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POKRAJINSKA PRESOJA VPLIVA HITRE CESTE HAJDINA–ORMOŽ NA
KRAJINSKI PARK ŠTURMOVCI
Izvleček:
Diplomsko delo obravnava vpliv hitre ceste na krajinski park Šturmovci. Začne s hipotezo, da
je ranljivost okolja največja na območju krajinskega parka Šturmovci in da so zato vplivi
ceste na okolje tam največji, gradnja pa najmanj sprejemljiva. Z namenom konkretneje
opredeliti in presoditi vpliv hitre ceste na krajinski park Šturmovci ter ožjo in širšo okolico s
pokrajinskega, geografskega vidika, delo kombinira dve metodi. S študijo ranljivosti okolja je
narejena osnovna analiza širšega območja, do koder sežejo posredni vplivi ceste, s presojo
vplivov na okolje pa je podrobneje obravnavan le del območja, kjer teče cesta v neposredni
bližini parka. Pri analizah in presojanju so uporabljeni podatki iz geografske literature,
tematskih kart, Statističnega urada RS, Agencije RS za okolje, različnih podjetij in terenskega
dela. Širše območje krajinskega parka po metodi ranljivosti izkazuje med vsemi
pokrajinskoekološkimi enotami največjo, zmerno do močno ranljivost. Največji vpliv bo
imela cesta na manjše ohranjene vodotoke in stoječe vode s poplavnimi območji, plitve prsti
ter živali in rastline, ki sodijo med ogrožene vrste in živijo znotraj zavarovanega območja
parka Šturmovci skupaj z reko Dravo. To je od leta 2004 priključeno omrežju evropsko
pomembnih območij NATURA 2000. S takimi vplivi je gradnja ceste nesprejemljiva. V teku
je postopek iskanja alternativne rešitve. Zaradi majhnih predvidenih prometnih tokov pa se
pojavlja celo vprašanje utemeljenosti gradnje.
KLJUČNE BESEDE: presoja vplivov na okolje, ranljivost okolja, krajinski park
Šturmovci, hitra cesta, varstvo okolja
THE LANDSCAPE ASSESMENT OF THE IMPACT OF HIGH-SPEED ROAD
HAJDINA–ORMOŽ ON LANDSCAPE PARK ŠTURMOVCI
Abstract:
This dissertation discusses the impact of high-speed road on landscape park Šturmovci. At the
beginning a hypothesis is presented, which claims that the landscape vulnerability is the
greatest in the region of the landscape park Šturmovci, therefore the roads there have the
greatest impact on environment and the building is the least expectable. The dissertation uses
two methods to define and estimate the impact of high-speed road on the landscape park
Šturmovci and the sourrunding district, from the landscape and geographical point of view.
With the study of landscape vulnerability a basic analysis of a wider region with road impacts
was conducted. With the environmental impact assessment only the part of the region was
estimated, where the road in the near vacinity of a park is. The dissertation uses the data from
geographical literature, theme cards, Statistical office of the Republic of Slovenia, The
Environmental Agency, different companies and field work. The greater area of the landscape
park shows among all landscape ecological units the greatest, moderate to strong
vulnerability. The road will have the greatest impact on smaller preserved water courses and
standing waters with flooding areas, shallow soil, endangered animals and plants, who live
inside the protected area of the park Šturmovci, which includes the Drava river. The park has
been part of the European important areas system NATURA 2000 since 2004. With such
impacts the building of roads is unacceptable. Searching for an alternative solution is in
progress. Due to the small traffic load the question of the validity of building arises.
KEY WORDS: landscape impact assessment, landscape vulnerability, Šturmovci
landscape park, high-speed road, landscape protection
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Pokrajinska presoja vpliva hitre ceste Hajdina–Ormož na krajinski park Šturmovci

1. UVOD
Presoje vplivov različnih projektov na okolje so stalna praksa v postopkih načrtovanja. Po
zakonu o varstvu okolja (Ur. list RS 41/2004) jih je treba narediti za vsak večji poseg.
Dvopasovna daljinska glavna cesta ali hitra cesta nedvomno spada med takšne posege, saj s
svojo gradnjo korenito posega v prostor.
Z gradnjo prometnic se najprej spremeni raba tal, uničene so kmetijske in gozdne površine,
čez katere teče prometnica, prekinejo se naravni vodni tokovi ter ustaljene selitvene in
napajalne poti prosto živečih živali. Med obratovanjem se zvišajo koncentracije posameznih
emisij ter delcev svinca in kadmija, ki onesnažujejo prst, zrak in vodo. Zaradi hrupa in fizične
prisotnosti vozil na cesti je najbolj neposredno prizadeto živalstvo, vsekakor pa ni izključen
tudi človek.
Glavna pozornost v tem diplomskem delu je namenjena hitri cesti Hajdina–Ormož in njenemu
vplivu na okolje. Obravnavana cesta bo del cestnega omrežja na območju občin Hajdina, Ptuj,
Videm in Markovci, kjer bo tudi križišče bodoče avtoceste Fram (Slivnica)–Ptuj (Draženci)–
Gruškovje in hitre ceste Slovenska Bistrica–Hajdina–Ormož. Njena izgradnja je utemeljena v
prostorskih dokumentih dolgoročnega in srednjeročnega načrtovanja v Republiki Sloveniji.
Od celotne cestne povezave Hajdina–Ormož je podrobneje obravnavan le odsek Hajdina–
Markovci s priključki, ki naj bi bil v celoti zgrajen in predan prometu v obdobju 2007–2010.
Trasa je sporna z naravovarstvenega vidika, zaradi česar je tudi glavni predmet diplomskega
dela. Največji problem pri načrtovanju so zavarovana območja večjega pomena in hkrati
njihova velika ranljivost za kakršnekoli posege. Večje manevriranje pri načrtovanju variant
onemogoča še kratkost odseka z že določenimi izhodiščnimi točkami na zahodnem in
vzhodnem delu trase.
Namen diplomskega dela je opredeliti in presoditi vpliv hitre ceste na krajinski park
Šturmovci ter ožjo in širšo okolico s pokrajinskega, geografskega vidika. Ob tem zastavljeni
cilji pa so naslednji:
 na kratko predstaviti okoljevarstveno problematiko vplivov prometnic in prometa na
okolje,
 natančneje spoznati projekt hitre ceste Hajdina–Ormož in njegovo vlogo v tem prostoru,
 izpostaviti zavarovane elemente krajinskega parka Šturmovci in njegovo mesto v okviru
območij NATURA 2000,
 s pomočjo študije ranljivosti okolja določiti ranljivost pokrajinskoekološkim enotam,
 znotraj izbrane enote, na podlagi geografskega pristopa, oblikovati manjša območja, za
potrebe presoje vpliva hitre ceste na krajinski park Šturmovci, in
 presoditi vpliv hitre ceste na območju krajinskega parka Šturmovci.
Glavna hipoteza dela, ki je sprožila raziskovanje in jo je treba preveriti je ta, da je ranljivost
okolja največja na območju krajinskega parka Šturmovci, zato so vplivi ceste na okolje tam
največji, gradnja pa najmanj sprejemljiva.
Z namenom objektivno presoditi vpliv načrtovanega odseka hitre ceste na okolje, naloga
uporablja z dve metodologiji, študijo ranljivosti okolja (ŠRO) in presojo vplivov na okolje
(PVO). Obe metodologiji sta predstavljeni v teoretičnem delu, ki vsebuje še poglavje o
problematiki prometnic in prometa na okolje, predstavitev projekta obravnavane ceste ter
predstavitev krajinskega parka Šturmovci. Teoretičnemu delu sledi analitični del. Vanj je
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vključena analiza pokrajinskoekoloških enot vplivnega območja po izbranih kazalcih. Končni
rezultat tega poglavja je ocena ranljivosti posameznih enot. Najbolj ranljiva enota, znotraj
katere leži krajinski park Šturmovci, je v naslednjem poglavju še dodatno geografsko
razčlenjena. Glavni prispevek naloge je sistematična presoja vpliva hitre ceste na štiri novo
oblikovane enote, ki sestavljajo območje parka, pri čemer se pokaže vsa njegova raznolikost.
Sledi še zaključek in seznam literature z viri.
Potek ceste v digitalni obliki so izrisali v podjetju DDC, d. d.; razpoložljivost tega vira je bila
ključna za začetek raziskovanja. V začetku nastanka diplomskega dela ni bilo narejene uradne
presoje vpliva tega odseka ceste na okolje. Kasneje je postal dostopen samo povzetek presoje
za odsek ceste Hajdina–Ptuj na območju Mestne občine Ptuj, za odsek Ptuj–Markovci, pa je
bila po navedbah podjetja DDC, d. d., narejena le študija Društva za opazovanje in
proučevanje ptic Slovenije (DOPPS).
Brez že izdelanih presoj je večino dela pomenilo zbiranje in analiziranje podatkov. Zbornik
Spodnje Podravje s Prlekijo, ki je bil izdan v okviru 17. zborovanja geografov na Ptuju leta
1996, je služil kot pomemben vir in zgled pri analizah ranljivosti za to območje. Novejši
podatki so zbrani iz različnih virov: predvsem iz splošne geografske literature, tematskih kart
in topografskih kart, Statističnega urada RS, Agencije RS za okolje, različnih podjetij in
terenskega dela. Rezultati so večji del predstavljeni tabelarično in, kjer je bilo mogoče, tudi v
kartografski obliki.
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2. TEORETIČNI OKVIR IN METODOLOŠKA IZHODIŠČA
2.1. Geografski metodološki pristopi z vidika prostorskega razvoja
Z geografskega vidika prostorskega razvoja, ki pomembno vpliva na stanje okolja in okoljske
procese, je smiselno, da se uvodoma prouči stanje okolja in okoljski trendi pokrajinotvornih
sestavin, nato pa ocenijo vplivi, občutljivost pokrajinotvorne sestavine, obremenjevanje
okolja (z viri obremenjevanja) ter odzivnost (politike, instrumenti, ukrepi) na kakovost okolja
oziroma pokrajinotvorne sestavine.
V okviru sistemsko zasnovanih splošnih metodološko-teoretičnih pristopov so za proučevanje
pokrajinske degradacije po Plutu (2004) uporabni naslednji osnovni geografski metodološki
pristopi :
 fizičnogeografski,
 ekosistemski,
 socialnoekološki,
 pokrajinskoekološki s pokrajinsko ranljivostjo,
 funkcijski regionalnogeografski.
V diplomskem delu je uporabljena metodologija študije ranljivosti okolja (ŠRO), ki v sebi
združuje fizičnogeografski in pokrajinskoranljivostni pristop, ter metodologija presoje vpliva
na okolje (PVO), ki jo je v Republiki Sloveniji po zakonu treba narediti pred vsakim večjim
načrtovanim posegom v okolje. Študija dopolnjuje prvi osnovni element PVO – opis stanja
okolja. S podatkom o ranljivosti in sposobnostih regeneracije okolja že v osnovi določa
stopnjo sprejemljivosti kateregakoli posega oz. projekta. Kombinacija obeh, torej najprej ŠRO
in kasneje PVO, omogoča objektiven pogled na projekt, ki bo umeščen v neko okolje.
Tradicionalni fizičnogeografski oziroma naravnogeografski metodološki pristop izhaja iz
delitve pokrajine (okolja) na fizičnogeografske in družbenogeografske sestavine. V ospredje
postavlja proučevanje pokrajinskih posledic antropogenih obremenitev v posameznih
naravnogeografskih sestavinah – v ozračju, vodi, reliefu, prsti in vegetaciji (Strahler in drugi,
1974; cv: Plut, 2004). Fizičnogeografske raziskave onesnaženosti okolja poudarjajo pomen
meritev obremenitve okolja in različnega odziva naravnih pokrajinotvornih sestavin na
obremenjevanje okolja (Plut, 2004).
Pokrajinskoekološki metodološki pristop povezuje osnovne raziskovalne prijeme fizične
geografije in (bio)ekologije. Najpomembnejši in najzahtevnejši del pokrajinskoekološkega
raziskovanja je pokrajinskoekološka členitev pokrajine na manjše, bolj ali manj homogene
pokrajinskoekološke enote (Gams, 1998; cv: Plut, 2004). Enote se različno odzivajo na
obremenjevanje okolja, spremembo pokrajinske rabe. Sodobne pokrajinskoekološke študije se
ukvarjajo s problemi ocenjevanja samočistilnih sposobnosti pokrajinskoekoloških enot,
načrtovanja posegov in namenske rabe prostora, z onesnaževanjem in degradacijo
pokrajinskoekoloških enot. Pokrajinskoekološka členitev in analiza ustreznih lastnosti
pokrajinotvornih sestavin posameznih pokrajinskoekoloških enot z vidika nevtralizacijskih in
regeneracijskih zmogljivosti ter proučitev polucijske obremenljivosti omogoča opredelitev
stopnje ranljivosti okolja oziroma ranljivosti posamezne pokrajinsko ekološke enote (Špes in
drugi, 1999; cv: Plut, 2004).
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2.2. Študija ranljivosti okolja (ŠRO)
Študija ranljivosti okolja ali krajše ŠRO je eden bistvenih z zakonom določenih instrumentov
varovanja okolja. Temelji na ekosistemski členitvi prostora in omogoča zadostno zaščito
narave ter realno presojo, kakšni posegi v okolje so dopustni. Sestavljajo jo kakovostna in
količinska analiza okolja ter njegovih sestavin, občutljivost za posege v okolje, regeneracijske
in nevtralizacijske sposobnosti okolja. Takšna študija pokaže, kakšna je stopnja ogroženosti in
prag obremenitve narave in okolja (Lah, 2002).
Namen študije je z optimalnim številom kazalcev in kriterijev oceniti ranljivost okolja kot
celote in njegovih pokrajinotvornih sestavin za potrebe načrtovanja bodočih posegov v okolje
in usmerjanje prostorskega razvoja v izbrani pokrajinski enoti. Geografska raziskovalna
skupina je izdelala natančno metodologijo za zakonsko opredeljene študije ranljivosti, ki naj
bi bile uporabljene tudi pri pripravi ustreznih podzakonskih aktov in predvsem v njeni
neposredni aplikaciji na izbranih primerih (Špes et al., 2002).
Pri študijah okolja na eni strani vrednotimo naravnogeografske kazalce, ki opredeljujejo
nosilnost okolja in njegovih sestavin oziroma njihovo samočistilno, nevtralizacijsko in
regeneracijsko sposobnost, na drugi strani pa dosedanje človekove posege v to okolje,
spremembe v rabi tal in naravnih virov oziroma stopnjo obremenjenosti ali splošno
onesnaženost in degradacijo. Upoštevamo posredne in neposredne kazalce. S tehtanjem –
vrednotenjem obeh skupin okoljskih dejavnikov pa ocenimo ranljivost obravnavanega okolja
in njegovih pokrajinotvornih sestavin oziroma predlagamo stopnjo varovanja okolja in oceno
še sprejemljivega obremenjevanja (Špes et al., 2002).
Organigram 1: Metodologija študije ranljivosti okolja
Pokrajinskoekološka členitev
Slovenije
(pokrajinskoekološke enote in tipi)

Kakovostna in količinska analiza okolja in njegovih sestavin
Funkcijsko vrednotenje
fizičnogeografskih kazalcev

Funkcijsko vrednotenje
družbenogeografskih kazalcev

Ocene regeneracijskih in
nevtralizacijskih sposobnosti
okolja in njegovih sestavin

Dosežena stopnja celotne in
integralne obremenjenosti okolja
in njegovih sestavin

Ocena skupne ranljivosti okolja in posameznih pokrajinotvornih sestavin
(Špes et al., 2002)
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Glede na to, da je upoštevanje ranljivosti pri načrtovanju posegov v okolje predpisano kot
splošna obveznost, so tovrstne študije razumljene kot strokovna podlaga za načrtovanje
sonaravnega razvoja. To pa obenem pomeni, da bi morale vse presoje večjih posegov na
okolje izhajati prav iz predhodnega poznavanja ranljivosti okolja (Špes et al., 2002). Z
uporabo študije v diplomskem delu je zagotovljena kvalitetna presoja, hkrati pa je zadoščeno
tudi splošnim obveznostim pri načrtovanju.

2.3. Presoja vplivov na okolje (PVO)
Presoja vplivov na okolje – PVO (intervention in the environment) je presoja, sprejeta na
podlagi poročila o vplivih načrtovanih posegov v naravo in človekovo okolje ter ugotavljanje
njihove sprejemljivosti glede na neposredne ali dolgoročne posledice za okolje – v tleh,
vodovju, živi naravi in rudninskih virih, tudi posledice za zdravje in počutje ljudi.
Strateška/dolgoročna presoja vplivov na okolje temelji na izboljšanju okoljskih razmer na
podlagi Nacionalnega programa varstva okolja in Strategije sonaravnega razvoja gospodarstva
Slovenije (Lah, 2002).
Poseg v okolje (environmental impact assessment) je opredeljen kot začasno ali trajno
človekovo ravnanje, ki spreminja ali omogoča neželeno spreminjanje okolja ali pojavov v
njem (odkopi, odvzem vode ali posegi v vodovje, preoblikovanje in spreminjanje kakovosti
površja, goloseki, nove obremenitve okolja itd.) Pred vsakim posegom je potrebno ugotoviti
njegovo primernost, (ne)dopustnost, ter izdati ustrezna dovoljenja ali poseg zavrniti in
preprečiti (Lah, 2002).
Prvi sistem PVO se je razvil leta 1970 v ZDA, kasneje pa je postal široko uporabljen kot
močna okoljska zaščita v procesu načrtovanja projekta, npr. s pomočjo direktiv EZ, v katerih
je določeno, za katere projekte je PVO obvezna (cv: Plut, 2004).
V Sloveniji je bila presoja vplivov na okolje uvedena z zakonom o varstvu okolja kot poseben
postopek, v katerem je treba ugotoviti, ali nameravani poseg v okolje, ki predstavlja
potencialno nevarnost za okolje, lahko povzroči njegovo poškodbo ali degradacijo, oziroma
ali je ta poseg sploh možen z vidika posledic na okolje. Pri tem se je izhajalo iz enega izmed
najpomembnejših načel varstva okolja, to je načela preventive, ki določa, da mora biti vsak
poseg v okolje projektiran in izveden tako, da povzroči čim manjšo spremembo okolja in čim
manjše tveganje za okolje (Presoja, 2005).
PVO je torej proces zbiranja informacij o učinkih projekta na okolje s strani načrtovalcev
razvoja in iz drugih virov, ki se uporabljajo za pretehtano odločanje o razvoju ali krajše:
presoja vplivov načrtovane dejavnosti na okolje(cv: Plut, 2004). Po Pogačniku je potrebno
izdelati PVO za naslednje naprave in objekte, ki po svoji dimenziji, kapaciteti, legi in vplivih
na okolje ter zaradi drugih značilnosti odločilno vplivajo na širšo okolico.
 Med vodnogospodarskimi objekti in napravami so to velike akumulacije, regulacije rek,
posegi v jezera in obalno morje, obsežne melioracije, magistralni vodovodi, velike
čistilne naprave, urejanje prostora ob mineralnih in zdravilnih vrelcih.
 Med prometnimi objekti so to železniške proge, avtoceste, magistralne ceste, žičnice,
letališča, pristanišča, RTV-oddajniki najpomembnejše PTT-zveze, satelitske in druge
antene, radarji itd.
 Med energetskimi objekti so to elektrovodi velikih jakosti, regionalne in razdelilne
transformatorske postaje, HE, TE, JE, magistralni plinovodi, naftovodi, rezervoarji plina
in nafte, rudniki, črpališča nafte in zemeljskega plina.
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 PVO je potrebna tudi za velika odlagališča komunalnih odpadkov, vsa odlagališča
posebnih odpadkov, sežigalnice, vojašnice, vojaške poligone in skladišča itd.
 Tudi pri vseh večjih, okoljsko problematičnih posegih v podeželski prostor
(agromelioracije, komasacije, plantažni nasadi, živinorejske farme, agroživilska
industrija, večje hidrotehnične ureditve, žičnice, smučišča, igrišča za golf) so nujne PVO.
 Posebno pozornost je potrebno nameniti presojam vplivov na zavarovanih območjih
(naravovarstvena območja, vodovarstvena območja, območja mineralnih in termalnih
vrelcev, najboljša kmetijska zemljišča), turistično atraktivnih območjih, območjih
prepletanja številnih interesov itd. (cv: Plut, 2004).

2.3.1. Metodologija PVO
Presoja vplivov na okolje se izvede na podlagi poročila o vplivih na okolje, ki mora biti
izdelano v skladu z navodilom o metodologiji za izdelavo poročila o vplivih na okolje.
Organigram 2: Metodologija za izdelavo PVO

PVO
OPIS
DEJANSKEGA
STANJA
OKOLJA

OPIS
ZNAČILNOSTI
POSEGA

OPIS IN
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PRIČAKOVANIH
VPLIVOV

VREDNOTENJE
VPLIVOV

VREDNOTENJE
SPREMEMB V
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ŠRO
Vir: Navodilo (Ur.l. 70/96)
Avtorica: Barbara Lotrič

Vse, kar mora poročilo vsebovati, je povzeto po navodilu o metodologiji za izdelavo poročila
o vplivih na okolje v Uradnem listu RS 70/96. To je:
Opis dejanskega stanja okolja, na katero lahko poseg vpliva, vsebuje podatke o osnovnih
značilnostih lokacije posega (podatki o geoloških, pedoloških, meteoroloških, hidroloških in
bioloških lastnostih lokacije), o vrsti zemljišča (stavbno, kmetijsko, vodno, gozdno zemljišče)
oziroma o njegovi dejanski rabi, podatke iz zemljiškega katastra, o stanju in kakovosti
naravnih dobrin, bližini naravnih vrednot ali drugih naravnih dobrin s statusom zavarovanega
naravnega bogastva, poselitvi in bivalni kakovosti prostora, objektih kulturne dediščine,
krajini in o glavnih dejavnostih na območju. Opis mora zajeti zlasti tiste značilnosti lokacije,
ki so glede na vrsto posega pomembne za presojo sprejemljivosti posega za okolje. Le-te se
izdela na podlagi javnih podatkov iz katastrov, zbirk in drugih baz podatkov. Če v zbirkah ni
na razpolago podatkov, ki bi omogočali izdelavo opisa dejanskega stanja, ministrstvo določi
vrsto in obseg podatkov, ki jih mora zagotoviti izdelovalec poročila z meritvami ali s posebno
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strokovno oceno. Opis stanja okolja mora vsebovati tudi podatke o obstoječi obremenjenosti
okolja in njegovih sestavin pred posegom, vključno z rezultati meritev. Obsega količinske in
kakovostne podatke o stanju in obremenjenosti voda, zraka in tal, rastlinstva in živalstva ter
njihovih habitatov, ekosistemov, o obremenjenosti okolja z odpadki, s hrupom in sevanjem.
Obsega tudi opis obstoječih obremenitev okolja, posebno če gre za tveganje ali nevarnost za
okolje.
Opis značilnosti posega vsebuje zlasti podatke o namembnosti posega, o njegovi velikosti,
obsegu ali zmogljivosti; načinu uporabe ali obratovanja in predvidenem trajanju oziroma
obstoju posega ter o njegovih gradbenih in prostorskih, tehničnih in tehnoloških, okoljskih ter
drugih značilnostih, ki so pomembne za določitev vplivov na okolje. Pri prostorskih
značilnostih posega je treba opisati zahtevnost posega z vidika rabe prostora oziroma
zemljišč. Upoštevajo se predvsem tisti vidiki, ki so za poseg oziroma za ugotavljanje njegovih
vplivov na okolje pomembni. Opis okoljskih značilnosti posega obsega predvsem opis
predvidenih načinov in virov vplivov na okolje ter predvideno rabo ali porabo naravnih virov.
Posebno pozornost je treba nameniti nevarnim snovem, če se te uporabljajo ali če nastajajo pri
gradnji ali obratovanju ali uporabi posega.
Opis in ocena pričakovanih vplivov na okolje obravnava vplive posega na okolje kot celoto
in na vse njegove posamezne sestavine, ki jih je možno predvidevati glede na naravo posega
in okoljske značilnosti lokacije. Navesti je treba tudi vplive, ki jih izdelovalec poročila
ocenjuje kot nepomembne ali zanemarljive. Obravnavati je treba pričakovane vplive posega v
času gradnje in v času uporabe ali obratovanja. Določiti in oceniti je treba tudi neposredne in
posredne vplive na okolje, ki so posledica drugih posegov in aktivnosti, povezanih s posegom.
Določitev in ovrednotenje vplivov posega na okolje z vidika onesnaževanja se nanašata
predvsem na emisije plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, površinske vode, podtalnico ali
v tla, emisije vonjav, hrupa, ioniziranega ali elektromagnetnega sevanja ali toplote in
nastajanje odpadkov.
Določitev in ovrednotenje vplivov posega na okolje z vidika razvrednotenja okolja se
nanašata predvsem na spremembe naravnih in drugih pogojev za kakovost življenja, vplive na
identiteto in izgled naravnega okolja in krajine, vplive na naravne vrednote ali naravno javno
dobro ter možno zmanjšanje vrednosti nepremičnin in izgubljeni dobiček.
Določitev in ovrednotenje vplivov posega na okolje z vidika poškodbe okolja se nanašata
predvsem na vplive na prosto živeče živalske vrste in prosto rastoče rastlinske vrste ter
njihove habitate, vplive na naravno ravnotežje in ekosisteme ter spremembe zaradi posegov v
vodo, zemljišča ali tla, podzemni svet.
Določitev in ovrednotenje vplivov posega na okolje z vidika tveganja in nevarnosti za okolje
se nanašata predvsem na vplive, povezane z uporabo nevarnih snovi, povzročanje vibracij ali
drugih vplivih na seizmološke in geofizikalne pojave, možnosti nastanka ekoloških nesreč ter
možnosti nastanka naravnih nesreč kot posledice posega.
Določitev in ovrednotenje vplivov posega na okolje z vidika rabe in izkoriščanja naravnih
dobrin se nanašata predvsem na rabo, uporabo ali izkoriščanje obnovljivih in neobnovljivih
naravnih dobrin za potrebe nameravanega posega, vplive na rabo ali izkoriščanje obnovljivih
in neobnovljivih naravnih dobrin v zvezi z nameravanim posegom, vplive na izčrpavanje
zalog potrebnih naravnih dobrin ter vplive na naravne dobrine na lokaciji nameravanega
posega.
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Pri vrednotenju vplivov posega na okolje in sprejemljivosti sprememb v okolju je treba
izhajati iz temeljnih ciljev in načel varstva okolja. Ta zajemajo najmanj preprečevanje in
zmanjševanje obremenitev za okolje, odpravo poškodb okolja ter ponovno vzpostavitev
njegovih regeneracijskih sposobnosti, ohranjanje vitalnosti narave, biološke raznovrstnosti in
ekološkega ravnotežja, ohranjanje raznovrstnosti in kakovosti naravnih dobrin, ohranjanje
rodovitnih zemljišč, ohranjanje in obnavljanje pestrosti ter kulturne in estetske vrednosti
krajine in naravnih vrednot, smotrno rabo naravnih virov, snovi in energije, prehod na rabo
obnovljivih virov in zmanjševanje porabe.

Pri ocenjevanju vplivov je treba poleg okoljskih značilnosti lokacije posega upoštevati tudi
ugotovitve in usmeritve študije ranljivosti okolja in na njeni podlagi določene stopnje
varovanja okolja pred obremenitvami.
Spremembe posameznih sestavin okolja in vplivov na okolje se ovrednotijo praviloma z
njihovo uvrstitvijo v vrednostne lestvice, ki jih na eni strani omejuje ocena dejanskega stanja
posamezne sestavine okolja, na drugi pa predpisana dopustnost obremenitve oziroma največji
dovoljeni obseg spremembe zaradi posega.
Izhodišča ocenjevanja in izbrano metodo vrednotenja vplivov posega na okolje in
pričakovanih sprememb okolja je treba v poročilu navesti in opisati, tako da je možno
preverjanje njihove ustreznosti. Navesti je treba razloge za izbor metode, oceniti njeno
optimalnost, prednosti in pomanjkljivosti, širšo uporabnost in izkušnje pri njeni uporabi v
drugih primerih.
Če iz določitve in ocene vplivov posega na okolje izhaja, da pomeni poseg tveganje za okolje
in so zaradi tega potrebna posebna opozorila, napotila in priporočila prebivalstvu ali drugi
posebni ukrepi, je v poročilu treba opisati potrebne ukrepe in območje, na katerem so ti
potrebni, ter oceniti njihovo ustreznost.
Na podlagi opisa in ocene pričakovanih vplivov posega, pričakovanih obremenitev ter
spremenjenega stanja okolja in možne celotne in integralne obremenitve okolja ter opozoril
glede celovitosti projekta in poročila se pripravi sklepna ocena sprejemljivosti obravnavanega
posega. Vsebuje tudi oceno učinkovitosti načrtovanih okoljevarstvenih ukrepov in oceno
njihove izbire glede na znane, preizkušene ter dostopne alternativne možnosti.

V sklepnem delu se navedejo dodatni predlogi ali zahteve za zmanjšanje ali omilitev
negativnih vplivov posega ter predlogi za spremljanje stanja po uresničitvi posega. Sestavni
del poročila mora biti tudi grafični prikaz obstoječega oziroma dejanskega stanja okolja na
ožjem območju posega in prostorskih značilnosti posega v merilu 1 : 25.000. Vsi rezultati
meritev, grafikoni, tabele in druga tehnična dokumentacija, ki zaradi svoje obsežnosti ali
drugih vzrokov niso bili vključeni v poročilo, se prikažejo v posebni prilogi.
V postopek presoje vplivov na okolje mora biti obvezno vključena javnost, če pa gre za
poseg, ki bi lahko vplival tudi na ozemlje drugih držav, je treba le-te o tem pravočasno
obvestiti. Prizadete države imajo po prejemu takega obvestila možnost sodelovanja v
postopku presoje vplivov na okolje. Presoja vplivov na okolje se je po ZVO izvaja z izdajo
okoljevarstvenega soglasja, ki ga izda Agencija RS za okolje kot organ v sestavi Ministrstva
za okolje, prostor in energijo, kot akcesorni akt k dovoljenju za poseg v prostor (Presoja,
2005).
Eden od ključnih problemov PVO je njena obravnava kot dodatka ali predhodnika ustaljenega
ekonomskega pristopa. PVO bi po mnenju okoljskega ekonomista Pearca morala postati
integralni del ekonomskega pristopa načrtovanja (cv: Plut, 2004).
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2.4. Promet in okolje
Promet, kot oblika človekovega delovanja v prostoru, je v interakciji z vsemi
pokrajinotvornimi sestavinami v pokrajini. S svojo prisotnostjo spreminja in deluje na okolje
na različne načine. Njegove vplive na okolje lahko razdelimo na dva sklopa: na gradnjo
prometnic, v tem primeru cest, in na promet, ki se bo odvijal na njih.
Organigram 3: Vplivi prometnic in prometa na okolje
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Vir: Cigale (2002), Marušič (2002), Plut (2004)
Avtorica: Barbara Lotrič

2.4.1. Vpliv gradnje prometnic na okolje
Z gradnjo prometnic je najprej spremenjena raba tal, uničene so kmetijske in druge površine
čez katere teče prometnica, hkrati pa se spremeni namembnost oz. poslabša kakovost zemljišč
tudi od 50 do 300 m na vsaki strani ceste (Cigale, 2002). Odstraniti se mora gozd v bistveno
širšem pasu, kot je predviden za potek prometnice, kar lahko poveča odplakovanje oziroma
erozijo površja in brežin (Cigale, 2002). Po Morrisu se zaradi gradnje fizično spremeni
lokalna topografija, poveča se nevarnost erozije. Kaže se vpliv na drenažne sisteme,
spremenijo se naravni vodni tokovi, gladina talne vode, odtok podzemeljskih vod in poplavni
režim (cv: Plut, 2004). S cesto se prekinejo ustaljene selitvene in napajalne poti prosto živečih
živali (Cigale, 2002). Avtoceste kot ograjeni objekti lahko pomenijo celo nepremostljivo
oviro za živali v prostoru (Marušič, 2002). Zaradi značaja ceste, kot povezovalnega objekta
med poseljenimi območji, prihaja do posegov v naravne ekosisteme, ki so ohranili svojo
naravnost prav zaradi oddaljenosti in nedostopnosti od poseljenih območij.
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2.4.2. Vpliv prometa na okolje
Med obratovanjem vozil so glavni produkti popolnega izgorevanja naftnih derivatov v
bencinskih in dizelskih motorjih z notranjim izgorevanjem ogljikov dioksid, vodna para in
dušik iz zraka. Rezultat nepopolnega izgorevanja derivatov pa je množica snovi kot so
ogljikov monoksid, dušikovi oksidi, nezgorelo gorivo, mazalna olja, oksidacijski in nitrirani
produkti goriv in olj v plinskem stanju ali v obliki aerosolov, ter trdni delci. Koncentracije
posameznih emisij so odvisne od motorja, skupne emisije pa od gostote prometa, zastopanosti
posameznih motornih vozil, hitrosti, poteka prometa (zastoji, pogosta speljevanja,
ustavljanja), izvedbe ceste (klanci, spusti, predori, viadukti) (PVO, 1995). S povečevanjem
ravni in vsebnosti kemijskih emisij v zraku se bolj izražajo tudi negativni okoljski učinki.
Delci svinca in kadmija se razpršijo in usedajo na prometne površine in bližnjo okolico.
Padavine spirajo onesnaženo cestišče (olja, ostanke gum, težke kovine) in odtekajo v
vodotoke. S povečano onesnaženostjo se zato v vodotoku spreminja vrstni sestav organizmov,
iz prej prevladujočih indikatorjev oligosaprobne stopnje se poveča število organizmov, ki so
indikatorji alfa mezosaprobne ali polisaprobne stopnje. Velikost negativnega učinka vod, ki se
stekajo s cestišča je odvisna od njihove sestave in količine. Zimsko soljenje z NaCl in CaCl2
na primer povzroča večjo koncentracijo kloridov in natrija v vodi. Potencialno nevarnost še
dodatno predstavlja razlitje nevarnih količin (naftni derivati, soli, lugi, kislina, strupene in
eksplozivne snovi). Možne težave predstavljajo tudi sedimenti, ki se nabirajo ob cestišču in v
času poplav ali ob nalivih preidejo v reko (PVO, 1995). Spiranje onesnažil s ceste je
problematično za vsa vodna telesa, predvsem pa za manjše vodotoke in stoječe vode.
Med izrazite negativne vplive sodi prometni hrup. Povzročajo ga motor, sesanje zraka, izpuh
in kotaljenje koles (Jerončič, 2002). Hrup ogroža ljudi in živali, čeprav je to teže dokazati. Pri
jakosti nad 50 dB/A povzroča nemir, nervoze, utrujenost in slabo počutje, deluje pa tudi na
bolezni obtočil (Otorepec, 2002). Tudi zaradi prisotnosti vozil na cesti je najbolj neposredno
prizadeto živalstvo. Razmeroma številne so nesreče, ko obležijo na cestah živali od manjših
dvoživk do večjih sesalcev. Vsekakor pa ni izključen tudi človek.
Po Morrisu pride do sprememb v prebivalstvu predvsem zaradi razvoja, ki ga prinašajo
prometnice. Vplivi onesnaževanja, vizualna onesnaženost in vibracije imajo vidne učinke na
zgradbah, arhitektonski in zgodovinski dediščini in drugih delih človeških rok (cv: Plut,
2004).
Največje obremenitve zaradi prometa se po Marušiču (2002, str. 36–37) kopičijo neposredno
ob prometnicah. Tako se ustvarjajo različno široki prometni koridorji. Njihova širina je
odvisna od intenzitete vplivov in značaja vplivov. Vendar pa posredni vplivi, ki jih promet
oziroma obratovanje prometne naprave sproža v okolju, znatno povečajo prostorske
razsežnosti prometnih koridorjev.
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2.4.3. Projekt hitre ceste
Hitra cesta Hajdina – Ormož je del bodočega cestnega omrežja na območju občin Hajdina,
Markovci, Videm in Ptuj. Njena izgradnja je utemeljena v prostorskih sestavinah
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije, v spremembah in
dopolnitvah nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji ter v letnem
planu razvoja in vzdrževanja avtocest in finančnem načrtu DARS d.d. za leto 2003 (DLN
Hajdina–Ptuj …, 2006).
Na območju občine Hajdina bo po DLN Hajdina–Ptuj (2006) križišče bodoče avtoceste Fram
(Slivnica)–Ptuj (Draženci)–Gruškovje in hitre ceste Slovenska Bistrica–Hajdina–Ormož.
Zaradi omenjenega križišča in navezave hitre ceste na obstoječe prometno omrežje sta v planu
dve priključni cesti mesta Ptuj. Skupaj z glavno hitro cesto so tako na obravnavanem območju
štirje odseki novih cest:
 glavna cesta od Dražencev do Turnišča (Hajdina–Ptuj) – 1 km,
 glavna cesta od Turnišča do Markovcev (Ptuj–Markovci) – 7,5 km,
 južna mestna vpadnica od Turnišča do Ptuja – 2,5 km,
 povezovalna cesta od vpadnice do Zagrebške ceste – 1 km.
V nadaljevanju dela so vsi odseki skupaj poimenovani hitra cesta.
Karta 1: Trasa obravnavane hitre ceste znotraj vplivnega območja
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Obravnavani odsek hitre ceste se bo odcepil od glavne ceste Maribor–Gruškovje, približno 3
km južno od Hajdine. Cesta bo potekala od Dražencev v smeri proti severovzhodu do
Turnišča, kjer se bo v območju Turniških travnikov z odcepom nadaljevala kot južna mestna
vpadnica za Ptuj, prečkala Dravo (Ptujsko jezero) in se navezala na obstoječo cesto v križišču
Ormoške in Puhove ceste. Od južne mestne vpadnice do Zagrebške ceste se bo odcepila še
povezovalna cesta.
Drugi krak ceste, od odcepa v območju Turniških travnikov do Markovcev, je del Ptuj–
Markovci. Potekal bo vzporedno s Ptujskim jezerom, prečkal staro strugo reke Drave pod
jezom, se obrnil proti severovzhodu in se ob kanalu HE Formin priključil na odsek HC ceste,
ki prihaja ob kanalu iz smeri Ormoža (Poročilo …, 2005).
Računska hitrost za glavno cesto je v skladu s projektno nalogo investitorja 100 km/h. Ima
dvoje vozišč s širino 3,5 m, robna pasova širine 0,35 m in 1,5 m široki bankini. Skupna širina
cestišča z bankinami je 10,7 m. Promet na njej bo potekal dvosmerno (DLN za Hajdino,
2006).
Izgradnja odseka Hajdina – Ptuj z obema priključnima cestama je trenutno v gradnji in se bo
predvidoma zaključila spomladi 2007. Predstavlja navezavo mesta Ptuj na bodoče
novozgrajene prometnice in s tem bistveno razbremenitev obstoječega mestnega prometnega
omrežja. Ptuj bo s tem dobil prepotrebno novo povezavo med levim in desnim bregom Drave
in najkrajšo možno navezavo na glavno cesto Maribor–Gruškovje oziroma na bodočo
Phyrnsko avtocesto (Večer, 2005; Poročilo …, 2005).
Z izgradnjo ceste Hajdina–Ormož (odsek Ptuj–Markovci) bo razbremenjena obstoječa cesta,
ki poteka severno od Ptujskega jezera, kanala HE Formin in Drave in ki je, poleg prevzemanja
daljinskega prometa med Ptujem in Središčem ob Dravi, pomembna tudi kot lokalna
povezava za vsa naselja med Ptujem in Ormožem. Odsek prevzema funkcijo medregionalne
povezave, kot učinkovita povezava med regionalnimi središči in tranzitni promet v smeri proti
Hrvaški in delno proti Madžarski. Sedanja cesta je, predvsem skozi naselja, obremenjena tudi
z lokalnim prometom motornih vozil (glej kazalec prometne obremenjenosti v nadaljevanju)
(DLN Hajdina–Ormož, 2006).
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2.5. Opredelitev in meje vplivnega območja hitre ceste
Besedna zveza ''vplivno območje hitre ceste'' je v nalogi uporabljena za širše območje
posrednih vplivov bodoče prometnice. Po Marušiču (2002, str. 36–37) imajo lahko posredni
vplivi, ki jih v okolju sproža promet oziroma obratovanje prometne naprave, velike prostorske
razsežnosti. Ko s prometnico presekamo strnjeno pridelovalno površino, strnjen poselitveni
prostor ali strnjen življenjski prostor neke populacije, je vplivno območje celotna pridelovalna
površina ali celotni bivalni oziroma življenjski prostor populacije.
Glavni in najpomembnejši za določitev vplivnega območja je bil sam potek hitre ceste
Hajdina–Ormož z vsemi odseki. V izognitev preohlapnim mejam, določenim na podlagi občin
ali pokrajinskoekoloških enot, se je vprašanje velikosti območja rešilo z določitvijo meje po
katastrskih občinah (k. o.). Katastrska občina kot temeljna teritorialna enota za vodenje
zemljiškega katastra po Leksikonu (1997) praviloma obsega površine, ki večinoma pripadajo
lastnikom iz ene vasi. S tem, ko prometnica preseka obdelovalne in druge površine v občini,
posredno vpliva tudi na prebivalstvo glavnega naselja te k. o. Zajetih je bilo deset katastrskih
občin, čez katere poteka trasa hitre ceste. To so: Ptuj, Brstje, Spuhlja, Zabovci, Markovci,
Nova vas pri Markovcih, Bukovci, Šturmovci, Pobrežje in Draženci z istoimenskimi
pripadajočimi naselji. Naštete katastrske občine pripadajo štirim občinam: Ptuj, Markovci,
Hajdina in Videm.
Dobrih 50 km2 veliko vplivno območje hitre ceste Hajdina–Ormož leži v severovzhodni
Sloveniji na Dravski ravni, ki se po naravnogeografski regionalizaciji po Perku (1998, str.
124) deli na Dravsko in Ptujsko polje. Ravninski, pretežno njivski in travniški svet z
nadmorskimi višinami, ki postopoma padajo proti jugovzhodu in se gibljejo med 200 in 300
m, je oblikovala reka Drava.
Karta 2: Lega vplivnega območja hitre ceste

Legenda:
vodotoki
železnica
avtocesta
glavna cesta
širše vplivno
območje HC

Vir: Telekom Slovenije, 2005
Avtorica: Barbara Lotrič,
Ljubljana 2006
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Na severnem delu so v vplivno območje zajeti obronki Slovenskih goric. Tja se je razširilo
mesto Ptuj, vendar primestna severna naselja ostajajo zunaj meja. Proti vzhodu teče meja ob
cesti Ptuj–Dornava; pred naseljem Borovci zavije na jug proti Bukovcem in naprej do Drave.
Od tod naprej se južna meja vleče v smeri proti zahodu ves čas na stiku med ravnino in
gričevnatimi Halozami. Kmalu pripelje do izliva Dravinje v Dravo, kjer se na rtu končuje
krajinski park Šturmovci. Zavije levo po Dravinji in ji sledi mimo naselja Videm pri Ptuju.
Malo pred naseljem Spodnja Pristava se začne meja obračati proti severu. Prečka glavno cesto
Maribor–Gruškovje in zaokroži okrog naselja Draženci. Zadnji odsek se čez Spodnjo Hajdino
in Breg v ravni črti približa reki Dravi in jo prečka blizu sotočja prekopa HE Zlatoličje in
stare struge.
Notranja členitev območja temelji na mejah štirih obstoječih pokrajinskoekoloških enot, ki se
tukaj stikajo: Dravsko polje, Ptujsko polje, holocenska ravnica ob Dravi in zahodne Slovenske
gorice. Holocenska ravnica je bila zaradi svoje velikosti in pomembnosti za analizo ranljivosti
še dodatno geografsko razdeljena na dve manjši enoti. Obe sta približno enako veliki.
Poimenovani sta po svoji legi: zgornji del holocenske ravnice in spodnji del holocenske
ravnice. Meja med njima poteka čez Ptujsko jezero v njegovem najširšem delu. Južno od
jezera poteka po meji med njivskimi in travniškimi površinami, potem ko obide naselje
Zgornjih Šturmovcev, se ob potoku Struga izteče do Dravinje.
Z razdelitvijo holocenske ravnice so prišle do izraza razlike med zgornjim bolj poseljenim in
kmetijsko obdelanim delom ter spodnjim manj poseljenim, bolj ohranjenim in poplavno
ogroženim delom.
Karta 3: Pokrajinskoekološke enote in vplivno območje hitre ceste
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Karta 4: Pokrajinskoekološke enote znotraj vplivnega območja

V spodnji tabeli so prikazane originalne površine posameznih pokrajinskoekoloških enot in
površine teh enot znotraj vplivnega območja s pripadajočimi naselji.
Tabela 1: Pregled površin po pokrajinskoekoloških enotah
Pokrajinskoekološka enota
(PEE)

Površina
PEE

Površina PEE znotraj
vplivnega območja

Dravsko polje

255 km2

9,91 km2

Ptujsko polje

67 km2

18,25 km2

holocenska ravnica ob Dravi

78 km

2
2

187 km
zahodne Slovenske gorice
587 km2
Skupaj
Vir: Inštitut za geografijo, GURS

zgornji del

10,73 km2

spodnji del
9,87 km2
2 km2
50 km2
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Naselja znotraj
vplivnega
območja
Draženci,
Pobrežje, Turnišče,
Videm pri Ptuju
Brstje, Bukovci,
Markovci, Nova
vas pri Markovcih,
Spuhlja, Zabovci
Zg. Šturmovci

Sp. Šturmovci
Ptuj
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2.6. Krajinski park Šturmovci in NATURA 2000
2.6.1. Splošna oznaka
Krajinski park Šturmovci ali Šturmovec leži ob reki Dravi južno od mesta Ptuj. Prva naravna
vrednota krajinskega parka je rečna loka, danes samo še delček nekoč obsežnih lok ob Dravi
med Mariborom in Ormožem (Mencinger, 2004). Na 370 kilometrov dolgem odseku od izliva
Drave v Donavo so Šturmovci zadnji pomemben in solidno ohranjen ostanek dravske loke
(Štumberger, 2005).
To poplavno območje omejujejo na severu Ptujsko jezero, na jugu reka Dravinja s haloškim
robom, na vzhodu Drava in na zahodu videmska ježa. Območje, zavarovano kot krajinski
park, je veliko 125 hektarjev; večji del parka leži na otoku Drave. Šturmovski otok je največji
otok v državi. Zaznamuje ga izredna paleta različnih življenjskih okolij, vse od prodišč,
plitvin, mrtvih rokavov, studenčnic, košenih in nekošenih poplavnih gozdov, travnikov in
grmovnih sukcesij do peščenih sten in nanosov, mlak, tolmunov in suhih privzdignjenih
prodnatih prevolov. Gre za eno zadnjih območij ob Dravi, ki jih v preteklosti niso povsem
uničili vodnogospodarski posegi in melioracije. Predvideno je, da bi površine parka v
prihodnosti še nekoliko povečali.
Karta 5: Lega krajinskega parka Šturmovci
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2.6.2. Loka
Ime Šturmovci oziroma Šturmovec izvira iz nekdanjega nemškega ledinskega imena
''Sturmau'' (der Sturm – vihar, die Aue – loka). Loka je geomorfološko korito reke, poplavno
območje vzdolž rek in potokov, ki sega od ježe do ježe in ga je ustvarila rečna dinamika. V
raznolikosti življenjskih in geomorfoloških procesov skriva neponovljiv rastlinski in živalski
svet. Danes je eden najbolj ogroženih ekosistemov, kar jih poznamo v srednji Evropi
(Štumberger, 1993). Je najbolj učinkovit zadrževalnik visokih voda, ki ga zgradi kar reka
sama. Povodnji krojijo življenjski ritem v loki še na drugačne načine: voda odnaša, prelaga in
ponovno odlaga prodišča, peščene sipine in tla z drevjem vred (Mencinger, 2004). Dravska
loka je nastala ob koncu zadnje ledene dobe. Z nenehnim prestavljanjem struge jo je ustvarila
reka Drava.
V rimskih časih se je Drava postopno premikala proti vzhodu, na kar kažejo rečne terase.
Kasneje, okrog leta 810, je Drava tekla po skrajno desnem delu poplavne ravnice, saj je
ozemlje Šturmovcev pripadalo salzburški nadškofiji, za kar je moralo ležati na levem bregu
Drave. Leta 1703 je vodni stržen Drave že potekal levo od vasi Zgornji in Spodnji Šturmovci
po današnjem skrajno desnem dravskem rokavu. V 19. stoletju, morda že prej, je dravska
struga dosegla skrajni levi rob poplavne ravnice, mlado pleistocensko ježo v Markovcih.
Takrat je šturmovski otok segal od sotočja Drave z Dravinjo do višine vasi Spuhlja v dolžino
kakih 6 km, kar je obenem največja znana dolžina šturmovskega otoka (Štumberger, 1993).
Slika 1: Tok reke Drave od Ptuja do pritoka Dravinje okrog leta 1900

PTUJSKO
POLJE

DRAVSKO
POLJE

Vir: Štumberger, 1993

Vse do časa po 2. svet. vojni človek ni posegal v holocensko ravnico Drave z nobenim
radikalnim posegom. Naplavino med markovsko in videmsko ježo je uporabljal sonaravno: s
številnimi mlini na Dravi in studenčnicah, samozadostno sečnjo lesa, lovom in ribolovom,
košnjo v loki, izkoriščanjem proda in peska, iskanjem zlata in splavarjenjem (Štumberger,
1993).
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2.6.3. Posegi v dravsko loko
Začetek gradnje hidroelektrarn na Dravi zaznamuje začetek konca vseh obrti in dejavnosti, ki
jih je omogočala reka. Z letom 1918 se prične zaton splavarstva, okoli leta 1970 z Drave
izgine zadnji plavajoči mlin pri Markovcih, leta 1977 neha voziti brod s Šturmovskega otoka
v Markovce (Štumberger, 1993).
Po postavitvi hidroelektrarne v Forminu in pripadajočega ji Ptujskega jezera z jezom v
Markovcih je območje Šturmovcev leta 1979 z odlokom občine Ptuj zavarovano kot krajinski
park, vendar je močno prizadeto. Dravsko žilje je presahnilo, okrnjeni so procesi rečne
dinamike. Veliki deli rečnih korit so suhi in reka je spremenjena v potok. Periodične poplave,
bistvo območja, so odtlej le še epizodične (Štumberger, 1993).

Slika 2: Dravska loka v 80. letih 20. stoletja po nastanku akumulacijskega jezera
PTUJSKO
POLJE

DRAVSKO
POLJE

Vir: Štumberger, 1993
Sredi 80. let 20. stoletja nastanejo prve njive; prve travnike začnejo gnojiti ob koncu 80. let. V
začetku 90. let je že opazno drastično propadanje poplavnih gozdov zaradi padca podtalnice
in izostanka poplav. Ob koncu 90. let domačini začnejo opuščati steljarjenje in ekstenzivno
košnjo, delež njiv se poveča na 1/3 površine, evropsko sloviti suhi travniki z divjimi
orhidejami pa so že močno prizadeti. S pretirano sečnjo in melioracijami je med Mariborom
in Ptujem izginilo 90 % loke, med Ptujem in Ormožem pa več kot 60 %.

2.6.4. Zavarovana bogastva
Naravne razmere in vpliv človeka so botrovali temu, da na tako majhnem prostoru srečamo
tako veliko rastlinskih vrst, ki uspevajo v tako različnih združbah – od reke in rečnega brega,
prek vrbovij, ostankov jelševih logov, mešanih gabrovih gozdičev, gostih in neprehodnih
grmišč, prodišč, mlak potokov in močvirij, pa vse do suhih travnikov (Štumberger, 1993).
Ohranile so se številne rastlinske in živalske vrste, ki brez rečne dinamike in poplav ne
morejo preživeti. Samo v Šturmovcih je bilo ugotovljenih 234 vrst ptic, 493 vrst rastlin in 36
vrst kačjih pastirjev. Med njimi so številne redke in ogrožene vrste z rdečih seznamov
(Štumberger, 2005).
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Najbolj bujno in raznoliko rastlinstvo je vezano na vodo. Tu velja omeniti več vrst dristavcev
(Potomogeton trichoides), vodopivko (Zannichellia palustris), vodno zlatico (Batrachium
circinatum), šaše (Carex), ježke (Sparganium), kalužnice (Caltha palustris) in močvirsko
peruniko (Iris pseudacorus), ki po lepoti najbolj izstopa (Štumberger, 1993).
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 veliki in srednji tal. Ta edinstvena in zanimiva pokrajina spominja na negovane grajske
parke v Angliji. Upravičeno domnevamo, da so se razvili iz ekstenzivnega pašništva, ko so
presvetljene in pašne gozdne zatravljene površine pričeli kositi okoli dreves za nastilj in seno.
Toda opisani obliki travišč, ki sta iz srednje Evrope izginili že pred več kot stoletjem, sta
močno ogroženi. Na eni strani ju ogroža opuščanje košnje ali pretirano pogosta košnja s
čezmernim gnojenjem, na drugi strani pa spreminjanje travnikov v njive (Štumberger, 2005).

Slika 3: Krči – travniki

Slika 4: Gozdni travniki

Vir: Štumberger, 2005

Vir: Štumberger, 2005

Dejstva, da takih krčev in gozdnih travnikov domačini ne gnojijo, da je podlaga prodnata,
plast prsti pa zelo tanka, so prispevala k temu, da je danes tam zelo suho in bazično rastišče.
Tu rastejo za gnojenje občutljive orhideje. Posebnost Šturmovcev je orhideja čebeljeliko
mačje uho, saj je tu edino znano nahajališče v tem delu Slovenije (Štumberger, 1993).

2.6.5. Ptice
Šturmovci so zasloveli, tudi prek državnih meja, prav zaradi ptic. Krajinski park s Ptujskim
jezerom in reko Dravo je vpisan v seznam evropskih ornitološko pomembnih območij – IBAE
(Important bird areas of Europe) (Mencinger, 2004). Številne vrste, npr. vodomec (Alcedo
atthis), mali martinec (Actitis hypoleucos), mali deževnik (Charadrius dubius) in občasno
celo obrežna lastovka (Riparia riparia), so tesno vezane na dinamiko reke Drave in Dravinje;
brez nastanka vedno novih prodišč in peščenih sten po vsaki poplavi ne bi mogle preživeti. Na
drugi strani pa živijo tam tudi vrste, kot so sirijski detel (Dendrocopos siriacus), smrdokavra
(Upupa epops) in rjavi srakoper (Lanius collurio), ki so kazalci človekovega vpliva,. Če
človek Šturmovcev skozi desetletja in stoletja ne bi spreminjal v kulturno krajino, te ptice
najbrž ne bi mogle preživeti.
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Tako lahko strnemo: kakih 90 vrst ptic, ki tu trenutno gnezdijo, se za svoj obstoj lahko zahvali
naravnim procesom in vplivu človeka, za katerega bi lahko rekli, da je tu v sozvočju z naravo.
Šturmovška pestrost, kar zadeva vrste in ekosistemsko raven, pa se v zadnjem času zaradi
opuščanja tradicionalne rabe hitro spreminja. Nekatere vrste ptic so že izginile, druge pa so
močno nazadovale. 88 % populacije rjavega srakoperja je hrano lovilo na košenih travnikih,
10 % na območjih, kjer se travniki zaraščajo z grmovjem, in 2 % na območjih, poraščenih z
orjaško zlato rozgo (Solidago gigantea) – agresivnim prišlekom v naši flori, ki hitro preraste
in zaduši nekošene šturmovške travnike (Štumberger, 2005).

2.6.6. Varstvo krajinskega parka Šturmovci
Šturmovci so skupaj z Dravo neprecenljiva naravna vrednota, ki ni pomembna le v
slovenskem, ampak tudi mednarodnem merilu. Območje izpolnjuje kriterije za uvrstitev na
prestižni seznam mednarodno pomembnih mokrišč po Ramsarski konvenciji ter kriterije za
uvrstitev med zavarovana območja evropskega naravovarstvenega omrežja NATURA 2000.
Zavarovan je bil z Odlokom o razglasitvi in zavarovanju naravnih območij in spomenikov
narave v občini Ptuj (Ur. vest. Ormož, Ptuj št. 14/79). Vanj vodijo usmerjevalne table, ki sta
jih leta 1993 postavila DOPPS in OŠ Videm pri Ptuju (Zavod RS …, 2005).
Za varstvo narave v Evropi je ohranitev velikih rečnih območij odločilnega pomena. V
Srednji Evropi je uravnave in hidroenergetske posege preživela komaj kakšna reka. Še hujše
so razmere na poplavnih območjih; ta so brez izjeme urbanizirana. Nove in nove katastrofalne
poplave kažejo, da sodobno varstvo pred poplavami brez poplavnih območij ni izvedljivo.
Navkljub hudim posegom v reko Dravo (npr. graditvi Ptujskega jezera in HE Formin) pa so se
v Šturmovcih in ob stari Dravi do danes ohranile in ostale nepozidane poplavne površine, o
katerih v razviti Evropi lahko samo sanjajo (Štumberger, 2005).
Šturmovci so ogroženi zaradi novo načrtovanih posegov v okolje, vendar pa ne smemo
pozabiti, da so ogroženi tudi projekti, ki bi jih v tem okolju zgradili. Po Štumbergerju (2005)
tudi po nastanku hidroelektrarn in akumulacijskih jezer na Dravi in uravnavi Dravinje namreč
poplave v Šturmovcih niso prenehale: samo jeseni 1998 so bili Šturmovci dvakrat v celoti pod
vodo. To je v hudem nasprotju z zagotovili, da poplav ne bo več.

2.6.7. Šturmovci in NATURA 2000
Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah
članicah Evropske unije. Njen osnovni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za bodoče rodove.
Posebna varstvena območja so torej namenjena ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter
habitatov, ki so redki ali na evropski ravni ogroženi zaradi dejavnosti človeka. To
najpogosteje pomeni, da je na teh območjih treba vzdrževati ugodno stanje z različnimi
ukrepi, bodisi zgolj nadaljevati obstoječe dejavnosti, na primer pašo ali košnjo suhih in
vlažnih travnikov po cvetenju in gnezdenju, bodisi nekatere dejavnosti opuščati ali njihovo
uvajanje preprečiti, npr. agromelioracije mokrišč.
Evropska unija je to omrežje uvedla kot enega od mehanizmov za izvajanje t. i. direktive o
habitatih in pticah. Slovenija je sprejela sodelovanje v Naturi 2000 kot pridružitveno
obveznost. Tako smo na dan pridružitve EU 1. maja 2004 predlagali seznam nacionalnih
območij, katerih ohranitev je pomembna na evropski ravni. Opredelili smo tudi predvidene
ukrepe, ki jih bomo izvajali za njihovo upravljanje oz. ohranjanje (Natura 2000, 2006).
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Območja, ki ustrezajo merilom po Direktivi o ptičih (posebna območja varstva – POV ali
SPA – Special Protection Areas), določi država in obvesti o tem Evropsko komisijo. S tem
preprostim postopkom postanejo ta območja neposredno del omrežja NATURA 2000. Pri
določanju območij, ki ustrezajo merilom Direktive o habitatih, je postopek dolgotrajnejši.
Država najprej po merilih Direktive o habitatih pripravi predlog potencialnih območij
pomembnih za Skupnost (pOPS ali pSCi – potencial Sites of Community Interest). Sledi niz
preverjanj, dopolnjevanj in usklajevanj, dokler Evropska komisija ne sprejme predloga o
OPS. Država nato določi območja posebne ohranitve (POO ali SAC – Special Areas of
Conservation) (Skoberne, 2003).
Šturmovci naj bi, po predlogu Ministrstva za okolje in prostor, skupaj z reko Dravo spadali
med posebna varstvena območja, ki bodo vključena v evropsko omrežje posebnih varstvenih
območij. Med ta območja se uvršča po obeh direktivah – po Direktivi o habitatih in po
Direktivi o pticah.
Po merilih Direktive o pticah je Drava najpomembnejše prezimovališče v Sloveniji z nad
20.000 redno prezimujočimi vodnimi pticami. Je najpomembnejše območje v Sloveniji za
selitev črne čigre (Chlidonias niger) (do 10.000 osebkov) in malega galeba (Larus minutus)
(do 560 osebkov) ter za gnezdenje navadne čigre (Sterna hirundo) (dobra polovica slovenske
populacije). Je drugo najpomembnejše območje za gnezdenje sršenarja (Pernis apivorus) (5
% slovenske populacije) in vodomca (Alcedo atthis) (5 % slovenske populacije) ter tretje
najpomembnejše območje za gnezdenje belovratega muharja (Ficedula albicollis) (10 %
slovenske populacije) (Predlog potencialnih območij evropskega pomena (pSPA), Seznam
območij z vrstami, 2004).
Območja NATURA 2000 imajo po Potencialna območja … (2006) naslednje rastlinske in
živalske vrste: veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum), vejicati netopir (Myotis
emarginatus), vidra (Lutra lutra), plazeča zelena (Apium repens), koščični škratec
(Coenagrion ornatum), kačji potočnik (Ophiogomphus cecilia), močvirski krešič (Carabus
variolosus), črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria*), grbasti okun (Gymnocephalus
baloni), kapelj (Cottus gobio), bolen (Aspius aspius), močvirska sklednica (Emys orbicularis)
in naslednje habitatne tipe:
 polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia)
(pomembna rastišča kukavičevk) (*)
 skalna travišča na bazičnih tleh (Alysso-Sedion albi) (*)
 reke z muljastimi obrežji z vegetacijo (Chenpodion rubri p. p. in Bidention p. p.)
 vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo (Ranunculion fluitantis in
Callitricho-Batrachion)
 naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo (Magnopotamion ali Hydrocharition)
 ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)
 obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (Alnus glutinosa in Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)) (*)
Znak * pomeni prednostno rastlinsko ali živalsko vrsto ali prednostni habitatni tip ali
območje, v katerem so prisotne prednostne vrste ali habitatni tipi.
Iz popisa vrst in habitatov izhajajo tudi varstveni cilji za to območje. Po Božiču (2003) in po
Območja Natura 2000 … (2006) so to :
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 ohranitev obstoječega obsega in obstoječih ekoloških značilnosti poplavnih gozdov,
trstišč, mrtvic in ekstenzivno obdelovanih travišč;
 zagotovitev ustrezne rečne dinamike;
 zagotovitev miru okoli gnezdišč, zlasti na vznemirjanje občutljivih vrst;
 zagotovitev miru na najpomembnejših prezimovališčih vodnih ptic;
 ustaviti nadaljnje reguliranje struge na celotnem območju reke;
 ustavitev širjenja intenzivnih kmetijskih površin znotraj sedanjih poplavnih površin reke;
 ustavitev uničevanja poplavnih gozdov;
 spodbujanje ekstenzivnega kmetovanja;
 prepoved požiganja travnikov in grmovne vegetacije;
 omejitev izvajanja vseh vrst vodnih športov na ptujskem jezeru;
 prepoved vožnje s čolni po ptujskem in ormoškem jezeru med 1. 11. in 1. 4.;
 prepoved preletov z motornimi zmaji in ultralahkimi letali nad ptujskim in ormoškim
jezerom;
 omejitev rekreacijskih dejavnosti na urejene poti oziroma za to določena mesta;
 popolna prepoved lova na vseh akumulacijskih jezerih, na stari rečni strugi pa bi morali to
dejavnost strogo omejiti;
 športni ribolov omejiti na za to določena območja;
 prepoved izvajanja dejavnosti z velikim negativnim vplivom na okolje (npr. golf igrišča,
rekreativni centri, proge za kajak ipd.);
 poiskati nadomestno rešitev za potek predvidene hitre ceste na območju krajinskega parka
Šturmovci.
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3. ANALIZA RANLJIVOSTI OKOLJA
Po navodilu za metodologijo… (Ur. list RS, št. 70/96) morajo kazalci za vrednotenje
ranljivosti okolja izhajati iz temeljnega obravnavanega pritiska – v tem primeru ceste. Opis
mora zajeti zlasti tiste značilnosti lokacije, ki so glede na vrsto posega pomembne za presojo
njegove sprejemljivosti za okolje.
Vsi spodaj navedeni fizično- in družbenogeografski kazalci so povzeti po študiji ranljivosti
okolja, za katero je geografska raziskovalna ekipa leta 2002 izdelala natančno metodologijo.
Nekaj kazalcev, ki niso bili vsaj delno povezani z vplivi ceste, je bilo izpuščenih iz analize.

Tabela 2: Uporabljeni fizičnogeografski kazalci
Fizičnogeografski kazalci
Skupni kazalci
obremenjenosti

Relief

Zrak
Prsti

Voda

Vir: Špes et al., 2002

 delež gozdnih površin
 delež karbonatnih kamnin
 naklon površja
 ocena vertikalne razčlenjenosti reliefa
 ocena horizontalne razčlenjenosti reliefa
 ocena intenzivnosti erozijsko-denudacijskih procesov
 skupna ocena naravne ogroženosti
 veter
 megla
 inverzija
 ocena mikroreliefnih značilnosti enote
 globina profila prsti
 tekstura prsti
A) površinski vodotoki
 površina zaledja vodotokov
 delež gozdnih površin
 srednji letni pretok vodotokov
 srednji nizki letni pretok vodotokov
 rečni režim vodotokov
 ocena naravne ogroženosti površinskih vodotokov
(poplave)
B) podtalnica
 dinamična izdatnost vodonosnika (količina podtalnice)
 globina podtalnice
 prepustnost krovne plasti vodonosnika
 pedološka in vegetacijska odeja
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Opis stanja okolja mora po zakonu (Ur. list RS 41/2004) vsebovati tudi podatke o obstoječi
obremenjenosti okolja in njegovih sestavin pred posegom. Obsega količinske in kakovostne
podatke o stanju in obremenjenosti voda, zraka in tal, rastlinstva in živalstva ter njihovih
habitatov, ekosistemov, o obremenjenosti okolja z odpadki, s hrupom in sevanjem. Posebno
če gre za tveganje ali nevarnost za okolje, mora vsebovati tudi opis obstoječih obremenitev
okolja.
Dodatno je bil vključen kazalec o prisotnosti vodnih črpališč, zaradi možne omejitvene vloge
pri rabi prostora. Za opis stanja okolja vplivnega območja so bili tako uporabljeni naslednji
družbenogeografski kazalci:

Tabela 3: Uporabljeni družbenogeografski kazalci

Družbenogeografski kazalci
Skupni kazalci
Relief

Zrak

Prsti

Voda
Vir: Špes et al., 2002























gostota poselitve
gostota delovnih mest
prometna obremenjenost
obseg ogroženih in degradiranih območij
ocena stopnje obremenjenosti reliefa z vidika obstoječih
človekovih dejavnosti
gostota poselitve
proizvodni obrati
prometna obremenjenost
onesnaževanje zraka – emisije
onesnaževanje zraka – imisije
onesnaženost prsti
ocena intenzivnosti kmetijstva na podlagi rabe tal
delež melioriranih površin
delež pozidanih površin
prometna obremenjenost
naravna ogroženost
gostota poselitve
vodna črpališča
priključenost prebivalcev na javno kanalizacijsko omrežje
učinkovitost čistilnih naprav
imisije, izražene v kakovostnih razredih
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3.1. Skupni kazalci obremenjenosti po pokrajinskoekoloških enotah (PEE)
Gostota poselitve
Prisotnost človeka in z njim povezane dejavnosti predstavljajo pritisk na okolje. Ne glede na
dejavnosti velja, da večja gostota prebivalcev pomeni večji pritisk.
1
2
3
4

– redka (do 40 preb./km2)
– zmerna (nad 40 do 100 preb./km2
– gosta (nad 100 do 500 preb./km2)
– zelo gosta (nad 500 preb./km2)

Tabela 4: Gostota prebivalstva po PEE
Ime PEE
holocenska ravnica ob Dravi

zgornji del
spodnji del

Dravsko polje
Ptujsko polje
zahodne Slovenske gorice
Vir: Popis, 2002 (SURS, 2006)

Število preb./km2
114,7
0
387,2
267,1
6637,5

Razred
3
1
3
3
4

Podatki o številu prebivalstvu so bili zajeti po naseljih in umeščeni v posamezno
pokrajinskoekološko enoto glede na centroid naselja. Pri zahodnih Slovenskih goricah je
izkazana izjemno velika gostota poselitve. To je posledica majhne površine enote, ki je
vključena v vplivno območje in umeščenosti centroida naselja Ptuj v to malo enoto (podatki
EHIŠ niso bili na razpolago). Ptuj se sicer prostorsko razteza čez vse štiri
pokrajinskoekološke enote. Z majhnim popravkom prištevanja prebivalstva tudi drugim
enotam, ostaja gostota še vedno visoka. Do razlike je prišlo samo na zgornjem delu
holocenske ravnice, kjer je zaradi tega popravka izkazana večja gostota poselitve. Spodnji del
holocenske ravnice je evidentiran kot neposeljen, saj centroid naselja Šturmovci pade v
zgornji del. Kljub temu je na tem območju približno 10 stanovanjskih hiš.
Trasa hitre ceste poteka po najredkeje poseljenih območij. Največji del poteka po zgornji in
spodnji holocenski ravnici, enotama z najnižjima gostotama poselitve. Izogne se naseljem
Dravskega in Ptujskega polja. Le-ta so na obeh straneh Drave strnjena vzdolž terase nad
poplavno ravnico. Krajinski park Šturmovci zaradi lege na holocenski ravnici ni poseljen.
Najbližje parku ležita manjši naselji Markovci in Spodnji Šturmovci.
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Karta 6: Poselitev vplivnega območja
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Gostota delovnih mest
Delovna mesta so povezana s proizvodnimi procesi in zgostitvijo različnih dejavnosti ter
posledično migracijami prebivalstva. Večja naselja imajo praviloma več delovnih mest.
1
2
3
4

– do 10 delovno aktivnih preb./km2
– nad 10 do 25 delovno aktivnih preb./km2
– nad 25 do 100 delovno aktivnih preb./km2
– nad 100 delovno aktivnih preb./km2

Tabela 5: Gostota delovnih mest po PEE
Ime PEE
holocenska ravnica ob Dravi

zgornji del
spodnji del

Dravsko polje
Ptujsko polje
zahodne Slovenske gorice
Vir: Popis 2002 (SURS, 2006)

Delovno aktivno preb./km2
0,4
0
11,2
14,6
2222

Razred
1
1
2
2
4

Gostota delovnih mest je bila izračunana na podlagi podatkov Statističnega urada RS o
delovno aktivnem prebivalstvu po kraju zaposlitve po naseljih. Le-ti so bili uvrščeni v tisto
enoto, znotraj katere je centroid naselja. Podatki za mesto Ptuj so bili v celoti uvrščeni v enoto
zahodne Slovenske gorice, saj jih ni mogoče drugače umestiti oziroma razdeliti. Od tod tudi
tako nenavadno velika gostota. Delno je to posledica majhne enote, vendar je nesporna tudi
izrazita centralnost mesta Ptuj. Po Vrišerju (1998) spada Ptuj med funkcijsko-gravitacijska
središča IV. stopnje. Dravsko in Ptujsko polje imata z vidika delovnih mest manjšo gostoto,
najmanj delovnih mest je na območju holocenske ravnice ob Dravi.
Hitra cesta se bo izognila Ptuju in vsem drugim manjšim naseljem, ki so z migracijami vezana
nanj. Neposredno se bo dotikala samo Markovcev, kjer naj bi se nekaj hiš tudi porušilo. Prav
zaradi izognitve naseljem bo cesta manj primerna za dnevne migracije delovne sile, ampak bo
namenjena predvsem tranzitu.

Prometna obremenjenost
Prometna obremenjenost je po (Špes et al., 2002) opredeljena kot povprečno število dnevno
prevoženih kilometrov na površino. Pri številu prevoženih kilometrov gre za vrednost,
dobljeno na osnovi podatkov o povprečnem letnem dnevnem prometu in dolžini posameznih
odsekov.
1
2
3
4

– do 200 prevoženih km/km2/dan
– nad 200 do 2000 prevoženih km/km2/dan
– nad 2000 do 4000 prevoženih km/km2/dan
– nad 4000 prevoženih km/km2/dan
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Tabela 6: Prometna obremenjenost po PEE
km/km2/dan
zgornji del
2918
holocenska ravnica ob Dravi
spodnji del
0
Dravsko polje
3329
Ptujsko polje
4057
zahodne Slovenske gorice
17985
Vir: Prometne obremenitve 2004, Direkcija RS za ceste (2006)
Ime PEE

Razred
3
1
3
4
4

Čez vplivno območje teče dobrih 17 km prometnejših cest, na katerih se izvaja štetje prometa.
Najpomembnejši sta magistralni cesti Gruškovje–Šentilj, ter Pragersko–Ormož. Na vozlišču
cest na Ptuju se jima priključijo še manjše lokalne in regionalne ceste, ki povezujejo Ptuj z
okoliškimi naselji.
Tabela 7: Prometne obremenitve odsekov na vplivnem območju hitre ceste
Odsek

PEE

PLDP*

Dravsko polje
10.900
holocenska ravnica
19.905
Hajdina–Ptuj
Dravsko polje
zahodne Slovenske gorice
28.000
Ptuj
holocenska ravnica
Ptuj–Spuhlja
Ptujsko polje
11.825
Ptuj–Rogoznica
zahodne Slovenske gorice
11.700
Spuhlja–Ormož
Ptujsko polje
6.161
Spuhlja–Borl
Ptujsko polje
4.721
* Povprečni letni dnevni promet (izražen s številom vozil)
Vir: Prometne obremenitve 2004, Direkcija RS za ceste (2006)
Hajdina–Jurovci

Km ceste znotraj
PEE
2,68 km
0,87 km
0,19 km
0,52 km
0,50 km
2,99 km
1,83 km
1,92 km
5,69 km

Največjo prometno obremenjenost izkazuje pokrajinskoekološka enota zahodnih Slovenskih
goric zaradi mesta Ptuj, ki je pomembno prometno križišče in centralno naselje. Bistveno
manj, ampak še vedno zelo prometno obremenjeno je Ptujsko polje. Sledita mu Dravsko polje
in zgornji del holocenske ravnice. Najmanjšo prometno obremenitev izkazuje holocenska
ravnica in sicer s komaj dobrim kilometrom ceste, na kateri se izvaja štetje prometa, pa še ta
teče na skrajnem severnem delu enote. Z gradnjo novih 7 km hitre ceste po holocenski
ravnici, se bo bistveno povečala prometna obremenitev.
Obremenitve cest sorazmerno upadajo z oddaljevanjem od mesta Ptuj. Večja obremenitev na
Ptujskem polju je posledica širjenja urbanizacije od Ptuja proti vzhodu, medtem ko druga
stran Drave ostaja manj urbanizirana. Cesti Ptuj–Spuhlja in Spuhlja–Ormož sta obremenjeni
z lokalnim in tranzitnim prometom. Od tega tranzitni promet predstavlja nekaj manj kot 20 %
vseh vozil na dan.
Mimo Šturmovcev pelje le ozka lokalna cesta Videm–Markovci z zelo majhnim povprečnim
letnim dnevnim pretokom vozil. Na njej je zaradi režima na jezu do pred nekaj leti celo
obstajala omejitev prometa v nočnih urah.
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Karta 7: Prometna obremenjenost
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Delež gozdnih površin
Gozdovi opravljajo pomembne funkcije (uravnavajo gibanje zraka in kroženje vode, igrajo
pomembno vlogo pri ohranjanju plodne zemlje in uravnavanju lokalnega podnebja, tudi
njihov prispevek k ohranjanju kakovostnega zraka ni zanemarljiv), zato je z okoljskega vidika
pozitivno, če je njihov delež čim višji (Špes et al., 2002).
1
2
3
4

– 75–100 % gozda
– 50–75 % gozda
– 25–50 % gozda
– 0–25 % gozda

Tabela 8: Delež gozda po PEE
Ime PEE
holocenska ravnica ob Dravi

Delež gozda
4%
16 %
4%
4%
0,5 %

zgornji del
spodnji del

Dravsko polje
Ptujsko polje
zahodne Slovenske gorice
Vir: MKGP, 1999–2000

Razred
4
4
4
4
4

Tabela 9: Delež z gozdom mešanih površin po PEE
Mešana raba (gozd in kmetijske
površine)
4%
2%
2,5 %
0,6 %
0%

Ime PEE
holocenska ravnica ob Dravi

zgornji del
spodnji del

Dravsko polje
Ptujsko polje
zahodne Slovenske gorice
Vir: MKGP,1999–2000

Tabela 10: Delež površin v zaraščanju
Ime PEE
holocenska ravnica ob Dravi

Zaraščanje
0%
13 %

zgornji del
spodnji del

Vir: MKGP,1999–2000
Na celotnem vplivnem območju ceste, razen v delu zahodnih Slovenskih goric, kjer je rasel
kisloljubni gozd bukve, kostanjev in hrastov (Castaneo-Fagetum), so nekoč prevladovali
poplavni gozdovi doba in belega gabra (Querco roboris-Carpinetum) ter vrbovo-topolovi logi
(Salici-Populetum), katerih površine so se zaradi regulacij in zajezitev rek močno skrčile
(Lovrenčak, 1998).
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Karta 8: Gozdne površine
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Za računanje deležev gozdnih površin so bili uporabljeni podatki o rabi kmetijskih zemljišč,
ki so bili zajeti in izdelani na Ministrstvu RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).
v letih 1999 in 2000. Delež gozda jo največji na holocenski ravnici ob Dravi, predvsem na
spodnjem delu ravnice, a še vedno ne dosega 3. razreda. Šele ob seštevku gozda, z gozdom
mešanih in zaraščenih površin se delež poveča. V vseh drugih pokrajinskoekoloških enotah so
gozdne površine skoraj zanemarljivo majhne. Kjer torej ni gozda, ki bi kot potencialna
vegetacija moral rasti, so te površine namenjene drugim dejavnostim, ki obremenjujejo
okolje, predvsem kmetijstvu in poselitvi.
Gradnja hitre ceste bi še dodatno skrčila že tako skrčena gozdna območja, ki pa so
nenadomestljiva. Tu se po Stanju biotske … (2006) namreč nahajajo eni zadnjih ostankov
redkega poplavnega gozda pri nas.

3.2. Ocena ranljivosti okolja z vidika reliefa
3.2.1. Fizičnogeografski kazalci
Delež karbonatnih kamnin
Delež karbonatnih kamnin oz. odsotnost le-teh je pomemben kazalec fizičnogeografskih
značilnosti pokrajine, saj so na kamnine vezani različni talni tipi, rastje, geomorfološke
oblike, prisotnost ali odsotnost vode, poselitev.
1 – ni zakraselo
2 – zmerno zakraselo (brez značilnih kraških oblik)
3 – močno zakraselo
4 – zelo močno zakraselo

Tabela 11: Delež karbonatnih kamnin po PEE
Ime PEE
cela holocenska ravnica ob Dravi
Dravsko polje
Ptujsko polje
zahodne Slovenske gorice
Vir: Tolmač …,1989

Delež karbonatnih kamnin
0%
0%
0%
0%

Razred
1
1
1
1

Vplivno območje hitre ceste se nahaja v Mariborsko-ptujski depresiji, ki predstavlja največjo
pliokvartarno enoto v Sloveniji. Sega od Maribora na severu do vzhodno od Ptuja na
jugovzhodu. V geološki zgradbi so predvsem dravske naplavine (prod, pesek, glina), ki se
pogosto kažejo v posameznih rečnih terasah. Posamezni terasni nivoji nam kažejo na
neotektonsko aktivnost depresije in vpliv neotektonike na sedimentacijo (Tolmač…, 1989).
Na Dravskem in Ptujskem polju najdemo rečne terase. Terasni material sestavljajo prod,
peščen prod, pesek, melj in peščena glina. Tu je Drava urezala v že akumuliranem materialu 4
glavne in več vmesnih terasnih nivojev, katerih višine znašajo od nekaj metrov do 30 metrov.
Večji del terasnih nivojev je že erodiranih in jih ni mogoče slediti kontinuirano. Med
terasnimi sedimenti prevladuje predvsem prod (70 %), ki mu sledita pesek (20 %) in peščena
glina (10 %). Prodniki so v glavnem iz metamorfnih in magmatskih kamnin, v manjši meri pa
tudi iz karbonatnih sedimentov. Sortiranost je slaba, velikost posameznih prodnikov pa
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spremenljiva, od nekaj cm do nekaj dm. Po starosti pripadajo terasni sedimenti pleistocenu in
holocenu (Tolmač…, 1989).

Karta 9: Geološka karta vplivnega območja hitre ceste

LEGENDA:
rečne terase

terasni odsek

aluvij

prelom: ugotovljen,
pokrit, domneven,
fotogeološko viden

povodenjski facies in
facies korit – pesek, prod
facies mrtvih korit – glina,
melj, organsko blato
Vir: Osnovna geološka karta Maribor-Leibnitz, 1988
Avtorica: Barbara Lotrič, Ljubljana 2006

Na holocenski ravnici ob Dravi najdemo aluvialne naplavine, ki jih sestavljajo meljastoglinasti in peščeni materiali, med katerimi so pomešani prodniki. Material izhaja iz kamnin
bližnje in daljne okolice in je zelo heterogen. Debelina naplavin znaša do nekaj metrov, kar je
odvisno od velikosti in jakosti vodnega toka (Tolmač…, 1989).
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Od Ptujskega jezera proti jugovzhodu je zastopan povodenjski facies, oziroma plavljeno
območje, kjer reka še danes poplavlja. Plavljena območja zavzemajo ožje pasove, širine okrog
1 km ter so omejena z umetnimi nasipi in naravnimi terasami. Na teh območjih se poleg proda
akumulira meljasto-peščeni material, ki ponekod prehaja v organsko glino (Tolmač…, 1989).
Mrtva korita (am) so popolnoma odsekana oziroma izolirana od vodnih tokov, nekatera pa
imajo še vedno slabo povezavo s posameznimi tokovi. Korita so zapolnjena z meljastoglinastim materialom in organsko glino (Tolmač…, 1989).
Obravnavano vplivno območje ceste ni zakraselo, zato izkazuje najmanjšo stopnjo ranljivosti
z vidika reliefa. Pliokvartarni vodonosni prod in majhni nakloni ustvarjajo odlične pogoje za
poselitev in človeške dejavnosti.

Naklon površja
Naklon je z vidika reliefa najpomembnejši omejitveni dejavnik za človeške dejavnosti v
prostoru.
1 – površine z naklonom do 5° (ni omejitev rabe)
2 – površine z naklonom 5–12° (moderno kmetijstvo in poselitev možna z manjšimi omejitvami)
3 – površine z naklonom 12–20° (zgornja meja modernega kmetijstva in poselitve)
4 – površine z naklonom nad 20° (obdelava in poselitev zelo omejena)

Tabela 12: Nakloni površja po PEE
Ime PEE
Naklon površja
cela holocenska ravnica ob Dravi
0–2°
Dravsko polje
0–2°
Ptujsko polje
0–2°
zahodne Slovenske gorice
5–12°
Vir: DTK 1 : 25.000 Ptuj, Zlatoličje, 1998; Fridl et al., 1996

Razred
1
1
1
2

Na Dravski ravni, torej na Dravskem in Ptujskem polju, ter holocenski ravnici prevladujejo
nakloni med 0 in 2°. Izjema so ozka linijska območja jež med terasami, kjer so nakloni lahko
večji, vendar nimajo vloge omejitvenega dejavnika za dejavnosti človeka v prostoru. Območje
zahodnih Slovenskih goric izkazuje večje naklone, vendar še vedno brez večjih omejitev za
moderno kmetijstvo in poselitev. Krajinski park Šturmovci izkazuje naklone do 2°, zato z
vidika gradnje ceste naklon ni omejitveni dejavnik.

Ocena vertikalne razčlenjenosti reliefa
Kazalec vertikalne razčlenjenosti reliefa uporabljamo skupaj še z drugimi kazalci za
ugotavljanje intenzivnosti recentnih geomorfnih procesov (Špes et el., 2002, str. 59). S
topografske karte merila 1 : 25.000 odčitane višinske razlike kažejo splošno podobo reliefne
izoblikovanosti. Vertikalno razčlenjenost reliefa določimo iz povprečne višinske razlike med
najvišjo in najnižjo točko v kvadratu 1 km2.
1 – majhna vertikalna razčlenjenost (0–20 m)
2 – zmerna (20–100 m)
3 – močna (100–300 m)
4 – zelo močna (nad 300 m)
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Tabela 13: Vertikalna razčlenjenost po PEE
Ime PEE
cela holocenska ravnica ob Dravi
Dravsko polje
Ptujsko polje
zahodne Slovenske gorice
Vir: DTK 1 : 25.000 Ptuj, Zlatoličje,1998

Višinske razlike
0–2 m
0–3 m
0–3 m
20–100 m

Razred
1
1
1
2

Na holocenski ravnici in obeh poljih se višinske razlike gibljejo med 0 in 3 metri. Vertikalna
razčlenjenost reliefa je torej majhna, kar kaže na ravnino in s tem nizko intenzivnost recentnih
geomorfnih procesov na Dravskem in Ptujskem polju. Kljub temu pa so procesi v času poplav
lahko zelo intenzivni na holocenski ravnici in v krajinskem parku Šturmovci. V zahodnih
Slovenskih goricah je razčlenjenost zmerna.

Ocena horizontalne razčlenjenosti reliefa
Ocena horizontalne razčlenjenosti reliefa nam pove, kako močno je površje z rečnimi
dolinami razrezano na doline in vmesna slemena (Špes et al., 2002).
1 – pretežno ravno površje (dolinsko dno, dno kraških kotanj, kraški ravnik)
2 – rahlo valovito slemenasto-dolinasto površje (kraško hribovje)
3 – reliefno razčlenjeno površje s širokimi uravnanimi slemeni in redkimi vmesnimi dolinami ter
zmerno strmimi pobočji
4 – reliefno močno razčlenjeno površje s številnimi slemeni ter vmesnimi, ozkimi in razvejanimi
dolinami in večinoma s strmimi pobočji

Tabela 14: Razčlenjenost reliefa po PEE
Ime PEE
cela holocenska ravnica ob Dravi
Dravsko polje
Ptujsko polje
zahodne Slovenske gorice
Vir: DTK 1:25000 Ptuj, Zlatoličje, 1998

Razčlenjenost reliefa
ravno
ravno
ravno
rahlo valovito

Razred
1
1
1
2

Na obravnavanem območju gre za pretežno ravno površje Dravskega in Ptujskega polja, ki ju
ločuje reka Drava. Majhna razčlenjenost je ključnega pomena pri onesnaževanju in kakovosti
zraka, saj velika odprtost ne nudi nobene osnove za ustvarjanje močnejših temperaturnih
inverzij. Zahodne Slovenske gorice so rahlo valovite, a brez večjih omejitev v rabi tal.
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Skupna ocena naravne ogroženosti
Ta ocena nam pove, s kakšnimi destruktivnimi procesi moramo v pokrajini računati, v katerih
delih pokrajine se pojavljajo, kakšna je njihova intenzivnost in pogostost. Praviloma
upoštevamo le dominanten destruktivni geomorfni proces (Špes et al., 2002).
Splošna ocena naravne ogroženosti:
1 – ni destruktivnih geomorfnih procesov ali pa so malo obsežni
2 – prostorsko omejeni ter razmeroma nenevarni geomorfni procesi
3 – precej razširjeni destruktivni geomorfni procesi, upoštevanja vreden omejitveni dejavnik za
človekovo delovanje
4 – obsežni in za človeka nevarni geomorfni procesi, pomemben omejitveni dejavnik

Ocena povratne dobe pojavljanja destruktivnih geomorfnih procesov:
1 – nikoli
2 – izjemoma (s povratno dobo 50 in več let)
3 – občasno (s povratno dobo 10–20 let)
4 – pogosto (s povratno dobo do 5 let)

Tabela 15: Naravna ogroženost po PEE
Ime PEE

Naravna ogroženost

Doba

zgornji del

1

2–3

spodnji del

3

2–3

Dravsko polje
1
Ptujsko polje
1
zahodne Slovenske gorice
1
Vir: Brečko et al., 1996; Območja redkejših poplav, 2006

2–3
2–3
1

holocenska ravnica ob Dravi

Dominanten destruktivni proces na vplivnem območju ceste so poplave. Pojavljajo se ob
spodnjem toku reke Drave, ob reki Dravinji in ob potoku Rogoznica na Ptujskem polju.
Največja poplavna območja so na holocenski ravnici, Dravinja in Rogoznica pa delno
ogrožata tudi Ptujsko in Dravsko polje.
Po podatkih Agencije za okolje se poplave na tem območju redko pojavljajo. Povratna doba je
več kot 20 let, vendar hidroregulacije obstajajo šele 25 let. Do leta 1979 je holocenska ravnica
ob Dravi veljala za pogosto poplavljeno območje, po katerem je reka Drava tekla in nenehno
spreminjala svojo strugo. Naj se je intenzivnost procesov zmanjšala z izgradnjo
akumulacijskega jezera, pa se s tem ni popolnoma izničila naravna ogroženost tega območja
ob Dravi. Celotno območje krajinskega parka Šturmovci spada med ogrožena območja in po
Štumbergerju (2005) so bili jeseni 1998 dvakrat v celoti pod vodo.
Najnižjo oceno naravne ogroženosti imajo zahodne Slovenske gorice, kjer ni destruktivnih
geomorfnih procesov, saj ležijo zunaj območij intenzivnega delovanja recentnih geomorfnih
procesov – poplavnih območij.
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Karta 10: Poplavna območja
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Ocena intenzivnosti erozijsko-denudacijskih procesov
Erozijsko-denudacijske procese je potrebno upoštevati tudi na poplavnih območjih na ravnem
površju, saj so tam procesi (povezani z odtekanjem poplavnih vod) lahko zelo intenzivni in
destruktivni (Špes et al., 2002).
1
2
3
4

– majhna
– zmerna
– velika
– zelo velika

Tabela 16: Ocena intenzivnosti erozijsko-denudacijskih procesov po PEE
Ime PEE
holocenska ravnica ob Dravi

zgornji del
spodnji del

Dravsko polje
Ptujsko polje
zahodne Slovenske gorice
Vir: Brečko et al., 1996; Območja redkejših poplav, 2006

Razred
1
3
1
1
1

Drava s holocensko ravnico je spadala med poglavitna in najobsežnejša poplavišča v
severovzhodnih nižinsko-ravninskih predelih Slovenije (ob Muri in Dravi ter njunih pritokih).
Na to, da so bili ti procesi nekdaj zelo aktivni in povezani s stalnim premeščanjem rečnih
tokov, opozarjajo ohranjeni mrtvi rečni rokavi (Kolbezen, 1998). Poplave ob Dravi so zdaj
''načeloma'' odpravljene zaradi hidroenergetskega sistema, vendar je to z vidika geomorfne
dinamike le začasni zastoj (Brečko et al., 1996).
Intenzivnost erozijsko-denudacijskih procesov ob reki Dravi je ocenjena kot velika, saj bi bili
ob primeru večjih poplav, kljub velikim hidrotehničnim posegom in ravnini, procesi lahko
precej intenzivni. Intenzivnost poplav ob Rogoznici in Dravinji je ocenjena kot majhna.

3.2.2. Ocena regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti okolja z vidika
reliefa
1
2
3
4

– velike
– zmerne
– majhne
– zelo majhne

Dravsko in Ptujsko polje z vidika reliefa spadata med enote z velikimi regeneracijskimi in
nevtralizacijskimi sposobnostmi. Vsi kazalci izkazujejo pretežno 1. razred. Naravna
ogroženost je majhna.
Celotna holocenska ravnica ob Dravi ima z vidika reliefa velike regeneracijske in
nevtralizacijske sposobnosti. Naravna ogroženost in intenzivnost procesov sta potencialno
veliki le na spodnjem delu ravnice.
Zahodne Slovenske gorice imajo z vidika reliefa majhne do zmerne regeneracijske in
nevtralizacijske sposobnosti zaradi nekoliko večjih naklonov. Naravne ogroženosti ni.
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3.2.3. Družbenogeografski kazalci
Obseg ogroženih in degradiranih območij
Kot degradirana oziroma ogrožena opredelimo tista območja, kjer imajo destruktivni
geomorfni procesi ali človekovo delovanje tolikšen obseg ali jakost, da je raba prostora
bistveno omejena (Brečko et al., 1996).
1
2
3
4

– neznaten ali majhen (0–20 % površin)
– zmeren (21–49 % površin)
– velik (50–69 % površin)
– zelo velik (nad 70 % površin)

Tabela 17: Skupni delež ogroženih in degradiranih površin po PEE
Skupni delež ogroženih in
degradiranih površin
23 % (5 + 18 %)
70 % (48 + 22 %)
8 % (7 + 1 %)
3 % (3 + 0 %)
0%

Ime PEE
holocenska ravnica ob Dravi

zgornji del
spodnji del

Ptujsko polje
Dravsko polje
zahodne Slovenske gorice
Vir: Območja redkejših poplav, 2006

Razred
2
4
1
1
1

Na vplivnem območju ceste so bile med ogrožena območja uvrščene poplavne površine, med
degradirana območja pa akumulacijsko jezero in kanal HE Formin, skupaj z nasipi in jezom.
Obseg poplavno ogroženih površin na spodnjem delu holocenske ravnice je zmeren do velik,
skoncentriran predvsem južno in jugovzhodno od Ptujskega jezera, kjer leži večina ogroženih
površin. Degradirane površine akumulacijskega jezera in nasipov zavzemajo kar 40 %
površine celotne holocenske ravnice ob Dravi in 1 % Ptujskega polja.
Znotraj krajinskega parka Šturmovci je poplavnih površin več kot 70 % in na kar 440 m jih
prečka trasa hitre ceste.

Stopnja obremenjenosti reliefa z vidika obstoječih človekovih dejavnosti
1
2
3
4

– majhna
– zmerna
– velika
– zelo velika

Obremenjenost reliefa z vidika obstoječih človekovih dejavnosti je omejena predvsem na
holocensko ravnico ob Dravi. Z gradnjo akumulacijskega jezera in kanala HE je človek
močno posegel v naravne procese poplavnih območij in zmanjšal njihovo dinamiko, vendar je
obremenjenost reliefa kljub tem posegom zmerna. Na obeh terasah in v goricah je
obremenjenost reliefa majhna.
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3.2.4. Dosežena stopnja obremenjenosti okolja z vidika reliefa
Stopnjo obremenjenosti reliefa ugotavljamo na osnovi obsega ogroženih in degradiranih
površin in ocene vpliva obstoječih človekovih dejavnosti na recentne geomorfne procese.
Dosežena stopnja ogroženosti in degradiranosti je pokazatelj, ki nam pove, v kolikšni meri je
človek z dosedanjim delovanjem v pokrajini že obremenil sistem geomorfnih procesov (Špes
et al. 2002).
1
2
3
4

– majhna
– zmerna
– velika
– zelo velika

Zaradi velikega obsega ogroženih in degradiranih površin ter zmernega vpliva na dinamiko
procesov je območju spodnje holocenske ravnice pripisana velika stopnja obremenjenosti.
zgornji del ravnice pa je le zmerno obremenjen.

3.2.5. Skupna ocena ranljivosti okolja z vidika reliefa
1 – majhna
2 – zmerna
3 – velika

4 – zelo velika

Tabela 18: Skupna ocena ranljivosti okolja z vidika reliefa po PEE
Ocena
Dosežena
regeneracijskih in
Ocena
PEE
stopnja
nevtralizacijskih
ranljivosti
obremenjenosti
sposobnosti
Dravsko polje
1
1
1
holocenska ravnica ob
zgornji del
1
2
1–2
Dravi
spodnji del
1,5
3
2–3
Ptujsko polje
1
1
1
1,5
1
1
zahodne Slovenske gorice
Vir: Lastne opravljene analize podatkov in kazalcev
Z vidika reliefa je zmerno do močno ranljiva le spodnja holocenska ravnica. Kljub velikim
regeneracijskim in nevtralizacijskim sposobnostim sta obremenjenost in naravna ogroženost
tako veliki, da je ranljivost z vidika reliefa večja kot v drugih enotah, ki jih označuje majhna
ranljivost.
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3.3. Zrak
3.3.1. Fizičnogeografski kazalci
Za vrednotenje fizičnogeografskih kazalcev z vidika zraka so izbrane štiri meteorološke
postaje, ki so po svoji legi najbliže vplivnemu območju ceste. Ležijo v tistih
pokrajinskoekoloških enotah, ki so zastopane tudi na vplivnem območju hitra ceste. To so
postaje Pragersko za Dravsko polje, Starše za Dravsko polje in delno holocensko ravnico, Ptuj
za Ptujsko polje in Mestni vrh nad Ptujem za zahodne Slovenske gorice.

Veter
Pri samočistilni sposobnosti ozračja v pokrajinskoekološki enoti vrednotimo podatke o
prevladujoči smeri vetrov, njihovi jakosti ter pregled pogostosti in jakosti vetrov čez leto
(Špes et al., 2002).

 Pragersko. Prevladuje brezvetrje s 37 %. Sledi pogostost vetrov iz jugozahoda (17,3 %)
in z juga (14,9 %). Najmanj pogosti so vetrovi, ki pihajo s severa (12,5 %). Najbolj
vetrovna meseca sta april in maj. Največje povprečne hitrosti do 2,6 m/s so bile izmerjene
iz smeri juga (Klimatski podatki, 1961–1989).
 Starše. Prevladuje brezvetrje s 21,4 %. Sledi pogostost vetrov iz jugozahoda (19,6 %), s
severa (11,8 %) in (11,3 %) s severovzhoda. Največje povprečne hitrosti do 3,5 m/s so
bile izmerjene iz smeri jugozahoda (Klimatski podatki, 1961–1990).
 Ptuj. Po podatkih za obdobje 1996–2003, prevladuje brezvetrje. Med vetrovi prevladujejo
vetrovi iz jugozahodne in zahodne smeri, tako po jakosti kot po trajanju. Med najbolj
vetrovne mesece spada marec, sledita mu april in maj. V marcu so bile izmerjene tudi
največje povprečne hitrosti vetra (1,7 m/s) in maksimalna hitrost do 11,6 m/s. Najmanj
vetroven je avgust (Izbrani …, 2006).
Kljub veliki prevladi brezvetrja, so vetrovi na vplivnem območju pogosti in relativno močni.
Vplivi zahodne zračne cirkulacije se kažejo na vseh postajah v prevladi vetrov iz jugozahoda.
Samočistilne sposobnosti ozračja so zaradi navedenih podatkov in majhne horizontalne
razčlenjenosti zelo dobre.

Megla
Ker je v času megle šibkejše premikanje in mešanje zračnih mas (v vertikalni in horizontalni
smeri), prihaja takrat do manjših samočistilnih sposobnosti ozračja in do večje koncentracije
škodljivih emisij, zato štejemo informacije o megli med pomembne kazalce za določanje
ranljivosti okolja z vidika zraka (Špes et al., 2002).
1 – megla se pojavlja le izjemoma, in to le v hladni polovici leta
2 – megla se pojavlja povprečno do 10 % dni v letu, pretežno v hladni polovici leta
3 – megla se pojavlja do 25 % dni v letu, preko celega leta
4 – megla se pojavlja v več kot 25 % dni v letu, preko celega leta
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Tabela 19: Pogostost megle po merilnih postajah
Ime postaje
Pragersko
Starše
Mestni vrh nad Ptujem
Vir: Klimatski podatki, 1961–1990

Megla
10 %
18 % in 6 %
11 %

Razred
2
3–2
2

 Pragersko. Megla se pojavlja povprečno 37 dni v letu, to je do 10 % dni (Klimatski
podatki, 1961–1990).
 Starše. Megla se pojavlja 65,9 dni v letu, kar znaša 18 % dni (Klimatski podatki, 1961–
1990). Od 1995 do 2003 je bilo v Staršah v povprečju 21,7 dni z meglo na leto (6 %)
(Letopis, 1995–2003).
 Mestni vrh nad Ptujem. Megla se pojavlja povprečno 42,1 dni, kar znaša 11 %
(Klimatski podatki, 1961–1990).
Megla se na vseh postajah pojavlja predvsem v hladni polovici leta. Po ugotovitvah Brečko et
al. (1996) v večjem delu spodnjega Podravja, kamor je umeščeno obravnavano vplivno
območje ceste, prevladuje advekcijski tip megle, ki se pojavlja v hladnem zraku nad toplimi, v
glavnem vodnimi površinami. Predpostavlja se, da se megla pojavlja nad Ptujskim jezerom in
območji, kjer je podtalnica blizu površju.
Hladen zrak se dlje časa zadrži v konkavnih oblikah reliefa, kakršna je holocenska ravnica, ki
jo od Dravskega in Ptujskega polja loči nekajmetrska terasa. Z gradnjo akumulacijskega
jezera, katerega nasip je 7 m nad poplavno ravnico, se ta blaga konkavna oblika še jasneje
izraža v pokrajini. Holocenska ravnica ob Dravi je z vidika megle uvrščena v 3. razred.

Inverzija
Inverzije – toplotni obrati so meteorološki pojav, ki je značilen za kotline ter za ozke in slabo
prevetrene predalpske doline. Ob zmanjšani samočistilni sposobnosti kotlin in dolin, inverzije
posredno vplivajo tudi na njihovo prekomerno splošno degradacijo (Špes et al., 2002).
1 – inverzije ni
2 – le izjemoma, ko vplivi večdnevne inverzije na širšem območju segajo v pokrajinsko enoto ali je
pokrajinskoekološka enota del ali obrobje širše kotline (npr. Celovška, Ljubljanska …) in se poznajo
vplivi visokih večdnevnih inverzij
3 – inverzija nastaja pretežno pozimi in je povečini enodnevna, nizka tako, da jih izpusti glavnih virov
emisij prebijejo (npr. Šaleška dolina)
4 – inverzije so pogoste, tudi preko celega leta, poleg kratkotrajnih enodnevnih, nizkih, se pojavijo
tudi večdnevne, visoke, v kotlini ali dolini se pojavljajo tudi notranje inverzije – nadstropnost kotline

Že Brečko et al. (1996) so ugotavljali, da je težko govoriti o radiacijski megli, ki je povezana
s temperaturnim obratom, saj je ta pojav na obravnavanem območju premalo proučen. O
opazovanjih na Dravskem in Ptujskem polju ni podatkov.
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Ocena mikroreliefnih značilnosti enote
Ta kazalec je vključen za ekspertno oceno mikroreliefnih značilnosti enote, ki omogoča
posredno vrednotenje regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti okolja.
1 – reliefno odprta lega
2 – delno reliefno odprta lega
3 – široke doline in obsežnejše kotline
4 – manjše kotline s pogostimi inverzijami in ozke, slabo prevetrene doline

Tu je iz poglavja o reliefu povzeta ocena o mikroreliefnih značilnostih enote. Celotno
območje je označeno kot ravnina in je reliefno odprto.

3.3.2. Ocena regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti z vidika zraka
1 – regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti so velike: izredno dobra prevetrenost, izrazita
menjava letnih časov
2 – regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti so zmerne: relativno dobra prevetrenost, inverzije in
megle so redek pojav
3 – regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti so majhne: vetrovi so v povprečju slabi, megla in
inverzije se pogosteje pojavljajo, vendar v glavnem v zimski polovici leta
4 – regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti so zelo majhne: izredno slaba prevetrenost, megla in
inverzije se pojavljata preko celega leta

Regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti z vidika zraka so za vse pokrajinskoekološke
enote zmerne do velike. Celotno vplivno območje ceste, vključno s krajinskim parkom
Šturmovci, leži na reliefno odprti legi. Prevetrenost je dobra. Megla se pojavlja le zaradi
povečane vlage nad območji podtalnice in vodnimi površinami Drave. Za inverzijo na
Dravskem in Ptujskem polju ni podatkov. Relativno manjše sposobnosti so le na holocenski
ravnici, kjer bi lahko bilo zaradi mikroreliefnih značilnosti več megle.

3.3.3. Družbenogeografski kazalci
Gostota poselitve
(Kazalec je obravnavan pri skupnih kazalcih na strani 25.)

Proizvodni obrati
Proizvodni obrati posredno ali neposredno vplivajo na onesnaženost ozračja.
Inventarizacija proizvodnih in predelovalnih dejavnosti:
1
2
3
4

– jih ni
– manjše število z nepomembnim vplivom na zrak
– večje število, zrak močneje onesnažuje le eden
– večje število z več onesnaževalci zraka
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Tabela 20: Število proizvodnih obratov po PEE
Ime PEE
cela holocenska ravnica ob Dravi
Dravsko polje
Ptujsko polje
zahodne Slovenske gorice
Vir: Emisije,…,2006

Število proizvodnih obratov
0
2
2
0

Razred
1
2
2
1

Po podatkih Statističnega urada RS so na vplivnem območju 4 zavezanci za oddajo letnih
poročil o izpustih v zrak. To so:

Tabela 21: Zavezanci za oddajo letnih poročil o izpustih v zrak

ČISTO MESTO
PTUJ, D. O. O.
Farma Draženci reja
prašičev, d. o. o.

Onesnažilo
ogljikov dioksid
(CO2)

Letna količina [kg]

metan (CH4)

970.262.00

amonijak (NH3)
didušikov oksid
(N2O)

28.900.00

2.668.220.00

10.220.00

metan (CH4)
skupni prah
trdni delci, manjši od
10 mikrometrov
PERUTNINA PTUJ,
D. D.

93.180.00
132.852.00
12.805.00

amonijak (NH3)

128.050.00

didušikov oksid
(N2O)

13.205.00

metan (CH4)
SAVA - GTI,
DRUŽBA ZA
PROIZVODNJO
GUMENOTEHNIČNIH
IZDELKOV, D. O. O.

4.002.00

skupni prah
organske spojine,
izražene kot skupni
organski ogljik
(TOC)
tetrakloreten (C2Cl4)

0.01
127.80
114.40

Vir: Emisije,…,2006
Navedeni proizvodni obrati nimajo večjega vpliva na onesnaževanje zraka v nobeni
pokrajinskoekološki enoti.

Prometna obremenjenost
(Kazalec je obravnavan pri skupnih kazalcih na strani 27.)
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Onesnaževanje zraka – emisije
Onesnaževalci zraka – kriteriji za razvrščanje v posamezne kakovostne razrede:
1 – v PEE ni pomembnejšega proizvodnega vira emisije oziroma je manjše število virov, količine
emisij so majhne, prevladujejo škodljive snovi le ene skupine emisij, večji del emisij se pojavlja le
v hladni polovici leta, ni izrazitih ekstremov
2 – zmerno onesnaževanje, sezonsko nihanje je manj izrazito, večji del emisij je v kurilni sezoni, do
večjih količin emisij prihaja le ob ekstremnih dogodkih, obstaja proizvodni obrat, ki je vir manjših
količin emisij
3 – veliko onesnaževanje, emisije so preko celega leta, ekstremne količine emisij so pogostejše, več
proizvodnih obratov, škodljive snovi so iz dveh ali treh skupin
4 – zelo veliko onesnaževanje v PEE, več kot 50 % emisij se pojavlja enakomerno preko celega leta,
pojavlja se več vrst emisij, škodljive snovi so iz vseh štirih skupin

Skupine emisij:
 osnovne spojine: žveplov dioksid, dušikovi oksidi, hlapni ogljikovodiki, amoniak in
ogljikov monoksid
 težke kovine
 obstojne organske snovi
 delci
Tabela 22: Onesnaževanje zraka po PEE
Ime PEE
cela holocenska ravnica ob Dravi
Dravsko polje
Ptujsko polje
zahodne Slovenske gorice
Vir: Emisije,…,2006

Skupine
/
osnovne spojine, delci
osnovne spojine, delci, tetrakloreten
/

Razred
1
1
1
1

Po dostopnih podatkih je razvidno, da onesnaževanje zraka ni problematično. Delno
pripomore k temu tudi odprta lega in dobra prevetrenost širšega območja.

Onesnaževanje zraka – imisije
Kazalci in kriteriji za onesnaženost zraka izhajajo iz mejnih vrednosti v Uredbi o mejnih,
opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list, 73/93) (Špes et al.,
2002).
Dušikovi oksidi (NOx):
1 – imisije ne presegajo polovice mejnih vrednosti (urne 350 µg/m3, dnevne 125 µg/m3, letne 50
µg/m3)
2 – imisije ne presegajo mejnih vrednosti
3 – imisije so med mejnimi in kritičnimi vrednostmi
4 – kritične imisijske vrednosti so presežene

Po poročilu o vplivih na okolje (Poročilo …, 2005), ki je bilo narejeno za odsek Hajdina–Ptuj,
so izmerjene koncentracije skupnih prašnih usedlin in koncentracije toksičnih snovi v njih
manjše od mejnih letnih vrednosti. Rezultati meritev kažejo, da je v ničelnem stanju zrak na
območju predvidene cestne povezave neobremenjen s prašnimi usedlinami.
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Letna imisijska koncentracija dušikovega dioksida na razdalji 10 m od ceste v letu 2002 je 29
% mejne letne koncentracije, kar uvršča območje Dravsko polje in holocensko ravnico v prvi
razred. Letna koncentracija benzena je 4 % mejne koncentracije. Imisijske koncentracije
drugih škodljivih snovi, za katere so v predpisih določene mejne vrednosti, so v ničelnem
stanju majhne.

3.3.4. Dosežena stopnja obremenjenosti okolja z vidika zraka
1 – dosežena stopnja obremenitve ozračja je nizka, če je zrak onesnažen do polovice mejne vrednosti,
sosednje pokrajine nimajo prekomerno onesnaženega zraka, prevladujejo naselja z do 100
prebivalcev, poselitev je redka, proizvodnih obratov ni, prometna obremenjenost je majhna
2 – zrak je zmerno obremenjen, če je onesnažen pod mejnimi vrednostmi, PEE nima večjih
onesnaževalcev zraka, vpliv sosedstva je opazen, vendar ne prekomeren, naselja v povprečju
nimajo več kot 500 prebivalcev, poselitev je relativno redka, prevladujejo podeželska naselja,
proizvodni obrati nimajo negativnih učinkov na zrak, zmerna prometna obremenjenost
3 – dosežena stopnja obremenitve ozračja je velika v tistih PEE, kjer je zrak onesnažen nad mejnimi
vrednostmi, vendar pod kritičnimi vrednostmi, opazen je vpliv onesnaženega zraka tudi iz
sosednjih PEE, prevladujejo naselja s 500 do 3000 prebivalcev, zmerna gostota poselitve, vidni so
vplivi urbanizacije, zrak onesnažuje en vir, velika gostota prometa
4 – dosežena stopnja obremenitve ozračja v PEE je zelo velika, ko je zrak onesnažen nad kritično
mejo, tudi sosednje PEE imajo močno onesnažen zrak, večje število večjih naselij, gosta, pretežno
urbana poselitev, večje število onesnaževalcev zraka, prekomerna prometna obremenjenost.

Tabela 23: Stopnja obremenjenosti zraka po PEE
Ime PEE
cela holocenska ravnica ob Dravi
Dravsko polje
Ptujsko polje
zahodne Slovenske gorice
Vir: Lastne analize podatkov in kazalcev

Stopnja obremenjenosti
1
2
2
2–3

Holocenska ravnica je z vidika zraka neobremenjena. Zrak je onesnažen do polovice mejnih
vrednosti, poselitev je redka z majhnimi naselji, proizvodnih obratov ni, prometna
obremenjenost je majhna.
Dravsko polje je z vidika zraka zmerno obremenjeno, gostota poselitve in prometna
obremenitev sta veliki, proizvodni obrati nimajo negativnih učinkov na zrak, imisije kažejo na
majhno obremenjenost.
Ptujsko polje je z vidika zraka zmerno obremenjeno, naselja v poprečju nimajo več kot 500
prebivalcev, proizvodni obrati nimajo negativnih učinkov na zrak, prometna obremenjenost je
velika.
Zahodne Slovenske gorice so z vidika zraka močneje obremenjene, prometna obremenjenost
in gostota poselitve sta zelo veliki, vendar ni večjih industrijskih onesnaževalcev zraka.

3.3.5. Skupna ocena ranljivosti okolja z vidika zraka
Ranljivost holocenske ravnice je majhna, ima velike samočistilne sposobnosti in je
neobremenjena, kar se tiče prometa in drugih dejavnikov.
Ranljivost Dravskega in Ptujskega polja je majhna, obe polji imata velike samočistilne
sposobnosti in zmerno obremenitev.
Najbolj obremenjene z vidika zraka so zahodne Slovenske gorice, vendar je zaradi dobrih
samočistilnih sposobnosti ranljivost majhna do zmerna.
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3.4. Prsti
3.4.1. Fizičnogeografski kazalci
Karta 11: Pedološka karta vplivnega območja hitre ceste

LEGENDA
obrečna tla, karbonatna,
plitva na peščeno
prodnatem aluviju

distrični ranker (80 %) – distrična
rjava tla (20 %) na nekarbonatnem
rečnem produ

obrečna tla, karbonatna, srednje
globoka in globoka na peščeno
prodnatem aluviju
obrečna tla, karbonatna, srednje in
globoko oglejena na peščeno
prodnatem aluviju
evtrična rjava tla (60 %) – ranker (40 %)
na pliocenski ilovici, pesku in produ
Vir: Osnovna pedološka karta, list Ptuj, 1 : 50.000, 1986
Avtorica: Barbara Lotrič, Ljubljana 2006
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Globina profila prsti
Prst v sistemu okolja deluje kot filter. Globina profila prsti (glede na kamnine, relief in
naklon) pa je eden bistvenih elementov njenih regeneracijskih in nevtralizacijskih
sposobnosti. Zelo plitve prsti imajo slabše sposobnosti, saj še niso uspele razviti vseh svojih
funkcij (Špes et al., 2002).
1 – srednje globoke prsti – globina nad 40 cm
2 – plitve in globoke izprane prsti – globina 15–40 cm ali globina nad 80 cm (izprane prsti)
3 – globina pod 15 cm – zelo plitve prsti
4 – nesklenjene, pretrgane prsti

Tabela 24: Globine prsti po PEE
Ime PEE
holocenska ravnica ob Dravi

zgornji del
spodnji del

Dravsko polje
Ptujsko polje
zahodne Slovenske gorice
Vir: Stepančič, 1986

Globina profila prsti
srednje globok
zelo plitev
plitev
plitev
plitev

Razred
1
3
2
2
2

Glavno teraso Dravskega polja pokrivata dva prevladujoča tipa prsti: distrični ranker in
distrična rjava tla. Distrična rjava tla pokrivajo le manjše površine, rankerji pa večje. Čeprav
je slednji plitev, je njegova globina dokaj neenakomerna. Najplitvejši dosežejo komaj nekaj
nad 10 cm, globoka varianta pa dosega 30 in več cm (Stepančič, 1986). Po Lovrenčaku (1994)
je rankerje, ki so nastali na silikatnih rečnih nanosih (produ ali pesku), mogoče obdelovati.
Distrična rjava tla v nasprotju z Dravskim poljem zavzemajo velik del Ptujskega polja.
Značilen za distrična rjava tla je debel humusni horizont, ki sega marsikje do 40 cm globoko
(Stepančič, 1986). Ranker in distrična rjava tla, ki se pojavljata na silikatnih prodnih nanosih
obeh polj, spadata v 2. razred (Stepančič, 1986).
V spodnjem delu holocenske ravnice prevladujejo plitva obrečna tla , ki so v začetni razvojni
fazi. Plitev humusni horizont je zelo slabo razvit in hitro prehaja v peščeno podtalje. Slojevito
matično podlago tvori do 1 meter debela plast mivke, ki ji sledi v globino prodnata podlaga.
Plitva obrečna tla na peščeno prodnatem aluviju spadajo v 3. razred (Stepančič, 1986). V
zgornjem delu holocenske ravnice pa prevladujejo srednje globoka in globoka obrečna tla na
peščeno prodnatem aluviju. Označuje jih dokaj debel sprsteninast horizont. Spadajo v 1.
razred. Pojavljajo se tudi oglejena obrečna tla na peščeno prodnatem aluviju. To so tla,
zastopana na prvi dravski terasi, ki so pod vplivom talne vode v spodnjem delu profila
oglejena. Spadajo v 3. razred.
Območje zahodnih slovenskih goric je v glavnem pozidano. Majhen del nepozidanih zemljišč
prekrivajo evtrični ranker ob reki Dravi, obrečna tla ob potoku Grajena in pobočni psevdoglej
na obronkih vzpetega sveta. Med vsemi prevladuje evtrični ranker na pleistocenski ilovici,
pesku in produ, zato je v nadaljevanju upoštevan samo ta tip prsti, ki spada v 2. razred.
Na območju Šturmovcev prevladuje tip plitvih obrečnih prsti. Brez obsežnih melioracijskih
ukrepov so ta tla za kmetijstvo malo pomembna.
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Tekstura prsti
Tekstura odločilno vpliva na prepustnost prsti, saj več gline in melja v horizontih znižuje
prepustnost. Velika prepustnost je z vidika rodovitnosti, pa tudi drugih pokrajinotvornih
sestavin, negativna lastnost. Hkrati je negativna tudi zelo slaba prepustnost npr. psevdoglejev
(Špes et al., 2002).
1 – glinaste prsti
2 – meljaste prsti
3 – peščeno-ilovnate prsti
4 – peščene prsti

Tabela 25: Teksture prsti po PEE
Ime PEE
holocenska ravnica ob Dravi

zgornji del
spodnji del

Dravsko polje
Ptujsko polje
zahodne Slovenske gorice
Vir: Stepančič, 1986

Tekstura prsti
peščeno-ilovnata
meljasto-ilovnata
peščeno-ilovnata in meljastopeščena
peščeno-ilovnata in meljastopeščena
peščeno-ilovnata

Razred
2–3
3
3
3
3

Ranker na Dravskem in Ptujskem polju ima peščeno-ilovnato strukturo, kar ga uvršča v 3.
razred. Distrična rjava prst, ki se pojavlja z rankerjem, se prav tako uvršča v 2.–3. razred,
zaradi svoje meljasto peščene strukture
Plitva obrečna tla na spodnjem delu holocenske ravnice so peščeno-ilovnata z drobno
grudičasto, vendar zelo slabo obstojno strukturo. Spadajo v 3. razred. Srednje globoka in
globoka obrečna tla na zgornjem delu holocenske ravnice imajo meljasto ilovnato strukturo in
so globoko humozna. Struktura tal je drobno grudičasta, vendar slabo obstojna. Tla so rahla,
zelo prepustna in zračna. Spadajo v 2.–3. razred. Oglejena obrečna tla na peščeno prodnatem
aluviju imajo meljasto strukturo in spadajo v 2. razred.
Evtrični ranker zahodnih Slovenskih goric zaradi peščeno ilovnate strukture ne zadržuje
vlage, zato je sušen (Stepančič, 1986).
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3.4.2. Ocena regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti okolja z vidika
prsti
1 – velike
2 – zmerne
3 – majhne
4 – zelo majhne

Glavno teraso Dravskega polja in glavno teraso Ptujskega polja prekrivajo plitve, srednje
humusne, slabo kisle, peščeno-ilovnate in meljasto-peščene (prepustne) prsti. Takšne lastnosti
označujejo zmerne do majhne regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti.
Zgornji del holocenske ravnice ob Dravi prekrivajo srednje globoka in globoka obrečna tla ter
oglejena obrečna tla z meljasto ilovnato strukturo. Označujejo jih zmerne regeneracijske
sposobnosti. V spodnjem delu holocenske ravnice prevladujejo plitva zelo slabo razvita
obrečna tla s peščeno-ilovnato drobno grudičasto, vendar zelo slabo obstojno strukturo.
Takšne lastnosti označujejo majhne regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti.
Zahodne Slovenske gorice so predvsem pozidane. Majhen del nepozidanih površin označujejo
dobro prepustne peščeno-ilovnate prsti, nevtralne reakcije. Označujejo jih zmerne
regeneracijske sposobnosti.

3.4.3. Družbenogeografski kazalci
Onesnaženost prsti
Po Poročilu (2005) na osnovi meritev zaključujejo, da tla na celotnem odseku trase niso
obremenjena s snovmi do takšne mere, da bi bile presežene mejne vrednosti.

Ocena intenzivnosti kmetijstva na podlagi rabe tal
1 – nizka; površine intenzivnih kmetijskih zemljišč so zanemarljivo majhne (pod 10 % njiv ali manj
kot 2 % trajnih nasadov)
2 – zmerna; delež intenzivno obdelanih kmetijskih zemljišč je nekoliko večji (bodisi 10–25 % njiv ali
2–5 % trajnih nasadov)
3 – velika; intenzivno obdelane kmetijske površine zavzemajo pomemben delež (25 do 40 % njiv ali 5
do 10 % trajnih nasadov)
4 – zelo velika; enota je intenzivno kmetijsko obdelana, saj je delež kmetijskih zemljišč zelo velik
(nad 40 % njiv ali nad 10 % trajnih nasadov)

Tabela 26: Deleži kmetijskih površin po PEE
Ime PEE
holocenska ravnica ob Dravi

zgornji del
spodnji del

Dravsko polje
Ptujsko polje
zahodne Slovenske gorice
Vir: MKGP, 1999–2000
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Delež kmetijskih površin
49 %
19 %
60 %
65 %
9 % (sadovnjaki)

Razred
4
2
4
4
3

Pokrajinska presoja vpliva hitre ceste Hajdina–Ormož na krajinski park Šturmovci
Karta 12: Njivske površine

- 51 -

Pokrajinska presoja vpliva hitre ceste Hajdina–Ormož na krajinski park Šturmovci
Deleži kmetijskih površin so bili izračunani iz prostorskih podatkov o rabi kmetijskih
zemljišč, ki so bili izdelani na Ministrstvu RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)
v letih 1999 in 2000.
Intenzivnost kmetijstva na Dravskem in Ptujskem polju je zelo velika, saj deleži kmetijskih
zemljišč presegajo 60 %. Enako velja za zgornji del holocenske ravnice, ki pa ima slabše
možnosti za kmetijstvo. Vplivi tako intenzivnega kmetijstva se poznajo pri kakovosti
podtalnice, ki vsebuje ostanke gnojil in zaščitnih sredstev.
Delež kmetijskih zemljišč na spodnjem delu holocenske ravnice je zmeren, čeprav so tla v
tem delu zaradi plitvosti za kmetijstvo neprimerna. V delu zahodnih Slovenskih goric ni njiv,
so pa intenzivni sadovnjaki, kar enoto uvršča v 3. razred.

Delež melioriranih površin
Neprimerna zemljišča za kmetijsko rabo so zato, da bi jih izboljšali zelo močno spremenili s
številnimi agro- in hidrotehničnimi ukrepi. Zato takšne površine predstavljajo ''nenaravno''
kategorijo prsti. Bistveno bolj so ranljive od naravno nastalih prsti. Hitreje se jim zmanjšuje
rodovitnost, hkrati pa je nujno uporabljati več fitofarmacevtskih sredstev.
1
2
3
4

– do 3 %
– nad 3 % do 10 %
– nad 11 % do 25 %
– nad 25 %

Tabela 27: Deleži melioriranih površin po PEE
Ime PEE
holocenska ravnica ob Dravi
Dravsko polje
Ptujsko polje
zahodne Slovenske gorice
Vir: Melioracije, 2006

zgornji del
spodnji del

Delež melioriranih površin
34 %
10 %
0%
0%
0%

Razred
4
2
/
/
/

Največji delež melioriranih površin je na holocenski ravnici ob Dravi, saj so se na tem
območju v ne tako daljni preteklosti dogajale velike spremembe. Najprej se je pokrajina
spremenila, ko so zgradili nasip za akumulacijo Ptujsko jezero, kasneje so izsušeno poplavno
območje po regulaciji namenili kmetijstvu. Območje krajinskega parka Šturmovci ni
meliorirano.

Delež pozidanih površin
1
2
3
4

– do 5 %
– nad 5 % do 15 %
– nad 15 % do 30 %
– nad 30 %
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Tabela 28: Deleži pozidanih površin po PEE
Ime PEE
holocenska ravnica ob Dravi

zgornji del

Delež pozidanih površin
10 %

Razred
2

1%
24 %
16 %
77 %

1
3
3
4

spodnji del

Dravsko polje
Ptujsko polje
zahodne Slovenske gorice
Vir: MKGP, 1999–2000

Najgosteje pozidana PEE enota so zahodne Slovenske gorice z mestom Ptuj. Sledita Dravsko
polje in Ptujsko polje, ki sta poseljena predvsem ob cestah. Pozidanost je gostejša v bližini
Ptuja in se z oddaljenostjo manjša oz. je omejena na ozek pas ob cestah. Drugod so kmetijske
površine. Najmanj pozidana je holocenska ravnica ob Dravi, kjer najdemo naselje Šturmovci,
drugo je namenjeno kmetijstvu, gozdnim, vodnim, ter travnatim površinam. Delež pozidanih
površin je prikazan na karti poselitve na strani 26.

Ocena naravne ogroženosti
(Kazalec je že obravnavan pri reliefu na strani 36.)

Prometna obremenjenost
(Kazalec je obravnavan pri skupnih kazalcih na strani 27.)

3.4.4. Dosežena stopnja obremenjenosti okolja z vidika prsti
1 – majhna; okolje je z vidika prsti obremenjeno minimalno, kmetijstva ni, oziroma je ekstenzivno,
ravno tako ni pomembnih posrednih obremenjevalcev (industrija, promet), destruktivni geomorfni
procesi niso prisotni
2 – zmerna; okolje je z vidika prsti zmerno obremenjeno, bodisi zaradi nekoliko intenzivnejšega
kmetovanja ali pa zaradi vpliva drugih dejavnosti (industrija, promet)
3 – velika; stopnja obremenitve prsti je velika zaradi intenzivnega kmetijstva, dodatni pritiski drugih
dejavnosti, ki posredno vplivajo na obremenjenost prsti
4 – zelo velika; prsti so zelo obremenjene z intenzivnim kmetijstvom, dodatni močni pritiski industrije,
prometa, velik delež pozidanih površin, nevarnost destruktivnih geomorfnih procesov

Stopnja obremenjenosti okolja z vidika prsti je na Dravskem polju velika. Intenzivnosti
kmetijstva se pridružuje velik delež pozidanih površin in prometna obremenjenost. Podatki o
majhni onesnaženosti prsti so spodbudni, vendar se nanašajo le na onesnaženost z vidika
prometa.
Tudi Ptujsko polje je z vidika prsti zelo obremenjeno. Dosega skoraj najvišjo stopnjo. Deležu
intenzivnih kmetijskih površin se pridružujeta velika deleža prometne obremenjenosti in
pozidane površine.
Zgornji del holocenske ravnice označuje velika stopnja obremenjenosti z vidika prsti. Delež
njiv je zelo velik, kljub slabšim možnostim za kmetijstvo, hkrati ima največji delež
melioriranih površin. Ta enota je zmerno pozidana in močno prometno obremenjena.
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Na spodnjem delu holocenske ravnice je dosežena stopnja obremenjenosti zaradi človekovih
dejavnosti majhna, vendar pa je hkrati poplavna ogroženost velika. Končna ocena je zmerna
obremenjenost.
Stopnja obremenjenosti okolja z vidika prsti je zelo velika v delu zahodnih Slovenskih goric,
ki je tudi najgosteje pozidana enota in prometno najbolj obremenjena enota.

3.4.5. Skupna ocena ranljivosti okolja z vidika prsti
Zmerne do majhne regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti Dravskega polja močno
obremenjujejo kmetijstvo, promet in poselitev. Ranljivost je velika.
Zmerne do majhne regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti Ptujskega polja močno
obremenjuje kmetijstvo, promet in poselitev. Ranljivost je velika do zelo velika.
Zmerne regeneracijske sposobnosti zgornjega dela holocenske ravnice obremenjuje
kmetijstvo na melioriranih površinah, promet, a zmerna pozidanost. Ranljivost je zmerna do
velika.
Zaradi majhnih regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti, zmerne stopnje človekovega
obremenjevanja, ter velike stopnje naravne ogroženosti se spodnji del holocenske ravnice
uvršča med enote z veliko ranljivostjo.
Zmerne regeneracijske sposobnosti zahodnih Slovenskih goric najbolj obremenjujeta
poselitev in prometna obremenjenost. Ranljivost je velika do zelo velika.
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3.5. Voda
A) Površinski vodotoki
3.5.1. Fizičnogeografski kazalci
Površina zaledja vodotokov
Večje zaledje pomeni neugodno lastnost z vidika ranljivosti okolja, saj ima vodotok z večjim
zaledjem potencialno več onesnaževalcev (Špes et al., 2002).
1 – 200 km2 in manj
2 – nad 200–500 km2
3 – nad 500–1000 km2
4 – nad 1000 km2

Tabela 29: Površine zaledja vodotokov
Ime reke
Zaledje
Drava
14662 km2
Dravinja
764 km2
drugi manjši vodotoki
manj kot 200 km2
Vir: Brečko et al.,1996; HMZ, 2001

Razred
4
3
1

Celotno porečje reke Drave meri 14662 km2; od tega je 3267 km2 znotraj ozemlja Slovenije,
kar jo uvršča v 4. razred (Bertoncelj, 1992; Brečko et al., 1996). Dravinja s 764 km2 zaledja
spada v 3. razred. Drugi manjši vodotoki, kot so Studenčnica, Rogoznica, Grajena in Struga
spadajo v 1. razred. Studenčnica in Struga z čisto in bistro vodo izvirata neposredno iz
podtalnice pod dravsko teraso.

Delež gozdnih površin
(Kazalec je obravnavan pri skupnih kazalcih na strani 30.)

Srednji letni pretok vodotokov
Pretok predstavlja količino vode, ki odteče na določenem mestu v določenem časovnem
obdobju. Večji pretok pomeni večjo samočistilno sposobnosti in obratno (Špes, et al., 2002).
1 – nad 50 m3/s
2 – nad 10–50 m3/s
3 – nad 1–10 m3/s
4 – 1 m3/s

Tabela 30: Srednji letni pretoki vodotokov
Ime reke
Drava
Dravinja
drugi manjši vodotoki
Vir: Plut, 2000

Srednji letni pretok
325 m3/s
12 m3/s
do 1 m3/s
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Na območju imamo en velik dominanten vodotok Dravo, ki ima velike samočistilne
sposobnosti in daje pečat holocenski ravnici, ter več manjših, ki imajo manjše samočistilne
sposobnosti in so bolj občutljivi za kakršnekoli posege.

Srednji nizki letni pretok vodotokov
Srednji nizki pretok je še pomembnejši od srednjega, saj so prav nizka stanja tista, ki
obravnavano reko uvrščajo med bolj ali manj občutljive (Špes, et al., 2002).
1 – nad 10 m3/s
2 – nad 1–10 m3/s
3 – nad 0,5–1 m3/s

4 – 0,5 m3/s in manj

Tabela 31: Srednji nizki letni pretoki vodotokov
Ime reke
Drava
Dravinja
drugi manjši vodotoki
Vir: Plut, 2000

Srednji nizki letni pretok
55 m3/s
0,63 m3/s
pod 0,5 m3/s

Razred
1
3
4

Tudi če primerjamo srednji letni pretok s srednjim nizkim letnim pretokom, ni sprememb v
razredih. Drava ima tudi ob nizkih pretokih dovolj vode. Po Žlebniku (1991) se sicer ob
nizkih pretokih po stari strugi Drave do pritoka Dravinje pretaka le 5–10 m3 vode, kar ta del
dravskega toka uvršča v 2. razred, vendar so taka izredna stanja redka. Manjši vodotoki tudi z
vidika tega kazalca ostajajo najbolj ranljivi.

Rečni režim vodotokov
Rečni režim nam pove, kdaj in kolikokrat se čez leto pojavljajo viški in nižki, torej kakšno je
nihanje srednjih mesečnih pretokov posamezne reke. Večje ko je kolebanje vodnega toka,
večja je občutljivost voda; še zlasti problematični pa so lahko nižki v sušnejšem delu leta
(Špes et al., 2002).
Po Kolbeznu so pretočne vrednosti Drave zaradi HE in s tem nastalega motenja naravnih
odtočnih razmer (zajezitve z umetnim vodnim režimom) bistveno spremenjene in prilagojene
energetskim potrebam. Za reko Dravo je značilen omiljen enostaven snežni (nivalni) režim, z
visoko vodo v začetku poletja (junij, maj) in najnižjo pozimi (januar, februar) (cv: Plut,2000).
Dravinjo označuje klasični dežno-snežni režim z uravnoteženima viškoma v jeseni in pomladi
ter nižkoma poleti in pozimi (Plut, 2000).
Za manjše vodotoke je značilen dežno-snežni (pluvialno-nivalni) režim, za katerega velja, da
so višji pretoki odvisni od padavin in manj od snežnice. (Glavnina padavin pade v topli
polovici leta (julij, avgust), najmanj namočena pa sta meseca januar in februar.)
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Ocena naravne ogroženosti površinskih vodotokov (poplave)
Ocena naravne ogroženosti je predstavljena s pomočjo poplav kot obdobno pomembnega
vodnega ekosistema (Špes et al., 2002).
Pogostost poplav:
1 – nikoli
2 – izjemoma (katastrofalne poplave s povratno dobo 50 in več let)
3 – občasno (poplave s povratno dobo 10–20 let)
4 – pogosto (poplave s povratno dobo do 5 let)

Silovitost poplav:
1 – ni pojava
2 – zmerna (majhni strmci, ni močnejše erozije)
3 – srednja (že hudourne poplave, ki lahko močneje erodirajo ali akumulirajo brežine)
4 – velika (hudourne poplave, blatni tokovi)

Maksimalna površina, ki jo poplave ogrožajo:
1 – 5 % in manj
2 – 5,1 % –10 %
3 – 10,1 % –30 %
4 – 30,1 % in več

Ocena naravne ogroženosti:
1 – majhna
2 – zmerna
3 – velika
4 – zelo velika

Tabela 32: Naravna ogroženost površinskih vodotokov
Poplave
spodnji del holocenske ravnice ob Dravi
pogostost
izjemoma
silovitost
zmerna
površina
48 %
ogroženost
velika
Vir: Območja redkejših poplav, DTK 1 : 25.000, Ptuj, Zlatoličje, 1998

Razred
2–3
2
4
3

Naravna ogroženost je bila že obravnavana v poglavju o ranljivosti reliefa, zato je tukaj
posebej obravnavan samo za spodnji del holocenske ravnice ob Dravi, ki je tudi najbolj
ogrožen.
Po podatkih Agencije republike Slovenije za okolje se tukaj kljub regulacijam še pojavljajo
poplave, vendar zelo redko; torej 2–3 stopnja pogostosti. Intenzivnost poplav ob upoštevanju
majhnih strmcev bi bila 2. stopnje, torej zmerna in brez močnejše erozije. Maksimalna
površina, ki jo poplave ogrožajo, obsega dobrih 48 % na holocenski ravnici ob Dravi. S tem
spada holocenska ravnica v 4. razred. Skupna ocena naravne ogroženosti površinskih
vodotokov je velika.
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B) Podtalnica
Karta 13: Višina podtalnice in smer toka podzemne vode na Dravskem in Ptujskem
polju vplivnega območja

SMER TOKA

Pod celotnim vplivnim območjem hitre ceste je podtalnica. Po Brezniku spada podtalnica na
Dravskem polju med najpomembnejše podtalnice v Sloveniji. Napaja se iz padavin in s
ponikanjem potokov s Pohorja. Izvira deloma v strugi Drave, deloma pa kot Studenčnica na
nizki terasi ob Dravi (cv: Kolbezen, 1998).
Vodonosnik Ptujskega polja se pretežno napaja iz poniklih padavin, le v manjši meri pa z
infiltracijo hudournikov z obrobnega gričevja Slovenskih goric in z infiltracijo Drave. Večji
del podtalne vode se iz prodnega vodonosnika drenira v Dravo, manjši pa v studenčnice –
zvirenčine (Žlebnik, 1991).

Dinamična izdatnost vodonosnika (količina podtalnice)
Večja ko je dinamična izdatnost vodonosnika, večje so regeneracijske in nevtralizacijske
sposobnosti okolja, ker je večja sposobnost redčenja onesnaženja, podobno kot je pri
površinskih vodotokih večji pretok v strugi.
1 – vodonosnik z zelo veliko izdatnostjo – nad 2 m3/s
2 – vodonosnik z veliko izdatnostjo – nad 1–2 m3/s
3 – vodonosnik s srednjo izdatnostjo – nad 0,5–1 m3/s
4 – vodonosnik z majhno izdatnostjo – 0,5 m3/s in manj
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Tabela 33: Izdatnost vodonosnikov
Vodonosnik
Dravsko polje
Ptujsko polje
Vir: cv: Kolbezen, 1998; Žlebnik, 1991

Izdatnost
3,5 m3/s
0,8 m3/s

Razred
1
3

Povprečni letni pretok podtalnice na Dravskem polju znaša po Brezniku okrog 3,5 m3/s (cv:
Kolbezen, 1998). Tako velika količina voda jo uvršča med vodonosnike z zelo veliko
izdatnostjo.
Pri povprečni mesečni infiltraciji padavin v podtalnico v višini 20 mm bi znašalo napajanje
Ptujskega polja okoli 805 l/s (0,8 m3/s) (Žlebnik, 1991). S tako količino vode se šteje med
vodonosnike s srednjo izdatnostjo.

Globina podtalnice in debelina vodonosnika
Debelina vodonosnih sedimentov je pogojena z globino neprepustne podlage in z višino
gladine podtalnic. Običajno se povečuje od obrobja proti sredini območja s podtalnico. Zaradi
reliefne razgibanosti neprepustne podlage je lahko debelina vodonosnika tudi zelo različna.
Večja debelina vodonosnih sedimentov pomeni večjo količino podtalnice, pogosto tudi
razslojenost vodonosnika in s tem ''zaščito'' pred negativnimi vplivi s površja. Večja debelina
je torej bolj ugodna z vidika podtalnice (Špes et al., 2002).
1 – nad 20 m
2 – nad 10–20 m
3 – nad 3–10 m
4 – 3 m in manj, ob visokem stanju poplavna območja

Tabela 34: Debelina vodonosnikov
Ime PEE
Dravsko polje
Ptujsko polje
holocenska ravnica
Vir: Več virov glej spodaj.

Debelina vodonosnika
nad 20 m
5–12 m
15–22 m

Razred
1
3
1–2

Tabela 35: Globina podtalnice
Ime PEE
Dravsko polje
Ptujsko polje
holocenska ravnica ob Dravi
Vir: Več virov glej spodaj.

Globina podtalnice
7–12,5 m
2,8–10 m
3–8 m

Razred
2–3
3–4
3

Debelino vodonosnika na osrednjem delu Dravskega polja nad 20 m (od 20–25 m) omenjata
že Breznik in Žlebnik (1962). Po Žlebniku (1991) debelina prodnih in peščenih naplavin niha
po podatkih iz vrtin od 4 do 22 m, pač glede na izoblikovanost podlage. Na visoki terasi je
prod debel 28–30 m, na nizki pa okrog 24 m in je zelo dobro prepusten (Žlebnik, 1999). Z
vidika debeline prodnih nanosov spada Dravsko polje po vseh virih v 1. razred.
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Po Žlebniku (1999) je gladina podtalnice na visoki terasi v Skorbi pri srednjem vodnem stanju
12,5 m globoko, na nizki pa 7 m. Leta 2001 je bila gladina podtalnice v Dražencih, ki ležijo
znotraj vplivnega območja ceste 7,14 m, kar jo uvršča v 2.–3. razred (Podzemne …, 2001).
Holocenska ravnica ob Dravi ali spodnja terasa ima po navedbah Brečko et al. (1996)
debelino prodnih nanosov 20 do 25 m. Po Žlebniku (1991) so prodno-peščene plasti
najdebelejše med Budino, Turniščem in Šturmovci; debeline 15–22 m. Precejšnja debelina
prodnih naplavin (do 17,3 m) je bila ugotovljena na Ptuju na levem in desnem dravskem
bregu. Nekoliko manj (5–18 m) navaja Breznik (cv: Kolbezen, 1998). Holocenska ravnica je z
vidika debeline prodnega zasipa zaradi zelo različnih navedb uvrščena med 1. in 2. razred.
Globina podtalnice spodnji terasi ob Dravi je po Brezniku (cv: Kolbezen, 1998) med 3 in 8 m
pod površjem. Leta 2001 so bile gladine v Spodnji Hajdini 3,44 m in na Ptuju 3,6 m pod
površjem. V Skorbi, kjer so zajetja je gladina pri srednjem vodostaju na 7 m (Podzemne …,
2001). Holocenska ravnica se z vidika gladine podtalnice uvršča v tretji razred.
Na Ptujskem polju je debelina vodonosnih plasti debela med 5 in 12 m. Najdebelejša je v
Budini (do 12 m), nato pa se v smeri proti jugovzhodu tanjša (v Spuhlji ok. 10 m, v Zabovcih
ok. 7 m, v Markovcih in Novi vasi ok. 5 m ter na Okršiču ok. 9 m) (Žlebnik, 1991).
Gladina podtalne vode je na večjem delu Ptujskega polja sorazmerno plitvo pod površjem. Na
visoki terasi je gladina pri nizkem vodnem stanju v globini 3,6–10 m, v vzhodnem delu polja
pa v globini 2,8–8,3 m. Pri visokem stanju vode je gladina še za 0,6–1,6 m višja (Žlebnik
1991). Tako plitva podtalnica uvršča Ptujsko polje v 3.–4. razred.

Prepustnost krovne plasti vodonosnika
Krovna plast je suhi del nad vodonosnikom, ki z debelino in prepustnostjo vpliva na
infiltracijo vode s površja. Samočistilne sposobnosti podtalnice so večje pri slabši
prepustnosti krovne plasti vodonosnikov, ker se voda dlje časa zadrži v krovni plasti in se
onesnaženje v večji meri razgradi, še preden doseže podtalnico (Špes et al., 2002).
1 – vodonosnik prekriva slabo prepustna krovna plast
2 – sklenjene slabo prepustne plasti so nad prepustnimi sedimenti ali med njimi
3 – vodonosnik prekriva prepustna krovna plast z vmesnimi nesklenjenimi, slabo prepustnimi plastmi
4 – vodonosnik prekriva prepustna krovna plast

Tabela 36: Prepustnost krovne plasti vodonosnika po PEE
Ime PEE
holocenska ravnica ob Dravi
Dravsko polje
Ptujsko polje
zahodne Slovenske gorice
Vir: Stepančič, 1986; Tolmač…,1989

Prepustnost
dobra
dobra
dobra
ni vodonosnika

Razred
4
4
4
/

Zelo dobro prepustni pliokvartarni sedimenti (prod, pesek, glina), ki prekrivajo vodonosnik in
vplivno območje hitre ceste, ne predstavljajo velike ovire za prenikanje površinske vode.
Samo aluvialne naplavine, ki jih najdemo na holocenski ravnici ob Dravi, predstavljajo med
drugim tudi meljasto-glinasti materiali, ki so slabše prepustni, vendar bistveno ne spremenijo
prepustnosti. Vse pokrajinskoekološke enote, pod katerimi je podtalnica, spadajo z vidika
tega kazalca v 4. razred.
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Pedološka in vegetacijska odeja
Med pedološkimi lastnostmi območij podtalnic je pomembna prepustnost prsti za
gravitacijsko vodo. Izpostavljenost podtalnice onesnaževanju je manjša pri debelejši in/ali
manj prepustni pedološki odeji. Rastje s transpiracijo vpliva na količino prenikajočih padavin
in posredno tudi na kakovost dotoka (Špes, et al., 2002).
1 – neprepustna do slabo prepustna prst, večja poraslost
2 – slabše prepustna plitva do globoka prst, manjša poraslost
3 – prepustna srednje globoka do globoka prst, manjša poraslost
4 – prepustna plitva prst, manjša poraslost

Tabela 37: Pedološka in vegetacijska odeja po PEE
Ime PEE
holocenska ravnica ob Dravi
Dravsko polje
Ptujsko polje
zahodne Slovenske gorice
Vir: Stepančič, 1986

Odeja
prepustna, manjša poraslost
prepustna, manjša poraslost
prepustna, manjša poraslost
ni vodonosnika

Razred
4
4
4
/

Lastnosti prsti so povzete po kazalcih za prsti, poraščenost pa po kazalcu o deležih gozda.
Ranker in distrična rjava tla, ki pokrivata Dravsko polje in Ptujsko polje, sta za vodo
prepustna, plitva tipa prsti, ki sta kmetijsko izkoriščana. Gozdne površine se pojavljajo le v
manjših sestojih. Obe enoti zato spadata v 4. razred.
Na holocenski ravnici ob Dravi so prepustna plitva obrečna tla, karbonatna na peščenoprodnatem aluviju, deloma tudi oglejena z več naravnega rastja. Uvrščamo jo v 4. razred.

3.5.2. Ocena regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti površinskih
vodotokov (A)
Osrednji vodotok Drava ima zmerne do velike regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti.
Teče po holocenski ravnici in ima oba pretoka, povprečni srednji pretok in povprečni nizki
pretok, v 1. razredu. Veliko zaledje reke in majhen strmec sta z vidika regeneracijskih in
nevtralizacijskih sposobnosti neugodna in Dravo uvrščata v 4. razred.
Dravinja ima
majhne regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti. Glede vseh
fizičnogeografskih kazalcev se uvršča v 3. ali 4. razred. Označuje jo relativno veliko zaledje,
majhni srednji in nizki pretoki, majhen strmec in poplavnost. Hitra cesta nanjo ne bo
neposredno vplivala, saj se ji trasa izogne.
Vsi drugi vodotoki imajo zelo majhne regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti. Z vidika
vseh kazalcev so najbolj ranljivi. Majhni pretoki, majhno zaledje in čisti izviri govorijo v prid
zavarovanju tako občutljivih vodotokov, kot sta na primer Studenčnica in Struga.
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3.5.3. Ocena regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti podtalnice (B)
Pri oceni regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti podtalnice na vplivnem območju
hitre ceste in krajinskega parka Šturmovci sta se upoštevala predvsem kazalca:
 globina podtalnice (večja globina povečuje samočistilne sposobnosti) in
 krovna plast (slabo prepustna plast povečuje samočistilne sposobnosti).
Na Dravskem polju vplivnega območja sta izdatnost in debelina veliki, gladina podtalnice je
relativno blizu površju, prepustnost in pokrovnost pa sta slabi. Skupna ocena regeneracijskih
sposobnosti je majhna do zmerna.
Na Ptujskem polju je manjša izdatnost in debelina vodonosnika, gladina je plitvo pod
površjem, prepustnost in pokrovnost pa sta prav tako slabi. Ima zelo majhne do majhne
regeneracijske sposobnosti.
Na holocenski ravnici je debelina vodonosnika velika, globina je plitvo pod površjem,
prepustnost in pokrovnost sta slabi, obstaja možnost poplav. Skupna ocena regeneracijskih
sposobnosti je majhna.

3.5.4. Družbenogeografski kazalci
Vodna črpališča
Navzočnost črpališč za javno vodno oskrbo in z njimi povezanimi vodovarstvenimi pasovi
lahko pomembno omejijo rabo prostora, zato je bil ta kazalec dodatno vključen v analizo.
Karta 14: Vodovarstveni pasovi vodnih črpališč
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Povprečni letni pretok podtalnice na Dravskem polju znaša po Brezniku okrog 3,5 m3/s, od
tega se za organizirano individualno porabo že izkorišča okoli 700 l/s (0,7 m3/s) (cv:
Kolbezen, 1998). Črpališč na polju je več. Najbližje obravnavanemu območju je Skorba, ki
oskrbuje s pitno vodo širše območje Ptuja. Četrti in tretji vodovarstveni pas tega zajetja segata
na vplivno območje, ampak ne predstavljata večjih omejitev rabe.
Pri povprečni mesečni infiltraciji padavin v podtalnico v višini 20 mm bi znašalo napajanje
Ptujskega polja okoli 805 l/s (0,8 m3/s); od tega le 50 l/s že izkoriščajo za vodno oskrbo
(Žlebnik, 1991).

Gostota poselitve
(Kazalec je že zajet pri skupnih kazalcih na strani 25.)

Priključenost prebivalcev na kanalizacijsko omrežje
1 – nenaseljeno
2 – nad 50 % prebivalcev
3 – nad 25–50 % prebivalcev
4 – 25 % in manj prebivalcev

Tabela 38: Priključenost na kanalizacijsko omrežje po PEE
Ime PEE
holocenska ravnica ob Dravi
Dravsko polje
Ptujsko polje
zahodne Slovenske gorice
Vir: Komunalno podjetje Ptuj, 2006

Stanovanja
46
650
1032
7299

Priključki
0
0
80
2955

Delež
0%
0%
7,7 %
40 %

Razred
4
4
4
3

Kanalizacijsko omrežje pokriva širše območje Ptuja, z naselji Brstje, Spuhlja in Turnišče.
Razteza se čez vse pokrajinskoekološke enote, vendar so zaradi lege centroida naselja Ptuj vsi
njegovi priključki pripisani enoti zahodnih Slovenskih goric.
Pri tolmačenju podatkov je treba upoštevati razliko med pojmoma stanovanje in priključek.
Večstanovanjske hiše se upoštevajo kot en priključek, zato dobimo lažen vtis o slabši
priključenosti na omrežje. Med podatki SURS-a in Komunalnega podjetja Ptuj, d. d. o
priključenosti prebivalstva na kanalizacijsko omrežje je prav zaradi tega prišlo do statistično
velikih razlik. Zato je umestno upoštevati še podatke Statističnega urada RS, kjer so podatki o
kanalizaciji in ne o priključenosti na kanalizacijsko omrežje.

Tabela 39: Priključenost na kanalizacijsko omrežje po PEE
Ime PEE
holocenska ravnica ob Dravi
Dravsko polje
Ptujsko polje
zahodne Slovenske gorice
Vir: Popis, 2002 (SURS, 2006)

Stanovanja
46
650
1032
7299

Priključki
0
464
273
7260

Delež
0%
71 %
26 %
99 %

Razred
4
2
3
2

Kljub statistično velikim razlikam in očitnim razlikam v zajemanju podatkov lahko
zaključimo, da je priključenost na kanalizacijsko omrežje zadovoljiva le na območju mesta
Ptuj, povsod drugod so vode bolj obremenjene zaradi individualnega odvajanja odplak.
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Karta 15: Kanalizacijski kanal

Učinkovitost čistilnih naprav
1 – prečisti nad 2/3 odpadnih voda
2 – prečisti nad 1/3–2/3 odpadnih voda
3 – prečisti 1/3 in manj odpadnih voda
4 – ni čistilne naprave

Na obravnavanem območju je ena čistilna naprava pod upravo Komunalnega podjetja Ptuj, d.
d. Glavna uporabnika sta Perutnina Ptuj in KK – Farma prašičev, sledijo ostali uporabniki.
Velika je za 105.000 populacijskih enot. Letna količina prečiščene vode pa je 6.372.053 m3/
leto. Učinkovitost čiščenja je 92,52 % po KPK (kemijska potreba po kisiku), 77,40 po
fosforju in 48,71 po dušiku. Stopnja čiščenja je sekundarna (Podatki o čistilnih …, 2006).
Po Brečko et al. (1996) je že leta 1996 v napravo, prilagojeno za 105.000 PE, dotekalo
125.000 PE. Čistilna naprava je takrat prečistila nekaj nad 2/3 odpadnih voda. Delež
prečiščene odpadne vode je po navedbah Komunalnega podjetja Ptuj premajhen za potrebe
čiščenja.
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Imisije, izražene v kakovostnih razredih
Po oceni kakovosti površinskih vodotokov v Sloveniji v letu 2002 (Monitoring …, 2006) je
osnovna ocena kakovosti za Dravo in Dravinjo 2.–3. razred.
2. razred:
3. razred:

vode, ki so v naravnem stanju primerne za kopanje in v rekreativne namene, za
gojitev drugih vrst rib (ciprinide), po običajni predhodni obdelavi (koagulacija,
filtracija in dezinfekcija) pa tudi za pitje in v živilski industriji;
vode, ki jih je mogoče uporabljati za namakanje, po običajnih metodah
predhodne obdelave pa tudi v industriji, razen živilski industriji.

Opravljene so bile raziskave: fizikalno kemijske in biološke, saprobiološke, mineralna olja.
Kemijska potreba po kisiku (KPK) je v obeh rekah presegla mejne vrednosti. Po
saprobioloških in bioloških analizah spada reka Drava v 2. razred, prav tako Dravinja.
Dravinja ima v sedimentu kovine – 3. razred, povečane koncentracije nitrita in fenolne snovi.
Povišane vsebnosti cinka in svinca v sedimentu Drave so prisotne že več let. Leta 2003
(Monitoring …, 2006) je bila končna ocena kemijskega stanja Drave dobra, prav tako
Dravinje. Skupna ocena kakovosti vodotoka Drave ostaja 2.–3. razred, Dravinja pripada
tretjemu razredu. Po biološki oceni kakovosti oba vodotoka spadata v 2. razred.
V podtalnici Dravskega polja prevladuje onesnaženje, ki prihaja iz kmetijske dejavnosti.
Stalno je prisotna visoka vsebnost pesticida prometrina, ki ga sicer v podzemni vodi redko
analizirajo. Za leto 2003 je bila stopnja čezmerne obremenjenosti ocenjena kot visoka.
Najvišji faktor preseganja mejnih vrednosti je ugotovljen za prometrin in atrazin. Trendi
kažejo na to, da je bila podtalnica Dravskega polja pred desetimi leti še huje onesnažena, saj
trendi za pesticide in lahkohlapne halogenirane ogljikovodike v obdobju 1993–2003 kažejo na
zniževanje koncentracije teh parametrov v podtalnici, vendar pesticidi še vedno močno
presegajo mejne vrednosti (Poročilo o kakovosti …, 2005).
Stopnja čezmerne obremenjenosti podtalnice Ptujskega polja je bila v letu 2003 ocenjena kot
visoka. Onesnažena je bila predvsem s pesticidi in nitrati. Najbolj obremenjeno merilno mesto
so Sobetinci, kjer so bile poleg visokih koncentracij nitratov, kalija in vrednosti AOX
določene najvišje vsebnosti pesticide bentazona, ki so ga pričeli določevati z letom 2003.
Zniževanje vsebnosti pesticidov v podtalnici Ptujskega polja se nadaljuje, vendar se letne
povprečne vrednosti še niso spustile pod mejne vrednosti (Poročilo o kakovosti …, 2005).
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3.5.5. Dosežena stopnja obremenjenosti okolja z vidika voda
Dravsko polje je gosto poseljeno in kmetijsko intenzivno. Priključenost na kanalizacijsko
omrežje je majhna. Vode so obremenjene zaradi individualnega odvajanja odplak.
Onesnaženost podtalnice presega mejne vrednosti, a se je vseeno izkorišča okoli 700 l/s.
Ptujsko polje je prav tako gosto poseljeno kmetijsko intenzivno. Kanalizacijski kanal pokriva
le naselji Brstje in Spuhlja. Vode so obremenjene zaradi individualnega odvajanja odplak.
Onesnaženost podtalnice presega mejne vrednosti, vendar se je izkorišča za vodno oskrbo le
malo.
Zahodne Slovenske gorice so zelo gosto poseljene. Priključenost na kanalizacijsko omrežje je
zadovoljiva, saj kanalizacijski kanal pokriva celotno območje.
Na zgornjem delu holocenske ravnice ob Dravi kanalizacijski kanal pokriva celotno območje,
kjer je skoncentrirana poselitev. Tu je locirana čistilna naprava pod upravo Komunalnega
podjetja Ptuj, d. d., ki je preobremenjena. Vodovarstveni pas 4. stopnje, ki pokriva enoto, ne
predstavlja omejitev v rabi tal
Spodnji del holocenske ravnice je zelo redko poseljen. Onesnaženost podtalnice presega
mejne vrednosti. Struga in Studenčnica imata dobro kemijsko sliko.

3.5.6. Skupna ocena ranljivosti okolja z vidika voda
Ranljivost Dravskega polja z majhnimi do zmernimi regeneracijskimi sposobnostmi in
močnimi pritiski poselitve in kmetijstva je ocenjena kot velika.
Ranljivost Ptujskega polja z zelo majhnimi do majhnimi regeneracijskimi in
nevtralizacijskimi sposobnostmi ter gosto poselitvijo brez kanalizacijskega kanala in
intenzivnim kmetijstvom je ocenjena kot velika do zelo velika.
Holocensko ravnico določata reka Drava z zmernimi do velikimi regeneracijskimi in
nevtralizacijskimi sposobnostmi, podtalnica z majhnimi sposobnostmi in manjši vodotoki s
prav tako majhnimi regeneracijskimi in nevtralizacijskimi sposobnostmi. Ranljivost zgornjega
dela ravnice je zaradi pritiskov poselitve, kmetijstva in čistilne naprave, ki je locirana na tem
območju ocenjena kot velika. Ranljivost spodnjega dela ravnice je zaradi manjših vodotokov
z zelo majhnimi samočistilnimi sposobnostmi, a brez večjih družbenih pritiskov razen
onesnažene podtalnice in Drave, vseeno ocenjena kot velika do zelo velika.
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3.6. Ranljivost po pokrajinskoekoloških enotah
Karta 16: Ranljivost po pokrajinskoekoloških enotah

- 67 -

Pokrajinska presoja vpliva hitre ceste Hajdina–Ormož na krajinski park Šturmovci

Tabela 40: Ranljivost pokrajinskoekoloških enot po pokrajinotvornih sestavinah
PEE

RELIEF

PRSTI

ZRAK

VODA

SKUPNA RANLJIVOST

1

3

1

3

2

1,5

2,5

1

3

2

2,5

3

1

3,5

2,5

Ptujsko polje

1

3,5

1

3,5

2,25

zahodne Slovenske
gorice

1

3,5

1,5

/

2

Dravsko polje
zgornja holocenska
ravnica ob Dravi
spodnja holocenska
ravnica ob Dravi

1 – majhna ranljivost
2 – zmerna ranljivost
3 – velika ranljivost
4 – zelo velika ranljivost

Skupna ranljivost je dobljena iz povprečja ranljivosti posameznih pokrajinotvornih sestavin.
Stopnje skupne ranljivosti so v barvah prikazane na karti 16. Spodaj pa je podan natančnejši
oris posameznih pokrajinskoekoloških enot z vidika ranljivosti.

Dravsko polje izkazuje zmerno skupno ranljivost. Z vidika reliefa in zraka ima polje dobre
regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti. Površje je ravno, brez karbonatnih kamnin,
zaradi majhnih naklonov in razčlenjenosti ni nevarnosti močne erozije v primeru večjih
gradbenih posegov, ne ogrožajo ga destruktivni geomorfni procesi. Odprta in dobro
prevetrena lega z zmernim obremenjevanjem zraka je sposobna nevtralizirati dodatne
obremenitve zraka.
Slabe sposobnosti ima z vidika prsti in vode. Močno kmetijsko obremenjevanje skupaj s
prometno obremenjenostjo in poselitvijo presega zmerne do majhne nevtralizacijske
sposobnosti plitvih in prepustnih prsti. Zaradi enakih virov onesnaževanja so obremenjene
tudi bogate, a ranljive podzemne vode Dravskega polja.
Zgornja holocenska ravnica o Dravi izkazuje z vidika zraka majhno ranljivost. Tako kot vse
druge enote jo označuje odprta lega in dobra prevetrenost. Z vidika reliefa se uvršča med 1. in
2. razred zaradi akumulacijskega jezera, ki predstavlja pritisk za sicer dobre reliefne
sposobnosti. Večjo ranljivost izkazuje z vidika prsti, saj je bil velik del bolje razvitih obrečnih
prsti melioriran, hkrati sta veliki pozidanost in prometna obremenjenost v zgornjem delu
ravnice. Veliko ranljivost izkazuje tudi z vidika voda. Studenčnica in Struga sta namreč čista
manjša potoka v ohranjenem naravnem stanju; četrti vodovarstveni pas prekriva celotno
območje enote, ki ima že onesnaženo podtalnico. Hkrati je tu locirana še čistilna naprava za
odpadne vode.
Spodnja holocenska ravnica ob Dravi izkazuje z vidika zraka majhno ranljivost. Tako kot
vse druge enote je označuje odprta lega in dobra prevetrenost, vendar možen pojav megle. Z
vidika reliefa jo označuje zmerna do velika ranljivost, predvsem zaradi poplavnih območij in
akumulacijskega jezera. Zelo plitve prsti in ogroženost zaradi poplav kažejo na veliko
ranljivost, kljub zmernim človeškim pritiskom. Velika do zelo velika ranljivost z vidika voda
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se nanaša predvsem na podtalnico plitvo po površjem, manjše ranljive vodotoke ter naravno
ogroženost zaradi poplav.

Ptujsko polje skupno izkazuje nekoliko slabšo zmerno ranljivost. Z vidika reliefa in zraka
ima polje dobre regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti. Površje je ravno, brez
karbonatnih kamnin, zaradi majhnih naklonov in razčlenjenosti ni nevarnosti močne erozije v
primeru večjih gradbenih posegov, ne ogrožajo ga destruktivni geomorfni procesi. Odprta in
dobro prevetrena lega z zmernim obremenjevanjem zraka je sposobna nevtralizirati dodatne
obremenitve zraka. Vendar ga označujejo slabe do zelo slabe sposobnosti z vidika prsti in
vode. Intenzivno kmetijstvo, prometna obremenjenost in pozidane površine predstavljajo
velike pritiske za plitve prsti ter manj izdatne in ranljive podzemne vode.
Zahodne Slovenske gorice z vidika zraka izkazujejo majhno ranljivost, čeprav so prometno
obremenjene, pozidane, brez gozda, z velikim številom delovnih mest in brez večjih
industrijskih obratov. Z vidika reliefa imajo manjše nevtralizacijske sposobnosti kot enote, ki
ležijo na ravnini, vendar niso naravno ogrožene. Najbolj so obremenjene z vidika prsti zaradi
velike stopnje pozidanosti in prometa. Razloge za majhno ranljivost kljub velikim
obremenitvam lahko iščemo v velikosti enote, saj s pičlima 2 km2 težko dosega naziv enota.
Z metodo ranljivosti okolja, ki je bila narejena za proučevanje ranljivosti po površini bistveno
večjih pokrajinskoekoloških enot, lahko naletimo na zavajajoče rezultate. Za tako majhne
enote, kot so bile uporabljene v postopku analize, bi bili ponekod potrebni še natančnejši
podatki in pri nekaterih kazalcih (npr. onesnaženost prsti) tudi dodatne meritve. Klub temu so
rezultati ob upoštevanju teh razlogov dovolj pregledni in nudijo kakovostno analizo
obravnavanega okolja. Majhne razlike med enotami so posledica precejšnje homogenosti
samo 50 km2 velikega območja.
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4. PRESOJA VPLIVA HITRE CESTE NA KRAJINSKI PARK
ŠTURMOVCI
4.1. Členitev spodnje holocenske ravnice ob Dravi
V začetnem analitičnem delu je bilo po študiji ranljivosti okolja analiziranih pet
pokrajinskoekoloških enot. Med njimi izkazuje največjo stopnjo ranljivosti enota spodnja
holocenska ravnica ob Dravi, znotraj katere leži krajinski park Šturmovci. Glavni kazalci
okolja, zaradi katerih je uvrščena v zmerno do visok ranljivostni razred, so plitve prsti, manjši
površinski vodotoki in poplavna območja. Z vidika splošne presoje pokrajine je takšna ocena
ranljivosti zadostna. Za bolj podrobno presojo vpliva hitre ceste konkretno na krajinski park
Šturmovci pa je smiselna še nadaljnja, notranja členitev te pokrajinskoekološke enote na
manjše enote.
Pri sami členitvi so v ospredju razlike in ne podobnosti med enotami, saj je na relativno
majhni površini 9,87 km2 velike enote pričakovana precejšnja homogenost med njimi.
Kazalca, kot sta relief in zrak, nista upoštevana pri členitvi, saj zaradi homogenosti
pojavljanja ne dajeta nobene osnove za diferenciacijo. Upoštevani so vsi drugi spodaj našteti
kazalci, ki so bili predhodno že obravnavani v poglavju analize ranljivosti:
 Prsti zaradi svoje vloge filtra in povezanosti z vsemi drugimi elementi pokrajine.
 Podtalnica in vodovarstvenih pasovi zaradi občutljivosti in pomembnosti z vidika oskrbe
s pitno vodo.
 Poplavna območja kot območja potencialne ogroženosti za človeške posege
 Vodna telesa z vidika varovanja mokrišč.
 Pokrajinska raba tal z vidika ohranjanja habitatov.
Na podlagi zgoraj navedenih kazalcev in terenskega dela so opredeljena štiri manjša območja,
znotraj katerih se kasneje vrednotijo vplivi in spremembe ob gradnji in obratovanju ceste.
Njihove površine se gibljejo med 1,4 in 2,8 km2. Tako majhnih enot ne moremo več
imenovati pokrajinskoekološke. Vse namreč družijo nekateri enaki kazalci, razlikujejo pa se
predvsem po rabi ral, prsteh in poplavnih območjih. Poimenovane so glede na najbolj
izstopajoč ali značilen element. Meje med enotami in nekateri kazalci so prikazani v
nadaljevanju na kartah 17, 18 in 19.
Ob opisovanju stanja novih enot se je treba zavedati, da je obremenjenost okolja tukaj
minimalna. Območju dajejo svoj pečat, predvsem z vidika habitatov zelo pestra
naravovarstvena območja. Med štirimi najbolj ogroženimi habitati v Sloveniji sta tukaj kar
dva: tekoče vode in z njimi povezana mokrišča ter suha travišča. Z namenom jasnejše
opredelitve vplivov na rastline in živali, ter vrednote parka, so zato pri opisu enot dodani še
habitatni tipi. V okviru študije ranljivosti namreč niso posebej izpostavljeni.
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4.2. Opis enot spodnje holocenske ravnice ob Dravi
4.2.1. Naselje Šturmovci s kmetijskimi površinami (A)
Slika 5: Kmetijske površine in travniki

(Fotografirala: Barbara Lotrič, april 2006)
Naselje Šturmovci s kmetijskimi površinami se razteza južno od Ptujskega jezera med
potokom Struga na zahodu, reko Dravinjo na jugu in gosto vegetacijsko mejo na vzhodu. 1,7
km2 velika enota je edina, ki je delno tudi poseljena. Med prstmi prevladujejo srednje globoka
in globoka obrečna tla na peščeno-prodnatem aluviju, ter oglejena obrečna tla na peščeno
prodnatem aluviju. Skupaj dajejo podlago za njive in ekstenzivne travnike, ki jih v obliki več
manjših zaključenih sestojev prekinja gozd. Vrste različnih, mozaično razporejenih
obdelovalnih površin oblikujejo ekstenzivni agrarni habitatni tip, s katerim je povezan obstoj
posameznih v Evropi zelo ogroženih vrst, kot sta npr. kosec (Crex crex) in na tem območju
opažen rjavi srakoper (Lanius collurio).
Gladina podtalnice je plitvo, manj kot 3 metre, pod površjem. V skrajnem zahodnem delu je
le majhen del vodovarstvenih območij v četrtem varstvenem pasu; drugod ni večjih varstvenih
ovir za rabo. Potok Struga, ki teče ob zahodnem robu in oskrbuje z vodo manjšo ribogojnico,
je tukaj v naravnem stanju, nereguliran in ne poplavlja. Prav tako niso evidentirana poplavna
območja drugod znotraj te enote.

4.2.2. Poplavno območje ob starem rokavu Drave (B)
1,7 km2 veliko poplavno območje ob starem rokavu Drave že v imenu nosi glavne značilnosti
enote. Ozko, težko prehodno območje med Ptujskim jezerom in Dravinjo po sredini napaja
stari rokav Drave. Le polovica enote uradno leži znotraj meja krajinskega parka Šturmovci, v
naravi pa skupaj z njim tvori neločljivo celoto.
Tu prihaja na površje podtalnica, ki je tudi sicer plitvo pod površjem. Ob visokih vodah je ožji
pas rokava redno poplavljen; redkeje je poplavljeno celotno območje enote. Poplavni gozd ob
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vodi spada v habitatni tip močvirij. Skupaj s površinami v zaraščanju se razrašča na obeh
straneh rokava in tvori bolj ali manj neprehodno vegetacijsko pregrado. Tukaj najdemo
nekatere redke vrste dristavcev (Potomogeton trichoides), vodopivko (Zannichellia palustris)
in druge redke vodne in močvirske rastline. Skupaj s Krakovskim gozdom in poplavnimi
gozdovi ob Muri so tu še zadnji obsežnejši ostanki poplavnega gozda v Sloveniji, ki so ostali
po regulacijah Drave.
Plitva obrečna tla v začetni razvojni fazi z majhnimi regeneracijskimi sposobnostmi niso
dobra osnova za kmetijske dejavnosti, kar je opazno v zelo majhnem deležu kmetijskih
površin. Nikjer na območju ni omejitev v rabi tal z vidika vodovarstvenih pasov.

Slika 6: Poplavni gozd ob starem rokavu Drave

(Fotografirala: Barbara Lotrič, april 2006)

4.2.3. Površine v zaraščanju ob reki Dravi (C)
Z 2,8 km2 največja in najdaljša enota ob reki Dravi, se razteza od jezu do vzhodne meje
vplivnega območja. Na eni strani jo omejuje poplavni gozd, na drugi prva terasa Ptujskega
polja in v južnem delu meja plitvih in globljih obrečnih prsti. Velik del desnega brega pripada
Šturmovcem.
Nekoč izrazito poplavno območje je le še redko ogroženo. Poplave so evidentirane v
zahodnem in spodnjem delu enote, ne pa ob reki Dravi, ki ima zaradi regulacij zelo nizke
pretoke.
Na karbonatnem produ so plitve obrečne prsti v začetni razvojni fazi. Na njih najdemo
predvsem travnike, gozdne travnike in površine v zaraščanju oziroma loge, po katerih je park
tudi znan in so najbolj značilni za to enoto.
Z vidika rastlin in živali pa se tu prepletajo trije pomembni habitatni tipi: tekoče vode in z
njimi povezana mokrišča, suha travišča in ekstenzivni agrarni habitatni tip. Drava izpolnjuje
kriterije za uvrstitev na prestižni seznam mednarodno pomembnih mokrišč po Ramsarski
konvenciji ter kriterije za uvrstitev med zavarovana območja evropskega naravovarstvenega
omrežja NATURA 2000. Je namreč najpomembnejše prezimovališče v Sloveniji z nad 20.000
redno prezimujočimi vodnimi pticami, kot so črna čigra (Chlidonias niger), mali galeb Larus
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minutus, navadna čigra (Sterna hirundo), in gnezdečimi pticami, kot so sršenar (Pernis
apivorus), vodomec (Alcedo atthis) in belovrati muhar (Ficedula albicollis).
Negnojeni in nezakisani travniki in gozdni travniki spadajo med ogrožena in v tem delu
Slovenije zelo redka suha travišča, na katerih se pojavljajo divje orhideje in kukavičevke, kot
sta čebeljeliko mačje oko (Ophrys sphegodes) in čeladasta kukavica (Orchis militaris), ter
kosmati škrbotec (Rhinanthus alectorolophus), ki ga v subpanonski Sloveniji najdemo samo
tukaj.

Slika 7: Površine v zaraščanju

(Fotografirala: Barbara Lotrič, april 2006)

4.2.4. Levi breg reke Drave – Okršič (D)
Okršič leži na levem bregu reke Drave in je z 1,4 km2 najmanjši med novimi enotami. Na
severu je omejen z rečno teraso, na jugu sega do površin v zaraščanju oziroma meje med
plitvimi in globljimi obrečnimi prstmi.
Tukaj prevladujejo srednje globoka in globoka obrečna tla na peščeno prodnatem aluviju, z
zmernimi regeneracijskimi sposobnostmi, ter oglejena obrečna tla na peščeno-prodnatem
aluviju, ki imajo zmerne do majhne sposobnosti. Na njih najdemo podobno rabo tal kot v
enoti naselje Šturmovci s kmetijskimi površinami, s to razliko, da njive in travnike ločuje
večje sklenjeno območje poplavnega gozda. Imamo torej prisotnost agrarnega in močvirnega
habitatnega tipa s pripadajočimi vrstami.
Podtalnica je manj kot 3 metre pod površjem. Na izohipsi 210 m, od katere se teren še spušča,
je gladina podtalnice na višini 207 m. Pod teraso je večje zamočvirjeno povirje manjšega
potoka z enakim imenom, kot ga zasledimo na desnem bregu Drave – Struga. Poplave so
prisotne na skoraj celotnem območju enote. Rabe tal ne omejuje prisotnost vodovarstvenih
pasov.

- 73 -

Pokrajinska presoja vpliva hitre ceste Hajdina–Ormož na krajinski park Šturmovci
Karta 17: Prsti po enotah znotraj spodnje holocenske ravnice ob Dravi

Karta 18: Raba tal po enotah znotraj spodnje holocenske ravnice ob Dravi
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Karta 19: Poplavne površine po enotah znotraj spodnje holocenske ravnice ob Dravi

4.3. Potek ceste mimo krajinskega parka Šturmovci
Čez dobrih 9 km2 veliko pokrajinskoekološko enoto spodnje holocenske ravnice ob Dravi
poteka 2,3 km ceste. Trasa je speljana po južnem robu Ptujskega jezera, kjer se dotika
severnega robu krajinskega parka. Najprej prečka njivske in travniške površine v enoti naselja
Šturmovci s kmetijskimi površinami. Sledi redek gozdni travnik, ki je tudi eden izmed
zavarovanih elementov Šturmovcev. 108 dolžinskih metrov ceste bo speljane čez tak gozd. Po
začetnem 1,1 km doseže prve obronke poplavnega gozda ob starem rokavu Drave, ki je zelo
težko dostopen in daje zavetišče številnim živalskim vrstam. Po 154 m dolžinskih metrih
poplavnega gozda sledijo travniki in njive. Tu je najbližja točka uradne meje krajinskega
parka, ki pa je v naravi neopazna. Odprtost namreč daje vtis celote. Trasa tukaj pripelje do
površin v zaraščanju, ki jih sestavljajo nizka drevesa vrb in topolov. Med njimi se nahaja še
en dravski rokav – mrtvi rokav Drave, v katerega se zliva prečiščena voda iz ptujske čistilne
naprave. Na območju talnega praga zaporničnega objekta Dravskih elektrarn po mostu prečka
reko Dravo in po 146 m zapusti holocensko ravnico.
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4.4. Gradnja prometnice
4.4.1. Določitev in vrednotenje vplivov
Gradnja prometnice trajno spremeni rabo tal, poškoduje gozdni ekosistem in naravne habitate
ter ohranjenost vodnih tokov. Predvidena gradbena in zemeljska dela lahko neposredno
vplivajo na razmere v tleh in posledično tudi na razmere v podzemni vodi, zraku in
obremenjenosti okolja s hrupom. Podobne vplive lahko pričakujemo tudi na transportnih in
drugih manipulativnih površinah (Poročilo …, 2005).
Kot stičišče žive in mrtve narave so tla zelo pomembna v snovnih in energetskih tokovih
ekosistema. Kroženje hranil, ki poteka prek tal, je osnova za delovanje ekosistema, saj rast
rastlin omogoča preživetje tudi ostalim organizmom. Z rastjo rastlin so namreč povezane
številne druge dobrine, kot npr. sproščanje kisika in poraba ogljikovega dioksida, zadrževanje
prašnih delcev, zadrževanje hrupa, ustvarjanje ustreznih razmer za življenje živali,
zadrževanje vode, ustvarjanje določene mikroklime itd. (Prus, 1994).
Degradacija tal predstavlja njihovo fizično uničenje zaradi gradnje cestnega telesa, nasipov,
usekov in priključkov. Posledice fizičnega uničenja tal pa so povečana erozija in zbijanje tal.
Lahko so obremenjena tudi posredno pri sami gradnji. Podtalje je ob gradnji večjih
infrastrukturnih objektov lahko vir materiala za nasipavanje. Od količine dodatno izkopanega
materiala je odvisna prizadetost tal. Močne posledice za tla in podtalje predstavlja npr. izkop
proda (Prus, 1994).
Vplive gradnje ceste na vodno okolje je možno analizirati z dveh vidikov: z vidika vpliva na
vodni režim in z vidika vrednotenja naravnih kakovosti vodnega okolja. Pod prvi vidik sodijo
vsi posegi, ki vplivajo na spremembe zbiranja vode, odtoke in pretoke, sproščanje in
premeščanje plavin (proda in peska), stabilnost povirja in obvodnega sveta. Drugi vidik je
naravovarstveni in ocenjuje predvsem pričakovano spremembo kategorije ohranjenosti
vodotoka in s tem izgubo naravnih vrednot. Kategorije se gibljejo med 1. razredom, ki pomeni
popolnoma naraven vodotok, in 4. razredom, ki označuje nenaravne toge ureditve iz umetnih
materialov. Pri tem je treba poudariti, da je izguba 1.– 2. razreda nenadomestljiva, izguba 2.
razreda pa težko nadomestljiva. Za ohranitev 2. razreda so potrebni prostor in zahtevna
renaturacijska dela ter predvsem čas za razvoj novih pestrih biotopov. Na poplavnih
območjih, se z gradnjo zmanjšujejo poplavne površine. Posledica je neposredno zmanjšanje
prostornine zadrževanja visokovodnih valov, ki je na manjših vodotokih bolj izrazita
(Fazarinc, 1994).
Med najpomembnejše vplive ceste na naravne habitate je uvrščena fragmentacija (učinek
pregrade), ko cestno telo razdeli sklenjeno homogeno območje v manjše dele, funkcionalne
otoke. Izsledki proučevanja biogeografije otokov kažejo zelo jasno povezavo med številom
vrst in velikostjo območja. Ko se za določeno populacijo za življenje pomembno območje
zmanjša pod kritično velikost, izumro vsi osebki (Skoberne, 1994).
Živali katerim cesta preseka dnevne in/ali sezonske migracijske poti, cesto prečkajo in pri tem
lahko poginejo (v nekaterih primerih tudi povzročijo prometno nesrečo) ali pa jim zaščitna
ograja migracijo onemogoči. Živalske skupine, ki so glede sekanja selitvenih poti najbolj
ranljive, so dvoživke, sesalci in plazilci. Kadar so na območju, predvidenem za gradnjo ceste,
ugotovljene rastlinske ali živalske vrste oziroma habitatni tipi, ki presegajo regionalni pomen
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ter se gradnji ni mogoče izogniti, je treba izvesti postopek za ex situ (prenos zavarovane
ogrožene populacije) in zgraditi nadomestni biotop (Skoberne, 1994).

4.4.2. Vrednotenje sprememb znotraj izbranih enot
V gradivu za drugo prostorsko konferenco (Državni …, 2006) je za hitro cesto navedena
skupna širina 10,7 m. Na 2,3 km ceste, kolikor je poteka čez spodnjo holocensko ravnico, se
bo tako neposredno spremenila namembnost 2,1 ha površin (brez vodnih). Največ, 1,6 ha, bo
spremenjenih kmetijskih in travniških površin, ki ležijo znotraj enote naselje Šturmovci s
kmetijskimi površinami in enote površine v zaraščanju ob reki Dravi. Sledi 0,3 ha v
današnjem času že zelo redkih območij poplavnega gozda ob starem rokavu Drave znotraj
istoimenske enote. Najmanj, le 0,2 ha, se bo spremenilo površin v zaraščanju ob reki Dravi, ki
jih sestavlja vrbovje, ostanki jelševih logov in mešani gabrovi gozdiči. Vendar so tudi ta
pomembna kot del zavarovanega rečnega mokrišča.
Sam poseg z vidika reliefa v nobeni enoti ne predstavlja velikega tveganja. Površje na
kvartarnem produ je povsod ravno in ni nevarnosti za močnejšo erozijo. Zaradi pomanjkanja
podatkov pa ni mogoče reči, kako lahko poseg, ki v vseh enotah teče v neposredni bližini
akumulacijskega jezera in pod njegovo gladino, vpliva na utrjenost ali morebitne premike
nasipa.
Z vidika vplivov na prsti se po Poročilu … (2005) predvidevajo gradbena dela z odkopi,
nanosom dodatnih materialov in zbijanjem prsti. S tem bodo predvsem na poplavnem
območju ob starem rokavu Drave in površinah v zaraščanju ob reki Dravi močno prizadete
zelo ranljive plitve prsti, ki se jim bodo popolnoma spremenile talne razmere. Manjši vpliv na
prsti bo na območju naselja Šturmovci s kmetijskimi površinami, kjer prevladujejo globlje
prsti z zmernimi regeneracijskimi sposobnostmi. Na levem bregu Drave na Okršiču ne bo
vpliva na prsti, saj se mu trasa izogne.
Plitva globina do podtalnice le-to izpostavlja posledicam posegov v tla in po poročilu o
vplivih na okolje (2005) onesnaževanju s hidroizolacijskimi materiali in drugimi površinskimi
premazi. Še posebej občutljivo je to v zahodnem delu enote naselje Šturmovci s kmetijskimi
površinami, kjer je vplivno varstveno območje črpališča v Skorbi pri Ptuju.
Z vidika voda je najprej predvideno prečkanje potoka Struga, ki dovaja vodo ribogojnici
Šturmovci in leži v enoti naselje Šturmovci s kmetijskimi površinami. Druga poškodovana
vodna površina je stari rokav Drave, ki leži v enoti poplavno območje ob starem rokavu
Drave. Sledita še mrtvi rokav Drave in stara struga Drave pod jezom, ki sta v enoti površine v
zaraščanju ob reki Dravi. Te vodne površine, s katerimi je prepletena ravnica, bodo
neposredno onesnažene z gradbenimi in izolacijskimi materiali ob gradnji mostov, močvirnati
predeli pa bodo delno ali v celoti zasuti. Vsak poseg v sklenjeno obrežno vegetacijo (to velja
predvsem za ostanke nekoč obširnejših obrečnih gozdov) pomeni oženje življenjskega
prostora tamkajšnjih vrst (Stanje…, 2006). Še posebej bo opazen večji in dolgotrajnejši vpliv
na kvaliteto vode in sedimenta tistih vodotokov z manjšimi količinami vode. To pa so vsi
razen Drave. Spremembe odtokov in pretokov potoka in reke bodo v času gradnje le delno
motene.
O posegu v popolnoma naravni vodotok prve kategorije in s tem nepovratnih izgubah ne
moremo govoriti v nobenem primeru: potok Struga, v zgornjem toku pod imenom Hajdinska
studenčnica, na svoji poti prečka urbanizirano območje Ptuja, stari rokav Drave deli lokalna
cesta Videm–Markovci, v mrtvi rokav Drave se izliva voda iz čistilne naprave, stara struga
Drave pa je bila spremenjena ob gradnji jezu.
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4.5. Obratovanje ceste
4.5.1. Določitev in vrednotenje vplivov
Obratovanje ceste vpliva predvsem na zrak, prsti, vodo, ljudi, zgradbe in druge antropogene
dejavnike. Za to je kriva množica snovi nepopolnega izgorevanja, kot so: ogljikov monoksid,
dušikovi oksidi, nezgorelo gorivo, mazalna olja, oksidacijski in nitrirani produkti goriv in olj
v plinskem stanju ali v obliki aerosolov ter trdni delci (PVO, 1995).
Po prometni študiji (Poročilo …, 2005) bo leta 2023 gostota prometa na hitri cesti pred
odcepom južne mestne vpadnice med 16.000 in 19.500 vozili/dan. Podobno visoka gostota se
pričakuje na južni mestni vpadnici. Iz navedenega sledi, da bo število vozil, ki ne bodo zavila
proti Ptuju, ampak bodo nadaljevala vožnjo po odseku proti Markovcem in mimo krajinskega
parka, zelo majhno. Delno to dokazujejo tudi aktualne prometne obremenitve, obravnavane
med kazalci ranljivosti. Z manjšim številom vozil bodo tudi emisije manjše od tistih, ki so
predvidene za hitro cesto do odcepa. Letna imisijska koncentracija dušikovega oksida na
razdalji 10 m od osi ceste naj bi znašala 24 % mejne letne koncentracije, letna koncentracija
benzena 1,4 % mejne koncentracije, ostale škodljive snovi naj bi bile v času obratovanja
majhne.
Dodatne obremenitve tal v ožjem petmetrskem pasu ob cestah se z leti povečujejo.
Prizadetost se lahko izrazi v zmanjšanju njihove rodovitnosti. Le-ta je konkretno merljiva
takrat, ko so tla v funkciji naravnega proizvodnega vira, s količinskim zmanjšanjem pridelka
(biomasi) ali z zmanjšano kakovostjo pridelka. Ugotavljanje negativnih sprememb v tleh je
mogoče tudi prek rastlin (hiranje, odmiranje oziroma propadanje), vendar je to običajno že
zelo pozno (Prus, 1994). Poseben primer predstavljajo prometne nesreče, pri katerih pride do
izlitja in gorenja kemijskih snovi. Posledice onesnaževanja tal (in rastlin) z emisijami hlapnih
snovi in produktov zgorevanja so lahko tudi trajne.
Za onesnaževanje najbolj ranljiva tla so predvsem plitva, skeletna in prepustna tla na peščenoprodnati matični podlagi, ter nekatera distrična tla. V primeru kulturnih ekosistemov se
zmanjša pridelovalni potencial. Lahko pa so prizadete tudi številne druge funkcije tal, npr.
sposobnost varovanja podtalnice ipd., ki se ne dajo neposredno izmeriti (Prus, 1994).
Vplivi na vode se po Farazincu (1994) delijo na dve vrsti onesnaženosti:
 na stalno onesnaženost, ko padavinske vode spirajo nesnago s cestišč v neposredno
bližino cestišča in nato neposredno v vodotoke, podtalnico, ali pa se nabirajo v okolju,
 in na občasna (trenutna) onesnaženja, ki nastanejo ob posameznih ekscesnih pojavih, kot
so nesreče, prevrnitve cistern ali izlitja nevarnih snovi.
Negativni učinek vod, ki se stekajo s cestišča, je odvisen od njihove sestave in količine (PVO,
1995). Težke kovine, ki odtekajo v vodotoke, se nabirajo in kopičijo v sedimentu. Zimsko
soljenje cest vpliva na povečane koncentracije kloridov in natrija v vodi. S povečano
onesnaženostjo se v vodotoku spreminja vrstni sestav organizmov, iz prej prevladujočih
indikatorjev oligosaprobne stopnje se poveča število organizmov, ki so indikatorji alfa
mezosaprobne ali polisaprobne stopnje (PVO, 1995). Spiranje onesnažil s ceste je
problematično predvsem za manjše vodotoke in stoječe vode.
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Med izrazite negativne vplive sodi prometni hrup. Ogroža ljudi in živali, čeprav je to teže
dokazati. Pri jakosti nad 50 dB/A povzroča nemir, nervozo, utrujenost in slabo počutje, deluje
pa tudi na bolezni obtočil (Otorepec, 2002). Računska hitrost za hitro cesto pa je v skladu s
projektno nalogo investitorja 100 km/h. Pri tej hitrosti je po Maherju (1994) vrednost hrupa na
razdalji 25 m blizu 70–75 dB(A)
Predvidene obremenitve pri najbližjih objektih ob cesti, ki veljajo za lokacije pred odcepom
južne mestne vpadnice in Ormoško cesto, bodo nad 51 dB(A) nočne in dnevne nad 55 dB(A).
Tako visoke vrednosti tega kazalca se po študiji ranljivosti uvrščajo v najvišji kritični razred
za nočne vrednosti in v visokega za dnevne (Plut, 2004). Ob upoštevanju, da bo odsek mimo
Šturmovcev tranziten in številčno manj prometen, bodo vrednosti temu primerno nižje, ne
bodo pa zanemarljive.

4.5.2. Vrednotenje sprememb znotraj izbranih enot
Plitve prsti v enotah poplavni gozd ob starem rokavu reke Drave in površine v zaraščanju ob
reki Dravi so zaradi svoje plitvosti in nerazvitosti še dodatno občutljive na onesnaženje.
Zaradi obremenitev spremenjene prsti ne omogočajo več enako ugodnih razmer. To je lahko
usodno za rast nekaterih redkih rastlin, ki so prilagojene na določene razmere. Kmetijskim
površinam v enoti naselje Šturmovci s kmetijskimi površinami lahko emisije iz prometa
zmanjšajo rodovitnost tal ali pa znižajo tržnost kmetijskih pridelkov, pridelanih ob cesti.
Možna je celo najmanj zaželena opustitev ekstenzivnega kmetovanja, ki pa je nujno potrebno
za ohranitev podobe krajine.
Obremenitve površinskih in podzemeljskih vod so odvisne od delovanja zadrževalnikov. Le-ti
pa ob visokih vodah ali poplavah izgubijo svojo funkcijo. To zna biti problematično predvsem
v enoti poplavni gozd ob starem rokavu reke Drave, kjer poplave in visoke vode pomenijo
dominanten destruktivni proces. Številnim redkim rastlinskim in živalskim vrsta, ki so
prilagojene na čisto vodno okolje, se s tem poslabšajo življenjske razmere.
Ob tem onesnažena podtalnica ne ogroža pitne vode, ker so črpališča locirana višje ob toku
podtalne vode.
Za številne živalske vrste, med njimi tudi redke in ogrožene vrste z rdečih seznamov, ki so se
ohranile na območju Šturmovcev, je hrup zelo moteč dejavnik in deluje enako stresno kot pri
ljudeh. S tega vidika bo vpliv na živalstvo zelo velik v vseh enotah, predvsem v enoti
površine v zaraščanju ob reki Dravi, kjer naj bi se zaradi gnezdišč in prezimovališč številnih
ptic ohranjal mir.
S fizično prisotnostjo vozil na cesti je najbolj neposredno prizadeto migratorno živalstvo. Ker
je trasa locirana v bližini jezernega nasipa, so selitve sesalcev v tisti smeri manj pričakovane.
Bolj ranljive so dvoživke in plazilci na območju poplavnega gozda.
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5. ZAKLJUČEK
V diplomskem delu je predstavljena pokrajinska presoja vplivov hitre ceste Hajdina–Ormož
na krajinski park Šturmovci.
Hitra cesta je projekt za katerega je potrebno narediti presojo. Z njeno izgradnjo se najprej
spremeni raba kmetijskih in drugih zemljišč v pozidana zemljišča. Pri tem se mora odstraniti
gozd, lahko se spremenijo naravni tokovi in prekinejo ustaljene selitvene in napajalne poti
prosto živečih živali. Če prihaja do prečkanja naravnih ekosistemov in habitatov so vplivi na
živalstvo in rastlinstvo lahko bistveno večji. Po izgradnji ceste promet s hrupom in emisijami
moti in ogroža okolico ceste.
Obravnavana nova cestna povezava naj bi razbremenila obstoječe mestno prometno omrežje
in cesto Ptuj–Ormož. Poleg funkcije medregionalne povezave med središči naj bi prevzela
tudi tranzitni promet v smeri proti Hrvaški in delno proti Madžarski.
Krajinski park Šturmovci, ob robu katerega poteka trasa ceste, skupaj z Dravo predstavlja
neprecenljivo naravno vrednoto, ki ni pomembna le v slovenskem, ampak tudi mednarodnem
merilu. Območje namreč izpolnjuje kriterije za uvrstitev na prestižni seznam mednarodno
pomembnih mokrišč po Ramsarski konvenciji ter kriterije za uvrstitev med zavarovana
območja evropskega naravovarstvenega omrežja NATURA 2000, med katera je bil priključen
leta 2004. Z namenom ohraniti redke, ogrožene živalske in rastlinske vrste ter habitate tega
območja, so določeni varstveni cilji. Med njimi je tudi iskanje nadomestne rešitve za potek
predvidene hitre ceste na tem območju.
S pomočjo študije ranljivosti okolja je bilo z vidika reliefa, prsti, vode in zraka analizirano 50
km2 veliko vplivno območje ceste. Sestavljajo ga štiri pokrajinskoekološke enote: Dravsko
polje, Ptujsko polje, zahodne Slovenske gorice in holocenska ravnica ob Dravi. Holocenska
ravnica je bila v nalogi razdeljena še na zgornjo in spodnjo. Med vsemi enotami izkazuje
največjo ranljivost spodnja holocenska ravnica ob Dravi, znotraj katere leži krajinski park
Šturmovci. S tem je potrjena delovna hipoteza, ki trdi, da je ranljivost okolja največja na
območju krajinskega parka Šturmovci. Glavni kazalci, zaradi katerih je enota uvrščena v tako
visok ranljivostni razred, so plitve prsti, manjši površinski vodotoki in poplavna območja. Po
nadaljnji notranji členitvi, pri kateri so upoštevani izbrani kazalci, so opredeljena še štiri
manjša območja znotraj te pokrajinskoekološke enote. To so naselje Šturmovci s kmetijskimi
površinami, poplavno območje ob starem rokavu Drave, površine v zaraščanju ob reki Dravi
in levi breg reke Drave – Okršič.
S sistematično presojo vplivov ceste na vse sestavine okolja so opisane predvidene
spremembe znotraj posameznih območij. Znotraj območja naselje Šturmovci s kmetijskimi
površinami bo neposredno spremenjenih oziroma uničenih 1,2 ha kmetijskih in travniških
površin ter zmanjšana rodovitnost bližnjih kmetijskih zemljišč. Ob tem je za ptice najmanj
ugodna možna opustitev ekstenzivnega kmetijstva. S prečkanjem potoka Struga bo zmanjšana
kvaliteta sedimenta in vode, ki priteka v bližnjo ribogojnico. V primeru prometnih nesreč z
izlitjem je bolj izpostavljen zahodni del tega območja, saj je le-ta del vplivnih varstvenih
območij črpališča podtalnice v Skorbi pri Ptuju. Enota poplavno območje ob starem rokavu
Drave je problematična zaradi izgube 0,3 ha redkega habitata – poplavnega gozda. S
poslabšanjem kakovosti vode in sedimenta starega rokava Drave je neizbežen velik vpliv na
vodno rastlinstvo in živalstvo. V enoti površine v zaraščanju ob reki Dravi se bo izgubilo 0,2
ha površin v zaraščanju, ki jih sestavljajo poplavni logi z vrbovjem. Plitvim prstem,
občutljivim za onesnaževanje se bo zmanjšala rodovitnost. Predvsem pa bo tu izrazit vpliv na
zavarovano Dravo in njen mrtvi rokav, kjer gnezdijo redke in ogrožene ptice. Levi breg reke
Drave – Okršič ne bo prizadet, saj se mu hitra cesta v celoti izogne.
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Takšni vplivi so z naravovarstvenega vidika nedopustni. Ob morebitnem posegu bi bilo zato
nujno potrebno:
 zagotoviti ustrezno odvodnjavanje s cestne površine s kvalitetnimi lovilci onesnaženih
vod
 preprečiti dodatne poškodbe habitatov z izbiro dovozov in drugih potrebnih površin zunaj
območja naravovarstveno vrednejših habitatov.
 zagotoviti protihrupno zaščito in
 urediti poškodovane vodotoke do približka naravnemu stanju.
Vendar vse kaže, da do gradnje v tem spornem delu holocenske ravnice navsezadnje ne bo
prišlo. Na zadnji prostorski konferenci aprila 2006, so odstopili od predvidene prostorske
ureditve. Zaradi evropske direktive o pticah in od leta 2004 določenih območij NATURA
2000 se mora ponovno narediti presoja in medsebojna primerjava variantnih rešitev na širšem
območju. Pri tem sta predlagana dva koridorja z variantami. Eden poteka severno in drugi
južno od Ptujskega jezera. Poleg zavarovanih območij je velika ovira pri načrtovanju tega
odseka tudi prostorska ujetost med že zgrajene prometne odseke. Na eni strani je izhodišče
glavna cesta Maribor–Draženci, na drugi strani sprejet lokacijski načrt za gradnjo od
Markovcev proti Ormožu. Nov odsek ceste bo morda moral potekati v bližini naselij na
Ptujskem polju, čemur so se hoteli načrtovalci v začetku izogniti.
Kakorkoli se bo gradnja novega odseka zaključila, je v pričujočem diplomskem delu
predstavljen geografski in ne planerski pogled na projekt. Nedvomno pa je z vidika biotske
raznovrstnosti in načela ohranjanja ekološko pomembnih območij nedotaknjenost krajinskega
parka Šturmovci nujno potrebna in zaželena.
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6. SUMMARY (POVZETEK)
The thesis introduces the landscape impact assessment of high-speed road Hajdina - Ormož
on the landscape park Šturmovci.
The high-speed road is a project, which needs to be the assessed, as road construction would
affect the use of different kinds of ground. The forests would be cut down, and natural
currents might change, which would interfere with the natural ecosystems, etc. After the
construction traffic would have a negative impact on the animals and the vegetation in the
surroundings of the road.
The new road link on the concerned area should relieve the transport network and the road
Ptuj - Ormož, which is an important connection for all settlements between Ptuj in Ormož.
The new high-speed road, in addition to its function as an interregional connection, would
also speed up the long-distance traffic in the direction of Croatia and partly Hungary.
The landscape park Šturmovci together with the river Drava represents a valuable natural
feature of international value. The area meets the criteria for being entered on the list of
internationally important wetlands under the Ramsar Convention. Since 2004 it belongs to the
protected areas of the European nature protection network NATURA 2000.
The study of environmental vulnerability analysed 50 km² of the road area, which consists of
4 landscape-ecological units. The most vulnerable among them is the lower Holocene plain
along the river Drava, which is also the location of the landscape park Šturmovci. The
hypothesis that the landscape vulnerability is highest in the landscape park Štrumovci, is thus
proven to be correct. The main reasons for the vulnerability are smaller ground waters,
shallow soils and inundation areas.
The lower Holocene plain can be subdivided into four smaller areas. The thesis describes the
foreseeable changes within each of them. The changes would result in the destruction of 1.2
ha area of cultivated land, lower soil fertility in surrounding agricultural areas, a lower quality
of water and sediment in the stream Struga, the loss of a rare habitat (flooded woods) and rare
bird species etc.
The above mentioned impacts are intolerable in the light of nature protection. Therefore
following measures should be considered: water discharging from roads, the prevention of
additional damages of habitats, the construction of anti-noise barriers and rearranging the
damaged water courses.
The construction in this part of the Holocene plain will not be realised. A new plan for the
main road Ptuj - Markovci is being drafted. In addition to the protected areas, another major
obstacle in planning this section occurs - the already existent traffic sections.
Irrespective of the final outcome of the high-speed road project, this dissertation presents a
geographical, not a planning point of view on the project. However, the intactness of the
landscape park Šturmovci is necessary and desirable, for its biodiversity and the principle of
preservation of ecologically important areas.
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