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GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI PTUJSKEGA JEZERA
Izvleček:
Namen naloge je predstavitev geografskih značilnosti Ptujskega jezera. Cilji diplomske
naloge so bili doseženi s pomočjo fizičnogeografske metode in funkcijsko zasnovanega
regionalnogeografskega metodološkega pristopa. S fizičnogeografsko metodo so
razčlenjene osnovne geografske značilnosti proučevanega prostora. S funkcijsko
zasnovanim regionalnogeografskim metodološkim pristopom so ovrednotene negativne
in pozitivne posledice izgradnje akumulacije.
Ptujsko jezero je umetno, akumulacijsko jezero, ki je nastalo z izgradnjo hidroelektrarne
Formin na reki Dravi. Izgradnja je povzročila v okolju številne negativne in pozitivne
posledice. Poleg pridobivanja električne energije nudi jezero razvoj vzporednih
dejavnosti. Vendar jezero v sedanjem stanju, preprečuje razvoj sekundarnih dejavnosti.
S sanacijo in vitalizacijo jezera bodo številne negativne posledice zmanjšane in s tem bo
omogočen nadaljnji razvoj Ptujskega jezera. Glede na to, da je bilo jezero razglašeno za
Mednarodno pomembno ornitološko lokaliteto, in da celotno jezero leži znotraj
območja Natura 2000, je pri nadaljnjem razvoju potrebno začrtati cilje trajnostnega in
sonaravnega razvoja.
KLJUČNE BESEDE: Ptujsko jezero, pozitivne posledice izgradnje, negativne posledice
izgradnje, možnosti rabe, sonaravni razvoj

GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF THE PTUJ LAKE
Abstract:
Purpose of the thesis is to present geographical characteristics of the Ptuj lake. Goals of
the undergraduate thesis were achieved with the help of physical-geographical method
and function-based regional-geographical methodological approach. The basic
geographical characteristics of the studied area are analyzed with physical-geographical
method. Negative and positive consequences of the erection of the accumulation are
assessed with function-based regional-geographical methodological approach.
The Ptuj lake is a man-made accumulation lake, which arose due to erection of the
Formin hydroelectric power plant on the Drava river. The erection caused numerous
negative and positive consequences on the environment. Next to production of electric
energy the lake offers development of linear activities. But at its present state secondary
activities are hindered. With remediation and vitalization of the lake numerous negative
effects will be reduced and hence further development of the Ptuj lake possible. Taking
into account that the lake was declared for important ornithological area and the entire
lake is located within Natura 2000 area, it is necessary for further development to define
goals of continuous and sustainable development.
KEY WORDS: the Ptuj lake, positive consequences of the erection, negative
consequences of the erection, usage possibilities, sustainable development
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1 UVOD
1.1 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA
1.1.1 NAMEN DIPLOMSKE NALOGE
Namen naloge je predstavitev geografskih značilnosti Ptujskega jezera. Vsebina se
nanaša predvsem na pozitivne in negativne vplive izgradnje HE Formin oz.
akumulacijskega jezera Ptuj. Nakazana je dosedanja raba in možnosti rabe Ptujskega
jezera in okolice v prihodnje.
1.1.2 CILJI IN DELOVNE HIPOTEZE DIPLOMSKE NALOGE
Cilji diplomske naloge Geografske značilnosti Ptujskega jezera so:
1. Opisati geografske značilnosti Ptujskega jezera: lega in velikost jezera, klimatske,
hidrološke, geomorfološke, pedološke značilnosti jezera, živalstvo na območju
Ptujskega jezera, raba prostora in infrastrukturna opremljenost.
2. Navesti negativne vplive izgradnje HE Formin in njej pripadajočega Ptujskega
jezera:
• vpliv na mikroklimo, hidrodinamične razmere, rastlinski in živalski svet,
kmetijstvo in splavarstvo,
• procesi sedimentacije in nastanek lagune ob Ptujskem jezeru,
• degradacija geografskega okolja.
3. Navesti pozitivne posledice izgradnje Ptujskega jezera: pridobivanje električne
energije, namakanje, varovanje pred poplavami, ribolov, izgradnja dodatne
infrastrukture, možnost plovbe, elektrarna kot vodni filter in naravovarstveni pomen
jezera
4. Opredeliti interese in možnosti Ptujskega jezera.
Delovne hipoteze diplomske naloge so:
• z izgradnjo HE Formin in njej pripadajočega Ptujskega jezera se je spremenila
podoba pokrajine, spremenile so se hidrološke značilnosti reke Drave in posledično
je prišlo tudi do sprememb v živem svetu,
• onesnaženost vode, sedimentacija mulja in neprijazen videz (asfaltne obloge)
Ptujskega jezera onemogoča številne turistično–rekreacijske dejavnosti,
• možnosti vsestranskega izkoriščanja Ptujskega jezera v prihodnje so velike, pri tem
pa je potrebno upoštevati sonaraven razvoj.

1.2 METODOLOGIJA
V diplomski nalogi sem se v veliki meri posluževala virov in literature dosedanjih
raziskav in projektov v okviru razvoja Ptujskega jezera:
• Okoljsko poročilo za Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem
jezeru, ki mi ga je posredovala Alenka Korpar, namestnica predstojnika Skupne
občinske uprave Ptuj. Naročnik poročila sta bili Mestna občina Ptuj in občina
Markovci. Projektant je bil Vodnogospodarski biro Maribor.
• Raziskovalna naloga Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera (I. in II. faza), ki mi jo
je posredoval Smiljan Juvan, uslužbenec VGB Maribor. Naročnik naloge je bila
občina Ptuj, nosilec naloge pa Vodnogospodarski biro Maribor.
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•

Pilotski projekt čiščenja mulja v bazenu HE Formin in Ekološka sanacija – ureditev
Ptujskega jezera. Ta dva projekta mi je posredoval Igor Čuš, uslužbenec Dravskih
elektrarn Maribor. Naročnik projekta so bile Dravske elektrarne Maribor, izvajalec
pa Vodnogospodarski biro Maribor.

1.2.1 METODOLOŠKI PRISTOPI
Stvarni svet je sestavljen iz množice prostorskih sistemov. Za razumevanje in
raziskovanje tudi geografija simulira realnost s pomočjo poenostavljenih predstavitev, z
izdelavo in uporabo modelov. S pomočjo modelov poenostavljamo realnost zaradi
konceptualnih analitičnih in statističnih razlogov. Ključna naloga geografije je
proučevanje večplastnega odnosa, razmerja med človekom in geografskim okoljem.
Človek vse bolj posega v geografsko okolje. Antropogena preobrazba geografskega
okolja je v številnih primerih močno spremenila njegovo podobo, sestavo in delovanje.
Proučevanje stanja in preteklih teženj geografskega okolja ter pokrajinsko vrednotenje
načrtovanjih posegov v okolje zahteva uporabo primernih metod. V okviru tipa splošnih
sinteznih modelov so se za proučevanje pokrajinske degradacije izoblikovale naslednje
osnovne metode:
• fizičnogeografske,
• ekosistemske,
• pokrajinskoekološke,
• socialnoekološke,
• funkcijske regionalnogeografske (Plut, 2004, 13-32).
V diplomskem delu se prepletajo fizičnogeografske metode in funkcijsko zasnovan
regionalnogeografski metodološki pristop. Prve izhajajo iz delitve pokrajine (okolja) v
družbenogeografske in fizičnogeografske vsebine, v ospredje pa postavljajo
proučevanje pokrajinskih posledic posegov v posameznih fizičnogeografskih
sestavinah. Poudarjeno je raziskovanje posledic človekovega posega v
fizičnogeografske sestavine (Plut, 2004, str. 33). Te metode sem uporabila v prvem delu
diplomske naloge, kjer sem predstavila in funkcijsko ovrednotila osnovne geografske
značilnosti Ptujskega jezera. Funkcijsko zasnovan regionalnogeografski metodološki
pristop sem uporabila v drugem delu diplomske naloge, kjer sem predstavila negativne
in pozitivne vplive izgradnje akumulacije. Ta pristop poudarja nujnost sinteznega
pristopa proučevanja regionalnih sestavin in povezav pri antropogeno povzročenem
preoblikovanju pokrajine. V ospredju je proučevanje geografskega okolja kot enotnega,
kot naravnega okolja z antropogenimi sestavinami. Zaradi zapletenosti in številnih zvez
v antropogeno močno preoblikovanih in degradiranih pokrajinskih sistemih je smiselna
uporaba serije modelov (Plut, 2004, str. 39).
V diplomski nalogi sem uporabila model vzročno-posledičnega raziskovanja
degradacije okolja in model ocene vplivov človekovih dejavnosti na okolje. Pri
vzročno-posledičnem modelu gre za analizo in sintezo vzročno-posledičnega
pokrajinskega kroga (Slika 1).
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Slika 1 : Model vzorčno – posledičnega raziskovanja degradacije okolja

Vir: Plut, 2004, str. 41
Avtor: Bojana Veršič
Model ocene vplivov človekovih dejavnosti na okolje izhaja iz vse večjega vpliva
človeka na naravne vire in preko njihove uporabe na neživi in živi svet. Model
obravnava direktne in povratne vplive dejavnosti človeka in vključuje poleg
pokrajinskih tudi gospodarske in estetske posledice. S pomočjo matrike lahko sintezno
prikažemo pozitivne in negativne učinke posega v okolje (Plut, 2004, str. 43).
Slika 2 : Model analize vpliva človekovih dejavnosti na okolje

Vir: Plut, 2004, str. 42
Avtor: Bojana Veršič
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2 FIZIČNOGEOGRAFSKE IN DRUŽBENOGEOGRAFSKE
ZNAČILNOSTI PTUJSKEGA JEZERA
2.1 JEZERA
Jezera so naravne ali umetne globeli oz. kotanje na kopnem, napolnjene z vodo, ki
nimajo neposredne povezave z morjem. Značilna je počasna izmenjava vode in
nehomogena sestava v vertikali. Jezera so pomembna pokrajinotvorna in ekosistemska
sestavina, uravnavajo rečne režime, vplivajo na podnebje, so pogosto vir sladke vode za
oskrbo, so prometno pomembne in turistično privlačne površine (Plut, 2000, str. 99).
Po nastanku se ločijo jezera v kotanji in zajezitvena jezera. Med jezera v kotanji oz.
vglobljena jezera spadajo tektonska, vulkanska, kraška erozijska in ledeniško erozijska
jezera. Med zajezitvena jezera se uvrščajo ledeniška akumulacijska jezera in rečna
jezera (Plut, 2000, str. 99).
Druga delitev (glede na nastanek jezerske kotanje) ločuje jezera na: tektonska,
erozijska, akumulacijska in umetna (Plut, 2000, str. 99).
Umetna jezera se glede na namembnost ločijo na:
1. Hidroenergetska jezera, ki so bila zgrajena za pridobivanje električne energije.
2. Rekreacijska jezera so bila zgrajena za potrebe športa, rekreacije in turizma.
3. Rezervoarje za oskrbo pitne, industrijske ali namakalne vode.
4. Zadrževalnike vode, ki so bili zgrajeni za varstvo pred poplavami (Mravljak, 1999,
str. 8).
Antropogene vodne akumulacije so nov pokrajinski pojav, kjer odtočni del vodne
bilance uravnava človek. Umetna jezera so zgrajena za potrebe zmanjševanja poplav
(regulatorji rečnih tokov), namakanja, vodne oskrbe naselij, industrije, ribolova,
proizvodnje električne energije. Med drugim so lahko umetna jezera vir hrane (ribolov),
imajo turistični potencial in nudijo možnosti koriščenja za športne dejavnosti
(Mravljak, 1999, str. 8; Plut, 2000, str. 105).
Tudi Ptujsko jezero, ki je predmet obravnave v diplomski nalogi, je umetno oz.
antropogeno jezero. Je hidroenergetsko jezero, ki je nastalo z zajezitvijo reke Drave
zaradi pridobivanja električne energije.
Glede na produktivnost v grobem delimo jezera na oligotrofna in evtrofna. Tipično
oligotrofno jezero je globoko, bistro, bogato s kisikom v vseh plasteh in v vseh letnih
časih. Je nizko produktivno in revno s hranilnimi snovmi. Tipično evtrofno jezero je
plitvo, visoko produktivno, bogato s hranili, voda pa je manj prosojna. Za umetna jezera
oz. akumulacijska jezera je značilno, da je vnos organskih in hranilnih snovi večinoma
velik. Pretok teh jezer je slabši, zato lahko rečemo, da so umetna jezera večinoma v
evtrofnem stanju (Urbanc Berčič, Žerdin, 1996, str. 30-34).

2.2 REKA DRAVA
Ptujsko jezero je nastalo z zajezitvijo reke Drave. 707 km dolga reka izvira v italijanski
Južni Tirolski, blizu avstrijske meje na Toblaškem polju (pri mestu Dobiac). Njeno
povirje se nahaja na nadmorski višini 1176 m. Celotno padavinsko območje meri 40
360 km². V Italiji leži 350 km², v Avstriji 22 039 km², v Sloveniji 3 767 km², na
Madžarskem 6 400 km² in na Hrvaškem 7 804 km² njenega padavinskega območja. Pri
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Dravogradu (Libeliče) vstopi Drava na ozemlje Slovenije. Pri sotočju z Mislinjo znaša
njen povprečni letni pretok 265 m³/s. Največji pretok pa znaša tudi več kot 2100 m³/s.
Slovenski tok Drave je dolg 133 km in ima od Dravograda do Ormoža 148,3 m padca
(Galun, 2002, str. 9; Lenarčič, 1995, str. 112–113). Do Maribora je Drava reliefno
vklenjena med Pohorje in Kozjak, nato se pobočja razklenejo in postopoma izravnajo v
rodovitno Dravsko–Ptujsko polje. Pri Vidmu se Dravi pridruži pohorska Dravinja, nato
pa jo haloški griči preusmerijo ostro proti vzhodu, kjer se ji iz leve strani pridruži še
Pesnica. Proti Ormožu se pod Središčem ob Dravi lenobno izvije v hrvaško Podravino.
Svojo pot konča pri Osijeku na Hrvaškem, kjer se izliva v Donavo (Kreslin, 2003, str.
28; Lenarčič, 1995, str. 112-113, Šmon, 2000, str. 370-371).
Ob prihodu Slovanov k reki Dravi so jo le-ti imenovali »Draua«. Ime je znano iz
sanskrta in pomeni rečno korito (Šmon, 2000, str. 370).
Energetsko izkoriščanje reke Drave se je začelo po prvi svetovni vojni. Do danes je bilo
zgrajenih 22 elektrarn. V Avstriji jih je 10, v Sloveniji 8 in na Hrvaškem 3. Skupna moč
dravskih elektrarn je 1 400 000 kW in srednja letna proizvodnja 7 000 milijonov kWh
(Kreslin, 2003, str. 28; Lenarčič, 1995, str. 112–113).
Ugodne geološke, hidrološke in topografske značilnosti uvrščajo Dravo med
najkvalitetnejše vodne vire za pridobivanje električne energije. V glavnem povzročajo
velike vode Drave močni poznopomladanski in poletni nalivi ob istočasnem močnem
taljenju snega v alpskem svetu. Za odsek Drave v Sloveniji je značilen omiljeni snežni
režim. Pretočni višek ima v maju in juniju. Pretočni nižek ima februarja. Sekundarni
višek vode je oktobra in novembra, kar je posledica jesenskega deževja (Bertoncelj,
1992, str. 49; Lenarčič, 1995, str. 113; Mravljak, 1999, str. 16).
V preteklem 40-letnem obdobju je bilo za reko Dravo značilno visoko onesnaževanje z
odplakami urbaniziranih krajev in papirne industrije, predvsem pa onesnaževanje s
sedimenti težkih kovin. Dolgoletna raziskovanja kažejo, da se v zadnjem desetletju
kvaliteta dravske vode izboljšuje. Leta 1994 je bila reka Drava glede na kakovost vode
uvrščena v II.–III. kakovostni razred. Kvaliteta se je predvsem izboljšala po izgradnji
čistilnih naprav v mestih in po opustitvi nekaterih papirnih tovarn in rudnikov v Avstriji
ter rudnika svinca v Mežici. Danes spada reka Drava v skupino srednje onesnaženih rek.
Kemijsko stanje reke Drave na slovenskem ozemlju za leto 2004 je po zahtevah iz
Uredbe o kemijskem stanju površinskih voda v dobrem stanju. Glede na biološko oceno
kakovosti površinskih vodotokov v letu 2004 je skoraj celotni tok reke Drave na
ozemlju Slovenije uvrščen v II. kakovostni razred (Monitoring kakovosti površinskih
vodotokov v Sloveniji v letu 2004, 2006, str. 46; Raziskave kakovosti površinskih
vodotokov v Sloveniji v letu 1994, str. 29–30; Tomšič, Čuš, 2001, str. 51).

2.3 PTUJSKO JEZERO
2.3.1 LEGA IN VELIKOST PTUJSKEGA JEZERA
Ptujsko jezero leži v pokrajinski enoti Dravsko-Ptujsko polje. Značilen je raven relief
dravske naplavne ravnice, ki ga na vzhodu omejujejo Slovenske gorice, na jugu pa
Haloze. Območje zaznamuje reka Drava in njeno fluviomorfološko delovanje v
preteklosti.
Ravnica je danes v intenzivni kmetijski rabi. Prevladujejo obsežna njivska območja z
redkim travinjem. Gozdne površine so omejene na ozek pas ob Dravi, na manjše zaplate
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v odprtem prostoru ter na ježe dravskih teras. Poselitev sledi predvsem rečnemu reliefu.
Naselja so podolgovata in nameščena na rob pleistocenske terase, kot npr. Spuhlja,
Zabovci ali Markovci.
V bližnji okolici jezera je ekološko in krajinsko najkakovostnejše območje Šturmovec,
ki je zaščiten kot krajinski park (Okoljsko poročilo za Odlok o določitvi plovbnega
režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru, 2006, str. 114).
Ptujsko jezero s severne strani omejuje mesto Ptuj, vasi Spuhlja, Zabovci in Markovci.
Južno mejo predstavlja območje intenzivno upravljane kulturne krajine (njive, travišča
intenzivne rabe, grmišča in gozdovi) (Slika 1). Značilen je razgiban vodni režim
(številne studenčnice, ostanki stare struge Drave in mrtvi rokavi Drave), ki pogojuje
uspevanje značilne obrežne zarasti. Ruralna pokrajina na jugovzhodnem delu preide v
krajinski park Šturmovec (Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza, 1996, str.
14).
Slika 3: Ptujsko jezero in okolica (merilo 1: 173272)

Vir: Interaktivni naravovarstveni atlas – testna različica
Ptujsko jezero je umetno, akumulacijsko jezero, ki je nastalo z zajezitvijo vodnega toka.
Dolgo je 7,3 km, globoko do 12 m in ima 420 hektarjev površine (4,2 km²). Nastalo je z
izgradnjo hidroelektrarne Formin (Srednja Drava 2). V njem je akumuliranih 22
milijonov m³ vode. Največja širina Ptujskega jezera je 1,2 km (Pičerko Peklar, 2003, str.
13; Šmon, 2000, str. 421).
Ptujsko jezero je bilo zgrajeno po tehničnih principih, predpisih in gledanjih, ki so bila
pred 30 leti običajna. Z njegovo zgraditvijo so bili razrešeni številni problemi, med
njimi je bila zelo pomembna odprava poplav mesta in širše okolice. Bili pa so
povzročeni novi problemi, ki se s staranjem jezera vedno bolj negativno odražajo
(Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza, 1996, str. 6).
Pred izgradnjo HE Formin in njej pripadajočega Ptujskega jezera so bili strokovnjaki
mnenja, da so vse težave, ki bodo nastale z izgradnjo, zelo majhne v primerjavi s
pridobitvami, ki jih je izgradnja ponujala. Danes se takšnega projekta ne bi lotili, saj
ima izgradnja poleg vseh pozitivnih pridobitev velik degradacijski vpliv na okolje.
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V kolikor je bil z izgradnjo povzročen degradacijski vpliv na okolje, je na drugi strani v
30-letnem obdobju Ptujsko jezero pridobilo na naravovarstvenem pomenu, saj so
številne ptice tukaj našle svoj nadomestni habitat.

2.3.2 KLIMATSKE ZNAČILNOSTI
Obravnavano območje leži na stiku zmerno celinskega podnebja osrednje Slovenije
(aprilska temperatura je nižja od oktobrske, celinski padavinski režim s povprečno letno
količino padavin od 1000 do 1300 mm) in zmerno celinskega oz. subpanonskega
podnebja vzhodne Slovenije (aprilska temperatura je enaka oktobrski, celinski
padavinski režim s povprečno letno količino padavin od 800 do 1000 mm). Povprečna
letna temperatura na Ptuju je 9,9 ˚C. Januarska povprečna temperatura je -0,8 ˚C
(Preglednica 1). Povprečne poletne temperature dosegajo temperature okrog 18 ˚C
(Okoljsko poročilo za Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem
jezeru, 2006, str. 40).
Preglednica 1: Srednje mesečne in letne temperature zraka iz meteorološke postaje
Mestni vrh za obdobje 1961–1990
Mesec
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII IX
X
XI XII povp./leto
T (˚C) -0, 8 1,5 5,5 10,1 14,7 17,8 19,6 19,0 15,8 10,7 4,9 0,6
9,9
Vir: Okoljsko poročilo za Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in
Ptujskem jezeru, 2006, str. 40.
Povprečna celotna višina padavin znaša 967 mm (Preglednica 2). V zimskem času pade
najmanj padavin, le 15,6 % padavin, spomladi pade 22,6 %, v poletju 34,1 % in jeseni
pade 27,7 %. Najbolj namočena sta julij in avgust, vendar so zaradi močnega
izhlapevanja takrat najpogostejše suše. Število snežnih dni s snežno odejo nad 10 cm je
28 dni/leto, s snežno odejo nad 30 cm je 8,4 dni/leto in s snežno odejo nad 50 cm je 2,4
dni/leto (Okoljsko poročilo za Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in
Ptujskem jezeru, 2006, str. 40; Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza, 1996,
str. 11).
Preglednica 2: Srednje mesečne in letne količine padavin iz meteorološke postaje
Mestni vrh za obdobje 1961–1990
mesec
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII IX
X
XI XII povp./leto
padavine 55
45
58
80
78
96
120 111
81
68
97 63
949
Vir: Okoljsko poročilo za Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in
Ptujskem jezeru, 2006, str. 40
Povprečno letno število dni z vetrovi nad 6 BF je 23 in nad 8 BF je 2 dni. S pomočjo
rože vetrov (Slika 2), izdelane na podlagi podatkov, zabeleženih na klimatski postaji
Ptuj-Terme v obdobju 1993-2003, je mogoče razbrati, da so najpogostejši vetrovi iz
smeri SZ in Z. Nad 10_% vseh zabeleženih vetrov piha iz te smeri. V povprečju so
najmočnejši vetrovi, ki pihajo iz smeri JZ (Okoljsko poročilo za Odlok o določitvi
plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru, 2006, str. 40; Sanacija in vitalizacija
Ptujskega jezera, II. faza, 1996, str. 12).
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Slika 4 : Roža vetrov za meteorološko postajo Ptuj–Terme (1993–2003)

Vir: Okoljsko poročilo za Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in
Ptujskem jezeru, 2006, str. 40
Kljub temu da pade največ padavin v poletnem času, se pravi takrat, ko so rastline v
vegetacijski dobi, je obravnavano območje pogosto prizadeto zaradi vlažnostnega
deficita. Do vlažnostnega deficita oz. suše prihaja zato, ker rastlinam zaradi močnega
izhlapevanja primanjkuje vode. Za območje je značilna intenzivna kmetijska raba, zato
so lahko škode zaradi suše velike. Glede na to, da je Ptujsko jezero objekt, ki omogoča
namakanje okoliških površin, bi lahko na ta način izboljšali vodni režim zemljišč in
zmanjšali škodo.
2.3.3 GEOMORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI NA OBMOČJU PTUJSKEGA
JEZERA
Ptujsko jezero se nahaja v Mariborsko–ptujski depresiji, ki predstavlja največjo
pliokvartarno enoto v Sloveniji. Na Dravsko–Ptujskem polju je Drava urezala več
terasnih nivojev, katerih višine znašajo od nekaj do 30 metrov. Nekaj večjih terasnih
nivojev je že erodiranih. Med terasnimi sedimenti pa prevladuje predvsem prod (70 %),
temu sledi pesek (20 %) in peščena glina (10 %). Prodniki so v glavnem iz metamorfnih
in magmatskih kamnin, v manjši meri pa tudi iz karbonatnih sedimentov. Po starosti
pripadajo sedimenti pleistocenu in holocenu. Na holocenski ravnici ob Dravi najdemo
aluvialne naplavine, ki jih sestavljajo meljasto–glinasti in peščeni materiali, med
katerimi so pomešani prodniki. Debelina naplavin znaša do nekaj metrov (Lotrič, 2006,
str. 32–34).
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2.3.4 TLA NA OBMOČJU PTUJSKEGA JEZERA
Na območju okoli Ptujskega jezera in dela reke Drave uvrščamo tla v pedosekvenco
prsti na pleistocenskem in holocenskem produ in pesku. Izoblikovali sta se dve skupini
prsti (Slika 3):
• OBREČNE HIDROMORFNE PRSTI:
Obrečne prsti ali aluvialne prsti (fluvisol) so nastale na holocenskih nanosih in so pod
vplivom poplavne vode. Prsti so mlade in slabo razvite. Vrhnji humusno akumulativni
(A) horizont je nerazvit. Pod njim se nahaja horizont razpadle matične podlage (Chorizont). Pogosto se pojavlja glejni horizont (Ghorizont). To je horizont nesprejetega
gradiva mladih holocenskih usedlin, ki so pod vplivom talne vode in kjer prihaja do
oglejevanja. Globina teh prsti je do 30 cm in ni primerna za kmetijsko rabo. V večji
meri jo zarašča vrbovje, logi in travniki (Okoljsko poročilo za Odlok o določitvi
plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru, 2006, str. 80).
• DISTRIČNE RJAVE PRSTI:
Distrične rjave prsti ali distrični kambisol so se razvile na višjih holocenskih in
pleistocenskih terasah iz nekarbonatnih, silikatnih nanosov (izven poplavnega območja).
Značilna je nizka stopnja nasičenosti z bazičnimi kationi, zato je pri njih vrednost pH
5,5. Potencialno vegetacijo predstavljajo iglasti gozdovi.
Zaradi kmetijskega obdelovanja (oranje, gnojenje, apnenje …) in same izgradnje
Ptujskega jezera (redke poplave) so ta tla izgubila distrični značaj. Postale so bolj suhe,
antropogene prsti s profilom P–C (Okoljsko poročilo za Odlok o določitvi plovbnega
režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru, 2006, str. 80).
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Slika 5: Pedološka karta obravnavanega območja

Vir: Okoljsko poročilo za Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in
Ptujskem jezeru, 2006, str. 81
Obrečne hidromorfne in distrične rjave prsti uvrščamo med plitke prsti, ki so za
kmetijstvo manj primerne. Vendar je vplivno območje Ptujskega jezera (Dravsko–
Ptujsko polje) z vidika reliefa zelo ugodno za kmetijsko rabo, zato je človek prsti z
melioracijami prilagodil oz. spremenil v antropogene prsti.
2.3.5 HIDROLOŠKE ZNAČILNOSTI
2.3.5.1 Globina, hitrost toka, gladina, pretoki jezera
Zaradi različne konfiguracije dna je globina jezera različna. Največja globina znaša 10
m (Galun, 2002, str. 21). Oblika dna nekdanje struge reke Drave se je v jezeru ohranila
vse do danes. Posledica tega je tudi značilna tokovna slika v jezeru, saj tok skozi jezero,
predvsem v zgornji polovici jezera, v veliki meri sledi nekdanji strugi. Pri stoletnem
pretoku Q100 = 1980 m3/s je v začetnem delu jezera hitrost 4,5 m/s, dolvodno pa pada od
1 m/s na prehodu v razširitev do 0,4–0,6 m/s v širokem delu. Hitrosti so večje v matici
toka, ki se nahaja v glavnem nad staro strugo Drave, kjer so večje globine (Galun, 2002,
str. 25).
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V normalnih razmerah prevaja energetski sistem do 600 m3/s pretoka, ob tem pa mora
odtekati po stari strugi Drave predpisan minimalni pretok (10 m3/s poleti in 5 m3/s
pozimi). Pretok ptujskega jezera, ki ustreza dvoletni vodi, znaša 964 m3/s, od tega
odteka skozi turbine okoli 460 m3/s, okoli 497 m3/s pa čez prelivna polja. Pretok, ki
ustreza srednji mesečni vrednosti januarskih in februarskih pretokov, znaša 150 m³/s
(Okoljsko poročilo za Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem
jezeru, 2006, str. 68–69; Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, I. faza, 1994, str. 24).
Stalna in maksimalna gladina v jezeru je na koti 220 m nadmorske višine. Nasipi so na
koti približno 221,5 m nadmorske višine. Minimalna gladina je na koti 219 m
nadmorske višine. Do denivelacije na minimalno gladino prihaja med obratovanjem HE
pri pokrivanju konic ali pa pri nastopu visokih vod. S povečanjem pretokov raste tudi
padec gladine (Okoljsko poročilo za Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi
in Ptujskem jezeru, 2006, str. 68–69; Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, I. faza,
1994, str. 24).
Z izgradnjo HE Formin in njej pripadajočega Ptujskega jezera so bile spremenjene
naravne hidrološke značilnosti reke Drave, saj se po izgradnji pretok regulira skozi
energetski sistem (preko kanalov in preko jezu v Markovcih). Skozi leto je v stari strugi
zagotovljen minimalni pretok. V primeru visokih voda pa se po stari strugi odvajajo tudi
viški. S tem je ožja okolica Ptujskega jezera zavarovana pred poplavami, v širši okolici
(dolvodno od Ptujskega jezera, ob stari strugi Drave) pa se pojavljajo le občasno.
2.3.5.2 Onesnaženost Ptujskega jezera
Temeljni dejavnik onesnaževanja voda je odpadna voda. To je voda, ki jo je človek kot
osebek in družba uporabil v svoji dejavnosti in nato zavrgel, pri tem pa je spremenila
fizikalne, kemijske in biološke lastnosti. V odpadnih vodah so številne spremenljive
kombinacije neraztopljenih in raztopljenih snovi.
Virov, kjer nastajajo odpadne vode, je veliko: gospodinjstva, obrtne delavnice, naselja,
mesta, industrija, intenzivno poljedelstvo in živinoreja.
Skupno ime za jezero, ki sprejema odpadne vode, je odvodnik. Širjenje onesnaževanja
določajo hidravlične razmere in seveda samočiščenje, ki deluje v nasprotni smeri.
Odpadna voda je specifično težja kot voda odvodnika, zato teži proti usedlinam. Zato se
v jezerih širi vpliv odpadne vode v glavnem od usedlin navzgor (Rejic, 1988, str. 130–
132).
Jezera so kot stoječe vode še posebej občutljiva na onesnaževanje, zato zahtevajo
naravovarstveno pretehtano ravnanje. Velik problem predstavlja proces evtrofikacije.
Do evtrofikacije oz. cvetenja pride zato:
• ker se odplake usedajo na jezersko dno,
• ker je prevelik dotok organskih snovi v jezero in
• ker se jezerske vode zelo počasi obnavljajo (Lenarčič, 1995, str. 125; Mravljak,
1999, str. 8).
Kakovost vodne mase Ptujskega jezera je pogojena z izpusti neprečiščenih odpadnih
voda naselij in industrijskih odpadnih voda v vodotoke nad Ptujem in odplakami mesta
Maribor, ki še vedno nima čistilne naprave. Poleg tega voda transportira velike količine
suspendiranih muljev, ki se odlagajo v akumulaciji, s seboj pa prinašajo organske snovi
in primesi težkih kovin. Zaradi usedanja sedimentov se Ptujsko jezero zmanjšuje in
hkrati je bolj podvrženo pospešeni evtrofikaciji. Evtrofikacija pa pomeni oviro za
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uporabo jezerske vodne mase (Krajnc, Toman, Lapajne, 1993, str. 108; Ignjatovič,
1993, str. 106).
Kakovost vode je rezultat kakovosti dotekajoče vode v jezero ter limnoloških procesov
v samem jezeru. Neenakomerni hidrodinamični pogoji (globine, hitrosti) povzročajo
tudi neenakomerno razporejeno biološko produkcijo v jezeru, s tem pa tudi kakovost
vode in sedimentov (Krajnc, Toman, Lapajne, 1993, str. 108).
Splošna standardizirana kemijska merila za kakovost vode so naslednji parametri:
temperatura, pH, elektroprevodnost, kisik, prosti in agresivni CO2, suspendirane in
raztopljene snovi, alkaliteta, trdota, nitrit, nitrat, amonij, fosfat, klorid, sulfat,
hidrogenkarbonat, alkalije in zemeljske alkalije, silicijev dioksid (SiO2), železo (Fe),
fenolne snovi, anionaktivni detergenti, KPK, BPK5 (biokemijska potreba po kisiku),
onesnaženost z bakterijami in biološke združbe (Medved, Brumen, Fliser, 1992, str.
148).
Z biološko analizo se ugotavlja skupen vpliv onesnaženja na življenjske združbe, zato ta
analiza daje najbolj uporabne izsledke (Rejic, 1988, str. 166–171).
Na Ptujskem jezeru se ne izvaja monitoring kot na primer na Blejskem in Bohinjskem
jezeru. Na njem se izvajajo le občasne raziskave.
Do sedaj so bile opravljene raziskave o kakovosti vode v Ptujskem jezeru leta 1993 v
okviru študije Sanacija in revitalizacija Ptujskega jezera in leta 2003 v okviru
Okoljskega poročila za Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem
jezeru. V Okoljskem poročilu je bilo obstoječe stanje onesnaženosti površinskih voda na
obravnavanem območju določeno na osnovi rezultatov terenskega ogleda preiskovanega
območja, podatkov VGB d. o. o., zadnjih objavljenih rezultatov republiškega
monitoringa kakovosti jezer v Sloveniji (MOP – ARSO, 2003) in rezultatov fizikalno–
kemijskih in bioloških analiz vode in sedimenta v reki Dravi pred akumulacijo Ptujsko
jezero, ki jih je za leto 2003 in 2004 izvedel Erico Velenje.
KEMIJSKA ANALIZA
Leta 2003 je vzorčenje ptujske akumulacije opravila Agencija Republike Slovenije za
okolje (MOP) (Preglednica 3). Vzorčenje je bilo opravljeno 2. julija. Gladina
akumulacije je bila za okoli 75 cm nižja od normalne, ker so 1. julija odprli zapornice
HE Formin. Pretočnost akumulacije je bila velika (v matici vodnega toka večja od 0,5
m/s). Akumulacija je bila temperaturno homogena. Prosojnost je znašala 0,95 m. Na
površini je vrednost klorofila-a znašala 5,2–4,7 µg/l, v sredini in nad dnom pa 3,6 in 4,1
µg/l (Monitoring kakovosti jezer v letu 2003, 2004, str. 43).
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Preglednica 3: Posamezni parametri kakovosti vode v spodnjem delu Ptujskega jezera
(MOP, ARSO)
PARAMETRI

VREDNOSTI
2
20, 4
7, 6
220

m
0, 5
globina
˚C
20, 4
temp. vode
7, 5
pH
µS/cm
219
el. prev. (25
˚C)
mg/l
7, 8
7, 8
O2 (sonda)
%
87
86
Nasičenost s
kisikom
mg/l
8, 7
8, 9
O2 (Winkler)
mgPO4/l
0, 023
0, 038
Ortofosfat
mgPO4/l
0, 110
0, 146
Fosfor celotni
mg/l
2, 28
3, 01
NO3
mg/l
0, 031
0, 027
NO2
mg/l
0, 04
0, 10
NH4
mg/l
3, 8
3, 6
SiO2
mgN/l
Dušik celotni
mgC/l
Celotni ogljik
2, 7
2, 7
mgO2/l
KPK
(KmnO4)
mgO2/l
KPK
(K2Cr2O7)
mgO2/l
2, 6
2, 5
BPK5
ug/l
4, 7
3, 6
klorofil - a
Vir: Monitoring kakovosti jezer v letu 2003, 2004, str. 146

4
20, 4
7, 6
223
7, 7
86
9, 1
0, 028
0, 103
3, 18
0, 026
0, 04
4, 2
2, 8
2, 2
4, 1

Podatki o kakovosti vode v Ptujskem jezeru iz leta 1993 izkazujejo, da je bila za
nekatere predele jezera značilna prenasičenost s kisikom zaradi bogate obraščenosti dna
jezera z rastlinjem. Še vedno so vrednosti za BPK5 pod dovoljeno mejo za II.
kakovostni razred. Nitrati so v poletnem času prekoračevali dovoljene vrednosti, amonij
pa v zimskem času. MPN koliformnih bakterij je vedno prekoračena (Sanacija in
vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza, 1996, str. 19). Nihanja vsebnosti hranil kažejo, da
je primarna produkcija neenakomerno razporejena po jezeru, kar potrjujejo tudi meritve
vsebnosti kisika (Krajnc, Toman, Lapajne, 1993, str. 111).
Reko Dravo lahko glede na vsebnosti kovin in organskih snovi v vodi (AOX, PCB,
PAO, pesticidi, fenolne snovi, mineralna olja, anionaktivni detergenti) uvrstimo med
neobremenjene površinske vode (Uredba o kemijskem stanju površinskih voda, Ur. l.
RS št. 11/02). Izmerjene so bile povišane vsebnosti cinka (III. kakovostni razred),
svinca (III. kakovostni razred), kadmija (II. kakovostni razred) ter kroma (II. kakovostni
razred) in tudi povišana vsebnost živega srebra (Okoljsko poročilo za Odlok o določitvi
plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru, 2006, str. 70).

16

BIOLOŠKA ANALIZA:
V okviru bioloških analiz leta 1993 in 2003 je bila na vseh merilnih mestih določena
vsebnost klorofila ter vrstna sestava in relativna pogostost fitoplanktona. Vzorci
fitoplanktona in število osebkov na volumen jezerske vode kažejo na zmerno evtrofno
jezero. Vrednosti klorofila so bile zaradi odprtih zapornic nižje od pričakovanih.
Zooplanktonske populacije so bile vrstno in številčno revnejše od fitoplanktonskih. V
vodi se pojavlja nitasta bakterija (Sphaerotilus natans), kar dokazuje prisotnost
organskega onesnaževanja. Med planktonom so prevladovale diatomeje, kar je
značilnost rečnih akumulacij, kjer je pretok večji. Pogosta je bila tudi zelena alga
(Pandorina morum). Robovi akumulacije, kjer se odlagajo sedimenti in se tok umiri, so
porasli s podvodnimi makrofiti. Prevladoval je vodni rmanec (Myriophyllum spicatum),
med njimi pa rastejo tudi posamezni dristavci (Potamogeton sp.). Vsebnost nutrientov,
dušikovih in fosforjevih spojin je bila zmerna (Okoljsko poročilo za Odlok o določitvi
plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru, 2006, str. 70; Sanacija in vitalizacija
Ptujskega jezera, I. faza, 1994, str. 62).
Vode Ptujskega jezera neodvisno od letnega časa ne kažejo posebnih značilnosti
onesnaženosti s toksičnimi ali posebno škodljivimi snovmi. V času povišanih
temperatur je kritična onesnaženost vode s snovmi, ki izvirajo iz komunalnih odplak.
Prav tako je kritična mikrobiološka onesnaženost vode (Okoljsko poročilo za Odlok o
določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru, 2006, str. 71).
OCENA KAKOVOSTI VODE V PTUJSKEM JEZERU:
V Ptujskem jezeru so prisotni evtrofikacijski procesi, vendar je negativen vpliv teh
procesov omejen na manjše predele jezera, kjer so pogoji za primarno produkcijo
ugodnejši. Iz tega sledi, da je Ptujsko jezero zmerno evtrofno, kar potrjuje tudi vsebnost
kisika (Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, I. faza, 1994, str. 42-49).
Fizikalno-kemijske in biološke analize kažejo, da je Ptujsko jezero po kakovosti vode v
II. kakovostnem razredu. Nekoliko odstopata le povečana vsebnost predvsem
koliformnih bakterij v vodi v določenih obdobjih, ki je na spodnji meji III.
kakovostnega razreda (Okoljsko poročilo za Odlok o določitvi plovbnega režima na reki
Dravi in Ptujskem jezeru, 2006, str. 71).
Kakovost vode v Ptujskem jezeru ni primerna za kopanje. Za uporabo rečne vode za
rekreacijo pa srednje vrednosti koliformnih bakterij v poletnem času nekoliko
prekoračujejo dovoljeno vrednost (Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza,
1996, str. 19).
Največji onesnaževalec reke Drave je mesto Maribor s svojimi odpadnimi vodami in
onesnažena voda reke Drave nad Mariborom. Izgradnja komunalnih in industrijskih
čistilnih naprav v povodju reke Drave za izboljšanje kvalitete vode je dolgoročni cilj, ki
pa ni odvisen samo od občine Ptuj. Samo z izgradnjo mariborske čistilne naprave ni
možno doseči zastavljenega cilja, da bi bila voda v Ptujskem jezeru po naši zakonodaji
primerna za kopanje. To pomeni, da bi že nad Mariborom morali zmanjšati
bakteriološko onesnaževanje za približno 60 % (Sanacija in vitalizacija Ptujskega
jezera, II. faza, 1996, str. 19).
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Rezultati kažejo predvsem na to, da bi s čiščenjem odpadnih vod Maribora in ostalih
obdravskih naselij lahko izboljšali kvaliteto vode, kar bi posredno vplivalo tudi na
kvaliteto muljev (Ignjatovič, 1993, str. 106).
Jezero je umetni sistem, ki v sedanjem stanju deluje kot oksidacijski bazen, kjer se voda
zaradi relativno ugodnega razmerja med volumnom in površino čisti po naravni poti. Pri
razgradnji biokemično razgradljivega onesnaženja je samočistilna kapaciteta Drave v
zimskem času zaradi daljših zadrževalnih časov v Ptujskem jezeru bistveno višja kot
poleti (Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, I. faza, 1994, str. 64-67).
S sanacijo in vitalizacijo jezera se bo kvaliteta jezerske vode izboljšala in s tem bo
zmanjšan proces evtrofikacije v jezeru (Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza,
1996, str. 31).
Kljub temu da obstaja trend izboljšave kvalitete reke Drave zaradi izgradnje čistilnih
naprav in opustitve nekaterih tovarn in rudnikov, reka Drava in s tem tudi Ptujsko jezero
občasno ni v »dobrem kemičnem« stanju. Vzrok tega je onesnaževanje reke Drave z
odpadnimi vodami mesta Maribor. Po izgradnji čistilne naprave Maribor se bo stanje
izboljšalo.
2.3.6 RASTLINSTVO NA OBMOČJU PTUJSKEGA JEZERA
Brežine Ptujskega jezera so tesnjene z asfaltno prevleko, zaradi česar so praktično
sterilne. Na poškodovanih delih uspevajo zelišča in redke vrbe, sicer pa zarasti ni
(Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza, 1996, str. 8). Plitvine med železniškim
mostom in brodarskim društvom Ranco na severni obali in čistilno napravo na južni
obali omogočajo obstoj nekaterim makrofitom. Vodne rastline so: češljasti dristavec
(Potamogeton pectinatus), lasasti dristavec (P. trichoides), kodravi dristavec (P.
crispus), vodna kuga (Elodea canadensis), klasasti rmanec (Myriophyllum spicatum),
barbica (Barbarea sp.). Med obvodnimi rastlinami ter zelišči na nasipu uspevajo:
trstična pisanka (Phalaris arundinacea), močvirski čišljak (Stachys palustris), trstikasta
bilnica (Festuca arundinacea), vodna perunika (Iris pseudacorus), šaš (Carex sp.),
navadni trst (Phragmites australis), dlakavi vrbovec (Epilobium hirsutum), trodelni
mrkač (Bidens tripartita), navadni plotni slak (Calybtegia sepium), hmelj (Humulus
lupulus), konjska griva (Eupatorum cannabinum), orjaška zlata rozga (Solidago
gigantea), navadni gozdni koren (Angelica sylvestriss), navadna nakota (Lotus
corniculatus), pirnica pasja (Agropyron caninum), navadni regelj (Lycopus europaeus),
navadna krišina (Parietaria erecta), velika kopriva (Urtica dioica), žlezava nedotika
(Impatiens glandulifera), plezajoča lakota (Galium aparine), brestovolistni slad
(Filipendula ulmaria), krilata črnobina (Scrophularia umbrosa), oljna bučka
(Echinocystis lobata). Med lesenimi vrstami so: rdeči dren (Cornus sanguinea),
ameriški javor (Acer negundo), rdeča vrba (Salix purpurea), mandljasta vrba (S.
triandra).
Na stari strugi Drave in na spremljajočih studenčnicah je rastlinska podoba drugačna.
Med lesnimi rastlinami prevladujejo vrste iz rodu vrb (Salix sp.), črna in siva jelša
(Alnus glutinosa in A. incana), dob (Quercus robur), robinija (Robinia pseudoacacia),
trepetlika (Populus tremula), beli in črni topol (Populus alba in p. nigra), jesen
(Fraxinus excelsior), navadna trdoleska (Euonymus europseud), jerebika (Sorbus
aucupatia), brogovita (Viburnum opulus), rdeči dren (Cornus sanguinea), bezeg
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(Sambucus nigra) in druge (Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza, 1996, str.
15).
2.3.7 ŽIVALSTVO NA OBMOČJU PTUJSKEGA JEZERA
2.3.7.1 Ribe
V Ptujskem jezeru živijo naslednje ribje vrste: podust (Vimba vimba), klen (Leuciscus
cephalus), ploščič (Aramis brama), platnica (Rutilus pigus), mrena (Barbus barbus),
krap (Cyprinus carpio), linij (Tinca tinca), ščuka (Esox lucius), bolen (Aspius aspius),
rdečeoka (Rutilus rutilus), som (Silurus glanis), smuč (Stizostedion luciopreka) …
Večina od njih se drsti v stari strugi Drave, le nekatere se drstijo v območju plitvin
jezera (Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza, 1996, str. 16).
Preglednica 4 prikazuje obravnavan odsek Drave (Melje-Borl) v skladu s Pravilnikom o
določitvi odsekov površinskih voda, pomembnih za življenje sladkovodnih vrst rib.
Ciljne vrste rib so avtohtone vrste rib, ki se v pretežni meri nahajajo v posameznem
odseku. Spremljajoče vrste rib so druge vrste rib, ki se v posameznem odseku nahajajo v
manjši meri in so varovane ali zaščitene s predpisi s področja ohranjanja narave
(Okoljsko poročilo za Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem
jezeru, 2006, str. 89).
Preglednica 4: Obravnavan odsek Drave v skladu s Pravilnikom o določitvi odsekov
površinskih voda, pomembnih za življenje sladkovodnih vrst rib
VODOTOK
ODSEK
CILJNE VRSTE
DRUGE VRSTE

DRAVA

MELJE-BORL

bolen
Aspius aspius

sulec
Hucho hucho

kapelj
Cottus gobio

podust
Chondrostoma nasus

grbasti okun
Gymnocephalus baloni

jez
Leuciscus idus

platnica
Rutilus pigus

klenič
Leuciscus leuciscus

smrkež
Gymnocephalus schraetzer

mrena
Barbus barbus

Vir: Okoljsko poročilo za Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in
Ptujskem jezeru, 2006, str. 89
2.3.7.2 Ptiči
Ptujsko jezero je pomembna ornitološka lokacija. Kmalu po izgradnji je jezero postalo
pomemben sekundarni vodni habitat predvsem za ptice. V zadnjih letih pa je bil kot
pomemben sekundarni habitat registriran tudi zunanji del nasipa akumulacije, predvsem
nasip na južni strani jezera. Tako je bilo na delu nasipa med čistilno napravo Ptuj in
jezom v Markovcih evidentiranih kar 8 vrst kukavičnic (Orchidaceae). Jezero je skupaj
z reko Dravo med Mariborom in Zavrčem v seznamu evropsko ornitološko pomembnih
območij (Important Bird Areas in Europe). Številne vrste, ki so življenjsko vezane na
Ptujsko jezero in okolico, so zavarovane z Uredbo o zavarovanju ogroženih živalskih
vrst (Okoljsko poročilo za Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in
Ptujskem jezeru, 2006, str. 87; Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza, 1996,
str. 116-17).
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Predvsem pozimi so na jezeru številne race, gosi, slapniki, kormorani, ponirki, galebi in
črne liske. V času največjih koncentracij se na jezeru zbere do 25 000 plovcev (v
povprečju med 6000 in 15 000, ki pripadajo do 40 vrstam). To je skoraj 50 % vseh
prezimujočih vodnih ptic na reki Dravi. Kadar jezerska voda zamrzne, se plovci
preselijo na staro Dravo med jezom v Markovcih in sotočjem Dravinje. Med najbolj
številnimi vrstami so vselej bile naslednje vrste: mlakarica, liska, kormoran, čopasta
črnica in rečni galeb. Za gnezdilke obstoječe stanje Ptujskega jezera ni tako ugodno
zaradi utrjenih oziroma asfaltnih nasipih jezera, ki vodnim pticam ne omogočajo
gnezdenja. V času gnezditve so na Ptujskem jezeru ključnega pomena otoki. Tudi vrste,
ki veljajo v Sloveniji za ogrožene – rečni galeb (Larus ridibundus), navadna čigra
(Sterna Hirundo) in čopasta črnica (Aythya fuligula) – redno in številčno gnezdijo na
otočkih Ptujskega jezera (Okoljsko poročilo za Odlok o določitvi plovbnega režima na
reki Dravi in Ptujskem jezeru, 2006, str. 87; Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II.
faza, 1996, str. 116-17).
Pomembno je, da se novonastali habitat ohrani tudi v prihodnje. Zato je ob posegu v
Ptujsko jezero oz. dodatni rabi (turizem, rekreacija, namakanje) Ptujskega jezera nujno
potrebno upoštevati naravovarstveni vidik.
2.3.7.3 Divjad
Divjad delimo na zavarovane, redke in ogrožene vrste divjadi, ki se ne lovijo, in lovne
vrste divjadi.
Med divjad, ki se ne lovi, spadajo:
• PTIČI: bela štorklja, ponirki, čaplje, labodi, gosi, vse vrste rac razen mlakarica, vse
vrste dnevnih in nočnih ujed, deževniki, kljunač, kozica, prilivka, čigra, golobi,
grlice, kukavica, smrdokavra, žolne, poljska vrana, kavka in vse vrste ptic pevk;
• SESALCI: veverica, dihur, velika in mala podlasica, vidra.
Lovne vrste divjadi obravnavanega območja so: srnjad, divji prašič, lisica, jazbec, kuna
belica, kuna zlatica, poljski zajec, pižmovka, poljska jerebica, fazan, raka mlakarica,
sraka, šoja, siva vrana, kormoran (Okoljsko poročilo za Odlok o določitvi plovbnega
režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru, 2006, str. 89).
2.3.7.4 Dvoživke
Pomembno območje za dvoživke je na desnem bregu Ptujskega jezera.
Najpomembnejšo območje je potok Struga s pripadajočim pasom obrežne vegetacije in
poplavni gozd, v katerem je ohranjen stari rokav reke Drave. Tukaj je edino znano
nahajališče velikega pupka (Triturus carnifex). V potoku Studenčnica pri Spodnjih
Šturmovcih pa je znano edino nahajališče nižinskega urha (Bombina bombina)
(Okoljsko poročilo za Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem
jezeru, 2006, str. 89).
2.3.7.5 Kačji pastirji
Za območje je značilna velika pestrost favne kačjih pastirjev. Primerni vodni habitati so
potoki Studenčnica, (Notranja) Studenčnica in Struga z raznolikimi nišami tekoče vode,
z vodnim rastlinjem preraslimi deli in okljuki, kjer voda zastaja. Izrednega pomena so
tudi ostanki rečne loke, stara struga Drave in mrtvice ter reka Drava. V slednji se razvija
kačji potočnik (Ophiogomphus cecilia), medtem ko je iz stare struge Drave potrjen
razvoj koščičnega škratca (Coenagrion ornatum). Zaradi dobre ohranjenosti habitata in
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možnosti ohranitve vrste sta bili ti dve omenjeni območji vključeni v Naturo 2000
(Okoljsko poročilo za Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem
jezeru, 2006, str. 90).
2.3.8 RABA PROSTORA NA OBMOČJU PTUJSKEGA JEZERA
Med Ptujem in Markovci, na nezazidanem območju levega brega jezera, je pasivna raba
zemljišč: kmetijske in travniške površine. Na območju Markovcev je intenzivnejša
kmetijska proizvodnja - njivske površine (Slika 4).
Jugovzhodno območje jezera meji na krajinski park Šturmovci, katerega značilnost so
logi, prepredenost prostora z opuščenimi dravskimi rokavi, studenčnice in delta reke
Dravinje. Tukaj poteka pasivna kmetijska raba površin: travniki, pašniki, njive, gozdovi,
logi.
V osrednjem delu med Krajinskim parkom na vzhodu in urbaniziranim – industrijskim
delom na zahodu je izključno kmetijska raba zemljišč.
Na celotnem območju je izvršena melioracija kmetijskih površin in vzpostavljena
intenzivna kmetijska proizvodnja. Zgrajeni sta tudi dve večji ribogojnici in več manjših
divjih bazenov za vzrejo postrvi, na izvirnih vodah in Pobreški studenčnici. Kljub
izgradnji melioracij je na območju ohranjenega še kar nekaj naravnega bogastva:
močvirni gozdovi, naravne zaraščene struge studenčnic, večje depresije …
Del prostora (približno 550 ha) je namenjen za intenzivno kmetijsko rabo (za pridelavo
semen). Od tega je na 50 ha izveden namakalni sistem z vodnim virom iz jezera
(Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza, 1996, str. 25).
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Slika 6: Prikaz dejanske rabe prostora (merilo 1 : 10000)

Vir: Matej Bukovnik, 2006, G. 4
2.3.9 INFRASTRUKTURA NA OBMOČJU PTUJSKEGA JEZERA
Infrastruktura je v območju jezera sorazmerno dobro razvita, to so predvsem: lokalne
ceste, vzdrževalna pot po kroni nasipa, vodovod, elektrifikacija, kanalizacija na levem
bregu (trenutno je v izgradnji kanalizacijski sistem v vasi Spuhlja) in čistilna naprava na
desnem bregu, PTT, jezero prečkajo visokonapetostni električni vod in kanalizacijski
kolektor do čistilne naprave na desnem bregu. Stopnje izgrajenosti infrastrukture na
levem bregu med Ptujem in Markovci je sorazmerno zelo dobra in je bistveno večja
kakor na desnem bregu. Povezava med levim in desnim bregom poteka za lokalni
promet preko jezu v Markovcih (Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza, 1996,
str. 23). Velik doprinos k razvoju infrastrukture na območju Ptujskega jezera je bila
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izgradnja Puchovega mostu preko Ptujskega jezera. Od odprtja mostu v letošnjem letu
se je promet skozi jedro Ptuja močno sprostil.

3 NEGATIVNE POSLEDICE IZGRADNJE HE FORMIN
Hidroelektrarne pri obratovanju ne onesnažujejo okolja z emisijami plinov ali z
jedrskimi odpadki. Zato označujemo električno energijo, ki je pridobljena iz
hidroelektrarn, kot čisto energijo. Vendar energetski pomen hidroelektrarn narašča z
velikostjo akumulacije, ki pa zahteva velike posege v okolje (Kreslin, 2003, str. 27).
Vodne akumulacije pomenijo za pokrajino naglo in nasilno spremembo, ki lahko načne
njeno ravnotežje. Velike akumulacije vode so lahko zelo ranljive, predvsem v primeru
potresov, izjemnih poplav, vojnih pustošenj, onesnaževanja vode … Nakopičene vodne
gmote v zajezitvah ustvarijo pritiske na podlago in okolico (Plut, 2000, str. 106).
Večina hidroelektrarn na Dravi v Sloveniji je bila zgrajena v obdobju od druge svetovne
vojne do leta 1978, to je v obdobju planskega industrijskega razvoja. Načrtovalce
elektroenergetskega sistema je vodila predvsem potreba po zagotovitvi dodatne
električne energije, področju ekologije pa se ni posvečala posebna pozornost. Stanje
ekološke zavesti je bilo na nizkem nivoju in tehnične izvedbe gradnje so bile omejene s
stanjem takratnega tehničnega razvoja. Zato so nekatere tehnične izvedbe nekaterih
delov hidroelektrarn z vidika sedanje stopnje ekološke osveščenosti nesprejemljive. To
predvsem velja za derivacijske hidroelektrarne in veliko akumulacijsko Ptujsko jezero
(Tomšič, Čuš, 2001, str. 52).
Gradnja vodnih elektrarn vpliva na okolje na več načinov. Negativni vplivi so naslednji:
• spremenjena pokrajina in gladina talne vode;
• spremenjen je vodni režim in življenjski prostor v reki in ob njej;
• prizadeta je biocenoza;
• uničena je prvotna struga vodotoka z vsemi habitatnimi in biotskimi značilnostmi;
• uničena so barja in močvirja;
• pregrada na reki je nepremagljiva ovira za migracijo mnogih vodnih organizmov;
• zmanjšana prodonosnost in erozijska moč;
• sprememba mikroklime;
• dvig temperature vode;
• zastajanje transportnega materiala (Čehovin, 1991, str. 40; Dravske elektrarne
Maribor; Kreslin, 2003, str. 27; Šumer, 1991, str. 104) ...

3.1 VPLIV PTUJSKE AKUMULACIJE NA IZGLED POKRAJINE
Ureditev akumulacije na vodnih tokovih nudi izredne in raznolike možnosti za
izrabljanje vodnih sil, hkrati pa predstavlja nesprejemljiv poseg v okolje (Kreslin, 2003,
str. 26).
Človek si že vseskozi poskuša podrediti naravo, da bi delovala njemu v prid. Gradnja
umetnih jezer sodi med posege, s katerimi se človek skuša ubraniti pred razdiralnimi
silami narave oz. izkoristiti njeno moč in estetsko vrednost. Pri gradnji umetnih jezer ne
gre samo za izrabo oz. obrambo pred določenimi naravnimi pojavi, ampak tudi za
temeljito spremembo pokrajine in njenih naravnih ter družbenih danosti (Mravljak,
1999, str. 6).
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Gradnja hidroenergetske akumulacije za HE Formin je temeljito posegla v prostor
Ptujske občine (Fotografija 1, Fotografija 2). Povečala se je globina in gladina reke
Drave na območju samega jezera. Zahtevala je potopitev 420 ha naravnega okolja, da bi
se omogočilo akumuliranje 22 mio m³ vode. Nastalo je jezero dolžine 5,5 km in širine
1000 m. Pred zajezitvijo je ta prostor predstavljal zelo zanimiv del Dravske doline.
Dravska struga je bila ožja in plitvejša, bregovi razgibani in porasli. Drava je ustvarjala
bogat vodni in obvodni svet. S svojimi rokavi, mrtvicami in logi je predstavljala
pomemben del rečnega ekosistema. Danes bi lahko ta ekosistem nudil prebivalcem
Ptuja številne možnosti za gospodarske in rekreacijske dejavnosti ter možnosti za
zdravo življenje ob reki. Geometrijska oblika z asfaltom obloženih brežin
akumulacijskega jezera daje okolju neugoden in tuj videz. Taki videz pa preprečuje
obvodno dejavnost (Galun, 2002, str. 31; Ignjatovič, 1993, str. 105-106).
Fotografija 1: Prod na Dravi in pogled na Ptujski grad pred letom 1918

Vir: Jože Bešvir, 2001, str. 27
Fotografija 2: Današnji pogled na Ptujsko jezero (posneto na markovškem jezu)

Vir: Bojana Veršič, 2007
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V preteklosti je Drava s prestavljanjem struge in njenih rokavov ustvarila plodno ravan.
Preden je bila naplavljena ptujska akumulacija, je bila Drava razdeljena na vrsto
rokavov, ki so razvejano segali med otoke. Občasno je imela tudi več sto metrov široko
strugo (Slika 5). Po izgradnji HE Formin je za jezom v Markovcih od nekoč širokega
vplivnega območja reke Drave ostalo le še nekaj deset metrov plitvo rečno korito. Ob
pripravah na graditev HE Formin so bili regulirani tudi pretoki v neposredni bližini.
Vzdolž stare dravske struge so presahnile številne studenčnice, mrtvi rokavi in druga
mokrišča (Slika 6) (Sovinc, 1995, str. 48–49; Štumberger, 1993, str. 10).
Slika 7: Tok reke Drave v sedemdesetih letih pred postavitvijo jezu

Vir: Borut Štumberger, 1993, str. 14
Slika 8: Tok reke Drave v osemdesetih letih po nastanku akumulacijskega jezera

Vir: Borut Štumberger, 1993, str. 15
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Zaradi neprijaznega videza Ptujskega jezera je nujno potreba renaturacija (vitalizacija) s
sonaravnim urejanjem razmer v jezeru in na njunih danes neprivlačnih bregovih.
Asfaltne brežine z geometrijskimi linijami po celotnem jezeru so okolju tuje in grobo
postavljene v prostor. Z razgibanjem in ozelenitvijo brežin (v okviru tehničnih možnosti
in pod pogojem ohranitve vodotesne obloge) bo jezero bolj prijazno okolju ter ljudem,
ki ob njem živijo (Lenarčič, 1995, str. 116, Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II.
faza, 1996, str. 20).

3.2 POSLEDICE SPREMENJENIH HIDRODINAMIČNIH RAZMER
PO IZGRADNJI HE FORMIN
Hidrološki režim Drave je bil v zadnjih desetletjih zaradi postavitve verige dravskih HE
močno preoblikovan. Spremembe hidrološkega režima, ki so najbolj spremenile vplive
rečne dinamike na območju Ptujskega jezera, so naslednje:
• zmanjšan pretok vode v stari dravski strugi,
• morfološke spremembe v stari strugi,
• znižan nivo gladine talne vode.
3.2.1 PRETOKI REKE DRAVE NA OBMOČJU ŠTURMOVCEV OZ. V STARI
DRAVSKI STRUGI
Dnevna nihanja pretokov reke Drave na območju Šturmovcev so odvisna od
obratovanja višje ležečih elektrarn. Danes se v strugi reke Drave večji del dneva pretaka
biološki minimum oz. ekološko sprejemljivi pretok (nekaj 10 m³) (Sovinc, 1995, str.
48).
Biološki minimum vode, ki jo spuščajo v staro strugo reke Drave za jezom v
Markovcih, niha med 6 in 10 m³/s (Kreslin, 2003, str. 35; Pregl, 2000, str. 44).
Minimalni pretok vode, ki ga predlaga revizija zakona o varstvu voda, ne zadostuje za
obstoj flore, saj ne upošteva sezonskega spreminjanja vodne gladine. Pri tem lahko
pride tudi do 95 % izpada biomase na prvih rečnih kilometrih po zajezitvi in 40–60 %
na nadaljnjem področju (20–40 km) (Šumer, 1991, str. 105).
Včasih je pri višjih pretokih Drava na območju Šturmovcev zapolnila številne rokave,
mlinščice, stare struge in napajala tudi bolj oddaljena območja, kar se je dogajalo skoraj
vsak dan, danes pa le ob t.i. konicah, v času visokovodnih valov. Če je dotok vode do
turbin večji od tistega, na katerega je dimenzionirano njihovo delovanje, je treba višek
vodnega vala odvajati v staro dravsko strugo. To se zgodi ob visokih vodah. Večino leta
teče v stari dravski strugi biološki minimum, vendar se v času visokovodnih valov
pretok v stari strugi močno poveča. V času znanih poplav v začetku novembra leta 1990
se je mimo Borla prelivalo skoraj 700 m³/s (Sovinc, 1995, str. 49).
Zaradi Ptujskega jezera visoke vode Drave več ne vplivajo na odtočne razmere
površinskih voda, saj je bila akumulacija dimenzionirana tako, da zadrži večino
visokovodnih voda (Sovinc, 1995, str. 48–49).
Glede problema ureditve stare struge reke Drave od Maribora do Ormoža je po
vodnogospodarskem soglasju bil investitor izgradnje elektrarn dolžan izvesti ustrezne
ukrepe, ki pa niso bili precizno določeni. Ta problem je težje rešljiv, saj so za njegovo
rešitev potrebna razmeroma velika finančna vlaganja v vodnogospodarske objekte, kar
pa ni naloga zgolj elektrogospodarstva, temveč tudi področnih vodnogospodarskih
podjetij oz. zvez (Šmon, 2000, str. 422). V posebnih študijah bi morali preučiti
možnosti povečanega prelivanja vode v staro dravsko strugo na način, ki ne bi bistveno
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prizadel obratovanja HE Formin oziroma bi upošteval sprejemljive prilagoditve in
morebitne adaptacije HE (Sovinc, 1995, str. 49).
Hidrološke razmere v stari strugi so odvisne od pretoka, to je količine vode, ki jo
spustijo v staro strugo. Manjša količina vode v stari strugi pomeni večjo občutljivost za
onesnaženje in znatnejše posledice le-tega. Biološki minimum ne pomeni biološkega
optimuma (Galun, 2002, str. 33). Zato bi bilo nujno potrebno povečati pretok vode
preko jezu. Tako bi tudi ekstremne situacije (kratkotrajne visoke vode in nižje nizke
vode) pomenile manjši stres za živi svet.
3.2.2 MORFOLOŠKE SPREMEMBE STRUGE REKE DRAVE
Pred izgradnjo HE Formin je bila za Dravo na odseku od Ptuja do Ormoža značilna
intenzivna morfološka dinamika in spreminjanje. Reka je pogosto menjavala svoje
korito in s premeščanjem sipin spreminjala svoj videz. Prodišča so zaradi rečne
dinamike stalno nastajala in izginjala, redno preplavljanje pa je onemogočilo njihovo
zaraščanje. Danes je zaradi zmanjšanega pretoka morfološka dinamika precej manj
intenzivna. Manjša pogostost in trajanje strugotvornih pretokov je posledica izgradnje
HE Formin in njej pripadajoče zajezitve pri Markovcih oz. derivacije po energetskem
kanalu. Posledica nižjih pretokov je tudi povečano zaraščanje sipin, ki so postale
stabilnejše in bolj odporne proti eroziji in premeščanju. Majhni pretoki in zanemarljiva
prodonosnost onemogoča nastajanje novih sipin. Zaradi zgrajene verige hidroelektrarn
na zgornji Dravi je praktično prekinjen naravni transport proda. Posledica nastalih
razmer je, da je v stari strugi Drava že izprala finejše frakcije, kar je vzrok za poznejši
začetek gibanja proda. Izračun prodonosnosti v novih razmerah kaže na 50- do 300-krat
manjšo letno količino transporta materiala v primerjavi s stanjem pred energetsko
izgradnjo (Juvan, 1992, str. 77, Sovinc, 1995, str. 50).
Prodonosnost je potrebno smatrati kot letno količino materiala, ki jo je reka sposobna
transportirati po koritu navzdol. V ravnovesnih pogojih to pomeni, da bi moral biti
dotok proda iz gorvodnega odseka enak transportni sposobnosti reke na obravnavanem
odseku. Glede na praktično prekinjen transport materiala zaradi zgrajene akumulacije, je
dotok proda prekinjen in reka pokriva transportno sposobnost iz lastnih zalog proda ali
dotoka proda iz vmesnih pritokov (Juvan, 1992, str. 77–83). V obdobju 13 let po
začetku obratovanja HE Formin je bilo na odseku Drave med Zavrčem in Ormožem
povprečno na leto transportiranih 5 770 m³ sedimentov. Največji del plavin so prispevali
dravski pritoki, predvsem Dravinja, in erodirani material z nekdanjih obsežnih prodišč
blizu gradu Borl. Delež erodiranega materiala, ki prihaja iz gornjih odsekov reke Drave,
obsega vsega okoli 6 % celotnega deleža plavin (Sovinc, 1995, str. 50).
Povprečna letna količina proda, ki ga je bila Drava sposobna transportirati pred
izgradnjo HE Formin, znaša 136 000 m³/leto. V letih 1967–1968 je Institut J. Černi
izvajal direktne meritve prodonosnosti Drave v Ormožu. Izračunana srednja letna
količina prodonosnosti je znašala 300 000 m³/leto. Primerjava vrednosti transportne
sposobnosti Drave pred in po izgradnji HE Formin kaže, da je sedanja vrednost
približno 50-krat manjša. Odsek Drave od Zavrča do Ormoža ima zaradi spremenjenih
hidrodinamičnih razmer po energetski izgradnji bistveno manjšo sposobnost transporta
proda. Kljub prekinjenemu dotoku proda iz zgornje in srednje Drave se na odseku
Drave pod jezom HE Formin v Dravo izliva Dravinja, ki predstavlja pomemben vir
dotoka proda na tem odseku. Zato je bil z meritvami profilov ugotovljen trend odlaganja
materiala, ne pa trend erozije (Juvan, 1992, str. 77–83). Zaradi zadrževanja materiala
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nad jezom naj bi bila dolvodno od jezu intenzivnejša erozija dna struge (Čehovin, 1991,
str. 40).
Za izboljšanje morfološkega stanja reke Drave na obravnavanem odseku pod jezom v
Markovcih bi bilo smiselno sprejeti naslednje ukrepe:
• povečan pretok vode preko jezu v Markovcih;
• umetno dovajanje proda v rečno korito;
• do neke mere regulirati transportne zmogljivost reke s prilagajanjem širine rečnega
korita;
• prepoved odvzema proda iz črnih gramoznic tik ob stari dravski strugi;
• ureditev nadomestnih biotopov v gramoznicah ob reki;
• omejitev sprememb v rabi obrežnega prostora (Sovinc, 1995, str. 50–51).
3.2.3 PODZEMNE VODE OZ. PODTALNICA PTUJSKEGA POLJA
V geološki preteklosti je reka Drava zasula Dravsko in Ptujsko polje z drobno
prepustnimi prodovi, ki danes tvorijo obsežen in dobro prepusten vodonosnik. Velika
poroznost kvartarnih naplavin omogoča dobro komunikacijo podtalnice z Dravo. V
stanju nizke gladine se reka polni s podtalnico, pri visoki vodi in poplavah pa odvečna
voda odteka v podtalnico in povzroča hiter dvig le-te. Meljni tepih po dnu Ptujskega
jezera in asfaltna obloga brežin takšno izmenjavo vode s podtalnico močno zmanjšujeta
(Okoljsko poročilo za Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem
jezeru, 2006, str. 72).
Debelina prodnih naplavin je od 4 do 22 m. Podlago prodnih naplavin sestavlja
neprepustni terciarni lapor. V zahodnem in osrednjem delu Ptujskega polja je gladina
podtalnice od 6–8 m pod površjem (na visoki terasi). Na nizki terasi pri Stojncih in
Forminu je le 2–3 m globoko. V vzhodnem delu polja je gladina le 1–4 m pod površjem
(Sovinc, 1995, str. 52).
Na desnem bregu podzemna voda teče od severozahoda proti jugovzhodu in se izceja
pravokotno na reko Dravo. Na levem bregu pa je tok podzemne vode vzporeden z reko
ali pa se podzemna voda izceja v reko (Okoljsko poročilo za Odlok o določitvi
plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru, 2006, str. 72).
Vodni režim podtalnice je pod prevladujočim vplivom bližnjega vodotoka, pod vplivom
hidroloških, topografskih značilnosti področja pa tudi pod vplivom gospodarskih
dejavnosti (dreniranje, izsuševanje, poljedelstvo, vodna zajetja). Podtalna voda se
napaja s prenikanjem padavin, ki padejo na polju, in v veliki meri z infiltracijo vode iz
Ptujskega jezera in stare dravske struge pod jezom. Podtalnica Ptujskega polja se razen
z dravsko vodo napaja tudi iz sosednjega povodja Pesnice. Podtalna voda odteka v
studenčnice pod visoko teraso in v Dravo. Odtekanje podtalne vode v kanal je zaradi
zatesnjenosti neznatno. Skupni pretok podtalne vode je pri srednjem vodnem stanju 0,9
m³/s (Sovinc, 1995, str. 51-52).
Poseben problem predstavlja vpliv zajezitve oz. izgradnje HE Formin na podtalnico.
Predhodne študije, ki so bile izdelane v pripravljalnem obdobju, so predvidevale, da je
na posameznih področjih Ptujskega polja vpliv dviga oz. znižanja podtalnice v mejah ±
0,5 m. Dejansko je ta vpliv na podtalnico največji v ožjem mestnem področju Ptuja.
Tukaj prihaja do dviga podtalnice do 0,5 m. Nekoliko manjši dvig podtalnice je na
območju Spuhlje in Markovcev. S tega vidika je imela izgradnja HE Formin pozitiven
vpliv, saj na področju Ptuja bogati talne vode. Vendar je nizvodno stare struge prišlo do
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obratnega vpliva. Tam prihaja do padca podtalnice v povprečju od 5 do 30 cm. Delno je
prizadeto področje nižje od Markovcev, v manjši meri pa tudi občina Ormož (Kreslin,
2003, str. 35; Šmon, 2000, str. 422).
V Študiji o znižanju talne vode na območju HE SD I in SD II iz leta 1980, katere avtorja
sta Brilly in Žužek, so bili pridobljeni podatki o izračunanih in pričakovanih
spremembah gladin talne vode zaradi obratovanja HE Formin (Slika 7). Matematično
modeliranje je pokazalo, da bo gladina talne vode najbolj upadla v osrednjem delu
območja med derivacijskim kanalom HE Formin in staro dravsko strugo. Narasla pa naj
bi v pasu severno od derivacij in jezu v Markovcih (Sovinc, 1995, str. 52).
Slika 9: Računske vrednosti gladine talne vode po postavitvi jezu v Markovcih

Vir: Andrej Sovinc, 1995, str. 53
Ptujska akumulacija preprečuje odtekanje podtalnice proti Dravi. Vodonosnik pod
markovškim jezom se je pred izgradnjo jezu napajal s podzemnimi tokovi, ki so pritekli
z zahoda. Vendar so neprepustni nasipi ob akumulaciji te tokove prekinili, zato se talna
voda v Šturmovcih ne polni več z zalednimi talnimi vodami. Dovodni kanal HE Formin
nima posebnega vpliva na nihanje podtalnice, saj je obložen z neprepustno oblogo. Ob
odvodnem kanalu je zgrajena zavesa, ki preprečuje odtekanje podtalnice v smeri proti
Dravi. Posredni vpliv izgradnje HE Formin so ukročene visoke vode Pesnice, ki ne
poplavljajo več, torej ne bogatijo več talnih vodnih zalog (Sovinc, 1995, str. 52).
Opažanja lokalnega prebivalstva kažejo, da so upadi gladin ponekod celo večji od
izračunanih. V nekaterih vodnjakih v Šturmovcih (zlasti pa med Novo vasjo in
Muretinci), v katerih je bila voda tik pod površjem, je sedaj gladina talne vode okoli dva
metra niže (Sovinc, 1995, str. 52). Posledica upadanja gladine podtalnice je presahnitev
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številnih vodnjakov in izvirov pod terasami in sprememba vrstnega sestoja v gozdovih.
Vlagoljubno rastje je zamenjalo rastje, ki uspeva na bolj sušnih tleh (Galun, 2002, str.
30).
Zajezena voda v akumulaciji poveča količino infiltrirane vode v vodonosnik, zato se v
začetnem obdobju gladine v podtalnici dvignejo. Zaradi zamuljenja dna pa se infiltracija
postopno zmanjšuje in lahko doseže tudi zmanjšanje količin infiltrirane vode glede na
začetno stanje (Čehovin, 1991, str. 40).
Za sanacijo dviga podtalnice v ožjem in širšem področju mesta Ptuj so bili izdelani
ustrezne študije, idejne rešitve in tudi že ustrezni projekti. Vendar korenitih rešitev ni
bilo, ker ni bilo mogoče nedvoumno določiti obsega neposrednega vpliva objekta na
okolico (Šmon, 2000, str. 422). Eden izmed možnih ukrepov začasnega izboljšanja
razmer podtalnice v Šturmovcih je dovod drenažnih voda iz kanalov ob nasipih.
Drenažna voda iz zbirnih kanalov ob nasipih akumulacije se točkovno izliva v staro
dravsko strugo. Možno bi bilo pripraviti načrt razpršenega razlivanja teh vod na
območju obdravske loke (Sovinc, 1995, str. 53).

3.3 PROCESI SEDIMENTACIJE MULJA IN PRODA V JEZERU
Najbolj vidna posledica izgradnje in obratovanj vodnih elektrarn je postopno
zmanjševanje vodnih akumulacij. Z izgradnjo akumulacijskih bazenov se je prekinil
naravni rečni transport in pričel se je proces sedimentacije (Tomšič, Čuš, 2001, str. 51).
Zaradi hudourniškega značaja Drave in njenih pritokov ob zgornjem toku z erozijskimi
procesi je za Dravo značilna prodonosnost. Posledično je prisotno zasipavanje zajezenih
prostorov zgrajene verige hidroelektrarn (Bertoncelj, 1992, str. 49).
Ob vsakem človekovem posegu v naravni tok reke se spremenijo hidravlične
karakteristike toka reke. Vodni profil akumulacije je mnogo večji, kot ga potrebuje reka
za svoj pretok, zato prihaja v jezeru do zamuljenosti. Z izgradnjo jezu se hitrost vode
nad jezom bistveno zmanjša. Vodni tok v naravnih strugah ima sposobnost, da
transportira material v obliki suspenzij oziroma vlečenega proda po dnu. Če
transportirane količine presegajo transportno moč zajezenega rečnega toka, pride do
usedanja in zastajanja materiala. Suspendirani delci, ki so posledica erozijskih procesov
v zgornjem toku Drave, zaradi zmanjšane hitrosti vodnega toka zasipavajo jezero
(Čehovin, 1991, str. 40; Kreslin, 2003, str. 34; Medved, Brumen, Fliser, 1992, str. 148).
Izgradnja dravske verige hidroelektrarn je skoraj popolnoma prekinila naravni transport
proda. Značilno je intenzivno usedanje finih frakcij sedimentov – muljev, ki se kopičijo
v plitvinah, rečnih robovih in obrežjih (Ignjatovič, 1992, str. 238). Dinamika usedanja
sedimentov poteka po ustaljeni krivulji. Prvih 10 let je najbolj intenzivna, po 20 letih pa
se umiri in zlagoma narašča nekje do 20 % akumulacijskega prostora. V primeru
Ptujskega jezera je ta odstotek dosegel vrednost okrog 11 % ali izraženo v m³ 2, 5 mio
že odloženega proda in mulja (Ignjatovič, 1993, str. 106).
Na podlagi periodičnih geodetskih meritev prečnih profilov leta 1981, 1985, 1987,
1989, 2000 in 2002 lahko ugotovimo neto prostornino odloženih plavin. V preglednici 5
so podane na osnovi geodetskih meritev ugotovljene količine usedlega materiala od leta
1981 dalje ter izračunano povprečno zamuljevanje v obdobjih med geodetskimi
meritvami (Hojnik, Mićić, 2007, str. 4; Hojnik, 2003, str. 14).
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Preglednica 5: Količina usedlega materiala od leta 1981 dalje in izračunano povprečno
zamuljanje ter volumen jezera
leto meritve

volumen do kote
220, 0

mio m³
1981
21 956
1985
20 989
1987
20 457
1989
19 807
2000
18 391
2002
18 052
Vir:Hojnik, Mićić, 2007, str. 4

skupno
zamuljenje

skupno
zamuljenje

povprečno letno
zamuljanje v
obdobju med
meritvama

mio m³
0
967
1 499
2 149
3 565
3 904

% od leta 1981
0
4, 40
6, 83
9, 79
16, 24
17, 78

mio m³/leto
0
0, 242
0, 266
0, 325
0, 129
0, 170

Na podlagi preglednice ne moremo govoriti o upadanju intenzitete zamuljanja, saj je
možno, da visoke vode do določene mere resuspendirajo in odnašajo plavine iz
akumulacije. Bilo je ugotovljeno, da sediment vsebuje 63 % organske mase. Glede na
velik delež organske mase v sedimentu je verjetno, da je del sprememb prostornine
sedimenta povezan tudi s kemijskimi procesi razpada organske mase. Z začetkom
obratovanja Centralne čistilne naprave Maribor se bo delež organske snovi v mulju,
kakor tudi celotna količina mulja, verjetno zmanjšal (Hojnik, Mićić, 2007, str. 4;
Hojnik, 2003, str. 14).
Na osnovi razpoložljivih podatkov ne moremo sklepati o trendih in mehanizmih
odlaganja lebdečih plavin v Ptujskem jezeru. Za analizo procesov sedimentacije v jezeru
bi bile potrebne obsežne redne in občasne (ob pojavu visokih vod) meritve (Hojnik,
2003, str. 14)
Mario Krzyk je na osnovi dvodimenzijskega matematičnega modela lebdečih plavin
izmeril in izračunal višino naplavin v Ptujskem jezeru v obdobju 1981–1991 (Krzyk,
1996, str. 134).
Od leta 1981–1991 se je na dno Ptujskega jezera v povprečju odložilo 0,5 m usedlin.
Najbolj vznemirjajoče je odlaganje sedimentov v gornjem toku in plitvinah (Slika 8,
Slika 9). Na primeru Ptujskega jezera je bil izdelan matematični model lebdečih plavin.
Najprej so bile izvršene meritve topografije jezerskega dna (1981 in 1991), nato pa
meritve količine vnesenih sedimentov (Slika 10) (Paquier et al., 1999).
Sedimentacija Ptujskega jezera je zelo neenakomerno razporejena po jezeru.
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Slika 10: Ptujsko jezero - topografija jezerskega dna (za prikaz je uporabljena
nadmorska višina)

:

Z<211

: 211<Z<213

: 213<Z<215

: 215<Z<217

:

217<Z

Vir: A. Paquier, S. Massart, Mario Krzyk, 1999
Slika 11: Ptujsko jezero - usedanje sedimentov v µm/h

D<80

80<D<110

: 110<D<140

Vir: A. Paquier, S. Massart, Mario Krzyk, 1999
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140<D<170

: D>170

Slika 12: Merjena (a) in izračunana (b) višina naplavin v Ptujskem jezeru v obdobju
1981–1991

Vir: Mario Krzyk, 1996, str. 134

Posledice zamuljenosti oz. sedimentacije v jezeru so:
• v akumulaciji se začne dvigovati dno, kar pa povzroča dvig visokovodnih gladin;
• infiltracija vode v podtalnico se postopno zmanjšuje in lahko doseže tudi zmanjšanje
količin infiltrirane vode glede na začetno stanje;
• lebdeče in usedle suspenzije vplivajo na obarvanost in presvetljenost vode in s tem
dodatno vplivajo na spremembo temperature vode in biotopa v akumulaciji (te
posledice niso nujo negativne);
• spremenjen življenjski prostor ob reki in ovirana izraba vodne površine za
rekreacijske namene;
• možnost prenosa škodljivih snovi iz sedimenta do človeka (mulj je pomembno
življenjsko okolje bentonških organizmov, ki so člen v prehranjevalni verigi višjih
vodnih organizmov – rib) (Čehovin, 1991, str. 40; Ignjatovič, 1992, str. 237–238;
Ignjatovič, 1993, str. 106).
Narava teh sedimentov, ki se usedajo v akumulacijskih bazenih, zahteva veliko mero
previdnosti. Koncentracije toksičnih elementov (kovine in spojine žvepla, fosforja in
dušika) so v določenih plasteh usedlin tako velike, da je potrebno sediment obravnavati
kot posebni odpadek. Takšnega mulja ne smemo odlagati na kmetijska zemljišča,
temveč ga lahko samo premikamo znotraj struge (Ignjatovič, 1992, str. 237–238).
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3.3.1 KVALITETA OZ. STANJE SEDIMENTA V PTUJSKEM JEZERU
Podatke o stanju sedimenta v Ptujskem jezeru sem povzela po meritvah, opravljenih za
Okoljsko poročilo za Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem
jezeru, po meritvah, opravljenih za raziskovalno nalogo Sanacija in vitalizacija
Ptujskega jezera, in po meritvah, ki jih je opravila Agencija Republike Slovenije za
okolje in prostor.
Rečni sediment Ptujskega jezera je drobnozrnat in ima več kot 96 % delcev, manjših od
150 µm. Koncentracija lebdečih plavin v jezeru je pri normalnih razmerah in pretokih le
nekaj 10 mg/l, ob visokih vodah pa tudi nad 80 mg/l. Nizvodno se povečuje delež
manjših frakcij, kar kaže na gravitacijsko ločevanje lebdečih plavin. Delež organske
mase je odvisen od lokalnih razmer in letnega časa. V povprečju vsebuje 63 % organske
mase. Površinski vzorci sedimenta so sive do sivočrne barve, kar kaže na prisotnost
sulfidov. Globinski vzorci so pretežno rjave glinene barve (Hojnik, Mićić, 2007, str. 3;
Okoljsko poročilo za Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem
jezeru, 2006, str. 71; Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, I. faza, 1994, str. 35).
Analize sedimentov v akumulaciji, ki jih je opravila Agencija Republike Slovenije za
okolje in prostor v letu 2003, so pokazale, da je vsebnost težkih kovin v Ptujskem jezeru
zelo povečana (Pregednica 6). Odstopale so visoke vsebnosti cinka (890 mg/kg),
kadmija (4,4 mg/kg), svinca (240 mg/kg) in živega srebra (0,43 mg/kg) (Monitoring
kakovosti jezer v letu 2003, 2004, str. 44).
Preglednica 6: Vsebnost težkih kovin v sedimentu iz akumulacije Ptujsko jezero
KOVINA
PTUJSKO
JEZERO
Baker (mg/kg)
52
Cink (mg/kg)
890
Kadmij (mg/kg)
4,4
Krom (mg/kg)
63
Nikelj (mg/kg)
46
Svinec (mg/kg)
240
Živo srebro (mg/kg)
0,43
Vir: Monitoring kakovosti jezer v letu 2003, 2004, str. 44
Zanimiva je porazdelitev kovin z globino. Koncentracije svinca in kadmija so v
globinskih vzorcih večje za več kot 50 %, kar kaže, da je izvor teh kovin starejši
(Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, I. faza, 1994, str. 36).
Vsebnosti nitratov, fosfatov, sulfidov in dušika:
• Nitrati: vsebnost nitratov v rečnem sedimentu je manj pomembna v primerjavi z
drugimi snovmi.
• Celokupni fosfati: Absolutno gledano, vsebnosti fosfatov v rečnem sedimentu niso
visoke.
• Celokupni sulfidi: Vpliv sulfidov na razmere v jezerskem sistemu je pomemben, saj
pogojujejo oblikovanje izredno reduktivnih (anaerobnih) razmer in reagirajo s
toksičnimi kovinami, kot so svinec, kadmij in živo srebro, in z njimi tvorijo težko
topne sulfidne spojine.
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•

Skupni dušik: Tudi vsebnost organskega dušika v sedimentu je znatna, kar ima pri
premeščanju sedimenta enake negativne posledice kot pri sulfidih. Spojine dušika
(skupaj s spojinami žvepla) v rečnem sedimentu pogojujejo nastanek anaerobnih
razmer.

Pri premeščanju sedimenta (naravno ali umetno) pa začasno nastopijo bistveno
drugačne razmere. Sulfidi in spojine dušika so porabniki kisika v vodi. Oksidacija
žvepla in dušika ima poleg velike porabe kisika tudi drugo negativno lastnost, in sicer
znižanje pH v sistemu, kar ima za posledico mobilizacijo kovin (predvsem svinca) iz
sedimenta v vodo. Pri premeščanju oz. mešanju sedimenta pride do hitrih in znatnih
začasnih znižanj pH in koncentracije kisika, vsaj v razmerah mikrolokacij (Okoljsko
poročilo za Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru, 2006,
str. 71–72, Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, I. faza, 1994, str. 35–36).
Sedimenti Ptujskega jezera kažejo vse značilnosti onesnaženosti s snovmi, ki izvirajo iz
komunalnih odplak. Toksičnost sedimenta v sedanji obliki je minimalna.
Bioakumulacija toksičnih kovin iz rečnega sedimenta (v sedanji obliki) v različnih
bioloških organizmih je minimalna (glej poglavje 3.7.3) (Okoljsko poročilo za Odlok o
določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru, 2006, str. 70-71).
Fizikalno-kemijske in biološke analize kažejo, da je Ptujsko jezero po kakovosti
sedimenta v II. kakovostnem razredu. Nekoliko odstopa le povečana vsebnost svinca v
sedimentu, ki pa je še zmeraj v povprečju III. kakovostnega razreda (Okoljsko poročilo
z Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru, 2006, str. 71).
3.3.2 ČIŠČENJE MULJA V ZAJEZENEM KORITU, VPLIV POSEGOV IN
POTREBNE RAZISKAVE
Čiščenje akumulacije je zaradi onesnaženosti usedlin zelo oteženo (Čehovin, 1991, str.
40). Zaradi posnemanja mulja lahko pride do dvigovanja mulja in s tem do vnašanja
suspendiranih delcev mulja v Dravo, kar lahko ogrozi življenjske združbe v reki. V
primeru eksplotacije mulja v druga okolja pa lahko pride do onesnaženja podtalnice
(Ignjatovič, 1992, str. 238).
Vse posege je potrebno izvajati načrtovano in pred njimi izvesti raziskave, ki bodo
narekovale velikost in trajanje posega. Iz tehničnega vidika pa zagotovile
najprimernejšo možno izvedbo. Pri tem ne sme biti zanemarjen naravovarstveni vidik
(Ignjatovič, 1992, str. 238).
Popolno čiščenje bazenov je nesmiselno, neekonomično in nemogoče. Primerna je
odstranitev tistih nanosov mulja ob obrežjih, ki onemogočajo razvoj rekreacije in
turističnih dejavnosti. V ta namen zadošča posnemanje mulja do globine 1,5 m izpod
kote stalne gladine vode v posameznem bazenu. Problema se lahko lotimo na več
načinov:
• gradnja umetnih otočkov iz mulja,
• formiranje novih brežin,
• odlaganje mulja v lokacije ob strugi (v manjše zalive),
• potiskanje mulja v strugo,
• odlaganje mulja v deponije in na degradirane površine (Ignjatovič, 1992, str. 239).
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Za odstranjevanje mulja bi bila najprimernejša plovna mehanizacija, vendar le takrat, ko
so v načrtu dovolj obsežni izkopi, ki bodo ekonomsko opravičili nabavo takih strojev.
Vsak transport izven struge Drave pa zahteva določeno stopnjo dehidracije mulja. Ta
način zahteva zagotovitev primerno velikih površin ob energetskih bazenih, ki bi služile
kot sušilna polja. Na sušilnih poljih se lahko material separira, če pa je preveč
onesnažen, pa se lahko odlaga na način, ki ga določa zakon o odlaganju odpadkov. Za
območje akumulacijskega jezera Ptuj bi bila primerna opuščena deponija rdečega blata
v Kidričevem, če bi se primerno uredila (Ignjatovič, 1992, str. 239).
Ker je mulj biološko mrtev, je v primeru gradnje umetnih otočkov in pri formiranju
novih brežin potrebno za vegetativno ureditev novonastalo površino humuzirati.
Novonastale razmere je potrebno redno vzdrževati, sicer se mulj kar hitro ponovno
nakopiči (Ignjatovič, 1992, str. 243).
S preoblikovanjem plitvin v otoke lahko zagotovimo tudi pomembne nadomestne
biotope, ki nudijo zatočišče številnim vrstam ptic in drugim obvodnim živalim. To je
tudi možnost razvoja višje oblike turizma (Ignjatovič, 1993, str. 107).
3.3.3 PILOTSKI PROJEKT ČIŠČENJA MULJA V BAZENU HE FORMIN IN
IZVEDBA OTOKA ZA PTIČE V LETU 2004
Leta 2004 so bili izvedeni naslednji posegi na območju Ptujskega jezera:
• renaturacija asfaltne brežine nasipa v dolžini 200 m in širini 10 m na gorvodnem
delu jezera, ob čolnarni Ranca;
• odstranitev prekomernih nanosov mulja (približno 15 000 m³), ki je bil uporabljen
pri renaturaciji brežine;
• zgrajen je bil vzdolžni objekt iz lesenih kolov v obliki grabelj za vzdrževanje plavja
• izgrajen je bil tudi gnezditveni otok za navadno čigro (Hojnik, Mićić, 2007, str. 1;
Hojnik, 2003, str. 17).
Mulj je bil odstranjen na območju Brodarskega društva Ranca. Ta lokacija je bila
izbrana zato, ker so bile ob renaturaciji brežin na razpolago ustrezne količine mulja ob
najmanjših transportnih razdaljah. Hkrati so bili na tem območju nanosi mulja najbolj
moteči (Hojnik, 2003, str. 19).
Renaturacija brežin se je uspešno izvedla z nasutjem mulja na asfaltno oblogo
(Fotografija 3). Zasip ima poleg pokrajinske in ekološke funkcije tudi zaščitno funkcijo
za asfaltno oblogo, ki je na območju nihanja gladine izpostavljena staranju in
propadanju. Za izkop in transport mulja je bil izbran poseben splav z bagerjem in
položno črpalko.
Pri izkopih mulja ni prihajalo do znatnejšega kaljenja vode ali celo do pogina rib.
Visoke vsebnosti sulfidov v mulju in posledične povečane porabe kisika v območju
izkopa niso bili intenzivni oz. problematični.
Ker je mulj židek in brez strižne trdnosti, je na vodni strani potrebno ustrezno
podpiranje. Zbijanje lesenih pilotov ni bilo primerno, zato so skonstruirali lesene
elemente (zaboje širine 2 m, dolžine 4 m in višine do 2 m), jih postavili na izbrano
lokacijo in napolnili z muljem. Pred tem so v zaboje dodali 300 kg odpadnega
kamnitega lomljenca, da se je preprečilo izplavanje med polnjenjem. Muljni zaboj je
začasna konstrukcija. Pričakujejo, da bo zaboj v nekaj letih propadel in da zaradi zarasti
sploh ne bo več potreben (Slika 11) .
Na obalnem pasu zasipa so bili posajeni vrbovi potaknjenci, ves preostali zasip pa
posejan s travnim semenom. Za zagotovitev lažjega prehoda vodnih ptic in drugih živali
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iz vode na urejene brežine so bili izdelani gramozni zasipi oz. račje poti v medsebojni
oddaljenosti 100 m. Med posameznimi račjimi potmi pa so bili postavljeni pomoli
prečno na brežino (Fotografija 4).
Zasip brežine bo potrebno redno vzdrževati, izvajati komunalno sečnjo zarasti, ki bi
lahko povzročila nestabilnost nasipov, in izvajati ukrepe za zagotovitev stabilnosti. Ker
je asfalt organski material, obstaja možnost mikrobiološkega razpada obloge. Zato je
vsakih 5 let potreben odvzem vzorcev asfaltnih oblog (Hojnik, Mićić, 2007, str. 2–9;
Hojnik, 2003, str. 18).
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Slika 13: Karakteristični profil zasipa brežine (merilo 1: 100)

Vir: Tomaž Hojnik, 2007
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Fotografija 3: Renaturacija asfaltne brežine nasipa:

Vir: Novinarsko središče: Fotogalerije. Dravske elektrarne Maribor
Fotografija 4: Današnji pogled na brežino nasipa

Vir: Bojana Veršič, 2007
Vzdolžni objekt dolžine 550 m poteka vzporedno z levo brežino jezera na oddaljenosti
približno 200 m od levobrežnega nasipa oz. ob samem robu struge Drave pred
ojezeritvijo območja (Fotografija 5). Poglavitna funkcija objekta je preprečevanje
dotoka plavja na območje čolnarne, ima pa tudi zanimivo rekreacijsko in krajinsko
funkcijo. (Hojnik, Mićić, 2007, str. 2; Hojnik, 2003, str. 19).
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Fotografija 5: Vzdolžni objekt

Vir: Bojana Veršič, 2007
Izgradnjo otoka s površino 830 m² so omogočili z vgradnjo 1900 m³ mulja (Fotografija
6). Hkrati so zagotovljeni boljši pogoji za gnezdenje navadne čigre. Otok leži med
obema starejšima otokoma. V tlorisu je eliptične oblike in sega 0,5 m nad stalno
gladino. Poraščen je z redkimi šopi trave. Obod otoka je iz lesenih pilotov in vrbovega
prepeta. Zasnova in izvedba otoka je bila uspešna, saj je že v prvi sezoni na njem
gnezdilo 37 parov navadne čigre, 14 parov rečnega galeba in 1 par čopaste črnice.
Večina gnezdeče populacije navadne čigre se je preselila z manj ustreznih temeljev
daljnovoda na novi otok. Novi otok z razmerami naravnih prodišč vrača pticam njihovo
življenjsko okolje, ki so ga imele pred izgradnjo HE Formin (Hojnik, Mićić, 2007, str.
2; V sozvočju z naravo, Okoljski projekti).
Fotografija 6: Izgradnja otoka

Vir: Novinarsko središče: Fotogalerije. Dravske elektrarne Maribor
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Na osnovi že izvedenega pilotskega projekta se bo renaturacija izvajala postopoma tudi
v prihodnje. Lokacija odstranjevanja mulja bo sprotno izbrana tako, da bodo ob bodoči
renaturaciji brežin na razpolago ustrezne količine mulja ob najmanjših transportnih
razdaljah in tam, kjer je mulj najbolj moteč. Predvideva se, da bo celoten nameravan
obseg renaturacije mogoče izvesti v 10 do 20 letih. Na desnem bregu se bo saniralo
približno 1500 m asfaltnih brežin (potrebno je približno 22 000 m³ izkopanega mulja) in
na levem bregu približno 1200 m brežin (potrebno je približno 17 000 m³ mulja).
Skupaj bo tako renaturiziranih 2,7 ha površin. Investicijska vrednost za renaturacijo
celotnega odseka znaša približno 445.400,00 EUR neto. Izkušnje s pilotskim projektom
so pokazale, da se v enem letu lahko sanira približno 500 m asfaltnih brežin jezera
(Hojnik, Mićić, 2007, str. 2-9).
Premeščanje rečnega sedimenta znotraj Ptujskega jezera mora potekati postopno in ob
spremljavi z ustreznimi meritvami in analizami. Potrebno je sprotno spremljanje s
fizikalno–kemijskimi in biološkimi metodami, saj obstaja nevarnost velike porabe
kisika v območju izkopa in odlaganja mulja in nastanek anaerobnih razmer. V primeru
naglega upada koncentracije kisika ali znižanja pH pod vrednost 7 je potrebno dela
prekiniti in nadaljevati po izboljšanju razmer (Hojnik, Mićić, 2007, str. 2–9; Sanacija in
vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza, 1996, str. 31).
Pri izvajanju del pa je potrebno tudi upoštevati naravovarstvene pogoje. Terenska
gradbena dela se morajo izvajati v obdobju med 1. junijem in 1. oktobrom. S tem bo
zagotovljen mir na najpomembnejših gnezdiščih in prezimovališčih vodnih ptic
varovanega območja Natura 2000 (Hojnik, Mićić, 2007, str. 2–9).

3.4 MRTVI ROKAV OB PTUJSKEM JEZERU
Na odseku med jezom v Markovcih in izlivom v Dravo na področju Šturmovcev se
nahaja mrtvi rokav, ki služi kot usedalnik za kanalizacijske vode, ki skupaj z drenažnimi
vodami tečejo po jarku (Slika 12). Desnobrežni drenažni jarek je nastal v sedemdesetih
letih ob izgradnji HE Formin in služi za dreniranje desnega bočnega nasipa akumulacije
ter odvod zalednih in izvirskih vod dravske terase.
Mrtvi rokav leži pod jezom v Markovcih v celoti na območju občine Markovci in meri v
dolžino približno 500 m, v širino okrog 50 m, globina pa bi naj bila okrog 3 m
(Fotografija 7). Na južni strani približa delu meje Krajinskega parka Šturmovci in v
svojem najbolj JV-delu celo poseže v območje parka (Poročilo projekta: Ocena stanja
lagune ob Ptujskem jezeru kot osnova za sanacijo, 2001, str. 3-4).
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Slika 14: Mrtvi rokav ob Ptujskem jezeru (merilo 1: 2707)

Vir: Interaktivni naravovarstveni atlas – testna različica
Fotografija 7: Mrtvi rokav ob Ptujskem jezeru

Vir: Bojana Veršič, 2007
Okolica mrtvega rokava je bila v preteklosti (pred izgradnjo HE Formin) poplavno
območje Drave in je bila prepredena s številnimi dravskimi rokavi. Sedaj so na tem
območju številne divje gramoznice in okoliški prebivalci tam odlagajo komunalne
odpadke. Pred letom 1989 so v mrtvi rokav dotekale vse tehnološke in odpadne vode
TGA Kidričevo, naselja Kidričevo, dela mesta Ptuja na desnem bregu, farme bekonov v
Dražencih, last KK Ptuj in klavnice Ptuj. Po zagonu čistilne naprave se v njega izlivajo
njene delno prečiščene vode, kanalizacija naselja Kidričevo, odpadne vode iz
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industrijske cone v Kidričevem in dela mesta Ptuj na desnem bregu. Vse to je
povzročalo in še povzroča nastanek debele plasti usedlega gnijočega blata na dnu
mrtvega rokava (Poročilo projekta: Ocena stanja lagune ob Ptujskem jezeru kot osnova
za sanacijo, 2001, str. 3).
Kljub dejstvu, da leži večji del mrtvega rokava izven območja Krajinskega parka
Šturmovci, pa s svojo lego in obsežno vodno površino ter vodnim in obvodnim rastjem
predstavlja njegovo vplivno območje. Mrtvi rokav obremenjuje podtalnico in
predstavlja potencialni vir okužb za živali in ljudi. Debele plasti usedlega gnijočega
blata so vzrok močnega in neprijetnega smradu (Poročilo projekta: Ocena stanja lagune
ob Ptujskem jezeru kot osnova za sanacijo, 2001, str. 4).
Leta 2000 je podjetje Limnos izvedlo projekt »Ocena stanja lagune ob Ptujskem jezeru
kot osnova za sanacijo« mrtvega rokava. Opravili so analizo vodnih vzorcev, analizo
mulja, mikrobiološko analizo in analizo fitoplanktona.
Pri analizi vodnih vzorcev so ugotovili, da spada voda mrtvega rokava kljub obilnemu
dežju v najslabši, četrti kakovostni razred. Za boljšo oceno kvalitete vode bi morali
vodo vzorčiti večkrat letno (Poročilo projekta: Ocena stanja lagune ob Ptujskem jezeru
kot osnova za sanacijo, 2001, str. 4–10).
Pri analizi mulja so pozimi leta 2000 z izračuni ugotovili, da se količina mulja giblje
nekje od 7 978 m³ do 16 033 m³. Iz analiz merjenj višine odloženega mulja in
razporeditve njegovih mas v mrtvem rokavu, opravljenih poleti 2001, je bila količina
materiala ocenjena na okrog 21 600 m³. To naj bi znašalo okrog 4300 m³ celotne suhe
teže. Sediment vsebuje visoke koncntracije snovi organske narave (vsebnosti fosforja in
dušika so visoke), je anaeroben in močno onesnažen z mineralnimi olji. V sedimentu so
akumulirani različni kemijski elementi (prevladujejo kovine: baker, cink, kadmij, krom,
svinec …). Med drugim so bile izmerjene tudi visoke koncentracije kislinotopnega
aluminija. Izmerjene vrednosti posameznih snovi v sedimentu presegajo opozorilne pa
tudi kritične vrednosti, zato odstranitev sedimenta iz mrtvega rokava z razprostiranjem
na kmetijske površine ni možna. Mikrobiološka analiza kaže na fekalno kontaminacijo
vzorca (svež izvor fekalnega onesnaževanja in fekalno onesnaževanje starejšega
datuma). Vzorca za salmonele in šigele sta bila negativna. Za zanesljivejšo oceno
mikrobiološkega stanja bi bilo potrebno opraviti več zaporednih vzorčenj tako vode kot
sedimenta.
Analiza fitoplanktona je pokazala, da je v mrtvem rokavu malo alg, to pa je verjetno
zaradi nizkih temperatur v zimskem času (vzorci so bili odvzeti v zimskem času). V
vzorcu so bile masovno prisotne bakterije in nekaj protozojev (Poročilo projekta: Ocena
stanja lagune ob Ptujskem jezeru kot osnova za sanacijo, 2001, str. 11–14; Poročilo:
Idejne rešitve sanacije lagune ob Ptujskem jezeru, 2001, str. 8–13).
V praksi se še ni izvedla nobena sanacija samega mrtvega rokava neposredno. Območje
sodi teritorialno pod upravo Občine Markovci, prebivalci katere so trenutno najbolj
zainteresirani za čimprejšnji sanacijo. V povezavi z lokacijo (preko nje) je načrtovana
nova glavna cesta proti vzhodu (južna ptujska obvoznica–hitra cesta Ormož–Slovenska
Bistrica). Občina Markovci je tudi naročila programske zasnove Športno rekreacijskega
centra Markovci, v okviru katerega bi bila tekmovalna proga za kajak, proga za rafting,
proga za trening ter uslužnostni objekti (glej poglavje 5.2). Območje mrtvega rokava je
kot del energetskega objekta v lasti in upravljanju Dravskih elektrarn Maribor (DEM),
ki pa trenutno nimajo z lokacijo nekih dokončnih razvojnih načrtov. Prav tako ostali
družbeni partnerji: MO Ptuj, Komunala Ptuj (CČN), KK Ptuj (Farma bekonov v
Dražencih), Perutnina Ptuj, TGA Kidričevo in občina Kidričevo nimajo v povezavi z
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laguno razvojnih načrtov, zavedajo pa se svojih preteklih in deloma še sedanjih povezav
(Poročilo: Idejne rešitve sanacije lagune ob Ptujskem jezeru, 2001, str. 32-34).
Sklop aktivnih sanacijskih rešitev ponuja dve možnosti: odstranitev ali pa imobilizacija/
kontroliran razvoj organske frakcije na lokaciji sami.
Pri odstranitvi mulja se pojavi prvi vidik – če najdemo končno dispozicijo mulja, kdo je
dolžan nastale stroške pokriti. Naslednji in ključni vidik pri odstranitvi mulja je izbira
lokacije odvoza. Odstranitev na legalno odlagališče je težje rešljiva, tako zaradi
odsotnosti bližnjega odlagališča za nevarne odpadke, kamor glede na sestavo mulj sodi,
kakor tudi zaradi velikih stroškov, povezanih s transportom na večje razdalje. Druga od
realnih možnosti odstranitve mulja iz lagune je z razprostiranjem na kmetijsko
obdelovalne in druge površine. Vendar so nekatere izmerjene vrednosti kovin blizu ali
so enake mejnim vrednostim, zato je razprostiranje sedimenta na kmetijsko obdelovalne
(kakor tudi na druge površine), nesprejemljiva rešitev.
Morda je realno iskati rešitev v smeri ohranitve mulja na lokaciji sami. Možni sta dve
varianti:
• postrganje ter odložitev mulja v robne jarke, ki so izolirani od okolice ali
• postopna izsušitev ter zasutje depresije z internim materialom ter ustreznimi
zaključnimi plastmi ter končno renaturacijo (Poročilo: Idejne rešitve sanacije lagune
ob Ptujskem jezeru, 2001, str. 37-48).
Poleg same sanacije mrtvega rokava bo potrebno čim prej začeti izboljševati kvaliteto
vode v desnobrežnem kanalu. Ker je območje po več kriterijih ogroženo ter občutljivo,
bodo morali v skladu z merodajnimi odloki fizično realizirati ne le izgraditev
kanalizacije, temveč tudi postavitev / sanacijo čistilnih sistemov za komunalne odpadne
vode, kateri bodo poleg druge stopnje čiščenja (biološko čiščenje), vključevali tudi
tretjo stopnjo čiščenja (denitrifikacija, defosfatizacija). (Poročilo: Idejne rešitve sanacije
lagune ob Ptujskem jezeru, 2001, str. 37-48).

3.5 VPLIV NA RASTLINSKI SVET OZ. LOKO
Loka je geomorfološko korito reke, ki jo je ustvarila rečna dinamika. Je poplavno
območje vzdolž reke in potokov. Sega od ježe do ježe. Reka tu prestavlja svojo strugo,
premešča prodišča, ustvarja in ruši erozijske stene in zajede ter se umirja v zeliščnem
pasu, ki prehaja v poplavni gozd. Loka je danes eden najbolj ogroženih ekosistemov,
kar jih poznamo v srednji Evropi. Življenjski ritem loke krojita povodenj in suša.
(Sovinc, 1995, str. 47; Štumberger, 1993, str. 6).
Za poplavni gozd je značilna prepletenost z mrtvimi rečnimi rokavi. Občasne visoke
vode in visok nivo gladine talne vode napaja značilno drevesno združbo. Poplavni gozd
prehaja v pas travniške loke z redkejšim drevjem, grmovjem in travniškimi livadami, ki
jih bogatijo značilne obdravske studenčnice (Sovinc, 1995, str. 47).
Kljub temu da je loka poplavni gozd oz. gozd z najkrajšo življenjsko dobo, je
najstabilnejši ekosistem ob reki (Štumberger, 1993, str. 6–8).
Loka je sposobna proizvajati okoli stokrat več energije kot najintenzivnejše polje.
Dravski rokavi z loko so naravni zadrževalniki, ki skrbijo za počasno odtekanje vode in
opravljajo pomembno funkcijo med poplavami. Intenzivni biološki procesi v reki ob
povodnji skupaj z organskimi in anorganskimi snovmi loko »pognojijo«. S pronicanjem
mehansko in biološko tako očiščene vode se polnijo zaloge pitne podtalnice
(Štumberger, 1993, str. 15–16).
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Dravska loka je nastala ob koncu zadnje ledene dobe. Razvoj le-teh ni ostal nemoten.
Človek je vedno posegal v naravni tok. Krčil je loko, da bi pridobil kmetijske površine,
sekal les, poskušal z nasipi in pregradami ustaviti rečno erozijo. Vse do časa po 2.
svetovni vojni je človek holocensko naplavino med markovsko in videmsko ježo
uporabljal sonaravno: s številnimi mlini na Dravi in studenčnicah, s samozadostno
sečnjo lesa, lovom in ribolovom, košnjo v loki, pletarstvom, izkoriščanjem proda in
peska, iskanjem zlata in splavarjenjem (Štumberger, 1993, str. 10-12).
Po postavitvi hidroelektrarne v Forminu in pripadajočega ji Ptujskega jezera se je zadnja
nedotaknjena dravska loka med Ptujem in Ormožem pričela sušiti in krčiti. Rečno žilje
je presahnilo. Veliki deli rečnih korit so ostali suhi in reka se je spremenila v potok.
Med Mariborom in Ptujem je zaradi pretirane sečnje in melioracij izginilo okrog 90 %
loke. Med Ptujem in Ormožem pa je izginilo več kot 60 % loke. Od nekdanjega
poplavnega gozda je v prvotni funkciji ostalo le nekaj hektarjev loke (Štumberger, 1993,
str. 10-15).
Uničevanje lok ne povzroča samo gradnja hidroelektrarn oz. zajezitev vodnega toka,
ampak tudi: koriščenje gramoza, regulacija rek, prestavljanje »vodoobramnih« nasipov
in pregrad, zasaditev monotonih topolovih nasadov, pretirana sečnja ter krčenje loke s
kmetijsko politiko koruznih njiv brez meja (Štumberger, 1993, str. 9–10).
3.5.1 ŠTURMOVCI
Ob sotočju Drave in Dravinje leži 215 ha obsegajoč biološko zanimiv krajinski park
Šturmovec (Slika 13). Šturmovec je dravska loka, ki jo z južne strani omejuje haloški
rob, s severne pa Ptujsko jezero. Na vzhodu in zahodu ležita Ptujsko in Dravsko polje.
Območje parka je skupaj z reko Dravo med Mariborom in Zavrčem v seznamu
evropsko ornitološko pomembnih območij (Important Bird Areas in Europe) (Gramc,
2007, str. 7; Lenarćić, 1995, str. 113; Štumberger, 1993, str. 5). Ime Šturmovci ali
Šturmovec, kot ga imenujejo nekateri domačini, kaže na njegovo nestanovitnost. Izvira
iz nekdanjega nemškega ledinskega imena »Sturmau« (der Sturm – vihar, die Aue –
loka).
Šturmovec je od leta 1979 (po postavitvi hidroelektrarne v Forminu) z odlokom občine
Ptuj zavarovan kot krajinski park. Oblast je to storila z namenom zaščite pestrega
rastlinskega in živalskega sveta južno od Ptujskega jezera (Gramc, 2007, str. 7).
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Slika 15: Krajinski park Šturmovec (merilo 1: 33264)

Vir: Interaktivni naravovarstveni atlas – testna različica
Legenda:
KRAJINSKI PARK ŠTURMOVEC
Šturmovce si lahko predstavljamo kot zbirališče živalskih in rastlinskih vrst, ki so zaradi
civilizacije postale ogrožene in prezrte. Mnoge vrste ptic, rastlin in kačjih pastirjev, ki
so na Rdečem seznamu redkih in ogroženih vrst, so tod našle pribežališče (Štumberger,
1993, str. 4).
Zaradi izgradnje HE Formin je Krajevni park Šturmovci močno prizadet, saj so hudo
moteni procesi rečne dinamike. 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. Periodične poplave, ki so bile pred
izgradnjo bistvo tega območja, so odtlej le še izjemen pojav (Gramc, 2007, str. 20).
Po opravljenih hidromelioracijah je padel zadnji sestoj hrastove loke nad Zgornjimi
Šturmovci. Sredi osemdesetih so v okolici nastale prve njive, prve travnike pa so začeli
gnojiti ob koncu osemdesetih let. V začetku devetdesetih je bilo opazno drastično
propadanje poplavnih gozdov zaradi padca podtalnice in izostanka poplav. Konec
devetdesetih so začeli domačini opuščati steljarjenje in ekstenzivno košnjo, delež njiv
pa se je povečal. Od nekdanje »originalne« loke je ostalo le nekaj hektarjev.
Poznavalska mnenja naročajo takojšnjo renaturacijo, drugače bo dravska loka v celoti
izgubljena (Gramc, 2007, str. 20; Poročilo: idejne rešitve sanacije lagune ob Ptujskem
jezeru, 2001, str. 9; Štumberger, 1993, str. 10-15).
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3.5.1.1 Šturmovec – rastlinski in živalski svet
Ptujsko in Dravsko polje so v preteklosti pokrivali širni gozdovi, ki jih je napajala in
poplavljala neukročena reka Drava. To so bili poplavni gozdovi s hrastom dobom.
Danes je podoba precej drugačna, saj so območja, ki še niso podlegla kmetijskim
strojem, redka. 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.
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 (Gramc, 2007, str. 35).
V Šturmovcu lahko na majhnem prostoru srečamo ogromno rastlinskih vrst.
Zabeleženih je skoraj 500 vrst rastlin. Med vodnimi in obvodnimi rastlinami so tukaj
ugodni pogoji za dristavce, klasaste rmance, vodopivke, ločki, vodne zlatice, račje zeli,
šaše, ježke, močvirske jetičnike, trstičevje, močvirsko peruniko, kalužnice, vodno krešo
in mnoge druge. Za redko vrsto v Sloveniji veljata lasasti dristavec (Potamogeton
trichoides) in vodopivka (Zannichellia palustris). Redka obvodna rastlina, ki raste na
sotočju Drave in Dravinje, je enostavni ježek (Sparganium simplex). Od grmovnih in
drevesnih vrst prevladujejo vrbe, topoli, jelša, gaber, jesen, dob, robinja, čremsa,
navadna krhlika … Negnojeni travniki v Šturmovcih so edino znano nahajališče
kosmatega škrbotca (Rhinanthus alectrophus) v subpanonskem delu Slovenije. Prodnata
podlaga ob strugi Drave omogoča uspevanje redkemu poljskemu črnilcu (Melampyrum
arvense) in navadnemu ričku (Camelina sativa), za katerega že Mala flora Slovenije
1984 domneva, da ga v Sloveniji ni več (Gramc, 2007, str. 36–37; Sanacija in
vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza, 1996, str. 16; Štumberger, 1993, str. 17–20) …
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 (Fotografija 8). Po vsej verjetnosti so se razvili iz
ekstenzivnega pašništva, ko so okoli dreves pričeli kositi travne površine za steljo. 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 spreminjanje travnikov v njivske površine.
(Gramc, 2007, str. 37).
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Fotografija 8 : »Gozdni travniki« v Šturmovcu

Vir: Bojana Veršič, 2007
Od živali v Šturmovcih so posebej dobro poznane in raziskane ptice. V letih 1978–1992
je bilo na območju Šturmovcev in Ptujskega jezera ugotovljenih 234 vrst ptic. Danes na
tem območju gnezdi približno 87 vrst ptic, druge vrste ptic pa so izjemni gostje ali pa se
redno pojavljajo na preletu ali prezimovanju (Gramc, 2007, str. 35).
V Šturmovcih je pomembna velika gnezditvena gostota nekaterih sicer ogroženih
gnezdilcev, kot so: rjavi srakoper (Lanius collurio), divja grlica (Streptopelia turtur),
kobilar (Oriolus oriolus), cipe (Anthus trivialis), mali martinec (Actitis hypoleucos),
mali deževnik (Charadrius dubius), smrdokavra (Upupa epops) (Fotografija 9), pisana
penica (Sylvia nissoria), rečni kobiličar (Locusrella fluviatilis) (Štumberger, 1993, str.
28).

Fotografija 9: Smrdokavra

Vir: Osrednja in območne enote: Krajinski park Šturmovci (Foto: DOPPS)
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3.6 VPLIV IZGRADNJE HE FORMIN NA ŽIVLASKI SVET
Po izgradnji HE Formin se številne rastlinske in živalske vrste niso bile sposobne
prilagoditi hitrim spremembam. Zmanjšani pretok ne spremeni samo konfiguracije
struge in hidrodinamike, ampak tudi spremembe pri življenjskih združbah. Hitrost vode
v jezerski kotanji se je zmanjšala, kar pomeni daljši zadrževalni čas in s tem tudi
razmnoževanje planktonskih organizmov (Galun, 2002, str. 35–38).
3.6.1 PTIČI
Po uravnavi stare Drave so navzdol od markovskega jezu izginila prodišča in travišča.
Zaradi tega se je zmanjšala številčnost in pestrost vodnih ptic. Na močvirsko
ornitologijo je slabo vplival padec podtalnice, zaradi katere so presahnili dravski rokavi.
Danes na območju Šturmovcev in Ptujskega jezera zaradi človekovega vpliva ne gnezdi
več 9 zanimivih vrst: siva čaplja (Ardea cinerea), kvakač (Nycticorax nycticorax), mala
bobnarica (Ixobrychus minutus), prlivka (Burhinus oedicnemus), mala čigra (Sterna
albifrons), rumena pastirica (Motacilla flava), breguljka (Riparia riparia), črnočeli
srakoper (Lanius minor), rjavoglavi srakoper (L. senator) in rdeči kalin (Carpodacus
erythrinus) (Štumberger, 1993, str. 28).
3.6.2 IHTIOFAVNA OZ. RIBE
Sprememba, ki jo povzroči izgradnja hidroelektrarne oz. pripadajoča akumulacija vode,
ni samo na majhnem predelu vodotoka, kjer stoji pregrada, ampak je značilna za
kilometre vodnega toka nad in pod pregrado do neznanih razsežnosti. Spremenijo se
lastnosti ekosistema, s tem pa tudi razmere za življenje rib, ki v reki živijo. Vse
fizikalne in kemične spremembe (sprememba temperaturnega režima vode, pretokov,
motnosti, sedimentacije …) prizadenejo nekatere vrste rib bolj, druge manj.
Vplivi visokih rečnih pregrad na rečno ihtiofavno se pojavijo takoj po izgradnji oz. po
pričetku obratovanja ali pa z zakasnitvijo bodisi po letu, dveh ali pa še kasneje po več
letih in so vedno negativni. Najočitnejše posledice, ki se pojavijo, so:
• prekinitev vseh ribjih migracij po rečnem toku navzgor in navzdol (takojšen vpliv
po izgradnji);
• sprememba pretočnega rečnega habitata v jezerskega (jezera nikakor niso primerni
habitat za rečne ribje vrste, ki potrebujejo tekočo vodo);
• po izgradnji se pri nekaterih vrstah rib populacija takoj zmanjša ali celo izgine;
• lahko pa odrasle ribe nekaj časa ostanejo v akumulaciji, vendar postopoma izginejo,
ker nimajo na razpolago drstišč, kajti ta so fizično uničena ali potopljena;
• v novem ekosistemu nastopi pomanjkanje hrane;
• spremenjena je interakcija med novonaseljenimi vrstami organizmov, predvsem
ribami, ki jim pogoji po ojezeritvi bolj ustrezajo kot že naseljenim vrstam, in zato
postanejo njihove populacije številčnejše;
• smrtnost pri mladičih je zaradi prehoda preko turbin zelo visoka;
• večja je izpostavljenost mladičev oz. zaroda plenilcem (če se prehod skozi turbine
srečno konča, padajo zarod in mladice v globoke vode pod pregrado, kjer se
zadržujejo plenilci in take dezorientirane ribe so jim vsekakor lahek plen);
• pri mladičih oz. zarodu je večja možnost obolevanja;
• potovanje mladičev in zaroda prek jezu je počasnejše kot neposredno s tokom;
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•
•

pojav termalne stratifikacije (zgornje plasti vode so za ribe pretople, v spodnjih
plasteh pa je pomanjkanje kisika);
v akumulacijah se nabirajo polutanti, ki lahko postanejo za ribe strupeni, predvsem
pa za zarod in mladice (Povž, 1991, str. 103–104).

Do sedaj niso bile narejene raziskave o spremembi ihtiofavne izključno v reki Dravi na
odseku, kjer je danes Ptujsko jezero oz. v Ptujskem jezeru, zato ne moremo govoriti o
spremembi ribjih vrst v Ptujskem jezeru. So pa na voljo podatki o spremembi ribjih vrst
v reki Dravi v Sloveniji. V preteklosti, pred izgradnjo prve hidroelektrarne na reki
Dravi, je bila ihtiofavna reke Drave bistveno drugačna, kot je danes. To je bila izrazito
salmonidna oz. salmonidno – ciprinidna reka, kjer so bile postrvi, sulci in lipan
normalno prisotne ribje vrste. Danes salmonidnih vrst skorajda ni več. Danes je Drava
na ozemlju Slovenije izrazito ciprinidna voda, v kateri prevladujejo ribe iz pasu ploščič,
med salmonidi je pogostejša le šarenka Salmo gairdneri, katere stalež je skoraj v celoti
odvisen od ribičev. Ulov lipana in postrvi je že redkost, prav tako ulov sulca. Nekdaj so
v Dravi živele ribe iz družine jesetrovk (Acipenseridae), vendar so po izgradnji
hidroelektrarn te ribe popolnoma izginile.
Po izgradnji akumulacije je postalo stanje ihtiofavne v porečju Drave zaskrbljujoče in to
vprašanje ostaja še danes zelo pereče. Rečni tokovi in kvaliteta vode so se zelo
spremenili. Spremenil se je tako vrstni sestav rib kot tudi velikost njihovih populacij.
V zadnjih desetletjih je čutiti močno upadanje platnic (Puzilus pigus vigro), menka
(Lota lota), jeza (Leuciscus idus), ogrice (Vimba vimba nasus), podusti (Chondrostoma
nasus), ščuke (Esox lucius) in bolen (Aspius aspius). Omeniti je treba, da v porečju
Drave upada tudi populacija rakov deseteronožcev iz družine Astacidae (Povž, 1992,
str. 30–33).
3.6.3 BIOAKUMULACIJA KOVIN
Organizmi sprejemajo in akumulirajo snovi iz okolja, v katerem se nahajajo.
Bioakumulacija je lastnost organizma, da s hrano, vodo ali iz zraka pridobljene snovi
kopiči v svojih organih v mnogo večji koncentraciji, kot so razširjeni v njegovem
okolju. Meso rib, katere so se prilagodile na nove življenjske pogoje v jezeru, vsebuje
povišane koncentracije kovin, predvsem svinca in kadmija. Bioakumulacija kovin
povzroči različne reakcije in začetek bolezni. V naslednjih preglednicah (Preglednica 7,
8 in 9) so podane vrednosti za bioakumulacijo bakra, cinka in svinca v ribjih
organizmih. Za primerjavo je podanih pet odvzemnih mest: Dravograd za zajezitvijo,
Fala, Mariborski otok, Ptujsko jezero in Središče ob Dravi (Galun, 2002, str. 38).
Preglednica 7: Bioakumulacija bakra v ribah
ODVZEMNO
REČNI SEDIMENT
MESTO
MG CU/KG
Dravograd pod
30
zajezitvijo
Fala
19
Mariborski otok
16
Ptujsko jezero
7,1
Središče ob Dravi
6,7
Vir: Tanja Galun, 2002, str. 38
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BIOAKUMULACIJSKI
FAKTOR ZA RIBE
0,0014
0,007
0,031
0,113
0,003

Preglednica 8: Bioakumulacija cinka v ribah
ODVZEMNO
REČNI SEDIMENT
MESTO
MG ZN/KG
Dravograd pod
2370
zajezitvijo
Fala
970
Mariborski otok
390
Ptujsko jezero
380
Središče ob Dravi
460
Vir: Tanja Galun, 2002, str. 39
Preglednica 9: Bioakumulacija svinca v ribah
ODVZEMNO
REČNI SEDIMENT
MESTO
MG PB/KG
Dravograd pod
141
zajezitvijo
Fala
130
Mariborski otok
52
Ptujsko jezero
37
Središče ob Dravi
80
Vir: Tanja Galun, 2002, str. 39

BIOAKUMULACIJSKI
FAKTOR ZA RIBE
0,003
0,002
0,030
0,042
0,016

BIOAKUMULACIJSKI
FAKTOR ZA RIBE
0,001
0,001
0,003
0,015
0,001

Kljub visoki koncentraciji kovin v rečnem sedimentu je stopnja bioakumulacije v
mišičnem tkivu rib majhna, vendar stalna. Odvisna je od vrste rib in njihovega
življenjskega okolja. Vrednost bakra, cinka in svinca v rečnem sedimentu se s tokom
Drave zmanjšuje, medtem ko se vsebnost bakra in cinka v mišičnem tkivu rib s tokom
veča. Največ bakra in cinka akumulirajo ribe v Ptujskem jezeru. Bioakumulacija svinca
v mišičnem tkivu rib je majhna, kljub temu da ga je v sedimentu veliko. Preiskovane
ribe so bile glede na izmerjene koncentracije svinca in kadmija primerne za prehrano.
Potrebno pa je upoštevati, da je bil vzorec rib majhen in rezultatov ne smemo
posploševati. Stalna prisotnost težkih kovin v ribjem mesu lahko vpliva na
prehranjevalne verige. Lahko škodi tudi ljudem, ki se prehranjujejo z ribami iz Drave
(Galun, 2002, str. 39-40).

3.7
VPLIV
IZGRADNJE
PTUJSKEGA
MIKROKLIMO, KMETIJSTVO IN PLOVBO

JEZERA

NA

3.7.1 MIKROKLIMA
Obsežno vodno telo Ptujskega jezera vpliva na mikroklimatske značilnosti
obravnavanega območja. Poletne temperature so za kakšno stopinjo nižje in zimske za
stopinjo višje v primerjavi z okolico (Okoljsko poročilo za Odlok o določitvi plovbnega
režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru, 2006, str. 40).
3.7.2 KMETIJSTVO
Vodne akumulacije se širijo na račun dolin, te pa so navadno med najugodnejšimi deli
pokrajin za kmetijstvo, naselja in prometne poti. Večji poseg v okolje imajo elektrarne
kanalskega tipa. Ob izgradnji HE Formin je bilo zaradi 8,5 km dovodnega in 8,1 km
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odvodnega kanala ter strojnice in jezu odkupljenih 260 ha obdelovalnih površin
(Kreslin, 2003, str. 34; Mravljak, 1999, str. 17; Plut, 2000, str. 106).
3.7.3 PLOVBA IN SPLAVARSTVO
V preteklosti, pred izgradnjo niza HE, je bila Drava pod Mariborom reka plavajočih
mlinov. Bila je plovna reka, ki je omogočala poceni prevoz lesa iz Slovenije vse do
Vojvodine. Danes je Drava s številnimi jezovi energetsko ukročena (Lenarčič, 1995, str.
113).
Okoli leta 1970 je z Drave izginil zadnji plavajoči mlin pri Markovcih in 19. avgusta
1977 je zadnjič odpeljal s šturmovskega otoka v Markovce brod na reki (Slika 14)
(Naravoslovna učna pot Šturmovec; Štumberger, 1993, str. 12–15).
Slika 16: Brod na reki Dravi

Vir: Naravoslovna učna pot Šturmovec
Plovba po Dravi ima začetke že v rimski dobi. Rečni promet je imel pomembno vlogo v
mestu Poetoviu, Ptuju, kjer sta bila pomembno cestno križišče in postojanka rimsko–
panonske flote. Splavarstvo na Dravi se prvič omenja leta 1280. Do največjega razmaha
le-tega je prišlo v 19. in 20. stoletju. Drava je bila do II. svetovne vojne
najpomembnejša pot za prevoz in prodajo lesa. Ptuj je bil posebno pomemben kot
mesto, od koder se je po Dravi trgovalo na daljše razdalje (Kanop, 2000, str. 155–157).
Tehnično bolj izpopolnjena plovila so bile šajke, s katerimi so do konca 19. stoletja
prevažali les in drugo blago. Šajke so bila solidarno grajena plovila, dolga do 14 m in do
6 m široka. Upravljalo jih je šest splavarjev na relaciji največ od Vuzenice do današnje
Vojvodine. Prvotno pa so šajke uporabljali v vojaške namene (predvsem v bojih s
Turki). Na prenehanje voženj s šajkami je vplivalo odprtje železnice od Maribora do
Celovca preko Beljaka, ki se je priključila tirolski železnici. Tako so šajke po letu 1888
le redko uporabljali, po 1. svetovni vojni pa sploh ne več. (Kanop, 2000, str. 157–165).
Splavarstvo se je ohranilo vse do 2. svetovne vojne. Še leta 1934 je pripeljalo v Maribor
in Ptuj letno do 2000 splavov. Predvsem zaradi izgradnje verige hidroelektrarn je po 2.
svetovni vojni v štajerskem delu promet po Dravi zamrl (Kanop, 2000, str. 164–165).
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4 POZITIVNE POSLEDICE IZGRADNJE PTUJSKEGA
JEZERA
Poleg že omenjenih negativnih posledic je imela izgradnja HE Formin in njej
pripadajočega Ptujskega jezera tudi pozitivne posledice. Te so:
• pridobivanje električne energije,
• možnost namakanja,
• varovanje pred poplavami,
• razvoj ribogojstva in športnega ribolova,
• nastanek novega habitata in možnost gnezdenja ptic na umetnih otočkih,
• možnost plovbe po jezeru,
• elektrarna je tudi neke vrste vodni filter in čistilec naplavljenih odpadkov,
• izgradnja HE Formin je imela velik vpliv na izgradnjo dodatne infrastrukture.

4.1 PRIDOBIVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
Skokovit gospodarski razvoj v bivši Jugoslaviji po letu 1945 je povzročil, da so se
povečale potrebe po električni energiji. Posledično se je pospešila gradnja
hidroelektrarn v Sloveniji. Zgradili so jih na lokacijah z ugodnimi naravnogeografskimi
značilnostmi (Mravljak, 1999, str. 12).
Hidroelektrarne uvrščamo med naprave, ki izkoriščajo potencialno energijo vode za
proizvodnjo električne energije oz. izkoriščajo obnovljiv vir energije. Hidroelektrarne
so postroji, v katerih se potencialna energija vode pretvarja v električno energijo.
Akumulacijske hidroelektrarne so opremljene z zbiralniki. Te tvorijo umetna jezera, ki
nastanejo z zajezitvijo reke (Kreslin, 2003, str. 13-21).
Hidroelektrarne in vodne akumulacije ob njih so velikega pomena za slovensko
gospodarstvo, saj proizvajajo pomemben delež električne energije. V skupni proizvodnji
električne energije znaša njihov delež 33 %. Glede na potenciale bi lahko bil delež
proizvedene energije višji (46–63 %) (Mravljak, 1999, str. 13). Zaradi strmca in
ugodnega povprečnega pretoka prispevajo dravske hidroelektrarne štiri petine vse
proizvedene vodne energije v Sloveniji (Lenarčič, 1995, str. 113).

4.1.1 DRAVSKE HIDROELEKTRARNE V SLOVENIJI
Dravske elektrarne so ustvarile sistem jezer. Med večjimi je tudi Ptujsko jezero
(Mravljak, 1999, str. 16). Drava je edini vodotok v Sloveniji, ki je 100 % izkoriščen za
proizvodnjo električne energije. Na tej reki je bila prva hidroelektrarna zgrajena v letu
1918 (Zadnik, 1995, str. 46). Na slovenskem delu reke Drave je bilo v času od 1918 do
1978 zgrajeno osem vodnih elektrarn (Preglednica 10, Slika 15). V zgornjem delu reke
je bilo zgrajenih pet elektrarn »turbinsko stebrnega tipa«. Tak tip je bil uporabljen
predvsem zaradi oblike rečnega korita in nižjih investicijskih stroškov. Ob daljinskem
vodenju objektov iz Maribora dela vseh 27 agregatov na Dravi enotno s skupno močjo
533 MW in srednjo letno proizvodnjo 2700 GWh. V času velikih pretokov dela dravska
veriga pretočno, v času nizkih pretokov pa s pretočno akumulacijo (Mravljak, 1999, str.
16-17; Zadnik, 1995, str. 47).
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Preglednica 10: HE na reki Dravi
REKA
NO.
PREGRADA
(ELEKTRARNA)
1
2
3
4
5
6

DRAVOGRAD
VUZENICA
VUHRED
OŽBALT
FALA

7
8
9
10

ZLATOLIČJE
JEZ MARKOVCI
FORMIN
JEZ MELJE

MARIBORSKI
OTOK

VIŠINA
(M)

TIP

LETO
IZGRADNJE

Drava
Drava
Drava
Drava
Drava
Drava

20,50
28,80
31,60
32,60
31,90
31,40

C
C
C
C
C
C

1942
1952
1956
1960
1918
1948

MOČ
PI
(MW)
21,00
45,00
60,00
60,00
58,80
51,00

Drava
Drava
Drava
Drava

53,50
19,50
49,00
17,50

C/E
C/E
C/E
C/E

1968
1977
1977
1968

133,00
112,00
-

LEGENDA: C – betonska težnostna pregrada
C/E – nasuta pregrada
Vir: Branko Zadnik, 1995, str. 47
Slika 17: Veriga elektrarn na reki Dravi

Vir: Branko Zadnik, 1995, str. 48
Od Maribora do hrvaške meje so razmere za gradnjo velikih rečnih elektrarn neugodne
(aluvialna prodna naplavina), tako so se morali odločiti za gradnjo kanalskih oz.
derivacijskih elektrarn (Slika 16) (Lenarčič, 1995, str. 113; Mravljak, 1999, str. 17).
Kanalske elektrarne imajo značilnost, da dosežejo koncentracijo padca s pomočjo jezu
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in krajše ali daljše derivacije. Derivacija je praviloma kanal. Ugodna mesta za gradnjo
so prodne, skoraj vodoravne terase na bregu zavitega vodotoka (Kreslin, 2003, str. 24).
Slika 18: Kanalska nizkotlačna elektrarna

Vir: Kreslin, 2003, str. 24
4.1.2 HE FORMIN
Hidroelektrarna Formin (Fotografija 10) je elektrarna »rečnokanalskega tipa«, ki vodo
odvaja po umetnem kanalu, v stari strugi pa ostaja le pretočni biološki minimum (10
m³/s) (Kreslin, 2003, str. 32; Lenarčič, 1995, str. 113; Sovinc, 1995, str. 45). Gradnja
elektrarne je potekala z investicijskim naslovom Srednja Drava 2 (SD 2) in se je pričela
s pripravljalnimi deli leta 1972 (Šmon, 2000, str. 407–408). Z izgradnjo elektrarne
Formin je bila zaključena gradnja elektrarn na reki Dravi v Sloveniji. Dograjena je bila
leta 1978 (Kreslin, 2003, str. 32; Mravljak, 1999, str. 17; Sovinc, 1995, str. 45). Pred
izgradnjo derivacijskih elektrarn v nižinskem svetu med Mariborom in mejo s Hrvaško
so bile opravljene temeljite raziskave. Študijsko so bile obdelane najrazličnejše
variantne rešitve. Med temi variantami je bila tudi ideja o izgradnji več manjših
elektrarn, vendar so ekonomsko-tehnične študijske raziskave pokazale, da so cenejši
večji objekti kakor manjši, četudi so tehnično zahtevnejši (Šmon, 2000, str. 407–408).
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Fotografija 10: HE Formin

Vir: Novinarsko središče: Fotogalerije. Dravske elektrarne Maribor
Z zajezitvijo reke Drave z jezom v Markovcih je nastalo 7 km dolgo Ptujsko jezero s
površino 3,46 km². Vsebuje 22 milijona m³ vode, od katere se lahko 4,5 milijona m³
izkoristi za proizvodnjo električne energije (Elektrarne in proizvodnja, HE Formin: Z
največjim slovenskim akumulacijskim jezerom). Pred jezom v Markovcih se voda reke
Drave prelije v 8,5 km dolg dovodni kanal HE Formin. Dovodni kanal je na levi strani
jezu in je trapezne oblike, delno vkopan, večinoma pa v nasipu. Vgrajenih je sedem
odvzemov vode za namakanje Ptujskega polja. Za HE Formin se nato voda po 8,1 km
dolgem odvodnem kanalu pri Ormožu vrača v strugo Drave. Odvodni kanal je trapezne
oblike in globoko vkopan v teren (Kreslin, 2003, str. 32; Lenarčič, 1995, str. 113;
Mravljak, 1999, str. 17; Sovinc, 1995, str. 45).
Jez v Markovcih (Fotografija 11) ima poleg gradbenega dela še šest pretočnih polj,
vsako široko 17 m. Je prehoden ter rabi tudi prebivalcem sosednjih vasi kot most prek
Drave (Šmon, 2000, str. 413). Bočni nasipi so z vodne strani zaradi preprečevanja
precejanja skozi nasip po vsej višini brežine (v območju nihanja gladin) zatesnjeni z 10
cm debelo asfaltno oblogo. Nasipi so grajeni iz gramoznega materiala. Na vodni strani
je nasut t.i. meljni tepih (sestavljen iz lokalnega, peščeno meljastega materiala) v
debelini 60 cm, ki poteka vzporedno z nasipom in sega do 50 m v jezero (Okoljsko
poročilo za Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru, 2006,
str. 80).
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Fotografija 11: Jez v Markovcih HE Formin

Vir: Novinarsko središče: Fotogalerije. Dravske elektrarne Maribor
Pred gradnjo elektrarne so arheologi temeljito opravili svoje delo. Ozemlje, po katerem
poteka dovodni kanal in strojnica, je znano po starih rimskih zgradbah in nekdanji
rimski cesti. Arheologi so izkopali približno 250 grobov. V času gradnje je pri
zemeljskih delih od 1975 do 1976 delovalo za približno 58000 kW moči raznih
gradbenih strojev. Delalo je 900 delavcev. Izkopano je bilo preko 12 000 000 m³
zemljin. V nasipe je bilo treba vgraditi 5 000 000 m³ zemljin. Položeno je bilo 711 000
m² asfaltne obloge debeline 10 cm. Betonsko železo, vgrajeno v strojnico in jez, tehta
5590 ton (Šmon, 2000, str. 415–416).
Ptujsko jezero je energetski objekt, katerega osnovni namen in funkcija je akumuliranje
vode za pridobivanje električne energije. Elektrarna Formin od leta 1978 obratuje z
močjo 116 MW in srednjo letno proizvodnjo 548 milijonov kWh električne energije
(Elektrarne in proizvodnja, HE Formin: Z največjim slovenskim akumulacijskim
jezerom; Močnik, 1992, str. 91).

4.2 ELEKTARNA KOT VODNI
NAPLAVLJENIH ODPADKOV

FILTER

IN

ČISTILEC

Vodne elektrarne so objekti, ki med obratovanjem svojega okolja ne onesnažujejo. Celo
nasprotno lahko elektrarne delujejo kot vodni filtri in čistilci naplavljenih odpadkov. Ob
visokih vodah se količina naplavin, ki se ustavijo na rešetkah elektrarn zelo poveča.
Največ naplavin odstranijo na zadnjih dveh elektrarnah, v Zlatoličju in Forminu. V letu
2000 so na rešetkah elektrarne Formin odstranili 1 100 m³ naplavin. Večino naplavin
predstavljajo kosi lesa, veliko pa je tudi plastike in stekla. Lesne naplavine zbirajo na
posebni deponiji, kasneje pa se po posebnem postopku predelajo v humus.
Hidroelektrarne tudi delno prispevajo k izboljšavi kvalitete vode, saj se voda, ko teče
preko lopatic turbin, obogati s kisikom (Tomšič, Čuš, 2001, str. 51).
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4.3 NAMAKANJE
Ravninska območja ob Dravi in njenih pritokih (Dravsko in Ptujsko polje) so med
najpomembnejšimi kmetijskimi pridelovalnimi območji v Sloveniji. Glede na naravne
danosti je ta prostor zelo ugoden za intenzivno kmetijstvo, zlasti poljedelsko pridelavo.
Potencialne pridelovalne zmogljivosti tega kmetijskega prostora za pridelavo živeža iz
različnih vzrokov niso dovolj izkoriščene. Eden od omejitvenih faktorjev za večjo
intenzivnost kmetijske pridelave je pomanjkanje vode oz. padavin. V sušnih obdobjih
lahko poljščine v vegetacijski dobi utrpijo veliko škodo. Voda iz Ptujskega jezera je
glede na kriterije za kakovost vode za namakanje ustrezna. Danes se koristijo vode iz
Ptujskega jezera za namakanje 50 ha kmetijskih površin (Mikluš, 1992, str. 123,
Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza, 1996, str. 26).
Edinstven vodni vir za namakanje v okolici akumulacijskega jezera Ptuj je dovodni
kanal za HE Formin. Zgrajen je v vodotesnem nasipu in gladina vode v kanalu je višja
od nivoja zemljišč, tako da je možno gravitacijsko namakanje površin v neposredni
bližini. Že pri izgradnji kanala je bilo za potrebe kmetijstva (za namakanje) rezerviranih
5 m³/s vode (Mikluš, 1992, str. 123–124). Z odvzemanjem vode iz energetskih kanalov
(predvsem dovodnih) ni ogrožen biološki minimum, lahko pa je manjša proizvodnja
električne energije (Juvan, 1992, str. 131).
Odvzem vode je možen tudi iz stare struge Drave, vendar je pri tem potrebno zagotoviti
preko jezov tolikšen pretok, da bo kljub namakanju zagotovljen biološki minimum v
strugi Drave, ki znaša poleti 10 m³/s (Juvan, 1992, str. 131).
Skupna značilnost vseh omenjenih vodnih virov je to, da imajo zaradi nivalnega
hidrološkega karakterja Drave dovolj vode tudi v najbolj sušnih poletnih mesecih, torej
takrat, ko je potreba po namakanju največja (Mikluš, 1992, str. 123–126).
Kljub temu da bi lahko namakanje omililo nihanja v pridelkih, omogočilo večjo
stabilnost kmetijske pridelave in zvečanje hektarskih pridelkov ter količino pridelkov, je
bila omenjena možnost namakanja na Dravskem in Ptujskem polju do sedaj relativno
malo izkoriščena (Mikluš, 1992, str. 123–126).

4.4 VAROVANJE PRED POPLAVAMI
Akumulacijske pregrade so se izkazale kot učinkovit ukrep za zmanjšanje tveganja
nastopa poplavnih voda katastrofalnih posledic (Kreslin, 2003, str. 26).
Gradnja akumulacije za HE Formin je rešila enega velikih problemov – odpravila je
poplave mesta Ptuj in širše okolice. Ptujsko jezero je retenzijsko jezero visokega vala. S
tem je dolvodnemu svetu zagotovljena visoka stopnja varnosti pred poplavami
(Ignjatovič, 1993, str. 105; Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza, 1996, str.
26). Na območju hidroelektrarne Formin je trajno varovano pred poplavami 2200 ha
zemljišč (Šmon, 2000, str. 421).
Če akumulacijsko jezero in kanal ob visokih vodah ne moreta zadržati vse vode, odprejo
zapornice akumulacijskega jezera in poveča se pretok v stari strugi. Tako lahko tudi po
izgradnji HE Formin pride do poplav, s tem da je ta pojav manj pogost kot pred
izgradnjo (Galun, 2002, str. 24).
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4.5 RIBOLOV
Akumulacijska jezera nudijo možnost za razvoj ribogojstva in tudi za razvoj športnega
ribolova v kombinaciji s turizmom (Kreslin, 2003, str. 26).
Aktivno športno ribištvo je močno razvito na desnem bregu gorvodno od železniškega
mostu, kjer se prirejajo tudi tekmovanja. Tukaj je obrežni del poraščen s travo, tako da
okolica nudi več estetskih užitkov kot večina obrežja, vendar morajo ribiči upoštevati
določene omejitve. V času gnezdenja pernate divjadi in drugih ptičjih vrst je
prepovedano zadrževanje v neposredni bližini otokov in dostop nanje (Galun, 2002, str.
2002).
Na Ptuju je dejavna zveza ribiških družin Ptuj, v kateri so ribiške družine Ptuj, Ormož in
Lešje-Majšperk. V treh ribiških družinah ZRD Ptuj je včlanjenih skupaj 1440 članov
(Povž, 1992, str. 307).

4.6
NADOMESTNI
HABITAT
ZA
PTICE
NARAVOVARSTVENI POMEN PTUJSKEGA JEZERA

OZ.

Z izgradnjo Ptujskega jezera je v tem okolju nastal nov habitat – velika vodna površina
z dvema majhnima otočkoma na jugovzhodnem območju jezera. Številne ptice so tukaj
našle nadomestni habitat. Že leta 1984 je občina Ptuj z odlokom zaščitila otoka kot
rezervata gnezditvene kolonije navadne čigre (Šterna kimuda), rečnega galeba (Larus
rindbundus) in čopaste črnice (Aythya fuligula) (Sanacija in vitalizacija Ptujskega
jezera, II. faza, 1996, str. 23). Leta 2004 pa je bil dograjen še tretji otok, ki prispeva k
ohranjanju navadne čigre in ptic selivk iz rodu pobrežnikov (V sozvočju z naravo,
Okoljski projekti).
Širše območje je bilo že pred desetletji prepoznano kot izjemno spričo poplavnih
habitatov ter pestrih rastlinskih in živalskih vrst, ki so vezane na take ekološke razmere,
kot so v Krajinskem parku Šturmovci. Celotno povodje Drave in Mure pa ima v skladu
z habitatno (ptičjo) derektivo celo vseevropski pomen. Ptujsko jezero je kot izredno
pomembna lokaliteta v evropskem merilu, razglašeno za Mednarodno pomembno
ornitološko lokaliteto (IBA – important bird area), ki jo še posebej varujejo Direktive
EU in Smernice za varstvo ptičev. Za namene ohranjanja narave postaja čedalje
pomembnejša tudi sama antropogena tvorba – akumulacijsko jezero, zaradi pomena
prezimovanja ptic. V pripravi je odlok o razglasitvi jezera za naravni spomenik. Jezero
je razglašeno kot EPO (ekološko pomembno območje ter je naravna vrednota državnega
pomena (Ekološka sanacija – ureditev Ptujskega jezera, 2007, str. 5; Poročilo: Idejne
rešitve sanacije lagune ob Ptujskem jezeru, 2001, str. 21-22).
Celotno jezero leži znotraj območja Natura 2000 (Slika 17), kot območje SPA, ki je bilo
določeno v skladu z direktivo o pticah, in kot območje pSCI, ki je bilo določeno v
skladu z direktivo o habitatih. Namen Nature 2000 je ohranjanje biotske raznovrstnosti,
tako da varuje naravne habitate ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, pomembnih za
Evropsko unijo. (Biseri slovenske narave, O Naturi 2000, Kaj je Natura 2000;
Interaktivni naravovarstveni atlas – testna različica).
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Slika 19: Območje Natura 2000 v okolici Ptujskega jezera

Vir: Interaktivni naravovarstveni atlas – testna različica
Ptujsko jezero in njegova okolica ima izjemen naravovarstveni pomen, saj se tukaj
nahaja skoraj 50 % vseh prezimujočih vodnih ptic na reki Dravi. Med temi pticami so
tudi vrste, ki veljajo v Sloveniji za ogrožene. Ker se na območju Nature 2000 morajo
ohranjati vrste in habitatni tipi, je pri posegih v okolje nujno potrebno iskati rešitve, ki
bi bile okoljsko najbolj sprejemljive.

4.7 IZGRADNJA DODATNE INFRASTRUKTURE
Izgradnja kanalske hidroelektrarne Formin je imela precejšen vpliv na komunalno
problematiko mesta Ptuj. Zajezitev na jezu v Markovcih je povzročila dvig vodne
gladine za 9 m ob jezu in povprečno 2,2 m na ožjem področju mesta Ptuj (Kreslin,
2003, str. 34; Šmon, 2000, str. 2001).
Po vodnogospodarskem soglasju je bil investitor dolžan odpraviti vse negativne vplive
tako, da vodni režim po izgradnji elektrarne ne bo poslabšan. Za hidroelektrarno Formin
je bilo zahtevano, da se mora zgraditi kanalizacijski sistem na ožjem mestnem področju
mesta Ptuj. Tako je imela izgradnja kanalske hidroelektrarne velik vpliv na ureditev
dodatne infrastrukture. Zgrajen je bil levo- in desnoobrežni kanalizacijski ter drenažni
sistem, levoobrežno prečrpališče, prevodni sifon in čistilna naprava za vse komunalne in
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industrijske odplake. Prav tako je bilo treba zgraditi vodovod za preskrbo približno
1200 gospodinjstev s pitno vodo. Prek dovodnega kanala so zgradili pet mostov, prek
odvodnega pa tri (Šmon, 2000, str. 416–422).

4.8 PLOVBA NA PTUJSKEM JEZERU
Na Ptujskem jezeru je čolnarjenje prisotno že nekaj let. Danes so na Ptujskem jezeru
namesto nekdanjih šajk zastopana plovila na motorni pogon. Plovbo in uporabo plovil
na motorni pogon na Ptujskem jezeru dovoljuje Uredba o uporabi plovil na motorni
pogon na delu reke Drave in Ptujskem jezeru. Vendar potek plovbe ni usklajen z
ostalimi interesi in dejavnostmi prostora. V nasprotju je predvsem z naravovarstvenimi
interesi. Zato je bil sprejet Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in
Ptujskem jezeru (glej poglavje 5.3) (Okoljsko poročilo za Odlok o določitvi plovbnega
režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru, 2006, str. 7). Na jezeru že deluje registrirno
brodarsko društvo Ranca. Organizirajo motonavtične prireditve, potapljaška tekmovanja
in druge občasne prireditve. Promet se odvija predvsem v času poletja ob vikendih na
osrednjem delu vodne površine (Galun, 2002, str. 62).

5 MOŽNOSTI IZKORIŠČANJA AKUMULACIJE IN
OKOLICE
Akumulacijska jezera lahko imajo poleg primarne vloge (pridobivanje električne
energije) tudi sekundarno vlogo (Mravljak, 1999, str. 12). Vodni zadrževalniki oz.
akumulacije omogočajo poleg namenske rabe (hidroenergetika) še razvoj vzporednih
dejavnosti, kot so namakanje, turizem, rekreacija, ribištvo, ribogojstvo in plovba
(Kreslin, 2003, str. 26).
Osnovna namembnost Ptujskega jezera (pridobivanje energije) ne omejuje določenih
drugih dejavnosti in eksplotacije velikega gospodarskega potenciala, ki ga takšna vodna
površina, predvsem pa lokacija nudi. Možne nove dejavnosti na jezeru in ob njem,
predvsem pa vitalizacija jezera bi degradiranemu okolju vrnila nekaj njegove
prvobitnosti, hkrati pa ne bodo omejevale ali ovirale osnovno funkcijo in namembnost
jezera (Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza, 1996, str. 7).
Jezero v sedanjem stanju glede na kakovost vode, dvigovanja dna zaradi sedimentacije
in neuglednega videza z asfaltom obloženih brežin preprečuje razvoj številnih
dejavnosti. Izkušnje strokovnjakov kažejo, da so s sanacijo in postopno vitalizacijo ti
problemi obvladljivi. Prvi koraki k izboljšavi so bili vzpostavljeni z:
 raziskovalno nalogo Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera leta 1994 in 1996;
 leta 1997 je bil sprejet Odloka o spremembah in dopolnitvi prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana občine Ptuj, v katerem je definirana conacija
prostora in podane so usmeritve za razvoj interesnih dejavnosti v prostoru;
 leta 2004 je bil izveden pilotski projekt čiščenja mulja v akumulacijskem bazenu
Formin;
 leta 2004 je bil tudi izveden po projektu HE Formin, gnezditveni otok za navadno
čigro;
 leta 2006 pa je bil sprejet Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in
Ptujskem jezeru.
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5.1 MOŽNOSTI RABE PTUJSKEGA JEZERA
V okviru koriščenja potencialov Ptujskega jezera so opredeljeni naslednji interesi in
možnosti:
 energetika,
 vodnogospodarstvo,
 kmetijstvo,
 ekologija – naravovarstvo,
 turizem,
 šport in rekreacija,
 varovanje in izboljšanje kvalitete vode v jezeru (Sanacija in vitalizacija Ptujskega
jezera, II. faza, 1996, str. 29–38; Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, I. faza,
1994, str. 70).
Določeni interesi, ki se na jezeru pojavljajo, se med seboj ne izključujejo, ampak celo
dopolnjujejo. Tukaj ne gre za koriščenje narave v klasičnem smislu, ampak za
trajnostno oz. sonaravno rabo prostora. Raba vodnega prostora se mora prilagoditi
varovanju vode, vodnemu ciklusu in vodnemu ekosistemu (Galun, 2002, str. 59).
5.1.1 ENERGETIKA IN VODNOGOSPODARSTVO
Energetika (glej poglavje 4.1) in vodnogospodarstvo (izpust odpadnih vod,
nadzorovanje kvalitete vode …), ki sta osnovni funkciji jezera sta že vzpostavljeni
(Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza, 1996, str. 29–38).
Dejavnosti na površini jezera in ob njem ne smejo omejevati ali ovirati osnovne
funkcije – zbiranje vode za HE Formin. Upoštevati je potrebno omejitve glede
hidrološkega režima jezera:
• dnevno nihanje gladine jezerske vode za ± 20 cm in do – 1 m,
• možnost predpraznjenja in denivelacije gladine do – 3 m,
• maksimalna hitrost praznjenja je 4 200 m³/s, to pomeni znižanje gladine za 1 m v
približno 30 minutah,
• dopusten maksimalen odvzem vode iz jezera znaša 5 m³/s (Galun, 2002, str. 68).
5.1.2 MOŽNOSTI RABE PTUJSKEGA JEZERA ZA KMETIJSTVO
5.1.2.1 Namakanje
Na območju občine Ptuj in Ormož je po dolgoročnih družbenih planih predvideno,
skupaj z že obstoječimi, namakanje okrog 9000 ha kmetijskih površin (Juvan, 1992, str.
129, Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, I. faza, 1994, str. 71).
Izdelana je tudi idejna tehnična zasnova za namakanje. Izkoriščale naj bi se že zgrajene
vodne akumulacije (glej poglavje 4.3) (Mravljak, 1999, str. 18). Na osnovi idejne
zasnove namakalnih površin so bile določene potrebne količine vode za namakanje, te
pa so primerjali z razpoložljivimi vodnimi viri (Preglednica 11) (Juvan, 1992, str. 132).
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Preglednica 11: Bilanca pretokov potrebnih in razpoložljivih količin za namakanje
površin v okolici Ptujskega jezera
VODNI VIR
POTREBNA
RAZPOLOŽLJIVA
BILANCA (l/s)
KOLIČINA (l/s)
KOLIČINA (l/s)
92
Ptujsko jezero
2365
Dovodni kanal
280
Odvodni kanal
48
Stara Drava
SKUPAJ
2785
10000
+6485
Vir: Smiljan Juvan, 1992, str. 132
Izračunana vodna bilanca kaže, da je za predvidene namakalne površine na razpolago
zadostna količina vode.
Glede na dejstvo, da odvzemanje količin vode za namakanje ne sovpada z nizkimi
pretoki Drave in da iz pritokov Drave z drugačnim hidrološkim karakterjem ni
predvideno odvzemanje vode brez predhodnega akumuliranja, je ocenjeno, da
vodnogospodarska bilanca ne bo bistveno obremenjena, tudi če se bo poraba vode
povečala za 200 % (Juvan, 1992, str. 132).
5.1.2.2 Ribogojstvo
Na studenčnicah južno ob jezeru je možno intenzivno ribogojstvo postrvi (Sanacija in
vitalizacija Ptujskega jezera, I. faza, 1994, str. 71).
5.1.3 EKOLOGIJA – VARSTVO NARAVE
V okviru varstva narave je: varovanje kvalitete vode v jezeru, vitalizacija brežin,
usmerjeno zaprojevanje in ustvarjanje plitvin in sipin, umetno formiranje otokov, mirne
tihe cone, vzdrževanje in čiščenje jezera, monitoring jezera (Sanacija in vitalizacija
Ptujskega jezera, II. faza, 1996, str. 29–38).
5.1.4 TURIZEM, ŠPORT IN REKREACIJA
Ptujsko jezero je bilo zasnovano kot hidroenergetski objekt, vendar predstavlja ogromna
vodna površina tudi izreden potencial za športno rekreacijske dejavnost oz. turizem.
Vodno telo že danes nudi možnosti za športni ribolov in plovbo z motornimi čolni,
jadrnicami, jadralnimi deskami in veslaškimi čolni (Okoljsko poročilo za Odlok o
določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru, 2006, str. 119).
Kljub temu je Ptujsko jezero še neizkoriščen turističen potencial občine Ptuj, ponuja
velike in zanimive možnosti razvoja turizma in rekreacije. Strategija razvoja turizma na
Ptuju temelji na povezavi vseh resursov, ki na Ptuju obstajajo: zgodovina, kultura,
narava (termalno kopališče, jezero, naravna okolica Ptuja), kulinarika in vino.
Na območju jezera in njegove bližnje okolice so podane naslednje možnosti razvoja
turizma:
• turistično–rekreacijski park (jadranje, veslanje, surfanje, motonavtika, potapljanje,
aero navtika - padalstvo),
• možnosti naravoslovnega turizma (kot višjo obliko turizma je možno nuditi
raziskovalni, ljubiteljsko opazovalni turizem, podprt z zanimivimi florističnim in
favtističnim bogastvom jezera in okolice),
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možna je tudi navezava na bližnje ležeč grad Turnišče in park (ki sta zavarovana kot
kulturna in naravna dediščina), ob kateri se že izvaja konjeniško športno rekreacijski
center in navezava na zdraviliški turizem (TERME Ptuj) ter Golf igrišče Ptuj;
• ob jezeru so dane možnosti ribolova in lova,
• jezero se v najjužnejšem delu močno približa obronkom Haloz in bi se s svojo
ponudbo lahko navezalo na predvideno rekreacijsko turistično območje v okolici
gradu Borl (kjer je predviden razvoj turizma, jahanje, tenis, pohodništvo, lov …).
Ponudbo dopolnjujejo tudi gostinski objekti in druga potrebna infrastruktura, ki so in
naj bi še dodatno bili locirani ob obali jezera ali v njegovi bližini (Sanacija in
vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza, 1996, str. 29–38; Sanacija in vitalizacija Ptujskega
jezera, I. faza, 1994, str. 71).
•

Da bi bil razvoj predvidenih turistično–rekreacijskih dejavnosti uspešen in skladen z
naravovarstvenimi interesi, je bilo Ptujsko jezero razdeljeno na 5 con. Coniranje
območja je bilo izvršeno na osnovi že vzpostavljenih dejavnosti in stanja jezera in
njegove ožje okolice (Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza, 1996, str. 34).
V grobem lahko jezero razdelimo na dva dela:
• SEVERNI DEL: ta cona je predvidena za turistične, športno–rekracijske in druge
dejavnosti.
• JUŽNI DEL: je območje miru in tišine (prepovedana cona z omejitvami dostopa).
Tukaj se nahajajo otočki, kjer gnezdijo ptice. Na tej strani ležijo tudi Šturmovci.
Območje ni predvideno za rekreacijo. Južna cona je primerna kvečjemu za
naravoslovni turizem (Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza, 1996, str.
34-36; Galun, 2002, str. 56–60).
5.1.4.1 Kopanje
Pod pojmom kopanje razumemo več dejavnosti, s katerimi se ukvarjamo med
zadrževanjem ob vodi (plavanje, potapljanje, posedovanje, poležavanje, sončenje, igre
…). Temu mora zadostovati kakovost vode in obale. Možnost kopanja je odvisna od
kakovosti, globine, hitrosti, bistrosti, temperature vode, kakovosti rečnega dna,
dostopnosti, rečnega padca, širine obale, suhosti tal, vegetacije in osončenosti. V
Ptujskem jezeru je voda neustrezna za kopanje zaradi onesnaženosti s snovmi, ki
izvirajo iz komunalnih odplak, zaradi mikrobiološkega onesnaženja in zaradi transporta
suspendiranih snovi pri povišanih pretokih Drave (nad 500 m³/s). Omejitveni dejavniki
za jezero kot kopalno vodo so tudi kakovost rečnega sedimenta, neprimerna širina obale
in nedostopnost do vode. Globina vode je primerna za kopanje v območjih, ki so blizu
obale, kjer je hitrost vode manjša. Bistrost vode je v času kopalne sezone velika oz.
primerna. Prav tako so povprečne temperature vode v poletnem času primerne za
kopanje. Ptujsko jezero je v takšnem stanju, kot je danes, povsem neprimerno za
kopanje (Galun, 2002, str. 64).
5.1.4.2 Hoja, tek in kolesarjenje po kroni nasipa Ptujskega jezera
Danes po kroni nasipa Ptujskega jezera poteka makadamska cesta, ki je posuta z
debelejšim gramozom. Veliko je manjših ali večjih lukenj. Krono in nasipe v največji
meri porašča nizka travna ruša, zato je zelo močan vpliv vetrov. Infrastrukturna
opremljenost je trenutno minimalna. Kljub temu da stanje nasipa ni v najboljšem stanju
za hojo, tek in kolesarjenje, lahko zasledimo, da so te dejavnosti na tem območju dokaj
razvite. Če bi izvedli revitalizacijo območja in uredili sprehajalne, tekaške in kolesarske
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proge, bi s tem lahko privabili še več rekreativcev. Na vsakih 500 m bi bilo smiselno
namestiti lesene klopi za počitek. Pot, ki je že sedaj v uporabi in bi bila potrebna
revitalizacije, poteka po celotni dolžini nasipov na obeh straneh jezera. Dolžina celotne
poti znaša 12, 7 km. Obe strani nasipov sta povezani s peš mostom na Ptuju in mostom
v Markovcih (Galun, 2002, str. 65).
5.1.4.2 Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru
Uskladitev interesov rabe prostora na jezeru in ob njem ter razvoj novih dejavnosti tako,
da ne bi bila okrnjena osnovna vodnogospodarska namembnost, energetska
namembnost in naravovarstvena funkcija, je možna na osnovi jasno definiranih pogojev
rabe prostora. S tem ciljem je bil pripravljen odlok o določitvi plovbnega režima.
Z obravnavanim odlokom se na območju Mestne občine Ptuj in občine Markovci določa
plovbno območje, vrste plovil in njihov pogon, skrbnik plovbnega območja, upravitelj
pristanišč in vstopno izstopnih mest ter njihove lokacije, javni prevoz oseb in stvari po
plovnem območju, oddajanje plovil, vpis plovil v vpisnik, čas plovbe, prepoved plovbe
in drugi pogoji, ki zagotavljajo varstvo človeškega življenja in okolja ter nadzor nad
izvajanjem odloka (Okoljsko poročilo za Odlok o določitvi plovbnega režima na reki
Dravi in Ptujskem jezeru, 2006, str. 9-14).
Plovbno območje je Ptujsko jezero do območja 500 m pred jezom v Markovcih in reka
Drava od »sotočja« odvodnega kanala HE Zlatoličje in stare struge Drave pri Termah
Ptuj. Obravnavano območje s površino 496 ha obsega približno 421 ha plovbnih površin
in približno 75 ha neplovbnih površin (Okoljsko poročilo za Odlok o določitvi
plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru, 2006, str. 9-14).
Plovbno območje je razdeljeno na tri cone, ki se med seboj razlikujejo po stopnjah
omejitev glede na ranljivost okolja (Slika 18):
• CONA A: V tej coni je dovoljena plovba jadrnic, jadralnih desk in športnih
veslaških čolnov ter plovil na motorni pogon, katerih hitrost ne presega 20 km/h.
Dovoljeno je tudi smučanje na vodi. Cona A meri 277 ha.
• CONA B: Dovoljena je plovba motornih čolnov in drugih plovil, razen plovil, ki v
višino merijo več kot 2,5 m, in jadralnih desk. Najvišja dovoljena hitrost od
pristanišča v Budini, gorvodno do prvega mostu, je 20 km/h, v nadaljevanju do
»sotočja« pri Termah Ptuj pa 6 km/h. Ob športnih in turistično-rekreacijskih
prireditvah je hitrost plovbe lahko tudi višja. Smučanje na vodi je dovoljeno od
pristanišča v Budini do (gorvodno) prvega mostu. Cona B meri 44 ha.
• CONA C: V tem območju velja prepoved plovbe za vsa plovila, razen za plovila za
zaščito, vzdrževanje, reševanje in pomoč, plovila policije, inšpekcijskih služb,
javnih služb na področju upravljanja voda in za plovila za potrebe
naravovarstvenega upravljanja in raziskovanja. Cona C meri 100 ha (Okoljsko
poročilo za Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru,
2006, str. 11-14).
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Slika 20: Tri cone plovbnega območja na Ptujskem jezeru (merilo 1 : 10000)

Vir: Matej Bukovnik, 2006, G. 2
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Plovba je dovoljena od 1. junija do 1. oktobra za vsa plovila v dnevnem času od 7. do
19. ure. Nočna plovba ni dovoljena. Od 1. maja do 1. junija je dovoljena plovba s plovili
na motorni pogon v coni B. Za interventna plovila oz. za namene intervencije je plovba
dovoljena tudi izven tega določenega časa. Skrbnik plovbnega območja lahko prepove
plovbo na plovbnem območju, če so vremenske ali druge naravne danosti takšne, da ne
dopuščajo varne plovbe (Okoljsko poročilo za Odlok o določitvi plovbnega režima na
reki Dravi in Ptujskem jezeru, 2006, str. 11-14).
Ob upoštevanju zakonskih predpisov, smernic nosilcev urejanja prostora ter predlaganih
omilitvenih ukrepov je izvedba plana v skladu z okoljskimi cilji plana in je z vidika
vplivov na okolje povsem sprejemljiva. Vpliv na turizem in rekreacijo bo pozitiven. Z
ureditvijo plovbnih poti, vstopno–izstopnih mest in plovbnega režima bo del Drave in
Ptujsko jezero še bolj privlačno za aktivno preživljanje prostega časa v naravi (Okoljsko
poročilo za Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru, 2006,
str. 123–124).

5.1.5 IZKORIŠČENI
JEZERA

IN

NEIZKORIŠČENI

POTENCIALI

PTUJSKEGA

Ptujsko jezero ima poleg primarne vloge (pridobivanje električne energije) tudi
sekundarno vlogo oz. omogoča razvoj vzporednih dejavnosti, kot so namakanje,
turizem, rekreacija, ribištvo, ribogojstvo in plovba … Nekatere izmed teh dejavnosti so
že izkoriščene, druge pa so še zaenkrat neizkoriščene in »čakajo« na realizacijo.
Izkoriščeni potenciali oz. današnja ponudba Ptujskega jezera in okolice je (Slika 19):
• grad Turnišče in park Turnišče (vključno s konjeniško športno rekreacijskim
centrom),
• Terme Ptuj in Golf igrišče Ptuj, ki se nahaja v bližini Term,
• športni ribolov,
• Krajinski park Šturmovec,
• Športno-rekreacijski center trenutno deluje v okviru Brodarskega društva Ranca, ki
si z Odlokom o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru obeta
nadaljnji razvoj.
Še neizkoriščeni potenciali Ptujskega jezera so (Slika 19):
• Mladinsko raziskovalni center, v okviru katerega bi svoj razpon dosegel tudi
naravoslovni turizem;
• namakanje kmetijskih površin (trenutno je namakalni sistem urejen na 50 ha
kmetijskih površin, v prihodnosti pa je predvideno, skupaj z že obstoječimi,
namakanje okrog 9000 ha kmetijskih površin);
• kopališče (dokler se ne bo stanje oz. kvaliteta vode Ptujskega jezera izboljšala, je ta
možnost rabe onemogočena).
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Slika 21: Ureditev območja Ptujskega jezera

Vir: Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, I. faza, 1994; Interaktivni naravovarstveni
atlas – testna različica
Avtorja: Bojana Veršič, Miran Horvat
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Namakanje kmetijskih površin v okolici Ptujskega jezera je izvedljivo samo pod pogoji,
ki zagotavljajo sonaraven razvoj. Ti pogoji so:
• namakanje ne sme omejevati ali ovirati osnovne funkcije – zbiranje vode za HE
Formin,
• namakanje ne sme zmanjšati količino vode (v stari strugi mora biti zagotovljen
biološki minimum),
• namakanje ne sme poslabšati kakovosti vode, ne sme ogrožati ekosisteme in ne sme
ogrožati habitatov.
Hidrološke značilnosti reke Drave so zelo ugodne, saj je značilen omiljeni snežni režim.
Tako ima reka Drava oz. Ptujsko jezero dovolj vode tudi v najbolj sušnih poletnih
mesecih, ko je potreba po namakanju največja. Prav tako namakanje v poletnem času ne
ogroža ptičjih habitatov, saj to ni čas njihovega prezimovanja oz. njihovega množičnega
zadrževanja na Ptujskem jezeru.
Mladinsko raziskovalni center bi bil na Ptuju zelo dobrodošel. V okviru tega centra bi
svoj razpon dosegel naravoslovni turizem. Zaenkrat je ponudba Ptujskega jezera in
okolice zelo nepovezana in razpršena. Morda bi prav delovanje Mladinskega
raziskovalnega centra pripomoglo k povezovanju Ptujskega jezera s Krajinskim parkom
Šturmovci, parkom Turnišče in Halozami.
Če se bo v prihodnje stanje Ptujskega jezera izboljšalo, bo izgradnja kopališča povsem
izvedljiva. S to vrsto rabe ne bi bila motena osnovna funkcija jezera. Glede na to, da bi
kopališče delovalo samo v poletnem času, prav tako ne bi bil ogrožen ptičji habitat.
Vendar pri izgradnji kopališč obstaja možnost razvoja masovnega turizma, ki ga, zaradi
negativnih vplivov na okolje oz. Ptujsko jezero, odločno odsvetujem. Da bi bila raba
Ptujskega jezera v kopalne namene sonaravna, predlagam razvoj višje oblike turizma,
kjer bi bila ponudba na visokem nivoju in kopališče bi dnevno lahko sprejelo le
omejeno število kopalcev. Pred izgradnjo kopališča bi bilo potrebno opraviti raziskave,
s katerimi bi določili velikost posega, negativne posledice in omilitvene ukrepe.

5.2 IZGRADNJA UMETNE PROGE ZA KAJAK, KANU IN RAFT V
OBČINI MARKOVCI
Občina Markovci je naročila programske zasnove Športno-rekreacijskega centra
Markovci. Magister Vilijem Muzek je zasnoval idejni projekt izgradnje umetne proge za
kajak, kanu in raft. Z izgradnjo proge na jezu v Markovcih bi bila ponovno
vzpostavljena povezava med biotopom jezera in staro strugo. Hkrati bi lahko vodo
uporabili za dodatne dejavnosti, ki so dandanašnji trend. S tem bi izboljšali pogoje
življenja biotopu v vodi in tudi bližnjim naseljencem, ki se v poletnih mesecih srečujejo
z neprijetnim vonjem, ki se ustvarja v mrtvem rokavu ob Ptujskem jezeru (glej poglavje
3.4). Poseg naravi ne bi bil škodljiv. S postavitvijo objekta umetne proge bi se razširila
turistična ponudba bližnjih občin, predvsem pa občine Markovci. Na tej progi bi lahko
tudi organizirali svetovna prvenstva v kajaku na divjih vodah, kanuju in raftu, kajti na
voljo je izredno koristna višinska razlika (Muzek, 2001, str. 47).
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Slika 22: Prikaz objektov izgradnje umetne proge za kajak, kanu in raft

Vir: Vilijem Muzek, 2001, str. 48
Celotno območje, ki bi ga zavzela tekmovalna proga za kajak, proga za rafting ter proga
za trening ter uslužnostni objekti, meri 8,5 ha. Voda odvzeta iz Ptujske akumulacijske
zajezitve naj bi imela približno 10 m višinske razlike, odvzeto pa naj bi bilo 12–18 m³/s
vode. Kanal za kajak bi imel 8–12 m širine. Celotna načrtovana dolžina je približno 700
m. Kot vir vode za načrtovane dejavnosti bi služila voda iz Ptujskega jezera, do katere
bi se prišlo preko odvzema, na katerega bi se na začetku alternativno navezala mala
hidroelektrarna (Poročilo: Idejne rešitve sanacije lagune ob Ptujskem jezeru, 2001, str.
32-33).
Skladno s situacijo idejnih zasnov o izgradnji umetne proge za kajak, kanu in raft naj bi
se obstoječi mrtvi rokav ob Ptujskem jezeru zasadilo (glej poglavje 3.4). Obstoječi
desnobrežni kanal bi se usmerilo skrajno desno ob cesto, iztok pa bi se navezal na
obstoječi iztok mrtvega rokava. Strugo oz. tekmovalno progo za kajak, kanu in raft bi se
izgradilo na novo, levo od obstoječega mrtvega rokava. V zadnjih 150 m bi se voda
navezala na obstoječi levi breg mrtvega rokava ter bi se po združitvi z vodami iz
mrtvega rokava skupaj izlivale v Dravo preko obstoječega iztoka (Poročilo: Idejne
rešitve sanacije lagune ob Ptujskem jezeru, 2001, str. 33).
Pri idejni zasnovi izgradnje proge za kajak, kanu in raft še vedno ostaja nekaj vprašanj
odprtih. Prvi problem je kvaliteta vode v desnobrežnem kanalu, ki za načrtovane
aktivnosti ni primerna. To velja zlasti za zadnji del, kjer bi se vode mešale. Vprašljiva je
tudi kvaliteta vode iz akumulacije. Prav tako obstaja vprašanje povezano s
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problematičnim muljem v mrtvem rokavu. Mulj z vplivom na načrtovane aktivnosti v
idejnem projektu ni omenjen. Tretji problem oz. vprašanje se navezuje na Dravo kot
dinamični vodni sistem. Namreč kljub začasni umiritvi in ukalupljenju Drave gorvodno
ter odvajanju velikih količin vode v smeri HE Formin je širše območje mrtvega rokava
še vedno poplavno. Samo jeseni 1998 so bili bližnji Šturmovci dvakrat v celoti pod
vodo (Poročilo: Idejne rešitve sanacije lagune ob Ptujskem jezeru, 2001, str. 34).

6 ZAKLJUČEK
Ptujsko jezero leži na holocenski ravnici Dravsko–Ptujskega polja. Je akumulacijsko
jezero, ki je nastalo z zajezitvijo toka reke Drave oz. izgradnjo HE Formin. S tem je
nastalo 7 km dolgo, do 12 m globoko in do 1, 2 km široko jezero. Jezero ima okrog 400
ha površine in vsebuje 22 milijonov m³ vode. Pretok jezera, ki ustreza dvoletni vodi,
znaša 964 m3/s.
Izgradnja HE Formin in njej pripadajočega Ptujskega jezera je s seboj prinesla številne
negativne in pozitivne spremembe v okolju. V preglednici 10 so navedeni negativni in
pozitivni vplivi izgradnje Ptujskega jezera.
Preglednica 12: Negativni in pozitivni vplivi izgradnje Ptujskega jezera
NEGATIVEN VPLIV
POZITIVEN VPLIV
videz krajine

mikroklima

pretok

morfološka dinamika

podtalnica


sedimentacija

nastanek lagune ob

jezeru
rastlinski svet

živalski svet


kmetijstvo


plovba


pridobivanje električne

energije






poplave
ribolov
kvaliteta vode
infrastruktura

Vpliv izgradnje Ptujskega jezera je negativen na videz pokrajine, mikroklimo, pretok,
morfološko dinamiko reke Drave in rastlinski svet. Pozitivni vplivi izgradnje Ptujskega
jezera so pridobivanje električne energije, možnost ribolova, manjša pogostost poplav,
izboljšana infrastruktura in delna izboljšava kvalitete vode (ko teče voda preko lopatic
turbin, se obogati s kisikom) …
Videz krajine ima negativno komponento zaradi asfaltnih brežin Ptujskega jezera.
Ponovna vzpostavitev naravnega videza je možna z renaturacijo in ozelenitvijo brežin.
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Ta poseg ne bi okrnil osnovne vodnogospodarske in energetske namembnosti, temveč bi
s tem jezero dodatno pridobilo na naravovarstvenem pomenu, saj bi novonastale
brežine nudile primerno lokacijo za gnezditev ptic. Poleg tega se lahko pri renaturaciji
brežin uporabi zaradi sedimentacije prekomerno odložen mulj na dnu Ptujskega jezera.
Zasip brežin ima tudi zaščitno funkcijo za asfaltno oblogo. Prijeten videz, ki ga ponuja
renaturacija brežin, bi hkrati k jezeru privabil večje število rekreativcev in turistov. Pri
vsem tem pa ne smemo pozabiti, da lahko ob premeščanju mulja iz dna jezera pride do
dvigovanja mulja in s tem do vnašanja suspendiranih delcev mulja v Dravo, kar lahko
ogrozi življenjske združbe v jezeru. Zato je potrebno vse posege izvajati načrtovano in
pred njimi izvesti potrebne raziskave. Prav tako ne smemo zanemariti
naravovarstvenega vidika. Da ne bi bilo prezimovanje številnih ptic moteno, se posegi
ne smejo izvajati v zimskem času.
Zaradi izgradnje »rečnokanalske« HE Formin, ki odvaja vodo po umetnem kanalu, teče
večino leta v stari dravski strugi biološki minimum, ki ne zadostuje za obstoj flore, saj
ne upošteva sezonskega spreminjanja vodne gladine. Le v času visokovodnih valov se
pretok v stari strugi močno poveča. Zaradi zmanjšanega pretoka v stari strugi je
morfološka dinamika precej manj intenzivna. Posledica nižjih pretokov je povečanje
zaraščanje sipin, ki so postale odporne proti eroziji in premeščanju. Odsek Drave od
Zavrča do Ormoža ima po energetski izgradnji bistveno manjšo sposobnost transporta
proda. Posledica motene rečne dinamike je sušenje in krčenje dravske loke. Tako je od
nekdanjega poplavnega gozda v prvotni funkciji ostalo le nekaj hektarjev dravske loke.
Za izboljšanje morfološkega stanja stare struge reke Drave pod jezom v Markovcih
predlagam, da se poveča pretok vode preko jezu in da se postavijo omejitve glede rabe
prostora.
Na eni strani so negative posledice izgradnje, kot so: zmanjšan pretok, manj intenzivna
morfološka dinamika in sušenje dravske loke. Na drugi strani pa imamo pozitivno
pridobitev, kot je manjša pogostost poplav. Ta pridobitev je posledično povzročila
povečanje kmetijskih površin, saj so po izgradnji prej mokrotna tla postala primerna za
kmetijsko obdelovanje. Zato lahko sklepamo, da je negativen vpliv na kmetijstvo skoraj
zanemarljiv. Zaradi 8,5 km dovodnega in 8,1 km odvodnega kanala ter strojnice in jezu
je bilo odkupljenih 260 ha obdelovalnih površin. Z zmanjšanjem poplav pa je bilo po
vsej verjetnosti pridobljenih veliko več hektarjev obdelovalnih površin, kot jih je bilo
odvzetih za izgradnjo elektrarne. Pozitiven vpliv izgradnje Ptujskega jezera na
kmetijstvo je tudi možnost namakanja, ki ga jezero ponuja. S tem bi lahko omilili
nihanja v pridelkih, omogočili večjo stabilnost kmetijske pridelave in zvečanje
hektarskih pridelkov ter količino pridelkov. Namakanje kmetijskih površin v okolici
Ptujskega jezera je izvedljivo samo pod pogoji, ki zagotavljajo sonaraven razvoj.
Vpliv na spremembo mikroklime bi lahko uvrstili tudi med pozitivne vplive. S
človeškega vidika so za kakšno stopinjo nižje poletne temperature in za stopinjo višje
zimske temperature povsem koristne (manjša verjetnost zmrzali, manj vroča poletja,
manjša verjetnost suše …). Vendar sem to spremembo uvrstila med negativne vplive,
saj je z vidika varstva okolja sprememba temperature zaradi izgradnje jezera
nesprejemljiva.
Vpliv izgradnje na podtalnico je hkrati pozitiven in negativen, saj prihaja hkrati do
bogatenja talne vode v ožjem mestnem področju in do padca podtalnice nizvodno stare
struge Drave.
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»Sedimentacija« in »mrtvi rokav ob Ptujskem jezeru« sta negativni posledici izgradnje
Ptujskega jezera, ne pa negativen vpliv izgradnje. Jaz sem »sedimentacijo« in »mrtvi
rokav« zaradi negativnih lastnosti in boljše predstave uvrstila pod negativne vplive.
Vpliv na živalski svet je hkrati negativen in pozitiven. Negativen vpliv je zmanjšana
številčnost in pestrost vodnih ptic ter sprememba vrstne sestave rib in njihovih
populacij. Pozitivni vpliv na živalstvo pa je v bistvu človekov poseg, s katerim je
zmanjšal negativen vpliv izgradnje na številčnost in pestrost vodnih ptic. Kajti z
izgradnjo je nastala velika vodna površina s tremi majhnimi otočki, kjer so številne ptice
našle nadomestni habitat. Ptujsko jezero je razglašeno za Mednarodno pomembno
ornitološko lokaliteto (IBA – important bird area) in leži znotraj območja Natura 2000.
V pripravi pa je celo odlok o razglasitvi jezera za naravni spomenik. Zaradi tega
naravovarstvenega pomena Ptujskega jezera je nujno potrebno sonaravno zasnovano
upravljanje z njim.
Prav tako je vpliv izgradnje na plovbo hkrati negativen in pozitiven. Negativen zato, ker
je izgradnja verige hidroelektrarn vplivala na izumrtje splavarstva in prometa oz.
prevoza dobrin iz Slovenije do Vojvodine. Pozitiven vpliv pa zato, ker Ptujsko jezero
ponovno nudi možnosti za rekreacijsko–turistično plovbo.
Ptujsko jezero poleg osnovne namembnosti in funkcije omogoča razvoj vzporednih
dejavnosti. Vendar jezero v sedanjem stanju glede na kakovost vode, sedimentacijo in
neugleden videz asfaltnih brežin preprečuje razvoj številnim dejavnostim. Fizikalno–
kemijske in biološke analize kažejo, da je Ptujsko jezero po kakovosti vode v II.
kakovostnem razredu. Odstopa le povprečna vsebnost koliformnih bakterij v vodi, ki v
poletnem času nekoliko prekoračuje dovoljeno vrednost za uporabo rečne vode za
rekreacijo. Vsekakor kvaliteta vode ni primerna za kopanje. Zaradi usedanja sedimentov
se Ptujsko jezero zmanjšuje, tako je tudi bolj podvrženo pospešeni evtrofikaciji in
možnost za razvoj sekundarne rabe (rekreacija, turizem, namakanje, ribolov …) je
manjša. Našteti problemi so obvladljivi s sanacijo in vitalizacijo jezera. S tega vidika je
razvoj dejavnosti oz. sekundarna raba jezera neomejena. Vendar pri tem ne smemo
zanemariti naravovarstvenega pomena jezera. Ob rabi Ptujskega jezera morajo biti
zagotovljeni naslednji pogoji:
• nemotena osnovna namembnost in funkcija akumulacije (energetika in
vodnogospodarstvo),
• ohranjanje količine vode v akumulaciji,
• zagotovitev biološkega minimuma,
• ohranjanje kakovosti vode v akumulaciji,
• ohranjanje ekositemov in habitatov.
Smotrna in sonaravna sekundarna raba Ptujskega jezera je izvedljiva na podlagi
coniranja Ptujskega jezera in njegove okolice na najmanj dve coni, mirno in hrupno.
Mirna cona se nahaja ob celotnem levem bregu jezera, kjer se nahajajo tudi otočki, ki so
pomembna lokacija za gnezdišča številnih ptic. V tej coni je raba in gibanje omejeno.
Na drugi strani pa je hrupna cona, ki omogoča rekreacijsko–turistične dejavnosti. Zaradi
zmanjšanega pretoka v stari strugi je morfološka dinamika precej manj intenzivna.
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7 SUMMARY (POVZETEK)
The Ptuj lake is positioned on a Holocene plain of the Drava-Ptuj field. It is an
accumulation lake, created with the damming of the Drava river or more precisely with
the erection of the Formin hydroelectric power plant. As a consequence a 4.4 miles (7
km) long, up to 39.4 ft (12 m) deep and up to 0.6 mile (1,2 km) wide lake arose. It
contains approx. 22 million m³ of water and has a surface of 988.4 acres (400 ha). The
current of the lake, which meets the 2-years water, is 964 m3/s.
The erection of the Formin hydroelectric power plant with its Ptuj lake has caused
numerous negative and positive environmental changes.
The errection has a negative effect on the landscape appearance, microclimate, current,
morphological dynamics of the Drava river and the local flora. Positive effects of the
lake are production of electric energy, possibility of fishing, less frequent flooding,
improved infrastructure and partial improvement of the water quality (when the water
runs over the turbine blades it enriches itself with oxygen), etc.
The asphalt banks negatively affect the landscape appearance. The natural appearance
can be reestablished only with renaturing and making the banks green. Besides, because
of the sedimentation, excessively deposited silt at the bottom of the Ptuj lake can be
used for renaturing of the banks.
On one side there are negative consequences of the erection, for example: reduced
current, less intensive morphological dynamics and drying up of the Drava floodplain.
On the other side there are positive consequences, like for example less frequent
flooding. This consequently produced more agricultural area. The negative effect of the
erection on agriculture is therefore almost negligible. The Ptuj lake also offers a
possibility of irrigation, which should be implemented only under conditions that ensure
sustainable development.
The effect of the erection is both negative and positive, because enrichment of the
underground water in the narrow city area and fall of the ground water in the old Drava
riverbed in the current-direction simultaneously occur.
The effects on fauna are negative and positive at the same time. The negative effects are
reduced number and variety of water birds and the change in fish species and their
respective populations. Positive effect on fauna is actually a human intervention, which
reduced negative effect of the erection on number and variety of water birds. With the
erection namely arose large water area with three isles, where numerous birds found
their substitute habitat. The Ptuj lake is declared for important bird area (IBA) and is
located within Natura 2000 area. There is also a decree in preparation about
pronouncing the lake for natural monument. Because of this meaning of the Ptuj lake
for nature conservation the managing of it should be planned in accordance with nature.
Besides its basic purpose and function the Ptuj lake also enables development of other
activities. But its present state with regards to water quality, sedimentation and shabby
looking asphalt banks prevents development of numerous activities. These problems can
be solved with remediation and vitalization of the lake. From this point of view the
development of activities or secondary use of the lake is unlimited. The nature
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conservation importance of the lake should be taken into account herewith. The
following conditions should be fulfilled with the usage of the lake:
•
•
•
•
•

undisturbed basic purpose and function of the accumulation (energetics and water
management)
preservation of the water amount in the accumulation
assurance of the biological minimum
preservation of the water quality in the accumulation
preservation of ecosystems and habitats

Reasonable and nature friendly secondary use of the Ptuj lake can be realized on the
basis of division on at least two zones of the lake – a “quiet” one and a “noisy” one.
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