je imela za plačilo svoj težak, to je kovanec, ki je imel odtisnjen znak, navadno
so bile to inicialke gospodarja. Plačilo je bilo odvisno od gospodarja. Ponavadi so za delovni
dan dobili težak in pol. Težake so zbirali celo leto, od novega leta do svetih treh kraljev pa je
potekal obračun. Plačilo je bilo največkrat v naturalijah, ker ti delavci niso imeli svojih
obdelovalnih površin.
3.5.2.2.

Košnja v Šturmovcu (povzeto po Mladinski raziskovalni…, 2004)

Košnja v KP Šturmovci je eden izmed redkih običajev, ki se v zadnjih letih ponovno obuja.
Lokalno turistično društvo iz občine Markovci vsako leto v začetku avgusta organizira prikaz
starega običaja. Prireditev traja ves dan, vanj pa je vključeno veliko število domačinov vseh
generacij. Medijsko postaja vse bolj razpoznavna, žal pa je še trenutno obiskana manj, kot bi
si zaslužila.
Košnja v Šturmovcu je zanimiva predvsem zaradi značilnega spravila in prevoza sena čez
reko Dravo. Pred mnogimi leti je ravninska Drava z meandriranjem razpolovila kmetije v
Zabovcih, Markovcih ter Novi vasi na dva dela. Razmejila je kmetije od posesti, tako da jih je
večina imela vsaj en travnik na desnem bregu. Od košnje na drugih območjih se razlikuje
zaradi spremljajočih dejavnosti. Kosci so drugod bili bližje domu in niso imeli »postrežbe«
(kosila) na travnikih. Prav tako ni bilo potrebno sena spravljati preko reke.
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Slika 3: Prikaz košnje na stari način, ki ga v KP Šturmovci obujajo z vsakoletno
prireditvijo

Avtor: U. Gramc, 2005
Kosci so ponavadi odhajali na košnjo zvečer in kosili do teme, nakar so prespali v Šturmovcu.
Nekateri so šli spat na »štalo«, drugi pa so polegli po kopicah pokošene trave. Ob svitu so
ponovno poprijeli za delo. Kosili so v vrstah in veljalo je za žalitev, če je kdo namenoma
metal travo na že pokošeno vrsto drugega. Ob delu se je skoraj vedno slišala pesem, da je čas
hitreje in lepše minil. Dokler niso gospodinje prinesle zajtrka so morda pojedli le kakšen kos
kruha s čebulo in pili »šnops«. Ženske so ob prihodu koscem razdelile šopke (predvsem iz
rož, ki jih najdemo v Šturmovcih, na primer vetrova roža in vratič) v znak spoštovanja, nato
pa skupaj pograbile manjši kos trave, nanj položile prt in pripravile prostor za obed. Na sredo
so postavile lončeno posodo iz katere so zajemali vsi skupaj, v njej se je ponavadi znašla kisla
juha, krompirjev »zos« in »šmorn«, na koncu pa še sirova »gibonca« in »cvirkovica«. Pili so
»jabošnco«, ki so jo hranili v »palaski«. Po obedu so fantje dekleta »trčkali«, kar je pomenilo,
da so jih vzeli na kolena in malo »porukali«. Dekleta, ki so jih fantje spregledali, so bila
seveda močno užaljena. Zvečer so seno naložili v »navle« (senene kopice), da se je malo
sparilo, zjutraj pa so ga spet raztrosili, obrnili in naložili na vozove, pri čemer so si pomagali s
»tretnami«. Ko so prišli do reke, je bilo treba vso krmo in vozove naložiti na ladjo in jo
prepeljati na drugo stran. Čez Dravo so vozili tudi drva, krave na pašo in listje za steljo živini.
3.5.2.3.

Kurentovanje

Kurentovanje je največja in najstarejša tradicionalna prireditev, ki se odvija v Šturmovcih in
njegovi širši okolici. Udeležba na kurentovanju je za domačine skorajda obvezna, to so
potrdili tudi rezultati ankete (2004), v kateri je dve tretjini prebivalstva odgovorilo, da se ga
udeležuje. Visok odstotek smo zabeležili tudi pri anketah opravljenih na Ptuju. Za same
Šturmovce kurentovanje in kurent ni zelo pomemben, saj gre za pustni lik poseljenega
območja. A gre za lik povezan z ljudmi, lastniki zemljišč. V kombinaciji z nekaterimi drugimi
(orači, pokači,…) je povezan s kmetijstvom, saj je njegova prisotnost pomenila rodovitnost ali
plodnost tako v hiši kot v okolici, na posestvih. Na eni strani predstavlja grozno demonsko
masko, na drugi pa zaradi svojega pomena in vloge prinaša priljubljenost. Strahospoštovanje
lika je eden od razlogov za atraktivnost tudi v sedanjem času.
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Epicenter desetdnevnega pustnega dogajanja je v Markovcih in na Ptuju, v tem času pa se
prireditve odvijajo na celotnem Dravskem in Ptujskem polju. V kostum kurenta, ki je poznan
ne le v Sloveniji, ampak je pomemben etnološki in turistični lik tega območja tudi v Evropi in
po svetu, so se včasih oblačili le neporočeni moški, dandanes pa kurentije, kot se reče
oblačilu, nadenejo tudi otroci in ženske. Kurenti nikoli ne nastopajo posamezno, nekoč so se v
skupine združevali po vaseh (tudi šturmovska skupina), v zadnjih dvajsetih letih pa se
formirajo kot skupine ali društva in prostorsko niso omejeni, a je tradicija na tej točki pustila
kar velik pečat.
Prireditve v času pusta se vrstijo ves teden; v popoldanskem času zaživijo ulice in trgi z
nastopi umetnikov, uličnih gledališč, glasbenikov in drugih, zvečer pa se nadaljuje zabava v
pustnih kostumih, ob obilici dobre hrane in pijače v karnevalski dvorani, kjer nastopajo
popularne domače in tuje glasbene skupine. Prireditve v Markovcih dosežejo svoj vrh v
soboto s tradicionalno mednarodno pustno povorko, končajo pa se v torek s pokopom pusta.
Skoraj identični koledar prireditev od svečnice, ko možje lahko nadenejo kurentove oprave,
do pepelnične srede so razvili tudi v mnogih krajih: Lancovi vasi, Bukovcih, Stojncih,
Cirkulanah, Ormožu, Dornavi in še kje se pustno dogajanje pojavlja v obliki povork,
karnevalskih šotorov ter mnogih drugih prireditev. Zraven tradicionalnih kostumov (poleg
kurentov še kopijaši, orači,…) so prisotne moderne maske (klovni, razne živalske maske,…)
prikazi tradicionalnih običajev so pomešani in prepleteni z utrinki iz aktualnega družbenega in
političnega življenja.
Najodmevnejše pa je bližnje ptujsko kurentovanje, za katero je zbranih nekaj številk (Ptujsko
kurentovanje, 2007):
- Kurentovanje vsako leto obišče več kot 100.000 ljudi
- Sobotno in nedeljsko povorko si ogleda 60 - 70.000 ljudi
- V karnevalskem šotoru je v desetih dneh obisk tudi do 20.000 ljudi
- Vsakodnevni program v mestu si ob popoldnevih ogleda več kot 1.000 ljudi
- Kurentovanje je vedno bolj prepoznavno v slovenskem in tujem prostoru ter ga preko
medijev in promocijskega materiala spremlja več 100.000 ljudi
- Nastopajoči se udeležujejo povork v rekordnem številu, na otvoritveni povorki nad 1.000 in
na nedeljski povorki nad 2.000 udeležencev ter okrog 600 kurentov
Kurent ali korant - osrednji pustni lik
Kurent ali korant je osrednja tradicionalna pustna maska Ptujskega in Dravskega polja ter
Haloz. Poznamo dve vrsti kurentov - korantov: pernatega markovskega (ki so ga prevzeli v
večini ostalih krajev ravninskega predela) in rogatega haloškega. Kurent je oblečen v ovčji
kožuh, okrog pasu ima verigo z zvonci, na nogah gamaše, obut je v težke čevlje, na glavi ima
kapo oz. masko, k njegovi opravi pa sodi še ježevka, ki jo drži v levi roki.
Ljudje kurentom - korantom pripisujejo nadnaravno moč, saj naj bi s svojo demonsko
podobo, skakanjem, zvonjenjem z zvonci in obredjem preganjali zimo ter klicali v deželo
pomlad. Z divjim plesom in oglašanjem zvoncev ponazarja pradavni poskus navadnega
človeka, da bi s čarovnijo vplival na naravne zakonitosti (Kelenc, 2005).
Zgodovina in lik kurenta
Kako in kdaj je nastal lik kurenta, lahko predvsem ugibamo. Podobne like sicer najdemo tudi
v Medžimurju (Lame), v Slavoniji in Baranji (Nusami) in v Bolgariji (Kukeri). Lahko, da je
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lik v naše kraje prišel iz jugovzhodne Evrope in se pomešal z verovanji staroselcev
(markovški župnik Franc Grobler predvideva, da so ga v naše kraje okrog leta 1500 prinesli
Uskoki). Pisni viri besedo kurent povezujejo z rodbinskim imenom iz Šmartnega na Pohorju.
Kako se je to ime pojavilo v urbarjih na tem koncu, pa je težko pojasniti (Kelenc, 2005).
Podrobnejši opis kurenta v 18. stoletju najdemo v zapisu kronike župnika in kronista v cerkvi
sv. Marka v Markovcih, Mateja Slekovca. Zapis je nastal okrog leta 1897. Kurenta opiše kot
zelo zanimivo »spako«, ki je videti, kot da bi iz pekla pobegnil in se pobratil s samim
Luciferjem (Kelenc, 2005).
Zapis Matije Slekovca iz leta 1887, kronika župnije sv. Marka niže Ptuja:
»… Jedini svoje vrste, prava spaka – je »kurent«. Kurent je preoblečen fant, kateri ima kožuh iz ovčjih kož
naopak oblečen tako, da je kosmati del zunaj. Na glavi ima »kurentovo kapo«. Ta je zadaj kosmata, spredaj na
obrazu je pa iz starega usnja, katero je navadno belo pobarvano. Na usnju so izrezane šći in usta, nos je pa
prišit. Tudi v ustih je prišit dolg jezik iz rdečega sukna. Zgoraj ima kapa dolge rogove iz usnja ali klobučevine,
na koncu rogov pa še po eno gosje pero. S tako kapo na glavi je »kurent« videti, kakor bi ravnokar bil iz pekla
pobegnil. Da se že od daleč naznanja, ima na hrbtu privezan kravji zvonec. Za brambo ima v rokah močen
drog, na čegar koncu je pribita cela ježeva koža. Tako napravljen koraka mogočno po vasi, cepeta in skače,
kakor bi se bil s samim luciferjem pobratil. Otroci se ha seveda bojijo, ježevke še bolj kot njega, pa vendar
bežijo vsi za njim. Ako se pa za katerim zaleti, je krik in beg, da je joj…« (Kelenc, 2005)

Pred vojno je bilo pustno poskakovanje kurenta večkrat prepovedano. Razlog so bili pretepi
med posameznimi skupinami kurentov. Kurenti so se med seboj postavljali z metanjem
ježevk v zrak in jih lovili. Največja sramota za kurenta je bila, če so mu na silo sneli kapo ali
vzeli zvonce. Tega se je bal vsak, saj je to pomenilo sramoto tako zanj kot za domačijo in vas
(zvonci so bili pomemben del družinske tradicije in so prehajali iz roda v rod). Zato so imeli
za pasom tudi strelno orožje. Tako je prišlo tudi do krvavih kurentovih srečanj, ki jih je na
svoji grafiki »Mrtvi kurent« iz leta 1938 upodobil tudi Franc Mihelič. Kurent na splošno je bil
in še vedno je inspiracija mnogih umetnikov, od fotografov, kiparjev, slikarjev in še koga
(Kelenc, 2005).
Kurent nekoč in danes
Kurent je tudi povezan z drugimi pustnimi liki, ki jih poznamo na Ptujskem polju. Velikokrat
se pojavi skupaj z »orači«. Iz tega lahko sklepamo, da lahko vpliva tudi na rodovitnost,
zdravje v hlevu in družini. Zato je (bil) kurent vedno dobrodošel obiskovalec vsake kmetije.
Prav mističnost je ta lik znova postavila v ospredje zanimanja konec šestdesetih let. Kdo se je
skrival v kurentovi opravi, je bila skrivnost. Kurent se je na hitro pojavil in bil živ le štiri ali
pet dni v letu. Zato so bila srečanja s kurenti vedno nekaj posebnega. Otroci so bežali v strahu
pred njimi, dekleta pa, če kurentove oprave niso poznala, so se mu poskusila izogniti ali pa
odkupiti z robcem.
Danes je kurent izgubil svoj pomen in vlogo v domačem okolju. Lahko ga srečamo v vseh
letnih časih, predvsem na različnih športnih in drugih prireditvah. Njegovo pojavljanje ni več
povezano z njegovim osnovnim poslanstvom.
Dandanes je kurent lahko vsak, ki si tega želi, saj je njegova oprava precej dostopna. Kurenti
so s pojavljanjem v svetu postali turistični promotorji, ambasadorji Ptuja, ptujskega in
Slovenije. Koliko to ogroža njegovo originalnost pa je polemika, ki ima argumente za in proti.
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3.5.2.4.

»Kožühaje« koruze (povzeto po Mladinski raziskovalni…, 2005)

Ostali stari običaji se v Šturmovcih ohranjajo bolj izjemoma. Turistično so manj zanimivi
zaradi splošne prepoznavnosti, saj so se večinoma kmečka opravila izvajala tudi drugod.
Imajo sicer nekatere lokalne posebnosti in bi jih lahko vključevali v širšo turistično ponudbo
starih običajev, saj je specifične orientirane v določen letni čas. V času modernizacije jih
pozna vse manj ljudi, večinoma starejši.
Koruza je bila in je najznačilnejši pridelek Šturmovcev. Prebivalci so jo že od nekdaj
uporabljali kot glavno sestavino za različne jedi (kruh, mleko, juha,...), mnogo jih je verjelo
celo v življenjsko moč koruznega storža. Način, kako so jo pridelovali pa se razlikuje od
današnjega. Stari običaji so se razvili ob vsakodnevnih opravilih (sejanje, pobiranje,…), ki so
se vsa opravljala ročno. Pri teh so se zbrale tri do štiri družine.
Ob običajih se je razvilo nekaj starih rekov, ki so do današnjega dne precej izgubili na
pomenu.. Tako naj bi bil tisti, ki je našel rdeč storž posebno srečen. Tisti, ki pa jih je našel
sedem, je bil oproščen ličkanja – »kožühaja«, kot mu pravijo v Šturmovcih. Le – to je
potekalo zvečer, ko so se pri eni kmetiji zbrali vsi iz vasi. Ob tem so veselo plesali in peli, pa
tudi igrali na harmoniko, si pripovedovali šale, otroci so se šemili s koruznimi lasmi, ki so jih
uporabljali kot brado, brake ali lase,… Včasih so iz koruznega storža tudi prerokovali. Pri tem
je odločala barva in kakovost storža .
Pridobljeno ličje so uporabljali v različne namene. Iz njega so izdelovali pletene izdelke,
uporabljali so ga za pletenje posteljnih blazin, za zatesnitev oken in vrat.
3.5.2.5.

Ostali običaji (povzeto po Mladinski raziskovalni…, 2005)

Običaja, ki ne zahtevata pretiranega fizičnega napora, ampak bolj občutek za estetiko sta
izdelovanje rož iz krep papirja in kvačkanje (»heklanje«). Med ženskami je bilo kvačkanje
precej priljubljeno, izdelovale so prte ter prtičke različnih barv in vzorcev. Rože še danes
uporabljajo pri izdelavi pustnih mask in duhov. Obstaja več različnih načinov izdelave,
nastanejo lahko poljubne rože, vse je odvisno od spretnosti izdelovalca. Najpogostejše so
vrtnice, zvončki, žafrani ter mnoge druge oblike.
Kmetje so pred šestdesetimi, sedemdesetimi leti sadili buče, ki so imele bele bučnice. Preden
so naredili bučno olje, so jih morali oluščiti. Ob dolgih zimskih večerih so se zbrali sosedje in
znanci, ki so v topli kuhinji luščili bučnice, vsak večer pri drugi hiši. Šlo je za zelo družaben
običaj kot so tudi naslednji trije.
V časih, ko ni bilo vzmetnic in drugih sodobnih ležišč, so ljudje spali na lepo posušenem ličju
ali »kožüšju«, bolj premožni pa so si privoščili pernice. »Skübleje« perja je spadalo med
zimski običaj. Perje so ločevali že takrat, ko so čistili kokoši in gosi. Živali so morali čistiti na
suho, se pravi, da jih niso poparili s kropom, kajti mokro perje, čeprav bi se kasneje posušilo,
za blazine ne bi bilo primerno.
Dolge zime in majhen zaslužek so ljudi prisilile k temu, da si poiščejo še kakšen dodaten vir
za preživetje. Ker so živeli tesno povezano z naravo to ni bilo težko. V mokrotnem svetu je
zelo dobro uspevalo vrbovje, ki so ga uporabljali za pletenje košar (»korp«) in izdelovanje
pletenk (steklenice ovite v šibje), ki so jih prodajali na Ptuju. Nekateri so se s tem celo
ukvarjali skozi vse leto. Danes gre za skoraj pozabljeno obrt, ki jo gojijo le še posamezniki.
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Ribolov je bil zaradi težkih pogojev za kmetijstvo zelo pomemben vir hrane. Prebivalci
Šturmovcev so se z njim ukvarjali celo leto tako v Studenčnicah kot v Dravi in Dravinji.
Zaradi tega so imeli zelo bogat in specifičen ribji jedilnik. Pečene ribe so se kot specialiteta
prodajale na ptujski tržnici.
Zanimivo je tudi dejstvo, da so ljudje ob Dravi zbolevali za malarijo, kar je razvidno iz
medicinske topografije mestnega arhiva na Ptuju. Zamočvirjeno območje je bilo ugodno za
razvoj komarjev, ki so prenašalci povzročitelja malarije. Domačini so bili na bolezen odporni,
tako da je ta prizadela le vojake, ki so bili nastanjeni pri njih. Poleg kmetijstva se je
prebivalstvo preživljalo z lovom na divjad, in sicer na zajce in perjad (slavce). Razvili so
poseben način lova na zajce, pri katerem je ena skupina delala hrup, ki je živali prestrašil in so
se ujeli v mreže, ki so jih postavili drugi. Ujete zajce so dali zemljiškemu gospodu. Naselili so
tudi fazane, ki so se zaradi ugodnih pogojev zelo razmnožili, vendar jih zaradi pretiranega
lova danes težko zasledimo. V 19. stoletju so se le premožnejši prehranjevali z dravskimi
postrvmi. Kmetje so jih lovili na skrivaj s posebnimi mrežami, imenovanimi »šere«.
3.5.3. Tradicionalne jedi
Ob besedah »tradicionalne jedi« največkrat pomislimo na kmečke jedi, ki so jih gospodinje
pripravljale že v davni preteklosti. Mnogokrat gre za univerzalne jedi slovenskega ali širšega
prostora, ki imajo zaradi navezanosti na določeno okolje svojo posebnost in zaradi tega
svojstven, značilen in prepoznaven okus. Na primer »gibanica« je splošno znana jed v
vzhodnem delu Slovenije, vsaka mikroregija ali pa celo vaško naselje pa ji zaradi posebnih
sestavin in/ali načina priprave daje poseben pečat. To pove tudi ime. V Markovcih in okolici
ji ljudje pravijo »gibonca«. Večina naštetih jedi je »predelava« jedi, ki v sebi nosijo
avtentičnost. Mnogo ljudi jih pripravlja v vsakodnevnem življenju ne zavedajoč se dejstva, da
gre za tradicionalne jedi. V modernem načinu in tempu življenja se je prilagodil tudi njihov
način priprave (več v rezultatih anketnega vprašalnika). Tradicionalne jedi so bolj prisotne v
ruralnem okolju kot v bližnjem mestu, zelo intenzivno pa se pripravljajo ob tradicionalnih
kmečkih praznikih in prireditvah. Le – te so v zadnjem času vse pogostejše, ena večjih
vseslovenskih pod imenom »Dobrote slovenskih kmetij« je razlog, da se vsako leto jedi in
kmetje ter gospodinje predstavijo na Ptuju.
Tradicionalne jedi značilne za ta prostor so (Mladinski raziskovalni…, 2004):
- domača gibanica iz krušne peči
- sirova pogača
- krompirjeva juha ali »kropec«
- štruklji
- kisla juha
- sir
- ocvirkovka
- ribe pečene na jelševi deski; tudi vložene in sušene ribe
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3.6.

Varovanje narave in okolja

3.6.1. Naravna dediščina v Šturmovcih
Območje Dravskega in Ptujskega polja so pred intenzivno kmetijsko obdelavo večinoma
prekrivali poplavni gozdovi hrasta doba. Danes je podoba precej drugačna, saj le redka
območja še niso podlegla kmetijskim strojem. Ponekod pa reka Drava še vedno oblikuje
površje in Šturmovci so del tega. Razmere kot jih v tem bogatem okolju najdemo so plod
narave in človeške roke. K veliki pestrosti življenjskih združb, od vodnih do suhih, precej
vplivajo prodnata tla. Le – ta so zelo suho in nikoli zakisano rastišče, če niso poplavljena. V
Šturmovcih domujejo toploljubne in bazofilne rastline, ki ponavadi uspevajo na apnencih.
Nekatere izmed njih so v tem delu Slovenije in tudi širše zelo redke. Na drugi strani najdemo
zaradi obsežnih studenčnic, mlak in mrtvih rokavov bogastvo vodnih, obvodnih in močvirskih
rastlin in rastlinskih združb (Štumberger, 1993).
Od živali so zelo dobro v Šturmovcih raziskane ptice, delno kačji pastirji. Manj je znano o
malih in velikih sesalcih ter ribah, slabo pa so zastopane raziskave o žuželkah in dvoživkah.
Malo podatkov je prav tako o plazilcih (Štumberger, 1993).
3.6.1.1.

Ptice

V letih 1789 – 1992 je bilo na območju Šturmovcev in Ptujskega jezera popisanih 234 vrst
ptic. Spisek gnezdilcev obsega 96 vrst, med njimi pa zaradi človekovega vpliva ni več desetih
zelo zanimivih vrst (siva čaplja, kvakač, mala bobnarica, prlivka, mala čigra, rumena
pastirica, breguljka, črnočelni srakoper in rdeči kalin). Za dolgonogo prlivko je bilo to zadnje
slovensko gnezdišče. Danes redno gnezdi 86 vrst, druge so izjemni gostje ali pa se pojavljajo
na preletu ali prezimovanju. Vzrok za množičnost ptic je velika pokrajinska pestrost, ki v času
selitve, gnezditve in prezimovanja daje ugodne možnosti za počitek, prehrano in golitev
številnih palearktičnih selivk in stalnic. Po zajezitvi Drave so izginila prodišča in trstišča
nizvodno od Markovcev, s tem pa tudi številčnost in pestrost vodnih ptic. Na močvirsko
ornitofavno je slabo vplival tudi padec podtalnice zaradi katere so presahnili dravski rokavi. V
Šturmovcih je pomembna velika gnezditvena gostota nekaterih ogroženih gnezdilcev. Leta
1992 je v parku gnezdilo 173 parov rjavega srakoperja, enajst let kasneje, leta 2003 pa le še
50 parov. To je posledica opuščanja tradicionalne košnje. Leta 1992 je bilo opaženih 42
samcev divje grlice, 61 samcev kobilarja in 37 pojočih drevesnih cip (Lotrič, 2006).
Zelo ogroženi gnezdilci so mali martinec, mali deževnik, smrdokavra, pisana penica in
občasno rečni kobilar, katerih gnezdi le od en do trije pari. V času selitve lahko opazimo
pobrežnike, čaplje, čigre in galebe. Pozimi so na jezeru številne race, gosi, slapniki,
kormorani, ponirki, galebi in črne liske. Številke govorijo, da se včasih na jezeru zbere do
25.000 plovcev (v povprečju od 6.000 do 15.000). Od redkih in ogroženih vrst velja omeniti
še pegasto sovo (Lotrič, 2006).
3.6.1.2.

Kačji pastirji

Kačji pastirji letajo od maja do septembra, nekatere vrste opazimo že aprila, poznejše še
oktobra. Njihova življenjska doba je kratka, nekateri živijo le nekaj tednov, nekateri nekaj
mesecev, z izjemo ene vrste pa nobena ne preživi zime. Razvoj ličink v tekočih in stoječih
vodah traja od nekaj mesecev do več let. Kačje pastirje v Šturmovcih najdemo v Strugi,
Studenčnici, Dravinji, raznih mrtvicah, manj ob Dravi. Nimajo slovenskih imen. Predstavitev
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kačjih pastirjev v Šturmovcih po rodovih (popis leta 1992 naj bi dal le približno sliko, saj je
po mnenju popisovalcev v Šturmovcih še več vrst kačjih pastirjev) (Štumberger, 1993):
Rod Calopteryx – C. virgo, C. splendens
Rod Lestes – L. sponsa, L. viridis
Rod Platycnemis – P. pennipes
Rod Pyrrhosoma – P. Nymphula
Rod Ischnura – I. elegans
Rod Enallagma – E. cyathigerum, C. puella
Rod Coenagrion – C. puella
Rod Erythromma – E. Viridulum
Rod Ophiogomphus – O. serpentinus
Rod Onychogomphus – O. forcipatus
Rod Aeshna – A. mixta, A. affinis, A. cyanea, A. grandis
Rod Anax – A. imperator
Rod Libellula – L. depressa
Rod Orthetrum – O. coerulescens, O. brunneum, O. canellatum, O. albistylum
Rod. Crocothemis – C. erythrea
Rod Sympetrum – S. sanguineum, S. vulgatum, S. Striolatum
3.6.1.3.

Prepoznavne rastlinske vrste

Štumberger (1993) prisotne rastlinske vrste deli v več skupin.
Prave vodne rastline:
- dristavci: plavajoči, kodravi, češljasti in lasasti dristavec. Slednji velja v Sloveniji za redko
vrsto. Na tem območju je precej pogost.
- klasasti rmanec
- navadni rogolist
- vodopivka: mlaka navadnega rezervata Stari rokav je njeno edino potrjeno nahajališče v
Sloveniji. Verjetno je njenih nahajališč na Štajerskem več, vendar je zaradi majhnosti
ponavadi ne opazimo.
- vodna zlatica: razkrečnolistna
- navadna račja zel
- šaši: najpogostejša obrežni in togi šaš.
- ločki
- ježki: pokončni in enostavni (redek) ježek
- sita: igličasta, močvirska
- jetičnik: močvirski, studenčni
Flora močvirnatih tal:
- trstičevje
- močvirska perunika
- velika sladika
- kalužnice
- grenka penušta
- penuša nedotika
- vodna kreša
- trpotčasti porečnik
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- močvirska spominčica
Obvodna drevesa in grmi:
- vrbovje: ga je največ. Prevladujeta bela vrba in iva
- topol: beli in črni topol ter trepetlika.
- jelša: črna le ob toku Dravinje, bolj pogosta ob Dravi. Na prodnatih tleh v Šturmovcih raste
siva jelša.
- mešani gozd: ne pripada določeni združbi, ampak so mešana združba raznih dreves: beli
gaber, veliki jesen, dob, že omenjena beli in črni topol, robinija, čremsa, navadna krhlika,
poljski brest, poljski javor, breza, rdeči bor
Posebnost Šturmovcev sta dve obliki travišč in njune rabe. Prvo so »krči«, manjši travniki,
nastali kot otok na mestu posekanega poplavnega gozda. Na njih skoraj ni dreves, kvečjemu
kakšen grm. Druga posebnost Šturmovcev pa so »gozdni travniki« imenovani tudi veliki les
ali srednji tal. Ta edinstvena pokrajina spominja na negovane grajske parke v Angliji.
Upravičeno domnevamo, da so se razvili iz ekstenzivnega pašništva, ko so zatravljene
površine okoli dreves pričeli kositi za nastilj in seno. Obe obliki travišč, ki sta iz Srednje
Evrope izginili že pred več kot stoletjem sta možno ogroženi tudi v KP Šturmovci. Na eni
strani ju ogroža opuščanje košnje ali pretirano pogosta košnja z gnojenjem, na drugi pa bolj
redko spreminjanje travnikov v njivske površine (Štumberger, 2005).
Nekatere druge za KP Šturmovci značilne vrste (Štumberger, 1993):
- divje orhideje: ne bi jih bilo, če bi domačini zemljo gnojili
- pokončna stoklasa: trava, ki prevladuje
- kukavica: najpogostejša čeladasta. Še so navadna, morio, pikastocvetna in trizoba kukavica
- piramidasti pilovec
- čebeljiko mačje uho (orhideja): je v Šturmovcih posebnost. Včasih je bila pogosta, danes pa
je edina znano nahajališče v Sloveniji.
- škrbotec: za kosmati škrbotec so edino znano nahajališče v SV Sloveniji.
- petoprstnik: pritlični, beli
- razno travniško rastje: zvončnice, ivanjščice, grebenuše, klinčki, lepnice, kukavičje lučice,
zlatice, kadulje,…
Na prodnatih tleh je moč najti še bolj toploljubne in kserofitne rastline. Nekatere izrazito
dobro prenašajo sušno obdobje in domujejo le v subpanonskem fitogeografskem območju
(npr. navadni ranjak, rumenkast grint (pogost) ter . Stoebova glavinca). Sušna prodnata tla so
idealno rastišče za ruderalne in plevelne rastline, od katerih so nekatere prav redke
(Štumberger, 1993):
- poljski črnilec, navadni riček: v zadnjih desetletjih se je z uporabo pesticidov njuna
prisotnost zmanjšala.
- navadna jastrebina
- žabji koprc
- virginijska draguša
3.6.2. Odlok o zavarovanem območju Šturmovci
Zaradi izjemne biotske pestrosti je bilo območje Krajinskega parka Šturmovci zavarovano z
občinskim odlokom takratne občine Ptuj: »Odlok o razglasitvi in zavarovanju naravnih
območij in spomenikov narave v občini Ptuj« dne 20. julija 1979.
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Pod 8. točko 1. člena se zavaruje območje: »Krajinski park Šturmovec, ki obsega območje
med glavno strugo Drave med Dravinjo in mejo med katastrskima občinama Nova vas pri
Markovcih in Markovci ter katastrsko občino Šturmovci.« (Uradni vestnik občine Ptuj in
Ormož, 1979)
Varovalni ukrepi:
4. člen: »V krajinskih parkih je dovoljeno krajevno običajno gospodarjenje, tako da se ohrani
estetska podoba krajine. Za vsako spremembo kulture, nadomestno gradnjo in gradnjo drugih
objektov je potrebno soglasje pristojne službe za varstvo narave. K urbanističnim aktom v
krajinskih parkih mora dajati soglasje pristojna služba za varstvo narave.« (Uradni vestnik
občine Ptuj in Ormož, 1979)
9. člen: »Za uresničevanje določil tega odloka so dolžni skrbeti lastniki in uporabniki
zemljišč, na katerih so zavarovana območja in spomeniki narave, zavod za spomeniško
varstvo, krajevne skupnosti, skupnost za varstvo okolja in pristojni službi za gospodarjenje z
gozdovi. Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe,
služba za varstvo narave in naravovarstveni nadzorniki.« (Uradni vestnik občine Ptuj in
Ormož, 1979)
V 10. in 11. členu so določene kazenske določbe za kršitelje odloka, ki so podane v različnih
višinah denarne kazni.
3.6.3. Natura 2000
Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah
članicah Evropske unije, katerih osnovni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za bodoče
rodove. Posebna varstvena območja so namenjena ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter
habitatov, ki so redki in/ali na evropski ravni pa ogroženi zaradi dejavnosti človeka. To
najpogosteje pomeni, da je na teh območjih potrebno vzdrževati naravno ravnovesje z
različnimi ukrepi: bodisi zgolj nadaljevati z obstoječimi dejavnostmi (npr. s pašo ali košnjo
suhih in vlažnih travnikov po cvetenju in gnezdenju) bodisi nekatere dejavnosti opuščati ali
njihovo uvajanje preprečiti (npr. aglomeracije mokrišč).
Evropska unija je to omrežje območij uvedla kot enega od mehanizmov za izvajanje tako
imenovane Direktive o habitatih (Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural
habitats and of wild fauna and flora) in Direktive o pticah (Council Directive 73/409/EEC on
the conservation of wild bird). Slovenija je sprejela sodelovanje v Naturi 2000 kot
pridružitveno obveznost. Tako je bil na dan pridružitvi EU podan predlog seznama
nacionalnih območij, katerih ohranitev je pomembna na evropski ravni. Opredeljeni so bili
tudi ukrepi, ki se bodo izvajali za njihovo upravljanje. V območjih Nature 2000 se morajo
ohranjati vrste in habitatni tipi ter iskati takšne rešitve pri prostorskem načrtovanju, ki bodo
okoljsko najbolj sprejemljive.
Slovenija se ponaša z izjemno biotsko pestrostjo. Na našem ozemlju se pojavlja kar 109 vrst
ptic iz Direktive o pticah, 61 evropsko pomembnih habitatnih tipov (oz. tipov življenjskih
okolij) in 140 vrst rastlin in živali iz seznamov Direktive o habitatih (Razpotnik, 2006).
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3.6.3.1.

Posebna zaščitena območja (SPA)

Posebna zaščitena območja (Special Protected Areas – SPA) so območja, ki jih je Evropska
unija razglasila na podlagi Direktive o ohranjanju prosto živečih ptic. Namenjena so
varovanju ogroženih ptic. Strokovna podlaga za določitev »območij SPA« so »območja IBAE
– Important Bird Areas in Europe«. Območje krajinskega parka Šturmovci je skupaj z reko
Dravo med Mariborom in Zavrčem v seznamu ornitološko pomembnih območij (Important
Bird Areas in Europe). Ta so bila opredeljena s strani Društva za opazovanje in proučevanje
ptic Slovenije (DOPPS) že pred pridružitvijo Slovenije Evropski uniji (Božič, 2002).
Kriterije za opredeljevanje zaščitenih območij so razvili strokovnjaki Bird Life International z
namenom, da bi bilo njihovo določevanje čimbolj objektivno. Direktiva namreč o samih
načinih opredeljevanja SPA – jev ne pove veliko. Upoštevani so samo ornitološki kriteriji,
različni socio – ekonomski in drugi dejavniki pa v fazi opredeljevanja predlogov »SPA« niso
v ospredju (Božič, 2002).
Na osnovi kriterijev iz obeh direktiv smo v Sloveniji opredelili 286 območij, od tega jih je
260 določenih na podlagi Direktive o habitatih in 26 na podlagi Direktive o pticah. Območja
zajemajo 36% površine Slovenije. Večji del območij porašča gozd, velik je delež brez
vegetacije (pretežno skalne stene), 9% površin je nad gozdno mejo, med kmetijskimi
zemljišči je pomemben delež travišč. V zavarovanih območjih (Triglavskem narodnem parku,
regijskih in krajinskih parkih ter rezervatih in naravnih spomenikih) je 25% skupne površine
Natura 2000 območij (Božič, 2002).
3.5.2.2.

Natura 2000 Drava

Območje Drave med Selnico ob Dravi in Središčem ob Dravi je zaradi raznolikosti
življenjskih prostorov in velikega števila rastlinskih in živalskih vrst, tudi evropsko
pomembnih, eno izmed najpomembnejših naravovarstvenih območij v Sloveniji. Kljub
hidroenergetskem izkoriščanju, ima Drava še ohranjene značilnosti nižinskega toka poplavne
reke - raznoliko strugo z brzicami in tolmuni, prodišča in prodne otoke, stranske rokave,
mrtvice in studenčnice. V poplavnem območju so ohranjeni obrečni poplavni gozdovi.
Šturmovci predstavljajo pomembno območje za ptičje populacije. KP Štrurmovci je s
sosednjim Ptujskim jezerom in reko Dravo vpisan v seznam evropsko pomembnih območij –
Important Bird Areas in Europe (IBAE). Prav tako so na tem območju nekateri redki in
pomembni habitati. Številne vrste so tesno vezane na dinamiko reke Drave ter Dravinje in
brez nastanka vedno novih prodišč in peščenih sten po vsaki poplavi ne bi mogle preživeti. Na
drugi strani pa so nekatere ptice, ki brez človekovega posega v spreminjanje kulturne krajine
ne bi preživele (Mencinger, 2004).
Struga Drave in umetna akumulacijska jezera, stranski rokavi in mrtvice, poplavni gozdovi in
travniki so življenjski prostor kar 38 evropsko pomembnim vrstam ptic. Na reki se med
oktobrom in februarjem redno zadržuje 20.000 do 35.000 osebkov vodnih ptic, ki pripadajo
do 50 različnim vrstam. To je 40 do 45 odstotkov vseh vodnih ptic v Sloveniji, s tem pa je
Drava v nacionalnem merilu daleč najpomembnejše območje za vodne ptice. Redno
pojavljanje vsaj 20.000 osebkov vodnih ptic na selitvi oziroma prezimovanju je tudi eden
izmed kriterijev, po katerih je bila reka Drava uvrščena med območja Natura 2000 (TrUD,
2006).
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Velik del gnezdilk na območju Natura 2000 Drava je vezanih na reko in različne spremljajoče
elemente rečne krajine (prodišča, rečne rokave, erodirane rečne bregove itd.). Vrste, kot so
vodomec (Alcedo atthis), mali martinec (Actitis hypoleucos) in mali deževnik (Charadrius
dubius), so prvovrstni pokazatelji ohranjenosti naravne rečne struge, saj za svoj obstoj
potrebujejo deloma aktivno rečno dinamiko. Mali deževnik gnezdi na predelih akumulacije
rečnega materiala, torej na povsem odprtih, nezaraščenih prodiščih, vodomec pa si izkoplje
gnezdilni rov na območjih bočne erozije, kjer reka oblikuje gole, navpične peščene stene.
Nekatere ogrožene vrste, kot sta navadna čigra (Sterna hirundo) in breguljka (Riparia ripara),
so danes povsem odvisne od umetnega vzdrževanja gnezdišč, ki ga opravljajo požrtvovalni
prostovoljci. Velik pomen za navadno čigro in rečnega galeba (Larus ridibundus) imajo
otočki na Ptujskem jezeru, kjer gnezdi ena od dveh kolonij teh vrst na območju Drave (TrUD,
2006).
V poplavnih gozdovih gnezdijo ogroženi sršenarji (Pernis apivorus), srednji detel
(Dendrocopos medius) in belovrati muhar (Ficedula albicollis). Slednja sta ob reki Dravi
najpogostejša v starejših sestojih topolov, kjer ne manjka debelih in suhih dreves. Predvsem
na območju med Ormožem in Središčem ob Dravi gnezdi tudi redka črna štorklja (Ciconia
nigra (TrUD, 2006).
Na predelih, kjer prevladujejo kmetijske površine, so pogoste vrste, značilne za kulturno
krajino. Številni so rjavi srakoper (Lanius collurio), rjava penica (Sylvia communis) in
rumeni strnad (Emberiza citrinella), ponekod pa na njivah z mozaikom nizkih kultur gnezdi
tudi precej redkejša rumena pastirica (Motacilla flava) (TrUD, 2006).
Poplavni gozdovi – obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja, gozdovi hrasta in belega gabra,
travniki, na katerih rastejo kukavičnice – divje orhideje, ohranjena naravna struga s prodišči,
rokavi in mrtvice, so habitatni tipi, ki so v Evropi tako redki in ogroženi, da jih je treba
posebej varovati, na območju Drave pa so še ohranjeni in so osnova za opredelitev območja
Natura 2000 po Direktivi o habitatih. Gozdovi pokrivajo slabo tretjino območja, veliko
redkejši pa so travniki, ki so ekstenzivno gojeni. Le na takih uspevajo razne vrste kukavic. Te
rastline namreč ne prenesejo pognojenih tal. Pisane travnike sicer še najdemo posamezno
vzdolž Drave, največ pa jih je še v Šturmovcih. Tam lahko opazujemo divje orhideje tudi v
košenih gozdovih - gozdnih travnikih – ki je posebna, poplavnemu svetu prilagojena raba
gozda. Med tistimi živalmi, ki živijo v reki in ob vodah, se tukaj z evropsko zakonodajo
varujejo kačji pastirji (koščični škratec (Coenagrion ornatum) in kačji potočnik
(Ophiogomphus cecilia)), ribe (grbasti okun (Gymnocephalus baloni), kapelj (Cottus gobio)
in bolen (Aspius aspius)), vlažni deli prodišč in obrežij voda pa so življenjski prostor
drobcene rastline plazeče zelene (Apium repens). Celotno območje je habitat redko videne
vidre (Lutra lutra). V trhlem lesu ob vodah živi hrošč močvirski krešič (Carabus variolosus),
pisanega metulja črtastega medvedka (Callimorpha quadripunctaria) pa najpogosteje vidimo
na gozdnih robovih, na socvetjih konjske grive (TrUD, 2006)).
Območje Natura 2000 Drava je eno izmed tistih varovanih območij v Sloveniji, ki se ponaša z
največ kvalifikacijskimi vrstami in življenjskimi okolji. To je odraz raznolikosti poplavne
krajine in ohranjene pestrosti struge reke.
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3.7.

TrUD – trajnostno upravljanje območja reke Drave

3.7.1. Izhodišča
Območje Drave med Selnico ob Dravi in državno mejo pri Središču ob Dravi je zaradi
izjemne biotske raznovrstnosti eno izmed naravovarstveno najpomembnejših območij v
Sloveniji in je tako opredeljeno kot območje Natura 2000 Drava. Vanjo je uvrščen tudi
KP Šturmovci, ki je tako dvakrat zavarovan. Celotno območje ima nekatere skupne
lastnosti. Je izredno kompleksno tako po naravovarstvenih vsebinah, rabi naravnih virov
oziroma dejavnostih na območju kot tudi upravno. Varovano območje nima ustreznega
upravljavca, prav tako ne načrta upravljanja, s katerim bi bile opredeljene ustrezne dejavnosti
oziroma aktivnosti za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Biotska raznovrstnost območja oziroma ohranitev redkih in varovanih vrst rastlin in živali ter
njihovih življenjskih okolij je odvisna od ustrezne rabe območja in gospodarskih oziroma
družbenih dejavnosti, ki se na območju odvijajo. Poplavni svet Drave je v veliki meri v
kmetijski ali gozdarski rabi, v verigi hidroelektrarn se izrablja energetski potencial reke, v
poplavno območje se mestoma širijo poselitev in gospodarske dejavnosti, čez območje pa
potekajo oziroma se načrtujejo številni infrastrukturni objekti, kar vse vpliva na stanje
varovanih vrst in življenjskih okolij. Opredelitev najpomembnejših dejavnikov rabe in
uskladitev aktivnosti na območju z osnovnimi naravovarstvenimi cilji sta bistveni za
dolgoročno ohranitev biotske pestrosti območja. Ker ni upravljavca območja, ki bi ustrezno
usmerjal rabo in razvoj celotnega območja, je nujno zagotoviti trajnostno rabo območja z
vključitvijo naravovarstvenih vsebin v dejavnosti, ki vplivajo na biotsko raznovrstnost
oziroma, ki izkoriščajo njene sestavine (TrUD, 2006).
Karta 8: Območje Natura 2000 Drava

Vir: TrUD, 2006

V Osnutku načrta upravljanja so opredeljena izhodišča in usmeritve za ustrezno rabo prostora
in naravnih virov, in sicer glede na posamezne obstoječe sektorske politike. Področja, ki so
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bila podrobno obdelana pri izdelavi Osnutka načrta upravljanja območja reke Drave so zato
kmetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo, urejanje prostora oziroma prostorski plani občin
in varstvo narave (TrUD, 2006).
3.7.2. Geografska lega in velikost
Osnutek načrta upravljanja območja reke Drave obravnava območje Posebnega območja
varstva (SPA) SI5000011 Drava znotraj katerega sta tudi potencialni posebni ohranitveni
območji SI3000220 Drava in SI3000150 Središče ob Dravi - Hraščica. Območje obsega reko
in poplavno območje na spodnji aluvialni terasi Drave med Selnico ob Dravi in Rušami na
severozahodu in Središčem ob Dravi na jugovzhodu. Pokriva 9.027,61 ha površine. Namen
projekta je zagotoviti dolgoročno ohranitev stanja vrst in habitatnih tipov na območju Natura
2000 reke Drave ter zvišati stopnjo informiranosti, ozaveščenosti in pripravljenosti vseh
deležnikov za doseganje usklajenega in trajnostnega razvoja območja (TrUD, 2006).
Partnerji
Na območju Šturmovcev so v projekt vključeni Mariborska razvojna agencija p.o. (nosilec
projekta), Zavod RS za varstvo narave – OE Maribor, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj,
Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj, Ribiška družina Ptuj, Občina Ruše, Občina
Videm, Občina Markovci in Dravske Elektrarne Maribor d.o.o. (pridruženi partner).
3.7.3. Cilji projekta
Splošni cilji projekta, ki se je izvajal od 26. julija 2005 do 26. julija 2006, so ohraniti biotsko
pestrost območja ob reki Dravi - območju Natura 2000 in zagotoviti trajnostni razvoj
obmejnega območja med Slovenijo in Avstrijo
Specifični cilji projekta:
• Izboljšati stopnjo poznavanja biotske pestrosti (vrste, njihovih habitati in habitatni tipi na
območju Natura 2000 – Drava)
• Vzpostaviti osnove za trajnostno rabo naravnih virov na območju Natura 2000
• Pripraviti izhodišča za upravljanje (usklajen osnutek upravljavskega načrta, ki bo osnova
za sektorske načrte in bo vključen v občinske prostorske rede)
• Izboljšanje stanja ekološko pomembnih habitatov
• Zagotoviti dolgoročno ohranitev stanja vrst in habitatnih tipov na območju Natura 2000
Drava, in zvišati stopnjo informiranosti, ozaveščenosti in pripravljenosti vseh deležnikov
za doseganje usklajenega in trajnostnega razvoja območja
• Povečati ozaveščenost širše javnosti
3.7.4. Pričakovani rezultati
•
•
•
•
•

Opredeljena notranja območja vrst in habitatnih tipov ter dopolnjeni podatki o stanju
biotske pestrosti
Osnutek integralnega načrta upravljanja
Izboljšano stanje ekološko pomembnih habitatov
Promocijski material in gradiva
Informacijsko središče v Markovcih in učne poti z informacijskimi tablami
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3.7.5. Pravne podlage za načrtovanje in izvajanje ukrepov upravljanja
Načrtovanje in izvajanje ukrepov upravljanja je bilo določeno na podlagi pravnih aktov
Republike Slovenije, predpisov s področja varstva narave, gozdarstva, upravljanja z vodami,
kmetijstva ter na podlagi občinskih predpisov. Hkrati so bile kot podlage upoštevane
mednarodne konvencije in predpisi Evropske unije.
3.7.6. Varstveni cilji in usmeritve
Varstveni cilji in usmeritve so se določili na podlagi strokovnih podlag s področja gozdarstva,
kmetijstva, varstva narave in vodnega gospodarstva. Kot strokovne podlage posameznih
sektorjev za izdelavo Osnutka načrta upravljanja območja reke Drave so bili v okviru
projekta Trajnostno upravljanje območja reke Drave izdelani naslednji dokumenti oziroma
študije, ki obravnavajo posamezne vsebinske sklope. Pristojne službe so pokrivale območja
za katera imajo kompetence, za Šturmovce pa so ekspertna mnenja podale sledeče institucije:
- Predstavitev stanja kmetijstva, Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj
- Izdelava strokovnih podlag za ravnanje z gozdnimi zemljišči, zaključno poročilo,
Podravsko gozdarsko društvo
- Analiza hidroloških, hidravličnih in morfoloških razmer na reki Dravi, Vodnogospodarski
biro Maribor, d.o.o.
- Inventarizacija živalskih vrst - ribe, Center za kartografijo favne in flore, Ribiška
družina Ptuj
- Inventarizacija živalskih vrst - ptice, DOPPS - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic
Slovenije
- Inventarizacija in opredelitev notranjih območij vrst in habitatnih tipov, ZRSVN OE
Maribor
- Naravovarstvene smernice za osnutek integralnega načrta upravljanja območja Natura 2000
Drava, ZRSVN OE Maribor
3.7.6.1.

Varstveni cilji

Varstveni cilji na območjih Natura 2000 Drava so se določili z namenom ohranjati, vzdrževati
ali izboljšati obstoječe lastnosti nežive in žive narave, ki prispevajo k ugodnemu stanju
rastlinskih in živalskih vrst. Varstveni cilji so se določili na osnovi ekoloških potreb
posameznih vrst in habitatnih tipov, zaradi katerih je območje opredeljeno (Uredba o posebnih
varstvenih območjih (območjih Natura 2000)). Za območje Natura 2000 Drava KP
Šturmovci so na podlagi ekoloških potreb vrst in habitatnih tipov izmed vseh opredeljeni
naslednji varstveni cilji (TrUD, 2006):
- Ohranitev obsega in ekoloških značilnosti gozdov, mejic in gozdnih pasov.
- Ohranitev vsaj obstoječega obsega ekstenzivno obdelovanih travišč.
- Ohranitev poplavnosti in obsega poplavnega območja.
- Ohranitev studenčnic, naravnih rokavov, mrtvic, struge ter naravnih procesov v strugi Drave.
- Zagotovitev miru okoli gnezdišč ter na najpomembnejših prezimovališčih ptic, zlasti za
občutljive vrst.
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3.7.6.2.

Območja izvajanja, splošne varstvene usmeritve

Območja, na katerih naj se s predlaganimi usmeritvami in ukrepi zagotavlja doseganje
posameznih ciljev, so bila opredeljena na osnovi izvedene inventarizacije vrst in kartiranja
habitatnih tipov ter opredelitve notranjih območij vrst in habitatnih tipov. Območja so
prikazana v grafičnih prilogah. Iz vseh predlaganih usmeritev in ukrepov za območje Natura
2000 Drava so izvzeti tisti, ki pridejo v poštev na območju Šturmovcev.
3.7.6.2.1.

Ohranitev obsega in ekoloških značilnosti gozdov, mejic in gozdnih
pasov

Karta 9: KP Šturmovci - inventarizacija gozdnih habitatov in mejic (TrUD, 2006)

Vir:TrUD, 2006

Dodatek k legendi:
EU koda/HT
HT_91K0 – Ilirsko bukovi gozdovi; Ime habitatnega tipa: Ilirska nevtrofilna bukovja
HT_91E0 – Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); Ime habitatnega tipa: Obrežna belovrbja
HT_91F0 - Obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi (trdolesna loka); Ime habitatnega tipa: Ostanki
srednjeevropskih hrastovo-jesenovo-brestovih logov

V KP Šturmovci je močno zastopano obrečno vrbovje, jelševje in jesenovje. Obrečni oziroma
obvodni habitati so prevladujoči gozdni habitati v Šturmovcih. Zavzemajo več kot polovico
gozdnih habitatov ter petino (TrUD, 2006) celotnega območja. V južnem delu KP Šturmovci,
ob reki Dravinji so prisotni ilirsko bukovi gozdovi (habitatni tip: Ilirska nevtrofilna bukovja)
Splošne varstvene usmeritve:
- Ohranjajo naj se naravne ekološke značilnosti gozdov
- Ohranja naj se sklenjenost gozdnih površin in stabilnost gozdnih ekosistemov s
poudarkom na ohranjanju habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo
- Na območjih prednostnih habitatnih tipov gozdov naj se ohranja naravna drevesna
sestava, spremenjena naj se usmerja v približevanje naravni
- Z ustreznim gospodarjenjem naj se pospešuje prehod v starejše razvojne faze gozdov
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- Na območjih gozdov, ki so tudi habitat varovanih vrst, predvsem ptičev, naj se ustanavljajo
gozdni rezervati (stari sestoji) brez gospodarjenja oziroma mreže ekocelic v starih
sestojih (ena ekocelica velikosti ca. 1-3 ha/100 ha)
- Dela na območjih, kjer so habitati varovanih vrst, predvsem ptičev, naj se časovno
prilagodijo življenjskim ciklom živali (izven gnezditvenega obdobja)
- Z ustreznimi ukrepi naj se ohranjajo oziroma vzpostavljajo gozdni robovi in obmejki z
drevesi in grmovjem
- Z novimi posegi naj se ne manjša obseg varovanih habitatnih tipov in habitatov vrst
- Ohranja naj se celovitost in sklenjenost gozdov
- Obstoječa območja in objekte gospodarske infrastrukture, ki negativno vplivajo na vrste
in habitatne tipe območja Natura 2000 Drava, naj se ustrezno sanirajo (izolacija vseh
obstoječih nevarnih srednje napetostnih daljnovodov, kabliranje novih potencialno nevarnih
srednje napetostnih daljnovodov, markiranje ozemljitvenega vodnika obstoječih nevarnih
visokonapetostnih daljnovodov; pri gradnji novih potencialno nevarnih
visokonapetostnih daljnovodov upoštevati ukrepe za zmanjšanje nevarnosti trkov z
vodniki)
- V največji možni meri naj se ohranja obstoječi poplavni režim na območju poplavnih
gozdov (obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka) in obrečni hrastovojesenovo-brestovi gozdovi (trdolesna loka))
- Z ustreznimi ukrepi naj se ohranja obseg mejic in gozdnih otokov oziroma vzpodbudi
ponovni razvoj teh struktur
3.7.6.2.2.

Ohranitev vsaj obstoječega obsega ekstenzivno obdelovanih travišč

Karta 10: KP Šturmovci – inventarizacija košenih logov (TrUD, 2006)

Vir: TrUD, 2006

Košeni logi so značilni travniško – gozdni habitati v KP Šturmovci ter zavzemajo osrednji del
varovanega območja. Ekstenzivno kmetijsko območje je ena izmed najbolj prepoznavnih
identifikacijskih vsebin, oblikovali so se s človeškimi posegi in na tak način pogojujejo svoj
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obstoj. V KP Štrumovci košeni logi predstavljajo območja, ki jih poplave dosegajo manj
pogosto kot nekatere druge habitate. Ohranjanje teh habitatov pomeni vzdrževanje v obliki
košnje ter omejevanje vnosa kakršnihkoli substanc za gnojenje. Košnja je omejena količinsko,
še bolj pa zaradi naravnega ciklusa živali in rastlin predstavlja časovno omejen poseg v
prostor.
Splošne varstvene usmeritve
- Ohranja naj se obseg obstoječih travišč.
- Ohranjajo naj se naravne ekološke značilnosti travišč.
- Vzdrževanje obstoječih travišč - zagotoviti košnjo vsaj enkrat letno ali pašno rabo.
- Zagotavlja naj se ekstenzivna raba suhih travišč s kukavičnicami.
- Vzpodbujanje in promocija ekstenzivne rabe travišč.
- Puščanje travnatih pasov med njivami (3-5 m širine).
- Vzpodbujanje in promocija ekstenzivne paše in ekološke živinoreje.
Karta 11: KP Šturmovci – inventarizacija travišč (TrUD, 2006)

Vir: TrUD, 2006

Splošne varstvene usmeritve:
- Košnja na območjih, kjer so habitati varovanih vrst, predvsem ptiči, naj se časovno prilagodi
življenjskim ciklom živali (izven gnezditvenega obdobja).
- Z opredelitvijo ustrezne namenske rabe naj se zagotavlja ohranjanje traviščnih
površin.
- Obstoječa območja in objekte gospodarske infrastrukture, ki negativno vplivajo na vrste
in habitatne tipe območja Natura 2000 Drava, naj se ustrezno sanirajo (izolacija vseh
obstoječih nevarnih srednjenapetostnih daljnovodov, kabliranje novih potencialno nevarnih
srednjenapetostnih daljnovodov, markiranje ozemljitvenega vodnika obstoječih nevarnih
visokonapetostnih daljnovodov; pri gradnji novih potencialno nevarnih
visokonapetostnih daljnovodov upoštevati ukrepe za zmanjšanje nevarnosti trkov z
vodniki).
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- Prva košnja na polintenzivnih travnikih se naj izvede po 1. juniju.
- Na polintenzivnih travnikih naj enkrat v sezoni večina vrst v ruši odcveti in odvrže seme.
- Košnja travnika naj poteka od sredine proti robu parcele, tako da omogočimo živalim umik.
- Za ohranjanje ekstenzivnih travišč »gozdnih travnikov« naj se oblikuje novi ukrep.
3.7.6.2.3.

Ohranitev poplavnosti in obsega poplavnega območja

Varstveni cilji se nanašajo na območje, ki je poplavljeno pri pretokih petletnih visokih vod
(Q5). Splošne varstvene usmeritve:
- Ohranjanje poplavnosti na tem območju je nujno za ohranjanje varovanih habitatnih tipov (in
habitatov vrst), katerih obstoj je odvisen od poplavljanja (dva gozdna habitatna tipa,
zaraščajoči rokavi in mrtvice)
- Z opredelitvijo namenske rabe prostora naj se načrtuje raba, ki je prilagojena naravnim
danostim območja
- Znotraj poplavnega območja naj se kmetuje na način, prilagojen naravnim danostim
območja
- V največji možni meri naj se ohranjata poplavni režim in obseg poplavnega območja, ki je
osnova za obstoj varovanih habitatnih tipov
- Obstoječa območja in objekte gospodarske infrastrukture, ki negativno vplivajo na vrste
in habitatne tipe območja Natura 2000 Drava, naj se ustrezno sanirajo (izolacija vseh
obstoječih nevarnih srednjenapetostnih daljnovodov, kabliranje novih potencialno nevarnih
srednjenapetostnih daljnovodov, markiranje ozemljitvenega vodnika obstoječih nevarnih
visokonapetostnih daljnovodov; pri gradnji novih potencialno nevarnih
visokonapetostnih daljnovodov upoštevati ukrepe za zmanjšanje nevarnosti trkov z
vodniki)
- Načrtujejo se prostočasne dejavnosti, ki ne zahtevajo posebne rekreacijske infrastrukture in
spreminjanja naravnih danosti (poplavnosti območja)
3.7.6.2.4.

Ohranitev studenčnic, naravnih rokavov, mrtvic, struge ter naravnih
procesov v strugi Drave

Splošne varstvene usmeritve:
- Ohranjajo naj se naravne značilnosti studenčnic, rokavov, mrtvic, Drave in pritokov
- Ohranjajo naj se vsaj obstoječe hidrološke in hidravlične razmere Drave in potencial
spreminjanja rečnih struktur (plitvine, otočki, rokavi, erozijske stene)
- Preprečuje naj vsakršno onesnaževanje voda
- Ustrezno naj se sanirajo obstoječi viri onesnaženja in onesnažena območja (še
posebno na območju Šturmovcev - »laguna«)
- Nove regulacije oziroma utrditve brežin naj se praviloma ne izvajajo
- Regulirani deli brežin in pritokov naj se »renaturirajo - ekoremediacija«
- Ohranjajo naj se prodišča, prod naj se iz reke ne odvzema
- Ohranja naj se obrežna vegetacija vzdolž reke, studenčnic in potokov
- Ohranja naj se celovitost in povezanost vodnih tokov
- Obstoječa območja in objekti gospodarske infrastrukture, ki negativno vplivajo na vrste
in habitatne tipe območja Natura 2000 Drava, naj se ustrezno sanirajo (izolacija vseh
obstoječih nevarnih srednjenapetostnih daljnovodov, kabliranje novih potencialno nevarnih
srednjenapetostnih daljnovodov, markiranje ozemljitvenega vodnika obstoječih nevarnih
visokonapetostnih daljnovodov; pri gradnji novih potencialno nevarnih
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visokonapetostnih daljnovodov upoštevati ukrepe za zmanjšanje nevarnosti trkov z
vodniki)
- Dosledno naj se upošteva omejitev kmetovanja v 5- oziroma 15-metrskem pasu od brežin
vodotokov
- Košnja jarkov naj se opravlja po 1. avgustu, izmenično na enem in drugem bregu jarka
Karta 12: KP Šturmovci – Inventarizacija vodnih površin, bregov in prodišč (TrUD,
2006)

Vir: TrUD, 2006

Z izgradnjo Ptujskega jezera za potrebe pridobivanje električne energije se je spremenila
vodna ureditev ter vodni režim v KP Šturmovci. Posledično so se spremenili bregovi vodnih
površin, zaradi reguliranega pretoka so izgubili na biotski pestrosti, ki jo je pogojevala rečna
dinamika. Predlagani posegi omejujejo izrabo gramoza iz rečnih korit, saj se s tem še dodatno
siromaši že načeta pokrajinska pestrost. Poplave, ki pozitivno vplivajo na ekosisteme v KP
Šturmovci povzročajo škodo na intenzivnih kmetijskih površinah, zato bi izpad dohodka ali
zgolj povzročitev škode morali nadomestiti.
Splošne varstvene usmeritve:
- Uredi naj se status poplavnih in erozijskih območij z opredelitvijo lastništva in
povračila škode zaradi poplav in erozije. Ohranja naj se obseg visokih prodišč v strugi
Drave. - Prepreči naj se možnost dostopa vozil in vožnje po prodiščih
- Gradnja gramoznic, peskokopov, ipd. naj se usmerja in vzpodbuja izven ožjega poplavnega
pasu reke Drave in drugih naravovarstveno pomembnih območij
- Ohranja naj se obseg strmih erodiranih brežin, razen na odsekih, kjer progresija erozije
ogroža obstoječe objekte
vodniki)
- Ohranijo naj se obstoječe mrtvice in rokavi ter njihovo preplavljanje ob visokih
vodah. Brez večjih vzdrževalnih posegov naj se njihov razvoj prepušča naravni
sukcesiji. Ohranja naj se obrežna vegetacija vzdolž vodotokov, vključno s suhimi starimi
drevesi
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- V območjih z naravnimi kakovostmi se načrtujejo prilagojene, nemnožične in
neagresivne oblike turizma in rekreacije v naravnem okolju, pri čemer se turistična in
rekreacijska infrastruktura praviloma zagotavlja v poselitvenih območjih
3.7.6.2.5. Zagotovitev miru okoli gnezdišč ter na najpomembnejših
prezimovališčih ptic, zlasti za občutljive vrste
Splošne varstvene usmeritve:
- Ohranja naj se ustrezna praksa lova (na Ptujskem jezeru dosledno ohranjanje sedanje prakse,
kjer se lov ne izvaja)
- Ustrezno naj se opredeli režim plovbe na Ptujskem jezeru in celotni Dravi (časovna in
prostorska opredelitev)
- Dela na območjih, kjer so habitati varovanih vrst, predvsem ptičev, naj se časovno
prilagodijo življenjskim ciklom - sečnja izven gnezditvenega obdobja (1.9.-1.2.) v
radiju 300 m od znanih gnezd
- Obstoječa območja in objekte gospodarske infrastrukture, ki negativno vplivajo na vrste
in habitatne tipe območja Natura 2000 Drava, naj se ustrezno sanirajo (izolacija vseh
obstoječih nevarnih srednjenapetostnih daljnovodov, kabliranje novih potencialno nevarnih
srednjenapetostnih daljnovodov, markiranje ozemljitvenega vodnika obstoječih nevarnih
visokonapetostnih daljnovodov; pri gradnji novih potencialno nevarnih
visokonapetostnih daljnovodov upoštevati ukrepe za zmanjšanje nevarnosti trkov z
vodniki)
- V gnezditvenem obdobju naj se sečnja in podobna gozdarska dela ne izvajajo v radiu ca. 1
km od znanih gnezd
- V bližini znanih gnezd naj se po možnosti ne gradijo nove gozdne prometnice
(upoštevanje pri načrtovanju)
- Dela na območjih, kjer so habitati varovanih vrst, naj se časovno prilagodijo
življenjskim ciklom živali (izven gnezditvenega obdobja)
3.8.

Ocena vplivov načrtovanega daljnovoda na območju Štrurmovci

Na območju KP Šturmovci je načrtovana gradnja daljnovoda (2 x 400kV) na relaciji Cirkovce
- Pince. Območje se je znašlo tudi v načrtih za gradnjo hitre ceste na relaciji Hajdina –
Ormož. Pred posegom je pomembno in hkrati obvezno izdelati presojo vplivov na okolje, še
bolj podrobno, saj gre za zelo ranljivi ekosistem. Ekspertno ornitološko mnenje je leta 2005
izdelal Luka Božič (DOPPS).
Pri oceni skupnih vplivov so bili upoštevani vsi pomembni obstoječi in načrtovani posegi na
obravnavanem območju. Sistematična štetja vodnih ptic in druge ornitološke raziskave
potekajo redno od leta 1980 naprej, tako da sodi širše območje Šturmovcev in Ptujskega
jezera med ornitološko poznane predele Slovenije (Božič, 2005, str. 4).
Načrtovana trasa daljnovoda 2 x 400 kV Cirkovce – Pince poteka na odseku »Šturmovci«
preko Posebnega območja varstva (SPA) »Drava«, opredeljenega na podlagi strokovnih
ornitoloških kriterijev in namenjenega varstvu ogroženih oziroma ranljivih vrst ptic v EU
(Razpotnik, 2006).
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Ocena vpliva tega dela trase hitre ceste in daljnovoda na ptice ter predlagane usmeritve pri
sami izvedbi projekta se nanašajo na uresničevanje varstvenih ciljev območja in zahtev
Direktive o pticah.
-

Vodne ptice: redno pojavljanje vsaj 20.000 osebkov vodnih ptic na selitvi oziroma
prezimovanju je eden izmed kriterijev, po katerih je bila reka Drava uvrščena med
Posebna varstvena območja. S tem kriterijem Drava izpolnjuje tudi merila za uvrstitev na
seznam mokrišč mednarodnega pomena na podlagi Ramsarske konvencije (1971). Na
podlagi januarskih štetij (leta 2005) se ocenjuje, da se na reki Dravi v hladni polovici leta
zadržuje 40 – 45% vseh vodnih ptic v Sloveniji. Reka Drava je s tem deležem v
nacionalnem merilu naše daleč najpomembnejše območje za vodne ptice, izstopa pa tudi
po pomenu za nekatere posamezne vrste. Ohranjanje izjemnega naravnega potenciala in
mednarodnega pomena, ki ga ima za vodne ptice v izven gnezditvenem obdobju, prva
naravovarstven prioriteta na tem območju (Božič, 2005, str. 5).

-

Gnezdilke: Večji del gnezdilcev na posebnem zaščitenem območju »reka Drava« je
vezanih na samo reko in različne spremljajoče elemente rečne pokrajine (prodišča, rečne
rokave, erodirane rečne bregove, itd.). Vrste, kot so vodomec, mali martinec in mali
deževnik imajo tukaj visoke deleže nacionalnih populacij. Reka Drava je edino gnezdišče
rečnega galeba v Sloveniji, navadna čigra pa gnezdi le še v Sečoveljskih solinah. Ponekod
dokaj dobro ohranjeni ostanki nižinskih poplavnih gozdov so gnezditveni habitat črne
štorklje, sršenarja in belovratega muharja. Naštete vrste imajo vzdolž Drave v primerjavi z
reko Muro sicer nekoliko manjše, a še vedno vidne in pomembne populacije (Božič,
2005).

3.8.1. Predstavitev problematike načrtovane infrastrukture – vpliv daljnovodov na
ptice
Številna opazovanja ter načrtne in široko zastavljene raziskave so pokazale negativen vpliv
nadzemnih daljnovodov na ptice. Večina delujočih daljnovodov na svetu je takšne
konstrukcije, da predstavljajo resno grožnjo številnim vrstam ptic in njihovim habitatom.
Najpomembnejše grožnje pticam s strani nadzemnih daljnovodov so:
- električni udar
- trk z drogovi ali nadzemnimi vodniki daljnovoda, kjer je potrebno upoštevati biološki,
reliefni, meteorološki in tehnološki vidik
- zmanjšanje površine primernega habitata
3.8.1.1.

Območje presoje in uporabljeni ornitološki podatki

Predmet ocene vplivov načrtovanega daljnovoda so predeli vzdolž predlaganih tras, skupaj z
ocenjenimi vplivnimi območji predlaganih tras na območju Šturmovcev, ki se nahajajo
znotraj Posebnega območja varstva Reka Drava. Pri mobilnih vodnih pticah je ocenjen vpliv
načrtovanih projektov v širšem okviru ohranjanja varstvenih ciljev območja, ki so opredeljeni
z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2005). V okviru izdelave mnenja
pa ni bilo opravljenih dodatnih raziskav pridobivanja ornitoloških podatkov, saj gre s tega
vidika za eno najbolj raziskanih območij v Sloveniji. (Božič, 2005).
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3.8.1.2.

Metoda ocenjevanja vplivov

Pri oceni vplivov daljnovoda na ptice so bili zaradi različnega vpliva ločeno obravnavani
odseki, kjer nadzemni vodniki potekajo čez vodna telesa (reko Dravo, Studenčnice,…) in
posledično različno vplivajo na koridorje preletov vodnih ptic. Obravnavani so bili tudi ostali
odseki, ki pa niso bili nadalje diferencirani, čeprav poteka daljnovod delno po odprti pokrajini
in delno skozi gozd. Nadzemni vodniki naj bi potekali 20 – 40 m nad tlemi, torej v vsakem
primeru nad krošnjami dreves.
Na podlagi podatkov o pomenu vpliva električnega udara oziroma trkov ptic z daljnovodi na
njihove populacije so vrste razvrščene v naslednje kategorije (cv: Razpotnik, 2006)
- podatkov o primerih žrtev ni oziroma je njihova verjetnost zelo majhna
- podatki o primerih žrtev obstajajo, vendar ne predstavljajo večjih groženj populacijam
- lokalno ali regionalno se pojavljajo velike izgube; te izgube se lahko v populacijah
vrst nadomestijo
- izgube zaradi daljnovodov so pomemben dejavnik smrtnosti, ki ogroža regionalni ali
celo širši obstoj populacij
Pri visokonapetostnih daljnovodih je verjetnost električnega udara zanemarljiva, zato je pri
ocenjevanju vpliva načrtovanega daljnovoda upoštevana le kategorija vpliva trkov ptic na
njihova populacije. Ocena odstotkov prizadetih populacij je bila za vodne in ostale vrste ptic
podana ločeno. Za vsak odsek posebej so bili opredeljeni dodatni dejavniki tveganja, če je
bilo to relevantno pri končni oceni vpliva na populacije varovanih vrst (Razpotnik, 2006).
Za vsako varovano vrsto je ocenjena stopnja prizadetosti njenega habitata in je razvrščena v
naslednje kategorije:
- majhna: habitat vrste z načrtovanim posegom ni prizadet (ne bo pomembnega
zmanjšanja fizične površine habitata oziroma se njegova kvaliteta ne bo pomembno
poslabšala)
- srednja: habitat vrste je z načrtovanim posegom zmerno prizadet (srednje pomembno
zmanjšanje fizične površine habitata oziroma poslabšanje njegove kvalitete)
- velika: habitat vrste je z načrtovanim posegom močno prizadet (pomembno
zmanjšanje fizične površine habitata oziroma bistveno poslabšanje njegove kvalitete)
Relativni pomen določenega tipa habitata za kvalifikacijske vrste ptic je ocenjen po
tristopenjski lestvici:
- 1 - habitat nima pomena za kvalifikacijske vrste ptic oziroma je njegov pomen majhen
(deloma je naj vezana največ ena kvalifikacijska vrsta)
- 2 - habitat ima srednje velik pomen za kvalifikacijske vrste ptic (deloma je nanj
vezanih 2 – 5 kvalifikacijskih vrst)
- 3 - habitat ima velik pomen za kvalifikacijske vrste ptic (deloma je nanj vezanih 6 ali
več kvalifikacijskih vrst)
V primeru, kadar je neka kvalifikacijska vrsta v celoti vezana na določen tip habitata, je
njegov relativni pomen vselej ocenjen kot velik, ne glede na skupno število kvalifikacijskih
vrst, ki omenjeni tip habitata uporabljajo. Relativni pomen habitata je ocenjen ločeno za
gnezdilke in negnezdilke.
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Preglednica 9: Število kvalifikacijskih vrst, ki uporabljajo določen habitatni tip in
njegov relativni pomen
HABITAT
Stara struga Drave
Ptujsko jezero
Studenčnica
Poplavni gozd
Travniki
Njive

NEGNEZDILKE
št. vrst
Rel. pomen
19
3
21
3
9
3
0
1
2
2
3
2

št. Vrst
5
2
3
9
2
3

GNEZDILKE
rel. pomen
2
2
2
3
2
2
Vir: Božič, 2007

Pri vrednotenju skupnih vplivov različnih načrtovanih projektov je potrebno identificirati in
ustrezno obravnavati tudi morebitne vplive že obstoječih projektov in dejavnosti v in izven
varstvenih območij Natura 2000. Presoja skupnih vplivov vseh za varovane vrste potencialno
škodljivih projektov in dejavnosti je ključen element pri oceni sprejemljivosti načrtovanih
projektov. Zaradi kumulativnega učinka negativnih vplivov se lahko projekt, ki je sam po sebi
sprejemljiv, v določenih okoliščinah izkaže za nesprejemljivega. (Božič, 2006)
Na širšem obravnavanem območju se srečujejo naslednji projekti in dejavnosti, ki imajo
določen negativen vpliv na varstvene cilje območja:
- odsek načrtovane hitre ceste Hajdina – Ormož
- odsek načrtovanega daljnovoda 2 x 400 kV Cirkovce – Pince
- obstoječi daljnovod 110 kV skozi Šturmovce
- obstoječa in načrtovana plovba na Ptujskem jezeru
- lov vodnih ptic na Ptujskem jezeru in stari strugi Drave pod jezom v Markovcih
3.8.1.3.

Ocena pričakovanih vplivov na ptice ob gradnji daljnovoda in hitre ceste

Božič ocenjuje, da bi bil vpliv obeh variant trase načrtovanega daljnovoda na vodne ptice
podoben, vsaj kar se tiče deleža prizadetih populacij. V obeh primerih trasa seka reko Dravo,
ki predstavlja koridor vsakodnevnih migracij s počivališč in gnezdišč na Ptujskem jezeru do
območij prehranjevanja v stari strugi ter kakopak tudi v nasprotni smeri. To naj bi držalo za
12 vrst, pri dveh vrstah (belorepec in črna čigra) pa je ravno obratno. Deleži posameznih vrst,
ki so izpostavljene nevarnim vplivom daljnovoda, zajemajo populacije od 10 do 100%. Pri
tem velja opozoriti, da je potencialna populacija vodnih ptic, ki bi utegnila biti prizadeta
nedvomno še večja, saj natančne dinamike sezonskih migracij nekaterih vrst strokovnjaki ne
poznajo. Te potekajo izključno ponoči in sledijo t.i. vodnim linijam v naravi, med katerimi so
rečni koridorji največjega pomena. Obe varianti sekata rečni koridor med Ormožem in
Ptujem, ki je zaradi velikega števila ptic zelo pomemben. Prav tako utegne biti podcenjeno
število ptic, ki so zaradi dnevnih migracij izpostavljene vplivom daljnovoda (Razpotnik,
2006).

- 52 -

Regionalni pomen Krajinskega parka Šturmovci
Karta 13: Potek dveh variant načrtovanega daljnovoda Cirkovce – Pince na odseku
Šturmovci

Primerjava vplivov obeh variant izgradnje daljnovoda
Varianta 1 načrtovanega daljnovoda naj bi po ocenah imela manjši vpliv od variante 2 na
populacijo vodnih ptic. Verjetnost trkov v daljnovode po varianti 2 je večja zaradi naslednjih
dejavnikov:
- frekvenca preletov vodnih ptic je prav ob črti poteka daljnovoda največja
- Varianta 2 leži neposredno ob izteku Ptujskega jezera v strugo Drave, torej na mestu,
kjer se ptice pripravljajo na pristanek na jezeru oziroma vzletajo. Njihova višina je
zaradi tega nižja kot v letu, verjetnost trka z nadzemnimi vodniki daljnovoda pa zaradi
tega večja.
- Varianta 2 leži ob mestu vzleta in pristanka še enega preletnega koridorja; kanala HE
Formin – Ptujsko jezero. Nekatere vodne ptice letajo vzdolž kanala in verjetnost trka
je zaradi tega večja.
- Krivulja leta večine vodnih ptic se na predelu variante 1 že dvigne nad višino
načrtovanega daljnovoda, del, ki pa se prehranjuje pa pristane že pred njim (1.5 km
nizvodno od variante 2).
- Nad Ptujskim jezerom se predvsem v zimskih mesecih pojavlja gosta megla,
verjetnost trkov na varianti 2 pa je zaradi slabše vidljivosti večja.
- Varianta 2 ima večji negativen vpliv na deleže populacij varovanih vrst. Razlika ni
zanemarljiva pri srednjem detlu, saj varianta 2 poteka preko najpomembnejših
predelov za to vrsto.
Vpliv obeh variant je na odsekih, kjer trasa prečka studenčnice in stari rokav reke Drave
podoben. Problematična je predvsem celotna populacija mokoža, ki prezimuje na
obravnavanem območju vzdolž studenčnic (Hajdinske in Turniške). Trki z nadzemnimi deli
daljnovodov predstavljajo za populacijo mokoža pomemben oziroma velik delež vzrokov
smrti. Obe varianti predstavljata veliko oviro za črno štorkljo, ki uporablja zračni prostor nad
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krošnjami dreves za izvajanje zračnih ritualov dvorjenja v aprilu in maju. Zaradi tega bi
utegnile biti obe tras daljnovoda pomemben dejavnik smrti (Božič, 2005).
Skupni vplivi obstoječega in novega daljnovoda ter hitre ceste
-

DALJNOVOD (varianta 1) in HITRA CESTA

V tem primeru bi bil skupen vpliv obeh načrtovanih projektov zgolj seštevek vplivov obeh
posameznih načrtovanih projektov. Izvedba v tej kombinaciji bi imela zelo velik negativni
vpliv na prezimujočo populacijo mokoža. Poleg degradacije habitata velikega dela populacije
zaradi izgradnje in bližine hitre ceste, bi bil preostali del populacije ogrožen zaradi
neposredne bližine nadzemnih vodnikov daljnovoda. Ocena je, da bi bila prizadeta večina
prezimujoče populacije te vrste na obravnavanem območju in 50 – 80% celotne prezimujoče
populacije na Posebnem območju varstva »Drava«. (Božič, 2005)
Skupni vpliv variante 1 načrtovanega daljnovoda in načrtovane hitre ceste na varovane vrste
ptic je nedopusten. Izvedba obeh projektov ni sprejemljiva niti z večjimi omilitvenimi ukrepi.
(Božič, 2005)
-

DALJNOVOD (varianta 2) in HITRA CESTA

Kombinacije izgradnje obeh projektov je zelo problematična. Skupne pričakovane posledice
presegajo seštevek negativnih posledic prisotnosti obeh objektov v naravi. Zaradi izgradnje
dveh vzporednih koridorjev bi se habitat srednjega detla na tem območju povsem izgubil.
Fragmenti poplavnega gozda, ki bi ostal med trasama ne bi imel večjega pomena.. Daljnovod
bi povzročil koridor brez gozdne vegetacije v širini cca. 50 m, s čimer bi se povečala količina
hrupa. Ocena pravi, da bi pri povprečni hitrosti 100 km / h severno od naselja Šturmovci
vplivni pas dosegel širino cca. 160 metrov, delež prizadetih gozdnih varovanih ptic bi se s tem
neizmerno povečal. Odstotek prizadete gnezdeče populacije srednjega detla bi se s tem
povečal na 40 – 60%. Prav tako ima lahko hrup pri prehodu hitre ceste čez reko Dravo pod
jezom v Markovcih vpliv na nenadne kritične reakcije ptic oziroma spremembo smeri ali
višine leta ptic. Takšno impulzivno vedenje pa posledično povečuje verjetnost trkov z
nadzemnimi vodniki daljnovoda v neposredni bližini (oddaljenost manj od 50m).
Božič (2005) podaja končno oceno, da je skupni vpliv na varovane vrste ptic nedopusten,
izvedba obeh projektov je nesprejemljiva. Sprejemljivosti obeh načrtovanih projektov ni
mogoče doseči niti z omilitvenimi ukrepi. Varianta 2 je sprejemljiva le z izjemnimi
omilitvenimi ukrepi – podzemno polaganje kablov.
-

NAČRTOVAN DALJNOVOD + OBSTOJEČI DALJNOVOD

Z vidika poplavnega gozda, ki je relativno najpomembnejši habitat za varovane vrste gnezdilk
na obravnavanem območju pomeni novi daljnovod, ki bi bil večjih razsežnosti od obstoječega
daljnovoda, oblikovanje novega koridorja in izgubo določene površine gozdnega habitata.
Glede same izgube in skupnih vplivov daljnovodov na gnezdeče varovane vrste je nekoliko
bolj ugodna varianta z vzporedno potekajočima trasama (varianta 1 + obstoječi daljnovod).
Božič (2005) se k temu nagiba, saj naj bi se tako oblikoval le en koridor, s tem pa bi bila
manjša fragmentiranost gozdnega habitata varovanih vrst. Kvaliteta robnega habitata vzdolž
trase obstoječega habitata je že zdaj slabša od kvalitete večje površine razmeroma sklenjenega
poplavnega gozda, ki bi jo na predelu Šturmovcev presekala varianta 2 načrtovanega
daljnovoda. Izognili bi se uničenju enega izmed najpomembnejših predelov za varovano vrsto
srednjega detla. Verjetnost trkov ptic bi se občutno povečala. Dva daljnovoda skupaj na
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majhnem prostoru sta v vseh primerih problematična. V primeru realizacije variante 2 bi bil
migracijski rečni koridor v dolžini 1.5 km dvakrat presekan z nevarnimi nadzemnimi vodniki,
v primeru variante 1 pa dobimo koridor, na enem mestu prekinjen z osmimi nivoji nadzemnih
vodnikov v vertikalnem razponu najmanj 30 m.
Izvedba variante 2 načrtovanega daljnovoda in obstoječega 110 kV daljnovoda je možna zgolj
z izjemnimi omilitvenimi ukrepi – podzemno polaganje kablov. Skupni vpliv variante 1
načrtovanega in obstoječega daljnovoda je prav tako nedopusten. Ob upoštevanju večjih
omilitvenih ukrepov je mogoče doseči, da bo skupni vpliv variante 1 načrtovanega in
obstoječega 110 kV daljnovoda sicer velik, a sprejemljiv. (Božič, 2005)
3.9.

Pokrajinsko ekološka študija

Ob potencialni gradnji hitre ceste skozi Šturmovec je bila narejena presoja vplivov na okolje.
Omenjena študija oziroma njeni rezultati so odlična podlaga tudi pri drugih posegih v ta
prostor. Zelo primerne so z vidika omejitev in perspektiv, čeprav je o slednjem govora bolj
malo. V študiji ranljivosti okolja je bilo analiziranih pet pokrajinsko – ekoloških enot. Med
njimi izkazuje največjo ranljivost enota holocenska ravnica ob Dravi, znotraj katere leži
krajinski park Šturmovec. Glavni kazalci dajo splošno presojo in s tega vidika je takšna ocena
zadostna. Za bolj podrobno presojo posegov v prostor pa je smiselna bolj konkretna študija,
notranja členitev pokrajinsko ekološke enote na manjše dele (Lotrič, 2006).
Členitev spodnje holocenske ravnice ob Dravi
Enota je uvrščena v zmerno do visok ranljivostni razred. Glavni kazalci za to so plitve prsti,
manjši površinski vodotoki in poplavna območja.
Pri sami členitvi so v ospredju razlike in ne podobnosti med enotami, saj je na relativno
majhni površini 9,87 km2 pričakovana precejšnja homogenost med njimi. Upoštevani so
naslednji kazalci:
- Prsti zaradi vloge filtra in povezanosti z vsemi drugimi elementi pokrajine
- Podtalnica in vodovarstveni pasovi zaradi občutljivosti in pomembnosti z vidika oskrbe
s pitno vodo
- Poplavna območja kot območja potencialne ogroženosti za človeške posege
- Vodna telesa z vidika varovanja mokrišč
- Pokrajinska raba tal z vidika ohranjanja habitatov
Opredeljena so bila štiri območja znotraj v velikosti med 1,4 km2 in 2,8km2. Tako majhne
enote ne moremo imenovati pokrajinsko ekološke, saj jih večinoma družijo enaki kazalci,
odstopanja pa se pojavljajo le na nekaterih področjih.
Ob opisovanju stanja novih enot se je potrebno zavedati, da je obremenjenost okolja tukaj
minimalna. Območju dajejo pečat predvsem z vidika habitatov zelo pestra naravovarstvena
območja. Potrebno pa je poudariti, da ta naravovarstvena območja na drugi strani ne
prenesejo velikih obremenitev. Med štirimi najbolj ogroženimi habitati sta tukaj dva: tekoče
vode ter z njimi povezana mokrišča in suha travišča. Z namenom jasnejše opredelitve vplivov
na živali, rastline in vrednote parka so zato pri opisu dodani še habitatni tipi (Lotrič, 2006).
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Karta 14: Prsti po enotah znotraj spodnje holocenske ravnice ob Dravi

A. Naselje Šturmovci s kmetijskimi površinami
Razteza se južno od Ptujskega jezera med potokom Struga na zahodu, reko Dravinjo na
vzhodu in gosto vegetacijsko mejo na vzhodu. 1,7 km2 velika enota je edina poseljena. Prsti
dajejo podlago za njive in ekstenzivne travnike, ki jih v obliki več manjših zaključenih
sestojev prekinja gozd. Vrste različnih, mozaično razporejenih obdelovalnih površin oblikuje
ekstenzivni agrarni habitatni tip s katerim je povezan obstoj posameznih v Evropi zelo
ogroženih vrst (npr. kosec (Crex crex) rjavi srakoper (Lanius collurio) (Lotrič, 2006).
Gladina podtalnice je plitvo, manj kot tri metre pod površjem. V skrajnem zahodnem delu je
majhen del vodovarstvenih območij v četrtem varstvenem pasu. Drugod ni večjih varstvenih
ovir za rabo. Potok Struga, ki teče ob zahodnem robu in z vodo oskrbuje manjšo ribogojnico,
je tukaj v naravnem stanju, nereguliran in ne poplavlja. Na tem prostoru ni evidentiranih
poplavnih območij. Enota leži izven zavarovanega območja krajinskega parka.
B. Poplavno območje ob starem rokavu Drave
Območje B in C posegata v KP Šturmovci. Z 1,7 km2 veliko območje B že v imenu nosi
glavne značilnosti enote. Ozko in težko prehodno območje med Ptujskim jezerom in Dravinjo
po sredini napaja stari rokav Drave. Le polovica enote leži znotraj zavarovanega območja
parka, v naravi pa z njim tvori neločljivo celoto.
Tu prihaja na površje podtalnica, ki je plitvo pod površjem. Ob visokih vodah je ožji pas
rokava redno poplavljen, redkeje pa celotna enota. Poplavni gozd ob vodi spada v habitatni tip
močvirij. Skupaj s površinami v zaraščanju je lociran na obeh straneh rokava in tvori bolj ali
manj neprehodno lokacijsko pregrado. Tukaj najdemo nekatere redke vrste dristavcev
(Potomogeton trichoides), vodopivko (Zannichellia palustris) in še nekatere redke vodne in
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močvirske rastline. Ob Krakovskem gozdu in poplavnimi gozdovi ob Muri so na tem prostoru
zadnji obsežnejši ostanki poplavnega gozda v Sloveniji. Delež kmetijskih površin je majhen
(Lotrič, 2006).
C. Površine v zaraščanju ob reki Dravi
Z 2.8 km2 največja in najdaljša enota ob reki Dravi se razteza od jezu do vzhodne meje
vplivnega območja. Na eni strani jo omejuje gozd, na drugi prva terasa Ptujskega polja in v
južnem delu meja plitvih in globljih obrečnih prsti. Velik del desnega brega pripada KP
Šturmovci.
Poplavna ogroženost je evidentirana v zahodnem in spodnjem delu, ne pa ob Dravi, ki ima
zaradi regulacij skozi vso leto nizke pretoke. Zemljišča so v uporabi večinoma kot travniki,
gozdni travniki in površine v zaraščanju. Slednje imenujemo tudi logi, po njih je park znan
(Lotrič, 2006).
V tej enoti se menjujejo trije habitatni tipi: tekoče vode in z njimi povezana mokrišča, suha
travišča in ekstenzivne kmetijske površine. Z vidika zavarovanih živalskih in rastlinskih vrst
so to pomembni habitati za prezimujoče vodne ptice (okrog 20.000 osebkov letno). Na
najpomembnejšem prezimovališči v Sloveniji srečamo črno čigro (Childonias niger), malega
galeba (Larus minutus) ter navadno čigro (Sterna hirundo), med gnezdečimi pticami pa
sršenarja (Pernis apivorus), vodomca (Alcedo atthis) in belovratega muharja (Ficedula
albicollis) (Lotrič, 2006).
Negnojeni in nezakisani travniki ter gozdni travniki spadajo med ogrožena in v tem delu
Slovenije zelo redka suha travišča, na katerih se pojavljajo divje orhideje in kukavičevke, kot
sta čebeljeliko mačje oko (Ophrys sphegodes) in čeladasta kukavica (Orchis militaris) ter
kosmati škrbotec (Rhinanthus alectorolophus), ki ga v subpanonski Sloveniji najdemo le v
Šturmovcu.
D. Levi breg Drave – Okršič
1,4 km2 veliko območje na levem bregu reke Drave je na severu omejeno z rečno teraso, na
jugu pa sega do površin v zaraščanju. Raba tal je podobna kot v naseljih Šturmovci s
kmetijskimi površina s to razliko, da njive in travnike ločuje večje sklenjeno območje
poplavnega gozda. V tem pogledu imamo prisotnost agrarnega in močvirnatega habitatnega
tipa s pripadajočimi vrstami.
Podtalnica je manj kot tri metre pod površjem. Na izohipsi 210 m, od katere se teren spušča,
je nivo podtalnice na 207 m. Pod teraso je večje zamočvirjeno povirje manjšega potoka z
enakim imenom, kot ga zasledimo na desnem bregu Drave – Struga. Poplave so prisotne na
skoraj celotnem območju enote. Rabe tal ne omejuje prisotnost vodovarstvenih pasov.

- 57 -

Regionalni pomen Krajinskega parka Šturmovci
3.10. Umetna akumulacija Ptujsko jezero
Z zajezitvijo reke Drave z jezom v Markovcih leta 1977 je nastalo največje slovensko umetno
jezero dolžine 7 km in površine 3,46 km2, imenovano Ptujsko jezero. Vsebuje 17,1 milijona
m3 vode, od katerih se lahko 4,5 milijona m3 izkoristi za proizvodnjo električne energije.
Bočni nasipi so zgrajeni iz gramoza. Na vodni strani so zatesnjeni z 10 cm debelo asfaltno
oblogo. Pronicanje vode v podtalnico v zaledju preprečujejo drenažni kanali ob nasipih.
Zaradi visokih valov, ki se lahko pojavijo ob močnem vetru, so na kritičnih mestih betonski
valobrani (Dravske elektrarne Maribor, 2007).
Jez v Markovcih ima šest pretočnih polj širine 17 m. Opremljen je s segmetnimi zapornicami
in vrhnjimi zaklopkami. Prepustna sposobnost jezu je 4200 m3/s. Nad vtokom v dovodni
kanal je nameščena potopna stena, ki z mostnim delom jezu preprečuje vtok plavja v dovodni
kanal (Dravske elektrarne Maribor, 2007).
Zadnja v verigi dravskih elektrarn HE Formin, je druga po količini proizvedene električne
energije in tista, ki ima največjo akumulacijo na slovenskem delu reke Drave. Elektrarna,
dokončana leta 1978, je zaradi naravnih danosti tako kot HE Zlatoličje zasnovana kot
kanalska elektrarna. Izkorišča 29 m padca med Ptujem in državno mejo s Hrvaško in ima pri
moči 116 MW letno proizvodnjo 548 milijonov kWh električne energije (Dravske elektrarne
Maribor, 2007).
Dovodni kanal je dolg 8,1 km, trapezne oblike, delno vkopan, večinoma pa v nasipu. Na dnu
in notranjih pobočjih je obložen z neprepustno oblogo za vodo iz asfalta in ima sedem
odvzemov vode za namakanje Ptujskega polja. Odvodni kanal je dolg 8,5 km, trapezne oblike
in globoko vkopan v teren. Nizvodno od strojnice v dolžini 300 m je utrjen z betonskimi
ploščami (Dravske elektrarne Maribor, 2007).
3.10.1. Uporaba Ptujskega jezera
Razen energetske in vodnogospodarske funkcije nudi tako velika vodna površina mnogotere
možnosti sožitja narave, mesta in vode. Uskladitev interesov rabe prostora na jezeru in ob
njem, razvoj novih dejavnosti, ne da bi bila okrnjena osnovna energetska namembnost, je
možna na osnovi definiranih pogojev rabe prostora. S tem ciljem je bil leta 1997 sprejet
»Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana
občine Ptuj« (UV MO Ptuj, št. 8/97), v katerem je definirana conacija prostora (katera pa še
ni bila implementirana v prostor), podane so usmeritve za razvoj interesnih dejavnosti v
prostoru. Jezero je opredeljeno kot »naravna vrednota« (UL RS, št. 111/04), »ekološko
pomembno območje« (UL RS, št. 48/04) ter kot »območje Natura 2000« po direktivi o pticah
in direktivi o habitatnih tipih (UL RS, št. 49/04 in 110/04). Glede na dejstvo, da je
naravovarstvena funkcija jezera soodvisna in povezana z ostalimi, je potrebno na osnovi
dovolj kvalitetnih strokovnih podlag izdelati koncept razvoja, ki bo omogočal uravnotežen
razvoj dejavnosti, ne da bi bila okrnjena njegova osnovna namembnost, zaradi katere je bilo
zgrajeno (Hojnik, 2005).
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Zakonsko sprejeti okviri nalagajo obveznosti vzdrževanja Ptujskega jezera in okolice, v
skladu z načeli trajnostnega razvoja se skuša jezero in okolico narediti prijetno in prijazno
tako živalim in rastlinam kot tudi človeku. V ta namen sta bila v zadnjem obdobju izvedena
dva večja projekta:
- pilotni projekt sanacije nabrežin
- izdelava gnezditvenega otoka za navadno čigro
3.10.2. Sanacija nabrežin
Po skoraj 30 letih obstoja jeza so se v asfaltni oblogi nasipa v območju nihanja vodne gladine
pojavile razpoke, ki jih je potrebno sanirati. Krona jezera bi ob uspešnosti pilotnega projekta
dobila tudi bolj »zelen« videz. Namen pilotnega projekta je bila poskusna izvedba čiščenja in
odlaganja mulja s ciljem optimizacije nadaljnjega urejanja in preizkusa ustreznosti tehnologije
izvedbe.
Potek procesa sanacije
Junija 2004 je bila izvedena renaturacija asfaltne brežine v dolžini 200 m in širini 10 m.
Renaturacijo brežine so poskusno izvedli z nasutjem mulja na asfaltno oblogo. Ker je mulj
židek in brez strižne trdnosti, je na vodni strani potrebno ustrezno podpiranje. Izvajalci so
našli rešitev podobno gradnji z gabioni, le da so namesto gabiona skonstruirali lesen element
(poimenovan zaboj), ki se po postavitvi na lokaciji napolni z muljem. Pred tem so v zaboj
dodali 300 kg odpadnega kamnitega lomljenca. Napolnjen služi kot podporna konstrukcija za
preostanek zasipa. Gre za enostavno, poceni in hitro rešitev. (Hojnik, 2005)
Slika 4: Asfaltna obloga Ptujskega jezera dobiva »zelen« videz. Zaenkrat še poskusno.

Avtor: U. Gramc, 2007
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3.10.2.1.

Analiza dosedanjih rezultatov

Po izvedbi zasipa je bilo potrebnih 14 dni, da se je zasip dovolj odcedil in konsolidiral in
postal pohoden. Zaradi velikih deformacij ob sušenju je površina zasipa močno razpokala.
Razpoke so bile globoke približno 0.5 m in široke 5 cm. Na obalnem pasu so bili posajeni
vrbovi potaknjenci, ves preostali zasip pa posejan s travnim semenom. Uspešnost zasaditve in
sejanja je bila velika. Po enem letu je na obalnem pasu raslo vrbovje višine 1.5 m, preostali
nasip pa je lepo zatravljen in je bil že večkrat pokošen (Hojnik, 2005)
Muljni zaboj je začasna konstrukcija, saj izvajalci pričakujejo, da v nekaj letih po
konsolidaciji zasipa in formiranju zarasti ne bo več potreben. Glede na to, da so bili zaboji iz
smrekovega lesa, se predvideva, da bodo v nekaj letih propadli. Pilotni projekt bo pokazal, če
je takšna rešitev ustrezna ali pa bo potrebno izvesti trajnejšo podporno konstrukcijo (Hojnik,
2005).
Z izvedbo opisanega zasipa se je vodna stran nasipa dodatno zatesnila, asfaltna obloga pa bo
zaščitena pred nadaljnjim škodljivim vplivom nihanja gladine. Ker je asfalt organski material,
obstaja možnost mikrobiološkega razpada obloge. Zaradi spremljanja stanja asfaltne obloge
bo potrebno izvajati monitoring. Tako bo možno ugotoviti mikrobiološko odpornost asfaltno
obloge ter stopnjo zaščite, ki jo nudi muljna obloga. Predviden je bil odvzem vzorca asfaltne
obloge pet let po izvedbi zasipa. V času pilotnega projekta je bil izveden tudi t.i. vzdolžni
objekt dolžine 550 m, ki poteka vzporedno z levo brežino jezera ob samem robu struge reke
Drave pred ojezeritvijo območja. Sestoji se iz lesenih kolov, ki delujejo kot nekakšna groba
rešetka. Zaradi vidnosti je vrh pilotov nad stalno koto gladine jezera. Njegova poglavitna
funkcija je preprečevanje dotoka večjih kosov plavja na območje čolnarne (Hojnik, 2005).
3.10.3. Ekološki pomen za zadrževanje vodnih ptic
Na Ptujskem jezeru so leta 2004 Dravske elektrarne Maribor (DEM) kot investitor v
sodelovanju z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS) zgradile gnezditveni
otok za navadno čigro. Objekt s površino 830 m2 je omogočil vgradnjo 1900 m3 mulja, hkrati
pa so bili zagotovljeni boljši pogoji za gnezdenje te ogrožene vrste vodne ptice.
Lokacija je bila izbrana v sodelovanju DEM in DOPPS na osnovi detajlnega geodetskega
posnetka dna. V tlorisu je objekt eliptične oblike z dolžinama stranic 48 in 22m. Obod je iz
lesenih pilotov in vrbovega prepleta.. Sega 0.5 m nad stalno gladino in je poraščen le z
redkimi šopi trave.
O uspešnosti projekta govorijo rezultati, saj je že po enem letu na njem gnezdilo 37 parov
navadne čigre, 14 parov rečnega galeba in 1 par čopaste črnice. Hkrati je na obeh temeljih
daljnovoda gnezdilo 17 parov navadne čigre (Denac, štetje 4.6.2005). Ugotovitve nakazujejo,
da se je večina populacije navadne čigre preselila z manj ustreznih temeljev daljnovoda na
novi otok. Iz sosednjega otoka je izginila že pred desetimi leti, tam so jo nadomestile kolonije
navadnega rečnega galeba, ki je na Ptujskem jezeru bolj prodorna vrsta ptic. Posebno
pozornost bo potrebno v prihodnje posvečati prav tej problematiki, da se zagotovi obstoj
gnezdišč navadne čigre na jezeru. (Hojnik. 2005).
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3.10.4. Pomen jezera za lokalno prebivalstvo
Lokalno prebivalstvo in skromno število turistov (ocena avtorja) ga uporablja zgolj v športne
namene (jadranje, surfanje, ribolov, vožnja z motornimi čolni, hoja, tek in kolesarjenje po
nasipu akumulacije). Ob skromni gostinski ponudbi na »Ranci«, kjer je splovišče za čolne, je
sprostitvena točka za prebivalstvo predvsem ob koncu tedna skozi celo leto (bolj frekventno v
toplem delu leta). Edino jezero v Sloveniji, ki dovoljuje vožnjo s plovili na motorni pogon,
ima velik športno – rekreativni potencial, ki pa je minimalno izkoriščen.
Karta 15: Plovno območje reke Drave in Ptujskega jezera

Vir: Uradni list RS, 2007

V zadnjih nekaj letih postaja »Ranca« priljubljeno zbirališče Ptujčanov in prebivalcev
okoliških krajev. Z nekaterimi prireditvami ji skušajo dati večji pomen kot ga je imela do
sedaj. V nadaljevanju so našteti nekateri bolj odmevni dogodki na Ptujskem jezeru in ob
njem.
- celodnevno športno dogajanje z veselico ob 1. maju
- »rancarija« ob občinskem prazniku v začetku avgusta
- tekmovanja v jadranju
Čiščenje jezera, ki se je izvajalo v letu 2005 je bilo omejeno zgolj na izkopavanje mulja, ki
manj ovira aktivnosti kot plavajoči objekti. Podjetje DEM kot lastnik Ptujskega jezera
čiščenje plavja ne izvaja na jezeru, ampak gorvodno v toku reke Drave. Dodatno ovira
izvajanju nekaterih športnih aktivnosti je obstoječi daljnovod, ki poteka preko jezera. O
primernosti jezera za športne aktivnosti govori naslednja izjava domačina.

- 61 -

Regionalni pomen Krajinskega parka Šturmovci
»Kot zapriseženi domačin sem vsa leta surfal na Ptujskem jezeru in doživljal razne manjše,
vendar neusodne udarce v podvodne ovire. Lansko leto, po ti."čiščenju jezera" pa sem se
popolnoma zanesel na že omenjeno čiščenje in v dveh dneh zapored pri polni hitrosti doživel
dve izjemno nevarni srečanji z ostanki naplavljenih debel in dreves. En padec bi bil skoraj
usoden za moje zdravje in morda tudi življenje, na srečo pa sta šla samo smernika. Od takrat
dalje sem reden gost na Gajševskem jezeru. Dejstvo je, da Ptujsko jezero že več let ni bilo
očiščeno drevesnih naplavin in le te se ob vsakem večjem porastu reke Drave samo množijo in
to na celotni površini jezera. Zelo žalostno pa je, da ne uporabim druge besede, da se
t.i."očiščeni del jezera" ni očistil naplavin, temveč so odstranjevali samo mulj. Tako je tudi ta,
z lesenimi koli zaščiteni del jezera za nas surfače neuporaben. Drugače pa ponuja Ptujsko
jezero spričo svoje velikosti neprimerno več jadralske svobode in tudi veter je mnogo bolj
konstanten kot v Gajševcih.« (»Rudi«., 2005)
Po sprejetem odloku o plovbi po jezeru in delu reke Drave ter medobčinskem lokacijskem
načrtu, so sedaj dane možnosti za pridobitev vseh ustreznih dovoljenj za konkretno izvedbo
objektov na jezeru. Trenutno (april, 2007) poteka faza razpisa za pridobitev republiških
sredstev za sofinanciranje izvedbe investicije v izgradnjo pristanišča Ranca, dveh vstopnoizstopnih mest, in sicer Zabovci v občini Markovci in Terme v ptujski občini. Urejena bo tudi
veslaška proga v dolžini 2 kilometra in širini 150 metrov, kar pomeni 8 prog, v izvedbi, ki bo
omogočala državne in mednarodne prireditve. In še označilo se bo plovne poti z vso prometno
signalizacijo. Vrednost investicije v letu 2007 bo znašala 772 700 evrov, vrednost celotne
investicije pa je ocenjena na 2 837 590 evrov. Vključuje še izgradnjo sodniškega stolpa, dveh
dodatnih vstopno-izstopnih mest, in sicer Markovci in Ribič, ob slednjem se načrtuje
izgradnja 150 metrov dolge promenade na vodi. K temu prištevamo dokončanje izgradnje
pristanišča oziroma marine, z dvigalom za dvig in spust plovil, privezi in ostalim. Po izgradnji
sledi tudi podelitev koncesije in prenos novozgrajene infrastrukture v upravljanje. Tako bo
izgrajen praktično eden najsodobnejših in najbolje opremljenih centrov za vodne športe pri
nas. Temu sledi bolj celovit načrt razvoja športno – turistično - rekreativne cone na kopnem
ob jezeru, občini Markovci ter Ptuj pripravljata v okviru strategije prostorskega razvoja
Mestne občine Ptuj in Občine Markovci, kjer bo potrebno zagotoviti ustrezno število kampov,
parkirišč in drugih športno-turističnih objektov (Berlič, 2007).
Ureditev Ptujskega jezera predstavlja potencialno turistično maso, ki bi jo predvsem zaradi
bližine lahko zvabili za ogled KP Šturmovci in vpogled v njegove znamenitosti. Hkrati široka
in pestra turistična ponudba zagotavlja ponovni obisk. Urejena gnezdišča ptic na Ptujskem
jezeru predstavljajo uvod oziroma delček bogatega ekosistema s središčem v Šturmovcih. Kot
najpomembnejše območje za zadrževanje vodnih ptic v državi je lahko Ptujsko jezero
»podaljšana roka« Šturmovcev in pomembna »učilnica« na prostem. Lahko bi ga izkoristili za
izobraževalno, raziskovalno in turistično dejavnost. Tudi kot vrata v KP Šturmovce, kjer bi
lahko ponujale nove in dodatne vsebine. Hkrati pa se bo potrebno zavedati omejitev, ki jih
bogat svet vodnih ptic s seboj prinaša. Temeljito bo potrebno razmisliti o prisotnosti vodnih
plovil na motorni pogon, ki proizvajajo hrup. V tej fazi pa se za preobremenjenost oziroma
množični turizem še ni bati.
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4. ANALITIČNI DEL
4.1.

Delo z zemljiškim katastrom in urejanje pridobljenih podatkov

S pomočjo podatkov iz zemljiškega katastra smo dobili vpogled v velikost, namembnost in
lastništvo posesti v Šturmovcih. Izbrali smo širše območje od zaščitenega dela Šturmovcev,
celotno območje je v okviru območja Nature 2000 Drava. KP Šturmovci obsega 215 ha veliko
območje, območje za katero smo zbrali in statistično uredili podatke pa je veliko 756
hektarjev in spada v zaščiteno območje Natura 2000 Drava. Združujejo ga nekatere skupne
lastnosti, zato so smotrna ista orodja pri načrtovanju razvoja. Lastnosti:
- redka poseljenost
- bližina vodnih površin
- pretežno kmetijsko območje
- slaba infrastrukturna opremljenost
Karta 16: Katastrsko območje občine Markovci – deli katastrskih občin Markovci, Nova
vas pri Markovcih, Bukovci in Stojnci ter del občine Videm na območju
Šturmovcev

Vir: interno gradivo občine Markovci, 2005

Vsaka občina ima svojo bazo podatkov zemljiškega katastra, so upravljavec le – te in imajo
lastnega serviserja, programska orodja med posameznimi občinami pa niso nujno
kompatibilna. Na zgornji karti so vrisane tudi parcele iz občine Videm, katastrske občine
Šturmovci. Zemljišča v KP Šturmovcih pa spadajo v katastrski občini Markovci in Nova vas
pri Markovcih. Podatke v občini Markovci smo uspeli izvleči v tabelarično obliko, kar je
precej olajšalo statistično obdelavo, podatke iz občine Videm pa smo kopirali ročno in jih
kasneje združili z ostalimi.
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Preglednica 10: KP Šturmovci - površine in deleži zemljišč glede na kategorijo in
lastništvo v letu 2005
Površina

Delež
(%)

Zasebna
lastnina

Travnik
Gozd
Neplodno
Njiva
Pašnik
Pot
Vodotok
Cesta
Sadovnjak

146,3
124,5
25,4
28,7
128,3
1,9
300,8
0,3
0,2

19,3%
16,5%
3,4%
3,8%
17,0%
0,2%
39,8%
0,0%
0,0%

141,9
74,6
21,0
22,7
84,5
0,1
0,0
0,0
0,2

skupna površina (ha)
delež

756,3

100,0%

345,0
45,6%

Delež
(%)
97,0%
59,9%
82,5%
79,0%
65,9%
5,9%
0,0%
0,0%
100,0%

Družbena
lastnina
4,4
49,9
4,5
6,2
43,8
1,8
300,8
0,3
0,0

Delež
(%)
3,0%
40,1%
17,5%
21,0%
34,1%
94,1%
100,0%
100,0%
0,0%

411,3
54,4%
Vir: interno gradivo občine Markovci
Avtor: U. Gramc, 2005

Območje statistične obdelave približno obsega območje iz zgornje karte, na desnem robu so
nekatera zemljišča, ki niso predmet obdelave.
Na območju prevladujejo vodne površine, ki zavzemajo kar dve petini površin, s podobnimi
deleži (okrog 20%) sledijo travniki, pašniki in gozdovi. Njiv, cest, poti in sadovnjakov je
precej manj. Uradni podatki se precej razlikujejo od stanja na terenu. Predvsem v kategoriji
njiv, ki jih statistika skoraj ne pozna, v naravi pa so precej pogoste. Zato smatramo, da je
njihov delež nekoliko večji na račun travnikov in pašnikov, ki jih je v naravi manj kot
prikazuje statistika. Slika namembnosti za območje krajinskega parka se razlikuje od širšega
območja. V osredjem delu en kvadratni kilometer velikega območja so najbolj pogosti
travniki in pašniki, ki po statistiki zajemajo tri četrtine vseh površin. Sledi gozd s 15%
odstotki površin, ostalih je zanemarljivo malo. Tudi v osrednjem delu je stanje v naravi precej
drugačno. Vodnih površin resda ni, saj le te obkrožajo krajinski par (na severu Ptujsko jezero,
na vzhodu reka Drava, na jugu Dravinja na zahodu pa Studenčnica), prisotne pa so njive, ki se
prepletajo s travnatimi, pašniškimi in gozdnimi površinami. Stanje je razvidno iz karte
namembnosti zemljišč:
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Karta 17: KP Šturmovci – raba tal

Grafikon 1: KP Šturmovci – namembnost zemljišč leta 2005

Lastniška struktura je sledeča; dobra polovica je družbenih zemljišč (enajst različnih
lastnikov: Republika Slovenija, Dravske elektrarne d.d., Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, občina Markovci, Občina Videm, javno dobro…), slaba polovica pa je v
zasebni lasti.
V družbeni lasti so praktično vsi vodotoki, 40% gozda in ena tretjina pašnikov. V zasebni lasti
pa so skoraj vsi travniki, njive ter dve tretjini pašnikov.
Zaradi dedovanja so parcele precej razdrobljene (največ lastnikov ene parcele je 11),
povprečna velikost je 0,45 hektarja kar je za upravljanje precej neugodno. Največja izmerjena
parcela je velika skoraj 40 hektarjev (vodotok, pašnik je okrog 12 hektarjev), najmanjša le 5
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kvadratnih metrov. En lastnik ima povprečno v lasti 2,5 parcele. Največ parcel ima le enega
lastnika (1107). Delež parcel z 2 (490), 3 (35) in več lastniki hitro upada.
Preglednica 11: KP Šturmovci – odnosi med lastniki, številom ter velikostjo parcel v letu
2005
št. parcel
št. lastnikov (zasebnih)
št. lastnikov +3% (ponavljanje imen)
št. družbenih lastnikov
št. vseh lastnikov
št. parcel na lastnika
št. hektarjev na lastnika
poprečna velikost (ha)
maksimalna velikost parcele (ha)
minimalna velikost parcele (m2)
maksimalno št. lastnikov parcele

1681
637
656
11
667
2,50
1,13
0,45
39,9
5
11

Avtor: U. Gramc, 2005
Vir: interno gradivo občine Markovci

4.2.

Javnomnenjska raziskava

Z javnomnenjsko raziskavo smo skušali ugotoviti poznavanje "zaklada" krajinskega parka
Šturmovci, stopnjo ohranjanja starih običajev, prednosti in slabosti akumulacijskega jezera ter
upoštevati vse pomembne dejavnike v načrtovanju bodočega razvoja.
Anketni vprašalnik smo zato sestavili po različnih sklopih:
- uvodni del vprašanj zaradi statistične obdelave podatkov
Vsebinska delitev je naslednja:
- V prvem delu smo anketirance "testirali" koliko območje krajinskega parka Šturmovci
sploh poznajo ter koliko je to območje prisotno v njihovem življenju (koliko se po
njem sprehajajo, če so si ogledali naravoslovno pot)
- V drugem sklopu nas je zanimalo kakšen odnos imajo prebivalci tega območja do
samega parka, do parka kot naravne dediščine ter razvojnih dejavnosti, ki bi bile
prepoznavne kot območje Šturmovcev in ki bi Šturmovce izpostavljale ter ločevale od
drugih podobnih območjih. Torej bi postali zanimivi in priljubljeni širšemu delu
prebivalstva, tudi tujcem.
- Zanimala nas je dejavnost lastnikov zemljišč v parku in kako se je le-ta spreminjala v
zadnjih 25 letih v tretjem sklopu
- Nekatere dejavnosti oziroma prepoznavnost celotnega območja je bila v preteklosti
povezana s Šturmovci (barna, košnja trave,…), sedaj ostajajo le še relikti preteklosti,
ki se v zadnjem času vse bolj obujajo tudi v obeh občinah (Markovci, Videm).
Zanimalo nas je, katere domače običaje vzdržujejo in katere značilne jedi še
pripravljajo
- V zadnjem sklopu pa smo poskušali pridobiti mnenja, ideje in predloge o prihodnosti
v smislu soobstoja jeza kot človeškega posega v pokrajino ter krajinskega parka,
predvsem v smislu prednosti, ki jih ta dvojnost prinaša ter nevarnosti, ki jih lahko ob
tem (ne)zavedno sprožimo.
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Preglednica 12: Število prebivalcev v naseljih, kjer je leta 2004 potekalo anketiranje
(Popis prebivalstva…, 2002)
Naselja anketiranja

Prebivalstvo
moški

skupaj

Gospodinjstva
ženske

skupaj

povprečna
velikost

Občina MARKOVCI
Markovci
Nova vas pri Markovcih

3798
429
392

1850
207
199

1948
222
193

1189
144
125

3,2
3,0
3,1

Občina VIDEM
Šturmovci

5283
127

2598
61

2685
66

1752
40

3,0
3,2
Vir: SURS, 2006.

Avgusta 2004 je bilo anketiranih 153 ljudi in z vzorcem zajeto dobrih 16% lokalnega
prebivalstva ali 50 % vseh gospodinjstev iz vasi Markovci in Nova vas pri Markovcih ter
Šturmovci, opravljenih pa je bilo tudi 30 primerjalnih vzorčnih anket na Ptuju. Pri naključnem
izboru anketirancev je bil dosežen sorazmerno velik delež lastnikov zemlje v zaščitenem
območju krajinskega parka – 30%.
Anketiranih je bilo sicer več žensk (54%) kot moških (46%) kar pa je sicer zelo dober
približek realnemu razmerju med spoloma. Starostna lestvica je približno enakomerno
zastopana. 30% anketirancev je mlajših od 35 let in 30% starejših od 60 let.
Kar 38% anketirancev ima dokončano le OŠ ali manj, tistih, ki imajo končano višjo šolo pa je
manj kot 10%. Po statusu jih je večina zaposlenih (38%) ter upokojencev (31%).
Nezaposlenih je 7%, medtem ko je dijakov oz. študentov 15%.
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4.2.1. Rezultati
Grafikon 2: KP Šturmovci – pogostost obiskovanja (anketa, 2004)

18% anketirancev se po Šturmovcih sprehaja vsak dan oziroma večkrat na teden. Največ
(pribl. 50%) se jih po parku sprehaja le včasih / nekajkrat na leto, nekaj pa je tudi takšnih, ki
parka niso obiskali nikoli (15%). Tak odnos do parka je pričakovan, kot tudi dejstvo, da ljudje
iz neposredne okolice parka le tega pogosteje obiskujejo (npr. Nova Vas, Sp.Šturmovci) kot
pa tisti, ki so od njega malce oddaljeni (prebivalci Zabovcev).
Po pričakovanjih smo dobili odgovore na vprašanje, ali so se že sprehodili po naravoslovni
poti KP Šturmovci. Več kot 70% anketiranih je odgovorilo pritrdilno. Vsi pot poznajo, saj ni
nobeden na to vprašanje odgovoril negativno. Mogoče smo pričakovali še večji delež
sprehajalcev, razlog pa lahko najdemo v dejstvu, da je tudi okolica Šturmovcev čudovita
pokrajina, po kateri se lahko sprehajamo, zato se tudi nekaterim ne zdi potrebno obiskati
ravno naravoslovne poti. Nekateri nimajo interesa, ker jih naravoslovje ne zanima. Učna pot
je slabo označena, na začetku z informacijsko tablo, nato pa se obiskovalec kaj hitro zgubi.
Verjetno bi lahko več storila tudi občina, šole, lokalno turistično društvo (predstavitev
naravoslovne poti širšem krogu ljudi, seznanjanje ljudi o značilnostih Šturmovcev,…). Na
tem področju najbolj intenzivno delajo v osnovni šoli Videm, saj organizirajo vodene izlete
po naravoslovni poti.
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Grafikon 3: KP Šturmovci – letnica zavarovanja (anketa, 2004):

Odgovori o letnici zavarovanja so nas precej presenetili, saj so kljub očitnemu odgovoru (leto
zavarovanja se navezuje na dokončanje gradnje Ptujskega jezera) anketiranci pogosteje
izbirali leto 1998. To že na prvi pogled deluje prepozno. Le 40% jih je poznalo ali uganilo
pravilen odgovor (1979).
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Grafikon 4: KP Šturmovci – zastopanost rastlinskih vrst (anketa, 2004)

V »testnih« vprašanje o zastopanosti rastlinskih vrst so bili odgovori precej različni. V KP
Šturmovci najdemo vse naštete vrste razen brina, planike in gerbere. Zanje je menilo največ
anketirancev, da ne spadajo v prostor krajinskega parka, mednje pa sta se pomešali orhideja in
črna jelša. Velika večina je vedela za črno jelšo in topol (74% za prvo in 81% za drugo), bor
je bil izbran v dobri polovici primerov, medtem ko pa je pri ostalih rastlinah šlo bolj za
ugibanje kot za dejansko znanje. Veliko jih tudi ni odgovarjalo na to vprašanje, češ da ne
poznajo rastlin po imenih, le po videzu. Izjemno pestra zastopanost rastlinskih vrst je eden od
razlogov, da ljudje vsebine parka ne poznajo natančno, a slika, ki smo jo dobili, kaže precej
dobro splošno znanje prebivalstva.
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Grafikon 5: KP Šturmovci - zastopanost živalskih vrst (anketa, 2004)

Na podoben način smo preverjali poznavanje živalskih vrst v KP Šturmovci. Tudi na to
vprašanje smo dobili precej različne odgovore. Tudi tega, da bi v samem parku našli
planinskega orla ter noja (število teh odgovorov je majhno, pripisujemo jih nepazljivemu
poslušanju). Teh živalskih vrst v močvirnatem svetu srednje Evrope ne bomo zasledili.
Najbolj poznani prebivalci Šturmovcev so kačji pastirji (88%), siva čaplja (78%), rjavi
srakoper (58%) in vodomec (50%). Te živali so tudi najbolj razširjene vrste. Manj ljudi pa
pozna navadnega pupka (27%), bobra (15%) in mokoža (8%). Po doslej znanih podatkih
(Štumberger, 2005) v parku prebiva le en sam par bobra.
Morebitno nepoznavanje gre treba pripisati dejstvu, da so za nekatere živalske vrste
uveljavljena domača imena. Ljudje se videvajo, srečujejo z živalskim svetom v Šturmovcu,
ampak ne poznajo njihovih imen. Eden izmed razlogov morda tiči tudi v pestrosti živalskih
vrst v Šturmovcu.
S vprašanjem »Kako gledate na park kot na naravni spomenik?« smo želeli ugotoviti, kakšen
je odnos ljudi do parka, kako ga sami vidijo. Nekaterim se park zdi preveč onesnažen (divja
odlagališča). To je tudi največja negativna stran. Večina meni, da je pozitivno to, da so park
zaščitili, ter hkrati dodajajo da se premalo dela na kontroli, tiste, ki kršijo pravila veljavna v
parku, ne doleti kazen. Sicer so njihovem mnenju Šturmovci lep, velik prostor, primeren za
sprehajanje. Park jim polepša pokrajino, prebivalci so nanj ponosni.
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89% anketirancev je odgovorilo, da so naklonjeni zavarovanemu območju. KP Šturmovci jim
je všeč, saj se na tak način ohranja nedotakljivost narave, okolje je prijazno, nudi možnost
sprostitve (mir, tišina), rekreacije,… Rastline in živali so tako zaščitene, zraven tega menijo,
da je kraj prostor za učenje (več naravoslovnih poti), raziskovanje. Tisti, ki so naklonjeni KP,
so ljubitelji narave in želijo Šturmovce v vsej svoji lepoti prepustiti mlajši generaciji,
otrokom.
11% ljudi pa ni naklonjeno zaščitenem območju. Kot razloge navajajo, da je prostor premalo
izkoriščen, onesnažen, neurejen, ker ljudje delajo, kar hočejo, ker nihče ne upošteva
predpisov. Odgovori so se bolj navezovali na pomanjkanje kontrole pristojnih oblasti, saj gre
nenazadnje za zaščiteno območje.
Grafikon 6: KP Šturmovci - dejavnosti pomembne za prepoznavnost (anketa, 2004)

Anketirano prebivalstvo je večinsko mnenja, da bi morali v parku vzdrževati stare običaje
(59%). Smatrajo, da bi lahko tradicionalno košnjo trave, žetev in pletenje »pušelcov« ponudili
kot turistično zanimivost, posebnost tega območja. 43% prebivalstva se zdi zelo pomembna
raziskovalna dejavnost, ki bi jo lahko tržili in bi bila primerna za Šturmovce. Manj ljudi
(24%) pravi, da je zelo primerna dejavnost kmetijstvo, še manj (10%) pa da je to šport.
Največ (26%) jih je mnenja, da je šport najmanj primerna dejavnost za to območje, precej
možnosti je že v okolici. V parku (ob robu) in okolici obstajajo kolesarske poti, precej je
sprehajalcev, v okolici je prisotna ježa ter spust s čolni po Dravinji.
Če se jih večina nagiba k temu, da sta najbolj primerni dejavnosti za Šturmovce ohranjanje
starih običajev in raziskovanje ter da šport ne sodi sem, so ljudje za kmetijstvo še najbolj
neodločeni. 29% se jih namreč ne more odločiti ali je pomembno, 24% pa pravi, da je zelo
pomembno. Večina je mnenja, da v zavarovano območje sodijo dejavnosti, ki ne spreminjajo
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zgleda pokrajine, hkrati pa ga ne obremenjujejo. Na drugi strani pa je le 2% tistih ki so
mnenja, da je treba park pustiti pri miru ter vanj ne bi smeli posegati.
Večina anketiranih niso lastniki zemljišča v krajinskem parku (64%). Po naključnem izboru
smo anketirali kar 33% ljudi, ki ima zemljišče v krajinskem parku. 1% anketiranih jih je
parcelo imelo, a so jo prodali.
Grafikon 7: KP Šturmovci - namembnost oz. raba zemljišč (anketa, 2004)

Izmed tistih, ki posedujejo parcelo na zavarovanem območju, se jih največ ukvarja z
ekstenzivnim kmetijstvom (33%), po pogostosti rabe sledijo še intenzivno kmetijstvo (27%)
ter sečnja lesa (22%). Nihče od anketiranih zemljišča ne uporablja za lov ali ribolov. 6%
anketirancev zemljišča ne uporabljajo, 12% pa ozemlje uporablja v druge namene, večinoma
le za košnjo.
Zaščita parka, kot pravijo anketiranci, ni kaj dosti vplivala na uporabo parcel. S tem se strinja
64% anketiranih lastnikov parcel v KP Šturmovci, 28% jih meni, da se nekaj je spremenilo,
vendar parcelo še vedno uporabljajo in upoštevajo omejitve, 8% pa parcele zaradi uvedbe
krajinskega parka ne uporablja več.
Dobili smo kar 75% odgovorov, da se zlata v reki Dravi ne da najti in le 25% jih je
nasprotnega mnenja. Razlog za malce »neumno« vprašanje je dejstvo, da je profesor
geografije in ljubiteljski geolog, Vili Podgoršek, nekaj dni pred anketiranjem našel lusko zlata
v strugi reke Drave. Po ustnih virih smo izvedeli, da je prebivalstvo v 19. stoletju na tem

- 73 -

Regionalni pomen Krajinskega parka Šturmovci
območju bolj ali manj množično iskalo zlato. Vprašanje je bilo namenjeno tudi popestritvi
anketnega vprašalnika.
Grafikon 8: KP Šturmovci - priprava tradicionalnih jedi (anketa, 2004)

54% anketiranih tradicionalnih jedi ne pripravlja, 46% pa jih. Tisti, ki jedi pripravljajo
največkrat skuhajo žgance in markovško potico. Po pogostosti sledijo še kisla juha, markovški
kruh, sirovi štruklji, pa tudi ocvirkovka. Sledijo sirove palačinke in druge jedi, ki pa niso tako
pogoste.
Anketirani te jedi največkrat pripravljajo samo občasno (77%), ali pa ob praznikih (9%) ter ob
obiskih prijateljev, znancev (8%). 6% anketiranih jedi pripravlja skoraj vsak dan. Nekateri
anketiranci so v začetku odgovorili negativno, saj niso vedeli, da so štruklji, kruh in potica
tradicionalne jedi.
93% vprašanih pravilno odgovorilo na vprašanje »Kaj je barna?«, ki je bila pred nastankom
jeza pomembno prevozno sredstvo za domačine, 7% anketiranih pravilnega odgovora ni
poznalo, to so mlajši ljudje, ki se tega ne spominjajo.
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Grafikon 9: KP Šturmovci – vzdrževanje starih običajev (anketa, 2004)

Med starimi običaji se anketirani najraje udeležujejo kurentovanja (54%), pa tudi košnje trave
(27%). Po pogostosti sledijo še žetev (8%), pa tudi pletenje pušelcev (4%). 7% anketiranih
izvaja druge stare običaje.
Ob vprašanju »Kaj menite o odločitvi, da se je postavil jez?« smo najprej dobili odgovor, da
jez zdaj stoji in glede tega ne moremo več nič narediti. Po krajšem premisleku pa so ljudje
večinoma našli pozitivne vidike obstoja jezera. Dve tretjini anketiranih je mnenja, da je s tem
precej zmanjšano poplavljanje reke Drave, 58% meni, da je s tem precej olajšano kmetovanje,
saj je omejeno poplavljanje. Podobno število pa ga smatra kot pozitiven in nujen objekt z
vidika pridobivanja energije. Še vedno veliko število ljudi je mnenja, da je porušeno naravno
ravnotežje v reki Dravi (46%), s tem pa se je zmanjšala količina rib, je pa koristen, saj daje
zavetišče mnogim vodnim pticam (40%). Skoraj tretjina ljudi vidi korist kot objekt primeren
za rekreacijo in turizem, četrtino anketiranih pa moti, saj kvari videz pokrajine. 16%
anketiranih bi raje videlo, da se območje uporablja v kmetijske namene, 14% pa misli, da bi
pred izgradnjo jezera celotno območje morali zavarovati kot krajinski park.
Večina prebivalstva je bila glede prihodnosti optimistična, bilo je tudi nekaj drugače mislečih.
Večinoma so bili anketiranci mnenja, da je krajinski park in okolica jezera preveč onesnažena
in, da bi jo bilo potrebno očistiti in urediti. Kot možne rešitve so navajali obdelovanje zemlje,
košnjo travnikov, boljšo označba poti, ustanovitev posebne zadruge ter združitev manjših
parcel v večje. Veliko jih spodbuja razvoj turizma in rekreacije, potrebno pa bi bilo tudi
osvestiti mlade, da bi z naravo bolje ravnali in zanjo lepše skrbeli ter jo ohranili tudi za
prihodnje rodove. Anketirane moti predvsem to, da se mladina zbira na jezu in v krajinskem
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parku ter onesnažuje okolje (odpadki, injekcijske igle…), zato bi bilo potrebno poiskati zanje
neko zaposlitev. Najbolje naj bi bilo pravijo, da bi narava ostala čim bolj nespremenjena.
4.2.2. Primerjava Ptuj – Markovci
30 anketnih vprašalnikov je bilo izpolnjenih na Ptuju, z namenom, da se primerjajo rezultati z
dobljenimi v Markovcih. Med krajema obstaja precejšnja razlika, saj je zanimanje in
poznavanje Šturmovcev ter njegovih bogastev na Ptuju dosti slabše, v mestu kot obliki urbane
poselitve so manj prisotne tudi oblike priprave tradicionalne hrane in vzdrževanja starih
običajev, predvsem slednji so za Markovce precej specifični. Čeprav je bil vzorec premajhen
za primerjavo, lahko potegnemo nekaj zanimivih vzporednic. Najpomembnejše je, da kljub
relativni bližini (okrog 8 kilometrov) lahko ocenimo, da so Šturmovci marsikateremu človeku
oddaljeni bolj, kot si lahko predstavljamo. Mnogi sploh ne vedo, kaj so Šturmovci in je zato
večina vprašanj sploh nesmiselnih. Vprašanja o zastopanosti rastlinskih in živalskih vrst smo
v kolikor anketiranci niso vedeli, kaj so Šturmovci, izpustili. Približno ena tretjina Ptujčanov
ga obišče občasno, več kot polovica pa tam še ni bila. Anketni vprašalnik bi zaradi bližine
tematike prebivalcem obeh območij morali prilagoditi. S tem, ko smo na Ptuju izpustili
nekatera vprašanja smo dosegli želene rezultate.
Splošna primerjava dobljenih rezultatov med naselji ob KP Šturmovci ter Ptujem:
Največje razlike med obema krajema izhajajo zaradi okolja v katerem ljudje živijo. Mesto s
hitrejšim tempom, drugimi dejavnostmi in manjšo navezanostjo na naravo predstavlja manj
tradicionalno sredino. Odnos oziroma razlika med mestom in podeželjem, čeprav precej ljudi
dnevno v šolo in službo migrira na Ptuj, je prisotna. Najbolj vidna je pri ohranjanju
tradicionalnih, starih običajev, ki so iz urbanega okolja praktično izginili. Ugotovili smo, da
na Ptuju pripravlja »domače« jedi dosti manjši odstotek ljudi (10%) kot v Markovcih (46%).
Značilne jedi, ki se pojavljajo v obeh naseljih najbolj pojavljajo pa so žganci, markovška
potica in kisla juha. Podobnost odgovorom v Markovcih, Zabovcih, Novi vasi pri Markovcih
ter Šturmovcih bi pričakovali v ostalih naseljih Dravskega in Ptujskega polja.
Pri nekaterih tematik smo se srečevali z drugačnimi izhodišči. Namreč vedenje o KP
Šturmovci, poznavanje vsebin ter obiskovanje obiskovanje območja je bolj vezano na samo
bližino. Ker gre v javnosti za precej neodmevno temo, smo pričakovali, da tematike
anketiranci na Ptuju ne bodo poznali tako podrobno kot na ožjem območju v občinah
Markovcih in Videm. Šturmovci so izven ptujskega vsakdanjika, saj to območje v tedenskem
urniku predstavlja »magnet« le ob koncih tedna le določenim skupinam ljudi. Ptujčani se s
Šturmovci srečujejo zgolj v vlogi raziskovalne dejavnosti, športnega udejstvovanja (večinoma
tek in kolesarjenje in še to bolj ob robu območja) ali točka za sprostitev. A na Ptuju smo
naleteli na odziv, ki ga nismo pričakovali, saj večina anketiranih sploh ni vedela kaj so
Šturmovci in kje se nahajajo. Dve tretjini vprašanih še nikoli niso bili v Šturmovcih, v
naseljih bolj južno ob Dravi le 5%. 63% odstotkov ljudi na Ptuju je vedelo, da je barna služila
prevozom čez Dravo, v Markovcih pa so zanjo vedeli skoraj vsi (93%). Zanimivo bi bilo
izvesti anketo v ostalih naseljih Dravskega in Ptujskega polja ter morda še v Halozah.
Predvidevamo, da bi vsebino krajinskega parka poznali manj kot ljudje v bližnji okolici KP
Šturmovci, a zaradi večje navezanosti na naravo in okolje v katerem živijo predvidevamo, da
slika ne bi bila tako porazna. Da bi znali Šturmovce umestiti v okolje prav tako pa bi znali
navesti nekaj njihovih osnovnih potez.
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Stično točko smo našli v kurentovanju, edinem običaju ki ga vzdržujejo v obeh naseljih, sicer
pa gre za širšo regionalno prireditev. Ostali stari običaji se na Ptuju ne vzdržujejo.
Podoben pa je odnos do Ptujskega jezera. Oboji se strinjajo, da se je z zajezitvijo zmanjšala
možnost poplavljanja in da je jez zelo pomemben za pridobivanje električne energije. Kaj pa
menijo anketiranci o pomembnosti različnih dejavnosti za prepoznavnost Šturmovcev?
Čeprav zaradi nepoznavanja vsebin krajinskega ali sploh nevedenja obstoja KP Šturmovci je
»ptujsko mnenje« pomembno glede videnja KP Šturmovci kot zaščitenega območja. En
odgovor k temu, kaj si ljudje želijo ali pa kakšne dejavnosti pričakujejo na takšnih ozemljih.
Tako na Ptuju, kot v Markovcih so bili mnenja, da so za zavarovano območje zelo pomembne
raziskovane dejavnosti in pa ohranjanje starih običajev, kar v zadnjih letih načrtovano
obujajo. V obeh naseljih prevladuje mnenje, da so kmetijske dejavnosti stranskega pomena.
To je povsem razumljivo, saj je v parku vedno manj obdelovalnih površin, število
kmetovalcev se zmanjšuje. Večina ljudi meni, da športne dejavnosti v parku niso koristne, saj
uničujejo naravno okolje ter tako povzročajo negativne trende obnavljanja in vzdrževanja
biotske pestrosti.
V obeh naseljih vidijo Šturmovce kot potencialno točko za razvoj turizma. Potrebno je še bolj
urediti učne in raziskovalne poti menijo. Mladino je potrebno spodbuditi k razmišljanju v
smislu ohranjanja naravne dediščine v bližnji okolici, pravijo. Za rekreacijo pa naj bi bilo kar
dobro poskrbljeno v okolici, morebiti pa bi razvoj vodnih dejavnosti še dodatno popestril ta
del Ptujskega polja.
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5. DEJAVNIKI RAZVOJA in IDEJNI PREDLOGI REŠITEV
Prostor kot celoto oziroma podobo pokrajine označuje skupek fizično in družbeno
geografskih dejavnikov, ki so med seboj v določenem razmerju. Njihova vloga in pomen ter
intenzivnost pojavljanja se s časom spreminjajo, zato lahko govorimo o dinamičnem pojavu,
človek pa naj vanj poskušal posegati čim bolj konstruktivno. V nadaljevanju so vrednoteni
elementi, ki vplivajo na izgled pokrajine v KP Šturmovci in v širšem regionalnem prostoru, na
njihovi podlagi pa so podani idejni predlogi rešitev za sonaravni razvoj območja.
5.1. Regionalni potenciali preučevanega območja
Ptujsko jezero ima pomembno vlogo za rekreacijske in sprostitvene namene lokalnega
prebivalstva in turistov. Tako imenovana »Ranca«, kjer je trenutno urejeno edino splovišče za
čolne postaja priljubljena zbirna točka, kjer se odvijajo vedno številčnejše prireditve. Ptujsko
jezero je edino jezero v Sloveniji, kjer je dovoljena vožnja z motornimi čolni, zato obiskovalci
ob koncu tedna prihajajo iz vse Slovenije, Avstrije in Hrvaške. Zaradi vse številčnejšega
obiska se je Mestna občina Ptuj lotila celovitega urejanja jezera in okolice. V primeru še
večjega obiska bo potrebno razmisliti o omejitvi plovbe za zaščito ptičjih populacij. A se na
srečo višek turističnega obiska oziroma plovbe izključuje z viškom ptičje populacije, saj je
prvo omejeno na topli, slednje pa na hladni del leta.
V primeru Krajinskega parka Šturmovci ni z ustanovim aktom določen upravljavec in
ustrezno varstvo. Prav tako ob ustanovitvi ni bilo izdelanih strokovnih podlag za zavarovanje,
ne glede na to, da se je odločitev o zavarovanju območja kasneje izkazala za pravilno. Tako je
proučevani park eden izmed mnogih v Sloveniji, ki sodijo v kategorijo ‘parki na papirju’.
Zanje velja, da se po ustanovitvi bistveno ni kaj dosti spremenilo. V veljavo so stopile
omejitve posegov v prostor, na tej točki pa se je varovanje končalo. Koliko so ljudje to
upoštevali, je bilo največ odvisno od njih samih, od lokalne skupnosti. V KP Šturmovci, razen
odlaganja odpadkov, do večjega onesnaževanja ni prihajalo.
V okviru odprtja informacijske pisarne v Markovcih (v okviru projekta TrUD) bi lahko
zaživela organizirana struktura, ki bi dnevno bdela nad dogajanjem na zaščitenem območju. Z
omejenimi pristojnostmi, največ v smislu osveščanja prebivalstva in promocije KP Šturmovci
ter območja Natura 2000 Drava, bi vseeno imela največjo kontrolo, o nadaljnjih projektih,
nepravilnostih in še čem drugem pa bi bolj ažurno z večjo kontrolo lahko uspela seznanjati in
nagovarjati pristojne institucije. Obstajajo sicer še druge opcije, a trenutno ta zgleda najbolj
obetavna.
Če »preletimo« odlok o ustanovitvi krajinskega parka Šturmovci, lahko opazimo, da se je leta
1979 »paketno« zavarovalo območja in spomenike narave in družbe. Tako so se na listi znašli
tudi takšni, ki tja ne sodijo (urejeni vrtni nasadi, spomeniki borcem iz druge svetovne
vojne…). V novejšem obdobju so nekatere zbrisali iz seznama zavarovanih območij, za tiste,
ki pa bi jih res morali zavarovati pa varstvenega režima niso poostrili ali kako drugače urejali.
S projektom Trajnostni razvoj reke Drave (TrUD), varovanje območja ob Dravi, kamor spada
tudi Krajinski park Šturmovci, pridobiva nove dimenzije. Za zavarovano območje, ki je bilo
po zavarovanju potisnjeno na rob oziroma varovanje ni doseglo želenih učinkov, so se
pojavile nove možnosti. Za območje Nature 2000 reke Drave so bile izdelane strokovne
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podlage, s katerimi je zavarovanje postalo upravičeno. Le - te obravnavajo področja
gozdarstva, kmetijstva, varstva narave in vodnega gospodarstva.
V sklop Natura 2000 za območje reke Drave se vključuje celotno ozemlje Krajinskega parka
Šturmovci. V dokumentu »Osnutek integralnega načrta upravljanje območja reke Drave« so
zraven strokovnih analiz ter na pravnih podlagah podani varstveni cilji in usmeritve. Podlage,
ki temeljijo na sodobnih izhodiščih trajnostnega razvoja zavarovanih območij, je moč
uporabiti v nadaljnjih aplikativnih in raziskovalnih projektih, v kolikor se želijo pridobivati
evropska sredstva. S tem se odpirajo nove perspektive financiranja krajinskih parkov.
To je korak več, kot je bilo doseženo v 30 letih obstoja krajinskega parka. Projekt sledi
modernim evropskim smernicam na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti. TrUD,
katerega nosilec je Mariborska razvojna Agencija, je lociral dve informacijski pisarni oziroma
središči, ki služita obveščanju, osveščanju ter informiranju javnosti o zaščitenih območjih kot
nekaterih drugih pomembnih temah varovanja okolja. Ena izmed njih je bolj obsežno
namenjena prav Šturmovcem in je locirana v stavbi občine Markovci. Kot že prej omenjeno
pa trenutno ostaja odprto vprašanje prihodnosti območja Natura 2000 Drava. V »Osnutku
integralnega načrta upravljanja območja reke Drave« so namreč podane vsebine varovanja,
ne pa tudi formalni, pravni in organizacijski okviri. Zato z določenimi smernicami občine v
skladu z obstoječimi prostorskimi plani in pravnimi normami delujejo naprej same.
Prepuščene so lastni iznajdljivosti, naslanjajoč se na obstoječe službe inšpekcije, varstva ter
urejanja okolja. Ali se z informacijskimi pisarnami odpirajo možnosti bolj učinkovitih
mehanizmov organiziranosti varovanja krajine in trajnostnega razvoja območja, ali pa bodo
ostale zgolj informacijske pisarne je težko reči. Od zaključka projekta, septembra 2006, še ne
obratujejo, saj projekt ni predvidel finančnih sredstev po zaključku. Finančna sredstva, ki bi
omogočila, da trajnostni razvoj ne ostane le »na papirju«.
Območje Šturmovcev velja za eno etnografsko bogatejših. Specifični življenjski pogoji so
narekovali specifični način življenja. Ljudje so bili v preteklosti zelo povezani z naravo, z
rastlinami in živalmi v in ob vodi ter z vodo samo, ki jim je večkrat narekovala vsakdanjik.
Zaradi tega so se razvili običaji, ki so se večinoma ohranili do danes. Največje in najbolj
znano je kurentovanje, ki je prisotno v celem Spodnjem Podravju, s središčem na Dravskem
in Ptujskem polju. Nekateri običaji kot so »kožuhaje« koruze in »skubleje« perja so se
pojavljali povsod na slovenskem podeželju, brodarjenje in košnja trave so specifičnost tega
območja. Pomemben del k turistični ponudbi prispevajo slednji (zraven kulinarične ponudbe),
a je turistična dejavnost še v povojih. Na splošno se tradicionalni običaji, razen morda
kurentovanja, v turistični ponudbi manj prisotni. Tradicionalno kmetijsko in kasneje
industrijsko območje, se kljub bogati naravni in kulturni dediščini še ne znajde najboljše v
vlogi turističnih delavcev. Največji turistični objekt so Ptujske Terme, ki so tik pred izgradnjo
modernega hotela z 250 ležišči. Razen dveh manjših zasebnih hotelov s skupno približno 100
ležišči, ni večjih ponudnikov prenočišč. Interes posameznikov je precej skromen, čeprav ima
Ptuj z okolico na tem področju zelo velik potencial. Javne institucije s področja turizma ne
opravljajo vloge povezovanja in spodbujanja turistične dejavnosti pri zasebnikih, zato je
ponudba razdrobljena in navzven neprepoznavna.
Po rezultatih iz anketnega vprašalnika lahko sklepamo, da so ljudje v okolici Šturmovcev še
vedno zelo povezani z okoljem, v katerem živijo. Mlajši sicer veliko manj kot starejši. Med
starimi običaji je za prebivalce najpomembnejše kurentovanje, ki se ga udeležuje dobra
polovica anketiranih, vse bolj pa je priljubljena košnja trave na stari način. Ostale običaje
vezani na kmetijstvo je skoraj v celoti izpodrinila modernizacija, zato se počasi pozabljajo.
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Bolj prisotna je priprava tradicionalnih jedi, ki so vključene v vsakdanji jedilnik. Sama
njihova priprava se je modernizirana (manj je prisotna klasična peka v krušni peči), a so
žganci, potica, kisla juha in sirovi štruklji precej pogosto na jedilniku. Največ gospodinj jih
pripravlja občasno, ni nujno da ob kakšnih posebnih priložnostih. Bogata kulturna dediščina,
vključno s Ptujem, najstarejšim slovenskim mestom na čelu je splošna značilnost Spodnjega
Podravja. Smernice oziroma temelji so nastavljeni, potrebno bi jih bilo nadgrajevati in
zaokrožati v celoto. Dobri so pogoji za športno dejavnost, športni turizem, od kolesarjenja do
konjeništva, veslanja in tako naprej. S popularnim »wellnes« turizmom razvijajočim se v
ptujskih Termah ima kar precej stičnih točk. Športnih dejavnosti si sicer ne bi želeli v
Šturmovcih, a je v okolici za to dovolj prostora. Kakšne druge dejavnosti so izvedljive v
precej manjšem obsegu.
Ptujsko jezero, ki je spremenilo življenje domačinov, večina spremlja z odobravanjem.
Menijo, da se je po izgradnji izboljšalo– olajšalo kmetovanje, saj Drava več ne poplavlja v
takšni meri, daje zavetišče mnogim vodnim pticam, v njem vidijo prihodnost za razvoj
turizma in rekreacije.
Prihodnost KP Šturmovci mora biti usklajena z razvojem širšega območja. Kot zaščiten del
krajine vanj ne spadajo nekateri elementi okolice. Domačini se tega zavedajo, kot izhodišče
navajajo sinergijsko povezanost med kmetijstvom in turizmom. Turizem je v tem dvojcu
element, ki ohranja kmetijstvo na ekološko sprejemljivem nivoju, hkrati mu dodaja tržno
vrednost in ga varuje pred potopom v pozabo.
Ostali običaji bi se lahko vključevali kot del dodatne turistične ponudbe. Kmetijstvo ima v
celem letu svoja značilna opravila, v topli polovici leta je teh pač več. Turistični obiski skozi
vso leto bi to zahtevali, v kolikor bi stari običaji dajali pomemben pečat k turistični ponudbi.
5.2. Negativni razvojni dejavniki
Za barvitost pokrajine, ki se je izoblikovala s ključno prisotnostjo vode, je izgradnja
energetska objekta HE Formin ter akumulacijskega jezera bistveno oklestila bogastvo naravne
dediščine. Zaradi količine vode, ki je speljana izven stare struge reke Drave, so se pretoki v
njej precej zmanjšali. Spremenjena rečna dinamika je bolj konstantna skozi vse leto, čeprav se
pojavljajo tako minimalni kot maksimalni ekstremi, ki precej odstopajo od srednjega pretoka.
Prav tako se je močno zmanjšal prenos proda nizvodno po Dravi, akumulacija materiala se
najbolj intenzivno odvija v umetnih zajezitvah. Človek ima po izgradnji energetskih objektov
precej manj vpliva na naravne procese. Ena izmed večjih negativnih posledic izgradnje
Ptujskega jezera je konstantno zniževanje podtalnice na Dravskem in Ptujskem polju.
Na osnovi geodetskih posnetkov struge reke Drave je bilo ugotovljeno, da prihaja do
sprememb. Te se kažejo kot zaraščanje območja ob strugi, zmanjšanja vlažnega profila, velik
pa je tudi primanjkljaj proda v stari strugi Drave južno od Markovcev, tudi na račun izkopa na
črno.
Že pri višini dvoletnih poplav se vode razlijejo po obsežnih poplavnih ravnicah Šturmovcev.
Zaradi majhnega naklona terena in bližine dravske terase je višina deset in stoletnih poplav
skoraj identična. Po izgradnji hidroelektrarn na Dravi s pripadajočimi akumulacijskimi jezeri,
je bila močno spremenjena morfološka dinamika reke, ki spreminja značilno podobo in
funkcijo pokrajine.
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Demografska struktura prebivalstva Spodnjega Podravja ni najbolj spodbudna. Velik je delež
starejšega, neizobraženega prebivalstva, kot tudi brezposelnih. Podobna slika je v obeh
občinah, ki obsegata ozemlje Šturmovcev. Čeprav gre v regionalnem pogledu za
depopulacijsko območje, imata središčni naselji obeh občin pozitivni demografski trend, na
račun v zadnjem času razvijajočih se novih gospodarskih panog, ki privabljajo aktivno
prebivalstvo. Nekoč tradicionalno kmetijstvo območje Spodnjega Podravja je v času
industrializacije izgubljalo delovno silo, ki se je zaposlovala predvsem v podjetjih strojne in
kovinske industrije na Ptuju in v Kidričevem, v zadnjem času je značilna preusmeritev v
terciarne gospodarske panoge (oskrba, trgovina, turizem). Visok delež prebivalstva (več kot
55%) v naseljih Videm in Markovci je zaposlen v terciarnih dejavnostih. Zaposlovanje v
nekmetijskih dejavnostih na podeželju ima vpliv na prebivalstvo, ki se več ne odseljuje v kraj
zaposlitve, kar je bilo značilno za obdobje industrializacije. Večja mobilnost prebivalstva
povzroča, da se ljudje na delo vozijo dlje kot so se v preteklosti. Zaradi tega se na podeželje
vnašajo vse bolj urbani elementi.
Število kmetij se je v zadnjih 15 letih v Sloveniji zmanjšalo. Trend prepoznaven kot pozitiven
je spodbuden, saj se je zmanjšalo število majhnih kmetij. Z vidika obdelovanja kmetijskih
površin je kmetijstvo postalo bolj racionalno. V primeru Šturmovcev ne moremo govoriti o
kmetijah, saj območje krajinskega parka ni poseljeno. V njem so le obdelovalne površine, ki
so dislocirane od matičnih enot. Zanje je značilna posestna razdrobljenost, povprečna velikost
je majhna (manj kot pol hektarja), kar je neugodno z vidika obdelovanja in upravljanja.
Posledično se v procesu dedovanja posestev pojavlja vedno več lastnikov (trenutno jih je več
kot 600), zemljišča pa se še bolj drobijo.
Lastniška struktura pove, da je velik del posesti v državni lasti (54% območja), a gre v tri
četrtini primerov za vodotoke, ostali del pa večinoma predstavljajo gozdovi in pašniki.
Zasebniki so večinski lastniki travnikov, pašnikov, sadovnjakov, njiv, gozdov in neplodnih
površin.
Za širše območje Šturmovcev so značilne nekatere skupne lastnosti za katere so smotrna ista
orodja načrtovanja razvoja. Približno sedem in pol kvadratnih kilometrov veliko območje v
veliki meri tvorijo vodotoki (40%). Malo manj so obsežni skupaj travniki in pašniki. Gozd
prerašča dobrih 15% površin, slabe 4% pa je njiv in neplodnih površin. Le – te se prepletajo s
travniki, pašniki in gozdovi. Delež njiv se povečuje od središčnega območja KP Šturmovci
proti robom, ki niso zavarovani. Tam je kmetijska obdelava bolj intenzivna. V samem KP
Šturmovci je značilno, da je delež obdelanih površin (njiv) v prvi fazi po ustanovitvi KP
upadal, v zadnjem času pa obdelava zemljišč ponovno narašča. Razloge gre iskati v tem, da so
z bolj kontrolirano rečno dinamiko Šturmovci manj časa poplavljeni, kmetijski pridelki so
manj ogroženi, zemljišča pa bolj rodovitna. Na terenu je bilo ugotovljeno, da je kar precejšen
del zaščitenega območja obdelan, čeprav zapis v zemljiškem katastru kaže drugače. Kmetje
namreč na črno obdelujejo zemljišča, saj v skladu z naravovarstvenimi smernicami, ki
narekujejo zgolj ekstenzivno obdelavo, ni možno dobiti dovoljenja za spremembo
namembnosti zemljišč.
Nova lokalna organiziranost in s tem povečano število občin je v ta prostor vneslo nekatere
negativne posledice. Mejni spor med občinama Markovci in Videm, ki ga v skupni občini Ptuj
ni bilo, na razvoj območja ne vpliva pozitivno. Ozemlje krajinskega parka je v celotnem
obsegu v občini Markovci, naselji Zgornji in Spodnji Šturmovci pa sta v sosednji občini. Ne
glede na to, v kateri občini je območje krajinskega parka, je neizpodbitno dejstvo, da se
jabolko spora ne navezuje na sam park, ampak na interese, ki z zavarovanim območjem

- 81 -

Regionalni pomen Krajinskega parka Šturmovci
nimajo nič skupnega. Občina Markovci je v krajinskem parku doslej pokazala več interesa in
skrbi. Nenazadnje so prireditelji vsakoletne prireditve »Košnja na stari način«, v prostorih
občine pa so s pomočjo sredstev iz projekta TrUD uredili informacijsko pisarno. V občini
Videm, ki je konfliktna stranka reševanja občinske meje, so dejavni v okviru urejanja
naravoslovne poti (Osnovna šola Videm), ki vodi skozi park, in vodenja po njej.
Velik vlogo v varstvu narave daje ustrezno zavarovanje. Zavarovanje samo pa ne more
zagotoviti učinkovitega varstva. Nujen je ustrezen način upravljanja, ki temelji na
monitoringu, analizi naravnih danosti, problemov, razvojnih možnosti, vzpostavljanju
partnerstev, ustreznem financiranju na spodbudah za vključevanje poslovnega sektorja in
civilne družbe v naravovarstvene dejavnosti, itd. Zakonodaja namesto upravljavskega sistema
dovoljuje podeljevanje koncesij, pogodbenega varstva in skrbništva nad parkom. Le
upravljavec (s kakršno koli pogodbo) namreč ima možnost, da skrbi za vse zgoraj naštete
aktivnosti, ki se izvajajo v parku. Prav tako izvaja varstveni nadzor ter ustrezne službe
opozarja na nepravilnosti in sankcioniranje kršiteljev. Upravljavec je dolžan skrbeti za
trajnostni razvoj parka.
Z javnomnenjsko raziskavo smo želeli dobiti odgovor na poznavanje vsebin krajinskega
parka, odnos in povezanost z zaščitenega območja, dejavnost lokalnega prebivalstva in
poglede na prihodnost. Prvi trije so pomembni predvsem zaradi vpogleda v sedanje stanje,
slednji pa za načrtovanje razvoja, saj je angažiranost predvsem lokalnega prebivalstva tisto,
od katerega je odvisna prihodnost.
Rezultati kažejo, da je prebivalstvo v grobem seznanjeno naravnim bogastvom krajinskega
parka. Praktično vsi podpirajo zavarovanost območja, moti jih le pomanjkanje
naravovarstvenih služb, oziroma nadzornikov, ki bi sankcionirali kršitelje. V anketi nam je
uspelo zajeti velik del lastnikov zemljišč v krajinskem parku, kot pa kažejo rezultati,
zavarovanje ni bistveno spremenilo namembnosti, kar je bistvenega pomena za ohranjanje
biotske pestrosti.
Negativni so rezultati primerjalne ankete na Ptuju, kjer se lahko izgovarjamo na statistično
premalo številno populacijo, saj smo opravili le 30 anket. Anketiranci so imeli težave z
ugotavljanjem, kaj in kje je krajinski park Šturmovci, čeprav živijo v njegovi bližini (v
oddaljenosti okrog 10 km). S samo vsebino, če je na tem mestu umestno biti sarkastičen, jih
nismo preveč obremenjevali.
Zraven obstoječih objektov in dejavnosti, ki imajo obremenilen vpliv na okolje (daljnovod,
plovba na jezeru) se načrtuje izgradnja še enega daljnovoda in hitre ceste kozi Šturmovce.
Izmed vseh sta ta dva projekta najbližje realizaciji.
Številna opazovanja ter načrtne in široko zastavljene raziskave so pokazale negativen vpliv
nadzemnih daljnovodov na ptice. Večina delujočih daljnovodov na svetu je takšne
konstrukcije, da predstavljajo resno grožnjo številnim vrstam ptic in njihovim habitatom.
Najpomembnejše so električni udari, trki ptic z nadzemnimi vodniki daljnovoda ter
zmanjšanje površine habitatov.
Gradnja hitre ceste je prav tako zelo velik poseg v okolje. Gradnja sama ima uničujoče
posledice za habitate ter rastlinske in živalske vrste na območju koridorja, kjer bo potekala,
ter v širšem pasu hrupa, ki ga bodo povzročali stroji. Ocena pravi, da bi se pri povprečni
hitrosti 100 km/h, kolikor je tudi največja dovoljena hitrost na hitri cesti (vplivni pas je še
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širši, saj kot je pokazala praksa, najvišje dovoljene hitrosti avtomobili pogosto presegajo),
vplivni pas razprostira na širini okrog 160 metrov. Gradnja je enkratni poseg, hitra cesta pa bi
kontinuirano puščala posledice in povzročala degradacijo okolja. Hkrati zaradi nepoznavanja
dinamike sezonskih migracij nekaterih ptičjih vrst strokovnjaki opozarjajo, da je nekatere
posledice nemogoče napovedati.
5.3. Idejni predlogi rešitev
Izmed fizičnogeografskih elementov po pomenu izstopata prisotnost vode ter lastnosti tal. Za
ravninske Šturmovce, kjer voda preoblikuje površje, so značilne obrečne plitve prsti, ki so za
intenzivno kmetijstvo manj pomembne. Zato so tla najbolj primerna za travnike in pašnike ali
kakšno drugačno kmetijsko rabo. Poplavnost območja preprečuje drugo gospodarsko rabo,
zaščitenost območja kot velik pomen za habitat določenih rastlinskih in živalskih vrst pa
napeljuje k omejeni rabi travnikov in pašnikov. Loko, enega najbolj pestrih, najbolj stabilnih
hkrati pa najbolj ogroženih ekosistemov v Evropi, bi v Šturmovcih morali ohraniti. V kolikor
želimo ohraniti pestro biotsko stanje, se površine ne bi smele zaraščati. Kar pomeni omejen,
kontroliran, vendar kontinuiran poseg človeka v prostor.
Zakonsko sprejeti okviri Republike Slovenije nalagajo obveznosti vzdrževanja Ptujskega
jezera in okolice. V skladu z načeli trajnostnega se poskuša jezero in okolico narediti prijazno
in prijetno tako živalim in rastlinam kot človeku. V ta namen sta bila v zadnjem obdobju
izvedena dva projekta. Izdelava gnezditvenega otoka za navadno čigro je že končana, pilotni
projekt sanacije nabrežin je v fazi izvajanja. Po skoraj tridesetih letih obstoja jezu so se v
asfaltni oblogi nasipa v območju nihanja vodne gladine pojavile razpoke. Potrebno jih je
sanirati. Krona projekta bi ob uspešnosti dobila bolj »zelen« videz, hkrati s sanacijo nabrežin
pa poteka izkop mulja iz jezera, ki bo pokril asfaltno oblogo krone bazena.
Podatki iz zemljiškega katastra govorijo o nezavidljivi strukturi parcel v Šturmovcih. V
kolikor bodo obstajali interesi posegov v prostor, bo potrebno enotno gospodarjenje na
večjem prostoru. Zaradi trenutno ekonomske nezanimivosti ne gre pričakovati, da bi kdorkoli
dobesedno pokupil cele Šturmovce. Zato bi se moral najti skupni interes lastnikov
posameznih zemljišč. Le povezani bi lahko uspešno nastopali. Pa ne glede na to, če gre tukaj
za potencialne razvojne dejavnosti turizma, ohranjanja kulturne in naravne dediščine,
kmetijskih programov ali česa drugega.
Zaščitena mejna območja na nivoju občin predstavljajo ločevalni dejavnik. Prazna pokrajina
(neposeljena) ne vpliva pozitivno na sodelovanje obeh strani, a je ta pas razmeroma ozek,
zraven tega gre za kulturno pokrajino, ki zahteva človekovo prisotnost. Ljudje v obeh občinah
bi morali najti več skupnih točk in ne zgolj izpostavljati tistih, ki vsakega postavljajo na svojo
stran. Ekonomski interesi, v tem primeru občine Videm, ne bi smeli vplivati na odnose med
sosedi, saj so za reševanje takšnih nesoglasij pristojne določene institucije, ki s svojimi orodji
učinkovito rešujejo nastalo situacijo. Zaščitena območja so v sedanjosti zelo primerno
sredstvo združevanja in povezovanja, zato bi le – to lahko ustrezno nadgradili tudi v primeru
občin Videm in Markovci. Ene izmed osnovnih stičnih točk so zagotovo »Natura 2000
Drava«, »Košnja na stari način« (čeprav ga organizirajo na markovški strani), projekt
»Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Dravskega in Ptujskega polja« ter še nekateri
drugi.
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Finančni viri za izvajanje zavarovanja oziroma za upravljanje nekega zavarovanega območja
so ena od poglavitnih vsebin, ki morajo biti opredeljene že v aktu o zavarovanju nekega
območja (krajinski park Šturmovci v aktu o ustanovitvi tega ne predvideva). Po zakonu za
opravljanje dejavnosti varstva zavarovanih območij upravljavcu sredstva zagotavlja država iz
državnega proračuna, zraven pa predvideva pridobivanje sredstev tudi iz drugih virov. V
ustanovnem aktu o krajinskem parku Šturmovci ni določen upravljavec, niti nima
upravljavskega načrta in posledično vanj niso predvidena vlaganja. Krajinski park ni
proračunski porabnik, oziroma so vlaganja vanj odvisna od posameznih interesov ali občine,
države ali kašnih drugih pravnih oseb ali posameznikov. Informacijska pisarna v Markovcih
bi lahko opravljala dvojno delo – za KP Šturmovci in območje Natura 2000 Drava. S tem bi
bilo potrebno zagotoviti manj finančnih sredstev za upravljanje prostora, hkrati bi bilo možno
sredstva črpati iz več virov.
Prepoznavnost Krajinskega parka Šturmovci kot zavarovanega območja z oddaljevanjem zelo
hitro pada. Že na bližnjem Ptuju je skromna, zato bi bilo potrebno za korekcijo stanja narediti
pomemben korak naprej. Za to obstaja več različnih načinov, od propagiranja dejavnosti, ki se
navezujejo na zavarovano območje, do organizacije različnih seminarjev, okroglih miz in
podobnih stvari na temo zavarovanih območij, organiziranja ekskurzij po krajinskem parku,
itd. Oživitev informacijske pisarne za projekt TrUD v prostorih občine Markovci je v tem
pogledu neizbežna.
Raziskovalni dejavnosti, kot dejavnosti primerni za Šturmovce, domačini tudi v prihodnje
dajejo velik poudarek, manj pa kmetijstvu in oblikam športne rekreacije. Raziskovanju se je v
preteklosti dajalo poseben pomen, mnogi so dognali zanimiva spoznanja. Lahko rečemo, da
so Šturmovci danes strokovni javnosti prav zaradi tega dobro poznani. Vendar gre žal za ozki
krog ljudi, zdaj bi bilo potrebno to vedenje širiti v javnost. V preteklosti je to potekalo preko
različnih raziskovalnih in umetniških taborov, danes se vse bolj preko tudi medijev sporoča
posebna naravovarstvena skrb. Za to pa so pomembni dogodki in prireditve. Turizem je
zagotovo ena izmed oblik osveščanja javnosti, v nemnožični obliki bi bila za zavarovane vrste
in habitate sprejemljiva.
Nekatere izmed možnosti, ki se pojavljajo v zadnjem času, so izgradnje različnih objektov, ki
izkoriščajo naravne potenciale, Predvsem padec vode iz jezera v staro strugo. Izgradnja
kajakaške steze in pripadajoče infrastrukture je eden od konkretnih že projektiranih projektov.
Mala hidroelektrarna na nasipu jezera ima prav tako več dolgoročnih pozitivnih učinkov, eden
izmed njih je ovodnjavanje Šturmovcev. Omenja se tudi ribjo pot ob jezeru, pašniki za
govedo (podobna dejavnost je aktivna v Krajinskem parku Goričko), a so vsi projekti še v
idejni fazi. Precej je odvisno od politične volje in interesov.
Obsežen vodni kompleks Ptujsko jezero je stična točka treh občin ob Dravi, občine Videm,
Markovci in Mestne občine Ptuj. Vse investicije bi morale biti v skladu z dolgoročnim
načrtom ureditve Ptujskega jezera, trajnostnega razvoja KP Šturmovci in okolice. Podana bi
morala biti izhodišča ter nameni in cilji. V takšni obliki ne bi bilo težko vstaviti primernih
vsebin. Trenutno so še mnogi projekti le zamisel posameznikov ali posameznih institucij.
Načrt ureditve Ptujskega jezera je sprejet, za okolico naj bi bil v pripravi pri ptujski skupni
občinski upravi. Gre za ureditev jezera v športno – rekreacijsko – turistične namene ter
gradnjo spremljajoče infrastrukture. Prostorski projekt nima narejene presoje vplivov na
okolje, občutljiva je predvsem populacija vodnih ptic s strani motornih čolnov.
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Gradnja daljnovoda in hitre ceste je po študijah varstva okolja dovoljen poseg, v kolikor se
bodo upoštevali omilitveni ukrepi. Oboje pa je vprašljivo z drugega zornega kota. Z gradnjo
bi izgubili del populacij in habitatov, ki smo jih zavarovali. Smiselno je vprašanje, zakaj smo
jih zavarovali, če pa jih zdaj s posegi načrtno uničujemo. Krajinski park Šturmovci
predstavlja manjše zavarovano območje v velikosti le 215 ha. Možnosti za gradnjo je veliko v
drugih bližnjih koridorjih, saj Ptujsko jezero severno in Haloze na jugu ne moreta
predstavljati nepremostljivih ovir. In če smo za enotni interesni prostor za ureditev za potrebe
turizma navajali območje reke Drave, s Šturmovci in Ptujskim jezerom, ga z načrtovano
infrastrukturo prerežemo, in to po sredini.
Šturmovci s krajinskim parkom se pojavljajo na stiku Haloz, Dravskega in Ptujskega polja ter
so ujeti v vodni svet reke Drave, Dravinje in Ptujskega jezera. Jezero je naravno gledano
»podaljšana roka« Šturmovcev (ali obratno), kulturno gledano so Šturmovci del Ptujskega
polja, čeprav na desni dravski strani v občini Videm. A se zaradi tradicionalne gravitacije na
levi breg izraža pripadnost občini Markovci in krajem Ptujskega polja. Videmčani bi morali
imeti in tudi imajo interes v zaščitenem območju, a se le – ta včasih preveč kaže po negativni
plati. Komunikacija kljub bližini ni najboljša, morda prav zaradi pregovorne slovenske
sosedske nevoščljivosti.
Povezovanje v regijo tako imenovanega Spodnjega Podravja, nalaga povezavo s Ptujem, kjer
bi, kot kažejo rezultati ankete, bilo potrebno še precej storiti za prepoznavnost Šturmovcev.
Ureditev ptujskega jezera je velik pozitivni premik, kjer sodelujeta občini Ptuj in Markovci.
Zakaj tako »opevan«? Predvsem, ker gre za aplikativni projekt, ki prinaša konkretne
spremembe v okolju. V »TrUD« - u sodeluje tudi videmska in ostale obdravske občine, kar je
pomembno z vidika nacionalne in evropske prepoznavnosti. Hkrati se povezujejo v še enem
velikem projektu, ki čaka še na fazo izvedbe - »Celovito varovanje vodnih virov podtalnice
Dravskega in Ptujskega polja«. Sodelujejo številne občine, projekt je financiran večinsko z
evropskimi sredstvi.
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6. ZAKLJUČEK
Ljudje se bomo vedno srečevali z dilemo, kako globoko posegati v okolje, da nam bo le - to
vračalo s kvaliteto in bogastvom. Diplomsko delo poskuša s preučevanjem prostorskih
elementov in ustreznimi metodološkimi prijemi zajeti realno sliko prostora in razmerja med
posameznimi sestavinami ter v duhu trajnostnega načina urejanja okolja izpostaviti razvojne
potenciale. Proučevano območje se v zadnjem obdobju pojavlja kot interesni prostor za
posege, ki dosegajo zgornje meje ali celo presegajo dovoljene obremenitve. Zato je pri delu
potrebno biti še toliko bolj dosleden, saj bi nepravilne odločitve pri načrtovanju povzročile
nepopravljivo škodo v okolju.
Brez območja zavarovanega kot krajinski park podoba Šturmovcev ne bi bila takšna kot je.
Ne glede na to, da območje ni nikoli »institucionalno« zaživelo kot park, so omejeni posegi v
prostor in pa zavest v ljudeh omogočali, da imajo Šturmovci svoj ritem življenja. Črna
odlagališča odpadkov so največji »eksces«, ki so si ga privoščili ljudje. V obsegu kot so in v
določenem kontekstu, lahko to razumemo kot nekaj človeškega, normalnega.
Bistvenega pomena za ohranitev biotske pestrosti je ohranjanje obstoječega stanja kulturne
podobe krajine. Vsi intenzivni posegi pregrobo posegajo v ekosistem in spreminjajo pogoje za
rast rastlinskih, prebivanje živalskih vrst ter ohranjanje habitatov. Negativne posledice prinaša
tako intenzivno kmetijstvo, še bolj pa uničujoča gradnja infrastrukture.
Iz lokalnega in regionalnega vidika so ugotovitve diplomskega dela naslednje:
- Ptujsko jezero je vse bolj turistično obiskano in edino v Sloveniji, kjer je dovoljena plovba z
motornimi čolni. Na drugi strani je največje počivališče za vodne ptice v Sloveniji, zato bo
potrebno razmisliti o omejitvi plovbe za zaščito ptičjih populacij.
- Odlok o zavarovanju območja Šturmovci kot krajinski park, se je kljub temu, da se pred
ustanovitvijo niso izdelale strokovne podlage za zavarovanje, izkazalo za pomembno in
pravilno odločitev za zavarovanje naravne dediščine.
- Krajinski park Šturmovci lahko uvrščamo v kategorijo »parkov na papirju«, saj varovanje ni
aplicirano v prostoru. Na izhodiščih oziroma rezultatih projekta TrUD se lahko varovanje
ureja bolj celovito.
- Ljudje so zelo povezani z območjem, kjer živijo. Tradicionalni običaji in priprava
tradicionalnih jedi je prisotna v vsakodnevnem življenju. Menijo, da je izgradnja Ptujskega
jezera izboljšala kvaliteto življenja. Dobro poznajo poteze pokrajine in v njem primerno
gospodarijo. Ljudi moti pomanjkanje naravovarstvenih služb, ki bi sankcionirale kršitelje.
Prepoznavnost krajinskega parka Šturmovci z oddaljenostjo rapidno upade. V bližnjem Ptuju
rezultati primerjalne ankete kažejo, da ljudje zavarovanega območja ne poznajo, posledično
pa ne njegovih vsebin. Zaradi nepoznavanja omejitvenih dejavnikov sklepamo, da je tudi
podpora gradnji infrastrukture in vsem drugim posegom v prostor visoka.
- Domačini so v zavarovanem območju naklonjeni razvoju raziskovalne dejavnosti,
ohranjanju starih običajev, manj kmetijstvu in športu. Intenzivno kmetijstvo je precej
prisotno, čeprav smernice varovanja nalagajo drugačne usmeritve. Razvojna vloga
Šturmovcev v širšem regionalnem prostoru je minimalna. Za zaščiteno območje je veljala
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precejšnja omejitev posegov, zato se v tem pogledu odmika od ostalega dela pokrajine, žal pa
je predvsem na ta račun padala prepoznavnost.
- Območje krajinskega parka ni poseljeno, kmetijska zemljišča so dislocirana od matičnih
enot. Značilna je majhna velikost in razdrobljena posestna struktura, delež intenzivno
obdelanih površin je v naravi precej višji kot kažejo podatki iz zemljiškega katastra. Zaradi
velikega števila lastnikov je pri kakršnem koli posegu nujno njihovo povezovanje.
- Za prepoznavnost krajinskega parka je urejena naravoslovna pot z razglednimi točkami. Le
– ta ni v najboljšem stanju (manjkajo informacijske table). Kot turistična prireditev se oživlja
»Košnja na tradicionalni način«. Na tem področju je še veliko potencialov.
- Za gradnjo načrtovane infrastrukture (hitra cesta Hajdina – Ormož, daljnovod Cirkovce –
Pince) bo potrebna izvedba bolj podrobne presoje vplivov na okolje od obstoječe. Kljub temu
se poraja upravičen dvom v smotrnost obeh posegov (meseca maja 2007 odprt Puhov most
čez reko Dravo in ptujska obvoznica na novo ureja promet), hkrati se postavlja pod vprašaj
moralna odgovornost obeh posegov.
- Krajinski park predstavlja mejno območje med občinama Markovci in Videm. Sodelovanje
med njima je skromno, precej je še potenciala, najprej bo potrebno izboljšati odnose, ki zaradi
mejnega spora niso najboljši.
- Za krajinski park bi bilo primerno uvesti pravno osebo, ki bi skrbela za primerne načine
gospodarjenja v prostoru in razvoj. Čeprav so predvideni različni projekti, ki se dotikajo
zaščitenega območja krajinskega parka in Nature 2000, se noben izmed njih tega področja ne
dotika.
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7. SKLEP (SUMMARY)
Landscape park Šturmovci would definitely have a different appearance without its decree for
protection in the past. It does not matter that a landscape park has never really functioned as
an “institution”, restricted interventions in human conscience made it possible for Šturmovci
to preserve its own rhythm of life. Illegal rubbish dumps are the biggest crimes local people
committed.
Wider area of Šturmovci has some common attributes. It is sparsely populated area and badly
equipped with infrastructure. Floods appear quite frequently. Water is what gives it so much
life and diversity. It is a part of bigger aquatic system, the river Drava. It represents natural
feature of international value. The area meets the criteria for being entered on the list of
internationally important wetlands under Ramsar Convention. Since 2004 it is recognized as
an “Important Bird Area in Europe” and it belongs to the protected areas of the European
nature protection network Natura 2000.
Landscape Park is well known for its natural heritage. The river Drava was changing its
current a lot in the past. Sometimes Šturmovci were situated on the left side and sometimes on
the right side of the river. Historically they were always gravitating more to Markovci than
towards Videm. A lot of people from Markovci and around had properties in Šturmovci. And
it stayed like this until this moment. At the beginning of 19th century Šturmovci were for the
last time on the left bank of river Drava because the river changed its current and they are
now positioned on the right bank. Because of the attachment to Drava river local people have
developed some specific customs such as land mowing, sailing across the river, etc.
It is an agricultural area but main farms are dislocated from properties in Šturmovci.
Properties are very small and therefore not profitable. Intense agriculture is leaving this area
although it was not too much popular in this way in the past also. Meadows and pastures are
more common for this area and land mowing is prevailing activity. It assures biotic diversity.
Because of main characteristics described in upper paragraphs, people have developed a
special relation towards landscape park Šturmovci. We tried do discover what they want to do
with it because local people are those who are far most active in the landscape. Based on
public opinion we came to some conclusions described in the dissertation.
Landscape park Šturmovci in spite of some fine natural characteristics and important regional
position it has become interesting for some other reasons. Its strategic position between Lake
Ptuj and Haloze puts it in the center of important and narrow traffic corridor. A high – speed
road and a big power line are planned to be build through landscape park Šturmovci.
The dissertation tried to describe and evaluate all the existing and planned projects in
landscape park Šturmovci and on the basis of sustainable development include or exclude
them from this environment. Because of its important regional role it is obvious that some
things do not belong in this area. Understanding this can lead to some alternative and more
appropriate solutions.
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