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REGIONALNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI DOLINE DRAVINJE Z VIDIKA
PROBLEMATIKE POPLAV
Izvleček:
Dravinjska dolina s hudourniškimi vodotoki predstavlja del drugega najobsežnejšega
poplavnega območja v Sloveniji. Značilne so redne poplave, ki so najizrazitejše v
spomladanskem in jesenskem času ob padavinskih in pretočnih viških. V diplomskem delu je
proučena poplavna ogroženost doline Dravinje med Lušečko vasjo in Stogovci. Rezultati so
pokazali veliko poplavno nevarnost in ogroženost, predvsem obdelovalnih površin, poselitev
pa je dovolj dobro prilagojena naravnim razmeram. Na karti poplavno ogroženih območij
obravnavanega dela Dravinjske doline, izdelane s pomočjo GIS programskega orodja
ArcView, so prikazana območja štirih stopenj poplavne ogroženosti. Podrobneje so
predstavljeni predlogi za varovanje pred poplavami in gospodarjenje na poplavnih območjih.
Bistvo je v sonaravnih ukrepih, predvsem pa je potrebno prepovedati gradnjo v poplavno
ogroženih območjih.
Ključne besede: poplavna ogroženost, poplave, naravne nesreče, Dravinja, Dravinjska dolina

GEOGRAPHICAL FEATURES OF DRAVINJA VALLEY AND THE FLOOD HAZARD
ANALYSIS
Abstract:
The Dravinja valley is the second largest flood area in Slovenia. The river Dravinja is
flooding regulary every year, mostly in spring and autumn. This thesis deals with flood hazard
between Lušečka vas and Stogovci in the Dravinja valley. Research has shown that
settlements are mostly safe from flooding on the edge od the valley, while agricultural land is
more endangered for being closer to the river. The results of the recent flood hazard are
depicted on the flood hazard map of the investigated area, presenting different hazard levels.
At the end a detailed list of precautions concerning flood management is presented.
Construction of new residental areas should be strictly prohibited.
Key words: flood hazard, floods, natural disasters, river Dravinja, Dravinja valley
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1. UVOD
Poplave različnih obsegov, tako po poplavni površini kot po obsegu škode, so pogost ter
stalen pojav v svetu in v Sloveniji. So naraven pojav (morfogenetski proces), iz
antropocentričnega vidika pa le ena izmed številnih naravnih nesreč, katerih raziskovanja se
geografi radi lotevamo. Geografskost naravnih nesreč se kaže v prepletu ter součinkovanju
naravnih in družbenih dejavnikov, s tem pa tudi pomembnost celovitega geografskega
pristopa pri njihovem proučevanju. O geografskih vidikih proučevanja naravnih nesreč so
pisali številni avtorji (Šifrer, 1981; Radinja, 1983; Natek M., 1992; Natek K., 2003). Šifrer
tako pravi (1981, 161): »Z geografskega vidika je videti zanimiva tudi izredna kompleksnost
naravnih katastrof, saj jih je mogoče celoviteje osvetliti šele z upoštevanjem zelo zapletenih
vzročnih in funkcijskih zvez med naravo in človekom ter njegovimi bolj ali manj posrečenimi
posegi vanjo.« Podobno razmišlja tudi Radinja (1983, 17): »Naravne nesreče se po vzrokih,
posledicah in svojem bistvu uvrščajo med pomembne geografske pojave ne samo zato, ker
imajo usodne pokrajinske učinke, temveč tudi zato, ker se z njimi na prepričljiv način kaže
osrednja problematika geografije, nanašajoč se na spreminjajoče odnose med naravo in
družbo.«. Iz povedanega je razvidna razlika med geografijo in drugimi strokami, ki se bolj
specialistično ukvarjajo z naravnimi nesrečami. Bistvo razlike je prav v geografovem
kompleksnem razumevanju teh pojavov. K. Natek pa še dodaja (2003, 142): »Prepletenost
naravnih in družbenih dejavnikov, ki določajo njihov nastanek ter neposredne in posredne
učinke (naravnih nesreč), je tehten argument proti umetnemu ločevanju geografije na
družbeno in fizično geografijo.«
Tema tega diplomskega dela je proučitev poplavne ogroženosti

spodnjega toka reke

Dravinje, območja, kjer se rečna dolina po razširitvi v Konjiški kotlini stisne med Dravinjske
gorice in Haloze. Dravinja je izrazit hudournik, ki izvira visoko na Pohorju (višinska razlika
med povirjem in dnom doline je preko 1200 m), kar omogoča velik strmec v zgornjem toku.
Skupaj s pomladnim taljenjem snega v povirnem Pohorju in jesenskim padavinskim viškom
so podane osnove za hudourniške poplave. Poplavna območja ob Dravinji in njenih pritokih
so s 6554 ha po površini drugo največje poplavno ozemlje v Sloveniji, takoj za najobsežnejšim
Ljubljanskim barjem (8034,2 ha) (Šifrer, 1983, 48).
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Poplavna tematika tega območja je bila iz različnih vidikov večkrat obravnavana, najbolj
temeljito v okviru študije Geografskega inštituta Antona Melika SAZU Geografsko
proučevanje poplavnih področij v Sloveniji (Radinja, 1974; Šifrer, 1977). Ideja in povod za to
diplomsko delo sta se porodila ob prebiranju diplomskega dela Mine Dobravc z naslovom
Poplavna ogroženost doline ob spodnjem toku Gradaščice in severnega dela Ljubljanskega
barja (Dobravc, 2003). Za to delo je značilen nov metodološki pristop (izdelava kart poplavne
ogroženosti s pomočjo orodij GIS) in drugače zastavljen glavni cilj proučevanja. Prav iz
razloga, da je poplavni svet ob Dravinji vzročno-posledično zelo natančno proučen (Šifrer,
1977) in ob misli K. Natka (2003, 142) o novih izzivih fizične geografije pri proučevanju
naravnih nesreč (proučevanje objektivne in subjektivne ogroženosti), ki se naj izogiba zgolj
analitične obravnave neposrednih učinkov in škode, sem se odločil, da poplavna območja ob
Dravinji analiziram z metodologijo Mine Dobravc. Za območja ob Dravinji bo to nov
metodološki pristop.

1.1. Namen in cilji diplomskega dela
Namen :
preko regionalnogeografskih značilnosti doline Dravinje in njenega porečja prikazati
drugo najobsežnejše poplavno območje v Sloveniji, predstaviti značilnosti tukajšnjih
poplav ter analizirati njihove vzroke
pregled preteklih (tehničnih) rešitev varstva pred poplavami
z novim metodološkim pristopom kvantitativne analize poplavne ogroženosti ugotoviti
obstoječe stanje in pri tem uporabiti za to metodo primerna programska orodja (GIS
ArcView, Spatial Analyst, Model Builder)
ugotavljanje razlik v tridesetletnem obdobju med raziskavo GIAM SAZU (Šifrer, 1977) in
trenutnim stanjem
obravnava poplav v dolini Dravinje kot rešljivega problema in iskanje možnosti
sonaravnega urejanja poplav kot alternative tehničnim rešitvam
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Cilji :
izdelava karte poplavne ogroženosti za obravnavano območje in podaja ocene
(objektivne) poplavne ogroženosti
podati predloge varstvenih ukrepov glede na stopnje ogroženosti z vidika sonaravnega
urejanja

1.2. Metodologija dela
Diplomsko

delo

ima,

kot

je

razvidno

iz

naslova,

dva

nivoja

obravnave,

regionalnogeografskega in funkcijskega. Temu ustrezno sta izbrana dva različna metodološka
pristopa. V prvi vrsti je to funkcijski (regionalnogeografski) pristop, saj je z vidika namena
dela najprimernejši za dosego zastavljenih ciljev. Drugi pristop pa je fizičnogeografski, klasični
(Plut, 2004, 32–39). Načeloma sta izključujoča, vendar je pri začrtanju namenov in ciljev
postalo jasno, da bo upravičeno in smiselno uporabiti oba. Funkcijskega pri obravnavi
ogroženosti in izdelavi ustreznih kart, klasičnega pa pri splošni obravnavi poplav in
regionalnogeografskih značilnosti območja, kjer je to nujno za razumevanje kompleksnih
povezav znotraj poplavnega sveta.
Delo je potekalo v dveh sklopih, terenskem in kabinetnem, ki sta se tekom dela prepletala.
Terensko delo je bilo v prvi vrsti potrebno za osnovno seznanitev s poplavno pokrajino
Dravinjske doline, njenim fiziognomskim izgledom ter prostorsko razporeditvijo antropogenih
elementov. Pomen prvega ogleda terena (širšega območja raziskave) je tudi v oblikovanju
delovnih hipotez. Nadaljnje delo na terenu je obsegalo fotografsko dokumentiranje območja
v poplavnem in sušnem (antropocentrično gledano 'normalnem') obdobju ter s tem tudi
primarno (vizualno) ugotavljanje ogroženosti. Pomemben je bil tudi ogled posegov v poplavni
prostor (regulacije, akumulacije, zadrževalniki).
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2. REGIONALNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA RAZISKAVE
2.1. Opredelitev in obseg proučevanega območja
V naslovu opredeljeno območje raziskave je dolina Dravinje. Glede na izbran metodološki
pristop geografske obravnave (funkcijski regionalnogeografski) dolina sicer ne bo
obravnavana kot enovita regija, saj bosta obravnavana le spodnji del srednjega toka Dravinje
ter zgornji del spodnjega toka, ki sta za potrebe raziskave izločena iz širše pokrajinske
enovitosti (samo v omejitvi obsega, nikakor pa ne glede povezav z okolico). Kot enotno
poplavno regijo bi morali upoštevati Dravinjsko dolino ob celotnem srednjem in spodnjem
toku od zgornjih Zreč do izliva v Dravo. Za raziskavo opredeljeno območje bo samo
funkcijska delovna enota (delovna regija), katere dominantna poteza so redne poplave in
značilna naravna neregulirana struga.
Območje raziskave je omejeno z obsegom stoletnih poplav med Lušečko vasjo in Stogovci.
Dolžina reke Dravinje znotraj opredeljenega območja je 21,4 km, celotno proučevano
območje pa meri 669,3 ha oziroma 6,7 km2. Kriteriji za takšno omejitev so naslednji:
naravna, neregulirana struga (med Dražo vasjo in Stogovci)
ozkost doline, kjer imajo naselja relativno malo možnosti za umik pred poplavami,
hkrati pa ta kriterij tudi omogoča določitev bolj homogene pokrajine vsaj kar se tiče
morfološkega izgleda (zožitev doline pod Ločami)
obseg poplavnega območja s povratno dobo sto let (obseg stoletnih vod)

Jedro tega dela, analiza poplavne ogroženosti, bo izdelano v obsegu določenem na sliki 1.
Funkcijska regionalnogeografska obravnava bo v glavnem zaobjela isto območje, razen v
primerih, ko bo to smiselno s širšega vidika za podajanje kompleksnejšega pogleda kot npr. pri
obravnavi geomorfološkega razvoja, podnebnih in hidrogeografskih značilnosti.
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Slika 1: Obseg in meje proučevanega območja.

Podlaga: Interaktivni atlas Slovenije, 1998

2.2. Pregled dosedanjega proučevanja
Pred pregledom raziskav in strokovnih objav o poplavah ter nasploh o Podravinju je bilo
pričakovati, da bo le-teh veliko, zaradi privlačnosti znanega in obsežnega poplavnega
območja in zaradi bližine univerzitetnega raziskovalnega središča na Oddelku za geografijo
Pedagoške fakultete v Mariboru. Izkazalo pa se je nasprotno. Edina prava geografska
raziskovalca sta le dva: Milan Šifrer, ki je v 70' letih proučil kvartarni razvoj (1974) in
poplavna območja v porečju Dravinje (1977), ter Ana Vovk Korže v 90', ki se je v svojem
magistrskem delu (1992a) in doktorski disertaciji (1995) ter kasnejših objavah povsem
posvetila raziskavam tega območja (največ pedogeografske in pokrajinsko-ekološke študije).
Posebej je treba omeniti še Vladimirja Bračiča in njegovo monografijo Dravinjske gorice
(1985). Večina ostalih raziskovalcev pa poplavno problematiko območja le obrobno
obravnava ali povzema Šifrerjeve rezultate (tudi Bračič). Posebno mesto imajo projektne
študije protipoplavnih tehničnih posegov v porečju Dravinje Vodnogospodarskega podjetja
Maribor ter Vodnogospodarskega inštituta iz Ljubljane.
Vzroki maloštevilnih objav in slabše raziskanosti tega dela Slovenije v preteklosti so različni.
Ilešič (1973) navaja prostorsko in prometno odmaknjenost severovzhodnega dela Slovenije
oziroma njegovo perifernost, šele razvijajočo se slovensko znanstveno geografijo in s tem
povezano pomanjkanje lokalnih izobraženih geografov, kar velja predvsem za starejše
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raziskovalno obdobje med obema svetovnima vojnama. Vzrok je prav gotovo tudi v poznem
poimenovanju v tem diplomskem delu obravnavanega širšega območja – Dravinjskih goric.
Umetno ime jim je dal šele Melik leta 1957 (s. 337). Poplavni svet Podravinja kljub velikemu
obsegu iz že omenjenih razlogov ni pritegnil raziskovalcev, deloma verjetno tudi zaradi
'majhne in nepomembne' Dravinje, ki ne ogroža večjih naselij kot je to v primeru Celja ali
Ljubljane. V projektni študiji Hidrološka presoja vplivov akumulacij na visokovodni režim reke
Dravinje (1985, 1) so v tem kontekstu navedeni trije vzroki nesistematičnega urejanja porečja
Dravinje in s tem sploh ukvarjanja z območjem: relativna ozkost doline, majhna poseljenost
(sploh urbanizacija) in nizka stopnja industrializacije.
Prvi večji raziskovalni impulz je dal napotek zborovanja slovenskih geografov leta 1954 v
Mariboru – »odsek za znanstveno delo naj posveti čim več pozornosti proučevanju
geografskih problemov Severovzhodne Slovenije, ki so bili doslej v primeri z nekaterimi
drugimi slovenskimi področji dokaj zanemarjeni. Zato naj pospešuje sistematično izdelavo
drobnih regionalnih študij in na tej osnovi sestavo monografij o posameznih pokrajinah
Severovzhodne Slovenije« (Ilešič, 1973, 489). Drugi, morda še pomembnejši impulz pomeni
Melikova pobuda (pred letom 1960) tedanjemu Inštitutu za geografijo SAZU, naj se
sistematsko raziskujejo morfogenetski problemi Severovzhodne Slovenije (Ilešič, 1973, 491).
To se je razvilo v inštitutsko dolgoročno raziskovalno temo Kvartarni sedimenti v Sloveniji in
njihova izraba, ki je dala dva pomembna prispevka za območje Dravinjskih goric (Polajnar,
1959 ; Šifrer, 1974), predvsem pa osnovo za proučitev poplavnih območij v porečju Dravinje
(Šifrer, 1977). V logičnem nadaljevanju tega znanstvenega razvoja je bila leta 1961 v
Mariboru ustanovljena Pedagoška akademija z oddelkom za geografijo, ki je predstavljal novo
geografsko raziskovalno središče. Iz tega središča sta v 90' izšla dva pomembna fizična
geografa, Ana Vovk Korže in Igor Žiberna.
V pregledu dosedanjega proučevanja je potrebno najprej navesti jožefinski vojaški zemljevid
(habsburške izmere v letih 1763–1787), ki je prvi podroben prikaz ozemlja (Rajšp, 1999).
Karte sekcij so v merilu 1:28.800 in prikazujejo pokrajinsko podobo, imena naselij, vzpetin in
voda. Pomembni so opisi krajev, ki jih prikazujejo karte, saj navajajo značilnosti struge
Dravinje in poplav (obseg in trajanje).
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Slika 2: Jožefinski vojaški zemljevid Dravinjske doline (1763–1787).
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Obdelava: Mlakar, 2005

Vir: Rajšp, 1999, 2000
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Janez Koprivnik je prve znanstvene opise prispeval v monografiji 'Pohorje' dokončani 1908.
leta (prvič je v celoti izšla posthumno 1923. leta). Ker to delo obsega Pohorje kot celoto,
avtor obravnava porečje Dravinje v glavnem le v njegovem zgornjem, pohorskem delu.
Koprivnik tako piše o geomorfologiji širših dolin pohorskih potokov (Polskava, Bistrica,
Ložnica, Oplotnica, Dravinja) in pedogeografskih značilnostih v povezavi z rečnimi
(potočnimi) naplavinami ter zastajanjem vode. V poglavju o vodah opiše vse vodotoke na
vzhodnem in jugovzhodnem Pohorju in tako zajame celotno povirje rečnega sistema Dravinje
ter srednji tok Dravinje do kraja Žiče. V zvezi z zastajanjem vode oziroma poplavami piše o
močvirnatih ravninah in mokrotnih travnikih, prepredenih z narejenimi dražnicami (verjetno
namakalno-odvajalni jarki kot jih kasneje omenja Melik, 1957, 304) v širši okolici
Pragerskega, Polskave in Rač, v čemer lahko prepoznamo pokrajino Čretov in izgonov na
jugozahodnem oziroma zahodnem robu Dravskega polja. Kot izredno močvirno in
nerodovitno območje navaja okolico sotočja Bistrice in Ložnice ob Južni železnici. V
nasprotju s tem območjem pa Koprivnik piše o zgornjih dolinah Dravinje in Oplotnice do
njunega sotočja pod Žičami kot o izredno rodovitni ter kmetijsko intenzivni pokrajini.
Posredno nakaže mokrotni svet ob teh vodotokih z gostim jelševjem in vrbovjem (Gričnik,
1997, 361, 366, 367).
Anton Melik je v drugem zvezku opisov slovenskih pokrajin Štajerska s Prekmurjem in Mežiško
dolino zelo natančno proučil genetski razvoj Dravinjskih goric, ki jih je na tem mestu tudi prvi
tako poimenoval. V sklopu opisov geološkega in geomorfološkega razvoja piše o nastanku
porečja Dravinje in njegovih hidrogeografskih značilnostih (hidrografska mreža, smer
vodotokov, strmec). Ko razpravlja o poplavah (Melik, 1957, 341–343), piše o pogostih
velikih povodnjih. V porečju Dravinje navaja povodnji v tesnejši dolini Dravinje od Žič
navzdol, kjer je poplavam najbolj izpostavljeno 'prevlažno aluvijalno dolinsko dno'. Ob večjih
pritokih (Oplotnica, Ložnica, Bistrica) piše o relativno širokih, vlažnih in močvirnih dolinah,
ki jih skupaj s Čreti na jugozahodnem obrobju Dravskega polja navaja kot najobsežnejše
vlažne površine tega območja. Posebno pozornost posveča prav Čretom, ki jih uvršča med
največje močvirne predele v Sloveniji in ki po morfogenetski legi, nastanku ter izgledu
spominjajo na Ljubljansko barje. Nastali bi naj iz obsežnega, a plitvega pleistocenskega jezera,
ko je potekalo največje dravsko nasipavanje in oblikovanje prodnega vršaja. Hipotetično pa
vzrok išče tudi v tektoniki območja Čretov (˝sinklinalno vgrezanje˝ ; Melik, 1957, 301).
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Melik za razliko od Koprivnika poskuša poiskati tudi vzroke poplav. Osnovo teh vidi v
tektonskem položaju Podravinja in s tem povezanim majhnim strmcem vodotokov v
poplavnih območjih. Glavni vzrok vidi v razmerah v zgornjih tokih potokov, kjer globoko
vrezane grape na najvišjih delih Pohorja omogočajo vodi, da 'naglo zdrvi navzdol ter v
bistveni meri pripomore k povodnjim' (Melik, 1957, 343). Melik torej piše o hudourniškem
značaju vodotokov porečja Dravinje, vendar tega neposredno ne imenuje, kakor tudi ne piše
o pomembni padavinski pogojenosti poplav.
Ivan Gams se v doktorski disertaciji Pohorsko Podravje-razvoj kulturne pokrajine poplavnega
sveta v porečju Dravinje le malo dotakne, saj je večinoma izven njegovega proučevanega
ozemlja. Piše o poplavljanju Dravinje, Oplotnice, Bistrice in Ložnice ter o močvirnih Čretih.
Ložnico s pritokom Bistrico navaja kot najbolj pogosto poplavljajoč vodotok. Vzrok išče v
odrivanju obeh proti jugu zaradi dravskega fluvioglacialnega zasipa, ki jima je nasilno
zmanjšal strmec (Gams, 1959, s.56). Isti vzrok bi naj povzročil pritiskanje potoka Devine ob
Dravinjske gorice, njegovo poplavljanje ter zamočvirjenost Čretov. Dodaten vzrok Gams vidi
v precejšnjem nasipavanju Polskave v podgorju Pohorja in njenem vršaju (Gams, 1959, 30).
Svetozar Ilešič v regionalni razčlembi Severovzhodne Slovenije piše o mokrotnih, ilovnatoglinastih nižinskih predelih, ki se nahajajo predvsem na jugozahodnem in zahodnem delu
Dravskega polja in obkrožajo fluvioglacialno prodno ravan. V teh Čretih in Pohorskem
podgorju pa najdemo 'mokrotne gmajne, povečini loge, travnike in pašnike' (Ilešič, 1979,
467). Avtor neposredno omenja samo Črete, kjer je ob fiziognomskem kriteriju
regionalizacije ta poplavni oziroma močvirni svet ob Polskavi in Devini pokrajinsko in
imensko zelo očiten. Obsežnega poplavnega sveta ob Dravinji pa ne omenja, čeprav posebej
izdvoji mikroregijo Spodnja Dravinjska dolina. Natančnejše ukvarjanje s poplavno
problematiko in iskanje vzrokov pa ni bilo v kontekstu njegove regionalizacije.
Milan Šifrer je prvi geograf, ki se je po Polajnarju (1959) načrtno ukvarjal s Podravinjem.
Njegova prva študija Kvartarni razvoj Dravinjskih goric in bližnjega obrobja iz leta 1974 je
potekala v okviru raziskav Inštituta za geografijo SAZU 'Kvartarni sedimenti v Sloveniji in
njihova izraba'. Nasledila ter nadgradila je geomorfološke obravnave območja (Melik, 1957;
Gams, 1959; Polajnar, 1959), hkrati pa je dala delovno osnovo za naslednjo raziskavo v
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okviru Inštituta, Poplavna področja v porečju Dravinje (Šifrer, 1977). To je do danes edina
kompleksna obravnava tukajšnjega poplavnega sveta, ki jo še vedno citirajo vsi novejši
avtorji. Raziskava je podala zaključeno podobo razvoja, značilnosti in obsega poplav. Pri
iskanju vzrokov je Šifrer podal zapleteno odvisnost od klime, kamninske zgradbe, prsti,
reliefa, rastja in človeka, ki močno negativno vpliva na poplavno pokrajino. Natančni izsledki
te raziskave bodo zaradi njene pomembnosti posebej predstavljeni v naslednjih poglavjih.
V zborniku Naravne nesreče v Sloveniji je Šifrer poskušal sintezno podati glavne ugotovitve
geografskega proučevanja 21 poplavnih območij Slovenije med leti 1974–1983 (Šifrer, 1983).
Kolbezen v članku Geografskega vestnika piše o transportu plavja vodotokov vzhodnega in
jugovzhodnega Pohorja in poda razlike intenzivnosti erozije v porečju Dravinje na Pohorju
(Kolbezen, 1979).
Naslednji geograf, ki se je obsežno ukvarjal z Dravinjskimi goricami, je Vladimir Bračič. Leta
1985 je izdal monografijo Dravinjske gorice, ki zelo široko zajame porečje Dravinje (vendar
brez pohorskega povirja in desnega haloškega dela). Poglavje, ki obravnava poplave, je v
celoti povzeto po Šifrerjevi študiji Poplavna področja v porečju Dravinje. Bračič pa je
natančno opisal rečno mrežo in hidrografske značilnosti.
Po raziskovalno pomembnih in plodnih 70' letih (Šifrer) se je v začetku 90' z raziskavami
Podravinja ukvarjala po Šifrerju druga najpomembnejša avtorica Ana Vovk Korže. V
magistrskem delu (Vovk, 1992 a) je proučevala vpliv reliefa na lastnosti prsti med Bočem in
Dravinjskimi goricami, pri čemer se ni mogla izogniti vplivu poplav oziroma zastajanja vode
pri nastanku oglejenih prsti. Sintezni prispevek Lastnosti prsti in njihova raba v odvisnosti od
poplav obravnava izključno območje doline Dravinje, posebej tudi različne učinke poplav v
dolini (Vovk, 1992b). V doktorski disertaciji Pokrajinsko ekološke enote severovzhodne
Slovenije (Vovk, 1995) je Dravinjske gorice z dolino Dravinje razdelila na 4 pokrajinsko
ekološke enote oziroma makro-biotope. Dve pokrajinsko ekološki enoti se nanašata na
dolinska dna vodotokov, prva na dolino Dravinje in njenih pritokov na nadmorski višini
250–270 m, kjer je občasni vpliv zastajanja vode, druga pa na hidromeliorirano dolini
Ložnice na nadmorski višini 250 m z rednim zastajanjem vode in hidromorfnimi prstmi. V
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različnih objavah v Geografskih vestnikih Vovkova v glavnem obravnava značilnosti prsti v
Dravinjskih goricah in spodnji poplavni dolini Dravinje. Tako na eni strani piše o
melioracijsko-tehničnih posegih, ki zmanjšujejo vplive podtalne in površinske vode in
omogočajo njivsko rabo na naravno neprimernih površinah (Vovk, 1996 a), na drugi strani
pa pri ekološkem vrednotenju prsti pod vplivom zastajajoče vode negativno vrednoti
osuševalna dela z vidika zmanjševanja biodiverzitete mokrišč (Vovk, 1997). V monografskih
publikacijah (Vovk, 1996b; Vovk, 2003) avtorica piše o hidrogeografskih značilnostih porečja
Dravinje ter o vzrokih in značilnostih poplav, kjer pa povzema Šifrerja.
V zborniku 17. zborovanja slovenskih geografov Spodnje Podravje s Prlekijo (1996, 78) je
objavljena študija ranljivosti okolja za obravnavano območje. Dve takrat določeni
pokrajinsko ekološki enoti se nanašata na poplavna območja tega diplomskega dela
(pokrajinsko ekološka enota Ravnina ob Polskavi, pokrajinsko ekološka enota Dolinsko dno
ob spodnji Dravinji). Pri ocenjevanju skupne ranljivosti površinskih voda sta za obe enoti
podani oceni 3 na 4-stopenjski lestvici, kar pomeni močno ranljivost zaradi nizkih
regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti vodotokov.
V prispevku istega zborovanja Tipi pokrajin in naravne nesreče J. Fridl obravnava ogroženost
zaradi poplav, kjer sta Polskava in Dravinja navedeni kot izstopajoča vodotoka, ki sta najbolj
neukročena in katastrofalna. Prikazana je tudi ogroženost občin tega območja zaradi rednih
poplav z odstotnimi deleži površin, ki so izpostavljene poplavam (Spodnje Podravje…, 1996).
Publikacija Poplave v Sloveniji izdana ob multidisciplinarnem posvetu leta 1992 vsebuje
številne prispevke, ki se dotikajo metodologije obravnave poplav (Perko, Ajdič, Polič). Igor
Žiberna obravnava obseg in posledice poplav novembra 1990 v porečju Dravinje (193–199),
Franci Avšič poplavno ogroženost in problematiko regulacij v tem porečju (199-205) ter
Smiljan Juvan možnosti retenzijskega zadrževanja visokih vod Dravinje (205-211).
Pregledi in posledice posameznih neurij in visokih voda (poplav) v posameznih letih na
obravnavanem območju so objavljeni v reviji Ujma. Strokovnjaki različnih strok in iz
različnih ustanov v člankih analizirajo učinke in posledice poplav, medtem ko se vzrokov v
glavnem ne dotikajo z izjemo meteoroloških. Marko Kolbezen je v letnikih 1991-1996 objavil
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pregled Velike poplave in povodnji na Slovenskem I–VI. Letnik Ujme 1991 v člankih različnih
avtorjev obravnava katastrofalne poplave novembra 1990, ujmo v severovzhodni Sloveniji pa
posebej geograf Igor Žiberna. V letniku 1996 Ana Vovk piše o poplavah v dolini Dravinje
septembra 1995. Letnik 1999 (Polajnar, 1999) pa obravnava jesenske poplave leta 1998,
podobne tistim 1990. leta.
Šifrer in Žagar v Geografskem vestniku 32 (1960) analizirata geografske učinke neurja
21.6.1959 med Konjicami in Krškim. Večina analize v članku zajema učinke v povirju
Voglajne, medtem ko je območje porečja Dravinje med Konjicami in Žičami navedeno kot
območje največjih padavin in ter eno izmed območij največjih pokrajinskih učinkov tega
neurja.
Prispevki negeografov v zvezi s poplavno problematiko Podravinja prihajajo predvsem iz
gradbene in inženirske stroke in obravnavajo gradbeno-tehnične posege v porečje
(hidromelioracije, regulacije, akumulacije) iz vidika odpravljanja poplav / povečanja varnosti
pred poplavami. V Vodnogospodarskem podjetju Maribor in Vodnogospodarskem inštitutu
Ljubljana so v obdobju zadnjih 50 let izdelali številne študije posegov v porečje Dravinje
(predvsem na Ložnici, Polskavi, Dravinji). Najpomembnejše študije kot osnova urejanja
porečja (navedeno v: Hidrološka presoja…, 1985; Dravinja…, 2001; Juvan, 2001) pa so
nastale sredi tega obdobja. Prva takšna je bila ''Okvirna vodnogospodarska osnova porečja
Dravinje, 1961'', sledile so ''Študija o možnostih vodnogospodarskega izkoriščanja Dravinje, 1976'',
''Hidrološka študija Dravinje, 1980'', ''Možnosti zadrževanja visokih voda v povodju
Oplotnice/Dravinje,

1981'',

''Vodnogospodarska

ureditev

povodja

Dravinje,

1988'',

''Vodnogospodarska in ekološka študija ureditve Dravinje, 1992'', ''Študija poplavnosti Dravinje,
1993'', ''Hidrološka študija povodja Dravinje-novelacija, 2001''. V teh projektnih študijah so
funkcijsko obravnavane hidrografske ter podnebne značilnosti porečja za izvedbo različnih
posegov, medtem ko vzroki in učinki poplav niso obravnavani. Natančen pregled projektnih
študij in izvedenih posegov v porečje bo predstavljen kasneje v posebnem poglavju.
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2.3. Pregled dosedanjih regionalizacij širšega območja
Dravinjska dolina v dosedanjih regionalizacijah oziroma členitvah Slovenije nikdar ni bila
opredeljena kot samostojna pokrajinska enota oziroma regija. Glede na uporabljene kriterije
pri teh členitvah (v glavnem fizičnogeografski) so jo avtorji na mezoregionalnem nivoju
uvrščali v subpanonske gričevnate (goriške) regije. Dravinjska dolina dovolj jasno z vidika
naravnih (v ospredju je homogena pokrajinska fiziognomija), kakor tudi nekaterih družbenih
prvin (raba prostora, razporeditev in oblika naselij), pripada nizkemu gričevnatemu svetu, ne
pa ravninskemu Podravju (Dravsko-Ptujsko polje) ali celo hribovitim izrastkom Vzhodnih
Karavank in Halozam. To umeščanje v imenovane gričevnate regije lahko primerjamo s
Pesniško in Ščavniško dolino, ki sta del mezoregionalnih Slovenskih goric in nikakor nista
samostojni regiji razen na mikroregionalnem nivoju ter pri pokrajinskoekoloških členitvah.
Pregled naravnogeografskih členitev Slovenije je leta 1996 v Geografskem vestniku 68 objavil
Drago Kladnik. Na tem mestu bo prikazano uvrščanje Dravinjske doline na mezoregionalnem
nivoju v osmih členitvah1 različnih avtorjev.
Prvo členitev Slovenije je leta 1935 objavil Melik. Leta 1946 je objavil popravljeno tipizacijo.
Dravinjsko dolino ob srednjem in spodnjem toku Dravinje, kot je tudi obseg proučevanega
območja v tem diplomskem delu, je uvrstil v makroregijo Predel goric in mezoregijo vinorodne
gorice na panonskem robu (kar danes ustreza Dravinjskim goricam in Halozam skupaj). Povirje
Dravinje je v mezoregiji Pohorsko Podravje.
Melikova regionalizacija iz regionalnogeografske monografije Štajerska s Prekmurjem in
Mežiško dolino uvaja novo mezoregijo Dravinjske gorice kot samostojno regijo znotraj katere
je tudi Dravinjska dolina (1957, 337).
Kartografski prikaz Ilešičeve naravnogeografske regionalizacije (1958) umešča dolino
Dravinje v obsegu kot je opredeljena v tem delu v mezoregijo Haloze. Sem avtor uvršča še
jugovzhodni del Dravinjskih goric, greben Savinsko in celotne Haloze. Zgornji del srednjega

1

Namenoma pišem o členitvah, ker, kakor Kladnik navaja, ne gre v vseh primerih za regionalizacije, temveč
tudi za tipizacije in pokrajinskoekološke členitve (Kladnik, 1996, 123).
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toka Dravinje (med Zrečami in Ločami) spada v mezoregijo Dravinjske in Podpohorske gorice.
Makroregijo je poimenoval Subpanonske pokrajine.
Gams je leta 1983 objavil naravnogeografsko členitev Slovenske regije. Dolino Dravinje je
uvrstil v mezoregijo Haloze in Dravinjske gorice (makroregija Subpanonska Slovenija).
Gamsova pokrajinskoekološka členitev (1986) opredeljuje regije kot splet ekotopov. V
velikem obsegu je določena mezoregija Dravinjske gorice znotraj makroregionalne Subpanonske
Slovenije, kamor spada tudi Dravinjska dolina. V to mezoregijo je Gams presenetljivo imensko
podrejeno uvrstil Haloze in del Bočkega hribovja (meja med to in sosednjo regijo VoglajnskoSotelsko gričevje poteka po vršnih grebenih Bočko-Maceljskega hribovja, ki ni samostojna
regija).
Karel Natek je na temelju Gamsove pokrajinskoekološke členitve napravil novo z 205
pokrajinskimi (pod)enotami (Študija…, 1996). V sklop pokrajinskega tipa Subpanonska in
panonska Slovenija je umeščena pokrajinska enota Dravinjske gorice, znotraj katere pa so
določene 4 podenote: Konjiška kotlina, Dolinsko dno ob spodnji Dravinji, Dolinsko dno ob
srednji Ložnici ter ožje Dravinjske gorice (Študija…, 1996). Zaradi podrobnejše trostopenjske
členitve v primerjavi z dvostopenjsko Gamsovo je na 'mikroregionalni' ravni znotraj
Dravinjskih goric posebej določena tudi dolina spodnje Dravinje.
Avtorji Gams, Kladnik in Orožen-Adamič so v Krajevnem leksikonu leta 1995 objavili
regionalizacijo Slovenije, ki je bila istega leta poenostavljena za izdajo knjige SlovenijaPokrajine in ljudje. Dravinjsko dolino so uvrstili v Dravinjske gorice znotraj Subpanonske
Slovenije. Ta aktualno najnovejša regionalizacija Slovenije posebej loči regiji Haloze ter
Bočko-Maceljsko hribovje.
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2.3.1. Problematika določitve obsega Dravinjskih goric
Obseg Dravinjskih goric se je pri geografih od Melikove določitve pokrajine kot samostojne
regije različno pojmoval. Severna meja (proti Čretom) in južna (proti Halozam in Konjiškobočki pregradi) sta jasni, problematična pa je zahodna oziroma severozahodna meja proti
Pohorju. Bračič je pred lastno opredelitvijo Dravinjskih goric, ki je najnatančnejša in najbolj
argumentirana, posebej predstavil določitev obsega Dravinjskih goric pri različnih geografih
(1985, 5–7).
Melik (1957, 338) jih je omejil z dvema tektonskima prelomoma (op. Bistriškim in
Dravinjskim) z zahodnim robom od Zreč do Čretov, posebej je obravnaval Savinsko. Kot je
razvidno iz njegove shematične geološke karte (s.339) in opisa geološko-tektonskega razvoja
območja, je severozahodni rob omejen s prehodom med pohorskim metamorfnim
kompleksom in terciarjem vse do potoka Polskave na severu. Melik pa jih je tudi poudaril kot
hidrografsko enoto z enotnim vodnim odtokom.
Ilešič (1979) je pisal o Dravinjsko-podpohorskih goricah, vendar jih ni natančno omejil, niti
opredelil meje med obema enotama. Podpohorske gorice kot del Pohorskega podgorja, ki
odvaja vodo v Dravinjo, je skupaj z Dravinjskimi goricami obravnaval kot samostojno
(enotno) regijo.
Gams (1959) je zahodni del Dravinjskih goric omejil zahodno od ceste Slovenske Konjice–
Maribor, na območje Ilešičevih Podpohorskih goric. Ta del Dravinjskih goric je obravnaval
kot del Pohorskega Podravja.
Belec v študiji Vinogradništvo kot dejavnik prostorske preobrazbe v Sloveniji, 1973 (cv: Bračič,
1985, 7) obravnava dve submezoregiji – Dravinjske ter Podpohorske gorice. Prve je razdelil
na Slovenskokonjiške in Poljčansko savinske gorice, vendar mej med njimi ni podal. Iz kart je
približno razvidno, da se mikroregiji Dravinjskih goric ločita zahodno in vzhodno od ceste
Slovenske Konjice–Slovenska Bistrica. Podpohorske gorice pa potekajo od Gladomesa
zahodno od Slovenske Bistrice do Laznice pri Pekrah.
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Bračič je v monografiji Dravinjske gorice s Podpohorskimi goricami in Savinskim (1985, 8) obseg
Dravinjskih goric v širšem pomenu opredelil s tremi območji: Savinskim, Dravinjskimi
goricami (ožje pojmovanje) in Podpohorskimi goricami. Fizično mejo jim je določil z
družbenogeografskimi mejami katastrskih občin. Odločuječe kriterije je podal z deležem
vinogradov, višino in splošnim izgledom.
Osebno se najbolj strinjam z Bračičevo omejitvijo regije, vsaj kar se obsega tiče. Če
odvzamemo posebne (enostranske) pogoje obravnave (Belčeva rajonizacija vinogradniških
pokrajin) in poskušamo regijo naravno omejiti, moramo upoštevati tiste ločevalne kriterije, ki
Dravinjske gorice najbolj ločujejo od sosednjih pokrajin in jih s tem dejansko definirajo kot
samostojno regijo. Najostreje ločevalna sta geološki in tektonski kriterij. Ob pogledu na karto
geološke zgradbe in tektonske zasnovanosti vidimo, da je severozahodna meja proti Pohorju
ostro definirana, prav tako jugozahodna proti Konjiški gori. Meja na jugu in jugovzhodu proti
Halozam in Boču je določena z mejo med pliokvartarnimi in miocenskimi sedimenti, ki jo
definirata ljutomerski in polskavski prelom. Območje miocena geološko pripada Halozam (to
je morda razlog, zakaj Melik slemena Savinsko ni neposredno vključil v regijo Dravinjskih
goric ob njihovi prvi določitvi, ampak ga je ločeno obravnaval; Melik, 1957, 337).
Pokrajinsko gledano pa tega območja ni smiselno ločevati od preostalega gričevnatega sveta
na severozahodu, saj je njegovo neposredno nadaljevanje. Zato moramo na tem mestu
upoštevati še tretji regionalizacijski (ločevalni) kriterij – reliefno energijo (amplitudo). Na
celotnem območju je le-ta pomemben ločevalni kriterij med ravnino, gričevjem in hribovjem.
Pohorje, Konjiška gora, Boč ter Haloze se dvigujejo v dosti višje nadmorske višine kot
območje Dravinjskih goric vključno s Savinskim. Razlika v relativni višini je 2–3 krat večja v
hribovitih Halozah kot v gričevju severozahodno od njih. Konjiška gora (greben med 749 in
1012 m n.m.) in Boč (978 m n.m.) pa se še višje dvigujeta nad Dravinjsko dolino in gričevjem
(do okoli 350 m n.m.). Zato lahko mejo južneje potegnemo po dravinjskem prelomu, ki
poteka po dolini Dravinje (JZ-SV) ter po labotskem prelomu (SZ-JV) pod Konjiško goro.
Kriterij reliefne amplitude pa je problematičen na Pohorju, saj se hribovje bolj ali manj
enakomerno spušča proti dravski erozijski bazi. Tukaj je smiselno uporabiti kvantitativni
kriterij relativnih nadmorskih višin (tipologija površja). Gričevje je definirano kot
slemenasto-dolinasto površje z reliefno amplitudo od 30–200 m (Natek, 1993, 29). Gričevje
Dravinjskih goric se po tem kriteriju vzpenja na Pohorje do 500 m n.m (v okolici Zreč do 600
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m n.m.). Meja proti Čretom oziroma Dravskemu polju pa je po vseh treh omenjenih kriterijih
zelo ostra (würmska glina/pliokvartarni sedimenti, polskavski prelom, ravnina/gričevje).
Kriterij enotnega vodnega odtoka v Melikovem smislu ni dovolj ločevalen in s tem smiseln,
razen pri poimenovanju regije, saj s porečjem Dravinje zaobjame dosti širše območje.
Večinskim fizičnogeografskim kriterijem bi lahko kot edinega družbenogeografskega dodali
delež vinogradniških površin kot ga je opredelil Bračič (1985, 9).
S temi kriteriji je regija Dravinjskih goric v grobem omejena na vzpet gričevnat svet z
vmesnimi dolinami zahodno in južno nad Čreti, severno nad naplavno ravnico Dravinje in na
jugovzhodnem obrobju metamorfnega kompleksa Pohorja med Zrečami, Tinjsko goro ter
Zgornjo Polskavo. Dolina Dravinje južno od Zreč pa do Jurovcev je po kriteriju tektonskih
prelomov razdeljena na pol, zato je treba ta kriterij razširiti (desni pregib med dolinskim
dnom in vzpetim svetom Konjiške gore, Boča in Haloz), tako da bo v regijo zajeta celotna
dolina.
Slika 3: Geološka karta Podravinja (izvorno merilo 1:100.000 ne ustreza sliki).

Podlaga: Osnovna geološka karta SFRJ, listi Rogatec, Slovenj Gradec, Celje, Maribor, 1976–1988.
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2.4. Geografski oris proučevanega območja
Dravinjska dolina je, kot že omenjeno, del večje regije Dravinjske gorice. Ime je umetnega
knjižnega izvora, ki ga je v regionalnem poimenovanju slovenskih pokrajin prvi uporabil
Melik (1957, 337). Domačini tega imena ne poznajo, sami pa skupnega imena za gričevnato
pokrajino niso izoblikovali. Bračič (1985, 5) meni, da zaradi orografske razporeditve slemen,
grab, dolinic in posebej nekaterih širokih dolin (ob Dravinji, Ložnici). Pokrajinsko ime so
oblikovali le za sleme Savinsko med dolino spodnje Dravinje in Polskavo oziroma med dolino
Ložnice ter sotočjem Dravinje in Polskave (ime je verjetno ostanek nekdanje Savinjske
marke, mejnega območja, ki je ˝segalo na tukajšnji greben na razvodje med Savo in Dravo˝;
Melik, 1957, 362). Melikova skovanka Dravinjske gorice se nanaša na dve značilnosti
območja: enotni vodni odtok, saj vse vode odvaja Dravinja ter gospodarsko rabo prostora
(vinogradi/gorice). Ime je upoštevano v vseh novejših regionalizacijah in geografskih
obravnavah2.
Dravinjske gorice so tipična subpanonska pokrajina. So izrazito nizka, valovita pokrajina kot
se nam v pokrajinski sliki najlepše pokažejo v pogledu z vrha Boča proti severu. Regionalna
individualnost Dravinjskih goric izhaja iz fizičnogeografskih in družbenogeografskih
dejavnikov. Melik jih je ob prvem imenovanju opisal kot zelo enotno pokrajino. Območje
današnjih Dravinjskih goric je v celoti preoblikovala reka Dravinja s pritoki. Gričevje je del
nekdanjega večjega Dravskega polja, ki je v dobi uveljavljanja globinske erozije in krčenja
ravnin v teku zgornjega pliocena in pleistocena izgubil ravninski značaj in se v nasprotju z
Dravskim poljem razvil v drobno razgibano gričevnato pokrajino (Šifrer, 1974, 105).
Za geografski položaj Dravinjskih goric so značilne poteze mejne pokrajine, tako v naravnem
kot družbenem pogledu. Tu se stika panonski predel s sredogorskim svetom Pohorskega
Podravja. Tu prehajamo iz Podravja v porečje Savinje (to je tudi bila družbenogeografska
meja Savinjske marke; Melik, 1957, 363). V upravnem in gospodarskem pogledu se kaže
enaka slika: vplivno območje Maribora na severu ter Celja na jugu, deloma tudi Ptuja na
vzhodu. Ta geografski položaj je lepo opisal Ilešič (1979, 471): »položaj goric ob našem
glavnem subpanonskem prometnem hodniku med Mariborom in Celjem«. Zato so se v
2

Za območje Dravinjskih goric se uporabljajo tudi druga imena: Podravinje, Dravinjska depresija, Dravinjska
pokrajina, Dravinjski svet (Šifrer, 1974, 105; Bračič, 1985, 5).
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Dravinjskih goricah hitreje uveljavili deagrarizacijski in industrializacijski vplivi kot v
sosednjih Halozah ali reliefno-morfološko podobnih Slovenskih goricah. Stara krajevna
gospodarska središča ob cesti Maribor–Ljubljana in Južni železnici (Slovenska Bistrica,
Slovenske Konjice, Poljčane) so obdržala precej dejavnosti iz preteklosti in dobila nove
(posebej industrializacija in razširitev vplivnega območja Slovenske Bistrice). Na drugi strani
pa se je prav prometna odmaknjenost spodnje Dravinjske doline kazala v propadu nekdaj
pomembnih tradicionalnih krajev (Studenice, Makole, Štatenberg; Vovk, 1996b, 174). O tej
odmaknjenosti Šifrer pravi, da je celotno območje ostalo proč od (pomembnih) prometnih
poti. Glavna prometna alpska magistrala od Maribora mimo Slovenske Bistrice na jugozahod
(Ilešičev subpanonski prometni hodnik) se območja samo dotakne. Mimo gredo tudi
pomembne poti, ki sledijo toku Drave proti jugovzhodu. Najpomembnejša pot na tem
območju pa vodi s Koroške preko Slovenskih Konjic po dolini Dravinje proti Ptuju, manj
pomembne pa so prečne poti preko poplavnega sveta čez Konjiško-bočko hribovje in Haloze
proti jugu. Vse te so ta svet še bolj razdrobile in ustvarile manjša lokalna središča
(Šifrer,1977, 84).
Pokrajinska slika Dravinjskih goric in posebej Dravinjske doline kaže precejšnjo kmetijsko
izrabo prostora. Na slemenih je veliko gozda, na prisojnih gričevnatih pobočjih so vinogradi
in sadovnjaki, na blago vzpetih pobočjih in ob njihovem vznožju pa njive (precej jih je tudi
zelo blizu struge Dravinje in v meliorirani dolini Ložnice), medtem ko so na vlažnih in
občasno poplavljenih obrečnih ravnicah travniki.
Sliki 4 in 5 prikazujeta rabo tal v Dravinjskih goricah ter poplavni dolini Dravinje. Na sliki 4
je vidna njiva na pobočju, na levi strani ter na pobočjih v daljavi so vinogradi. Mešani gozd
porašča nižje dele. Na sliki 5 prav tako vidimo njivske površine na pobočju, na varnejšem in
sušnejšem pregibu poplavne ravnice ter pobočja slemena Savinsko.
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Slika 4: Osrednje Dravinjske gorice nad Poljčanami.

Slika 5: Slape (njive na vzpetem, bolj suhem območju).
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Slika 6: Dolina Ložnice pod Slovensko Bistrico (v ozadju Boč).

Dolina Dravinje (predvsem v obsegu, določenem za to delo) kaže dvojno pokrajinsko sliko. V
suhem obdobju je to idilična, odmaknjena ruralna pokrajina, njeno nasprotje pa je v
poplavnem obdobju. Takrat daje videz zanimive naravne poplavne pokrajine.
»Reka Dravinja je edini nižinski pritok Drave, ki je še ohranil naravno strugo« (Dravinja…,
2004). To trditev je sicer treba upoštevati previdno, saj je le osrednji del toka Dravinje
(območje tukajšnje obravnave) dejansko ohranil naravno strugo, medtem ko sta območji nad
Dražo vasjo v smeri Zreč ter pod Stogovci proti izlivu dokaj sistematično regulirani. Tudi
znotraj območja z naravno strugo so posamezne točkovne regulacije. Dravinja je značilna
nižinska reka z ohranjeno vijugavo strugo, ki daje pokrajini svojevrsten pečat. V spodnjem
toku so številni meandri, mrtvi rokavi in mikrodepresije z značilnim vlagoljubnim rastjem
(siva in črna jelša, trstičje, šaši) (Vovk, 1996b, 175).
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Slika 7: Erozija v strugi Dravinje pri Poljčanah.

Na sliki 7 se lepo vidi intenzivnost recentnih geomorfnih procesov v strugi Dravinje. Bočna
erozija spodjeda zunanje bregove in s tem tudi razgalja poplavno ravnico, na notranji
(konkavni) strani meandra pa Dravinja odlaga plavje. Bregov niso zaščitila niti večja drevesa
ob strugi, ki bi naj imela varovalno funkcijo.
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3. SPLOŠNO O POPLAVAH
3.1. Naravne nesreče in vodne ujme
Z naravnimi nesrečami se človeštvo srečuje ves čas svojega obstoja, vendar nas kljub temu
njihov nastop in posledice vedno znova presenečajo. Naravne nesreče so »izjemni naravni
dogodki, ki jih ljudje občutimo kot grožnjo za naša življenja in/ali imovino, in pri katerih je
družba ali njen del izpostavljen takšni nevarnosti in izgubam ljudi ter imovine, da pride do
motenj v običajnem delovanju družbe.« (Natek, 2001, 1). V preteklih dveh desetletjih so
naravne nesreče zahtevale približno 3 milijone življenj, poleg tega so prizadele 800 milijonov
ljudi in povzročile za več kot 23 milijard dolarjev neposredne materialne škode. Obdobje od
leta 1990 do leta 2000 so zato Združeni narodi razglasili za mednarodno desetletje zmanjšanja
naravnih nesreč (Brilly in sod., 1999).
O naravni nesreči lahko govorimo šele, kadar je večje število ljudi izpostavljeno posameznim
ali povezanim nevarnostim. Pri tem je pomembna tudi intenziteta in prostorska ter časovna
razširjenost, ko se nevarnosti sprevržejo v dejansko ogroženost ter prizadenejo večja območja
in večje število ljudi, kar vodi k naravnim in drugim nesrečam. Kadar pa nevarnostim ni
izpostavljen človek, gre le za naravne dogodke, ki po svojih zakonitostih potekajo že vse od
nastanka Zemlje (Brilly in sod., 1999).
Po Radinji geografi s pojmom naravne nesreče pojmujemo nenadne in uničujoče naravne
pojave, ki bodisi življenjsko, gmotno ali obojno močno prizadenejo prebivalstvo. To so v
Sloveniji potresi, povodnji, suše, pozebe in druge ujme (toča, neurja, viharji), snežni in
zemeljski plazovi itd. Pri vseh teh pojavih gre za zelo neposredno in izrazito, izjemno
dinamično razmerje med naravnim okoljem in družbo (Radinja, 1983, 17).
Obsežne naravne nesreče, ki jih povzroča voda v širšem pomenu besede, so vodne ujme.
Lahko jih povzročajo nevihte in neurja z močnim vetrom in deževjem ali snežni viharji. Poleg
omenjenih meteoroloških pojavov, lahko med vzroke za vodne ujme uvrstimo tudi hidrološke
pojave – vse vrste poplav, snežni plazovi, kot tudi geološke in geomorfološke pojave (podori
in zemeljski plazovi). Od navedenih vrst vodnih ujm so v svetovnem merilu najštevilčnejše
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naravne nesreče prav poplave, ki zahtevajo veliko število smrtnih žrtev, povzročajo največjo
gospodarsko škodo in prizadenejo veliko število ljudi (Brilly in sod., 1999).
Tabela 1: Število velikih katastrof po svetu (z najmanj 100 smrtnimi žrtvami) od leta 1963
do 1992 - delitev glede na naravni pojav kot vzrok katastrofe.
vrsta katastrofe
poplave
tropski viharji
epidemije
potresi
zemeljski plazovi
neurja, druga
suše
vročinski val
ogenj
ohladitve, mraz
vulkanski izbruhi
tsunamiji (potresni
poplavni val)
pomanjkanje hrane/lakota
snežni plazovi

število katastrof
202
153
133
102
54
46
21
20
15
14
12
9
4
2

Vir: Hewitt, 1997

Tabela 2: Število velikih katastrof po svetu z veliko ekonomsko škodo (najmanj en odstotek
letnega bruto družbenega proizvoda) od leta 1963 do 1992 - delitev glede na
naravni pojav kot vzrok katastrofe.
vrsta katastrofe
poplave
tropska neurja
suše
potresi
neurja, druga
požari
vulkanski izbruhi
zemeljski plazovi
tsunamiji (potresni
poplavni val)
ohladitve, mraz
Vir: Hewitt, 1997

število katastrof
76
73
53
24
6
4
2
1
1
1
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Naravne nesreče že od nekdaj spremljajo človeštvo, vendar so to izjemni dogodki, katerih
nevarnosti in možnosti pojavljanja se ne zavedamo. Subjektivno zaznavanje nevarnosti je zelo
šibko in se z napredkom praviloma zmanjšuje. Poleg tega se ljudje z naravnimi nesrečami
težko sprijaznimo, saj zahtevajo velike spremembe v našem načinu življenja. Tudi bojimo se
jih, saj jih ne moremo obvladovati. In ker so večinoma nenadni dogodki, imamo ob njihovem
pojavljanju zelo omejeno izbiro možnosti za ukrepanje (Natek, 2001).
Pojav nekega izjemnega dogodka je praviloma obratno sorazmeren s pogostnostjo njegovega
pojavljanja. Večji je odklon od običajne vrednosti, redkeje se pojavlja. Zato bi lahko rekli, da
velja »pravilo«: hujša je naravna nesreča, redkeje se pojavlja. Redkeje se pojavlja, dlje se nam
zdi nevarnost in zato se dostikrat zgodi, da pozabimo nanjo. Posledica slednjega je slabša
pripravljenost na nevarnost (Natek, 2001).
V svetu obstajajo velike razlike v preventivnem varstvu pred naravnimi nesrečami, kar se
kaže predvsem v povprečnem številu smrtnih žrtev na nesrečo. V severnoameriškem in
evropskem prostoru je varstvo pred naravnimi nesrečami mnogo bolje razvito kot v državah v
razvoju. To se kaže predvsem v relativno nizkem številu smrtnih žrtev na nesrečo v Severni
Ameriki in Evropi, in v stotinah žrtev v državah tretjega sveta ter razvijajočih se državah.
Razlike med razvitimi in nerazvitimi se kažejo tudi v materialni škodi, ki je mnogo višja v
razvitem svetu (Gams, 1983). Seveda pa se na Zemlji pojavljajo razlike tudi glede števila
naravnih nesreč. Ponekod so te pogostejše, drugje zelo redke.
Tabela 3: Pregled naravnih nesreč v svetu od leta 1947 do 1980 delitev po celinah.
celina
Severna
Amerika
Srednja
Amerika
Južna Amerika
Evropa
Afrika
Azija
Oceanija
skupaj
Vir: Hewitt, 1997

število smrtnih
žrtev
11 531

število nesreč
358

povprečno število smrtnih
žrtev na nesrečo
32

50 676

80

633

49 265
26 694
25 540
1 054 090
4 502
1 222 298

75
119
34
437
16
1 119

657
224
751
2 412
282
1 092
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Zavedati se moramo, da so naravne nesreče sestavni del razvoja pokrajine, in ne nekaj
izjemnega ali morda celo motnje v naravi, žrtve in škoda, ki nastanejo ob nesrečah, pa so
posledica naših dejanj (Natek, 2001).

3.2. Kaj so poplave
Poplave so eden izmed naravnih pojavov, ki so z drugimi geološkimi in geomorfološkimi
procesi oblikovali in še preoblikujejo zemeljsko površje. So redek in izredno dinamičen pojav.
O poplavi govorimo, kadar se velike količine vode razlijejo po določenem ozemlju
(Geografija, 2001). Do poplavljanja lahko pride zaradi delovanja hudournikov, zajezenega
odtoka na kraških poljih, zaradi zajezitev, povzročenih s snežnim ali zemeljskim plazom,
zaradi padavin in istočasnega taljenja snega na zmrznjeni podlagi, zaradi naravnega posedanja
tal ali posedanja, povzročenega z gospodarsko dejavnostjo (rudarstvo), zaradi dviga gladine
podtalnice ipd. Poplave povzroča tudi zelo visoka morska plima, ko morje poplavi obalna
območja.
Poplavo lahko opišemo tudi s podatki o višini vode (nivo poplavne vode), o pretoku vode,
poplavni površini, trajanju poplav ter prostornini poplavnega vala. Za poplavni val je
značilno hitro naraščanje pretoka vode ob pojavu, nato sorazmerno kratkotrajen maksimalni
pretok in bolj počasno upadanje. Pri prihodu poplavnega vala, ko gladina narašča, so hitrosti
vode v strugi večje kot pri upadanju gladine (Brilly in sod., 1999).
Vsaka od zgoraj omenjenih značilnosti različno vpliva na poplavo in z njo povezane težave.
Tako je ogroženost pred poplavo odvisna ne le od višine visokovodnega poplavnega vala,
ampak tudi od njegovega trajanja. To velja celo za območja, ki so pred poplavami zavarovana
z obrambnimi nasipi. Dolgotrajna visoka voda lahko dodobra razmoči nasipe in s tem poveča
nevarnost preboja ali celo porušitve nasipa, predvsem takrat, kadar ta ni tehnično ustrezno
zgrajen in vzdrževan. Kratkotrajna visoka voda, ki se lahko celo prelije čez nasip, a ga pri tem
ne poškoduje, pa povzroči znatno manjšo škodo (Kolbezen, 1996).
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Na zmanjšanje konic poplavnih valov pomembno vplivajo poplavna območja, ki kot del
vodnega prostora predstavljajo pomemben vodni ekosistem (mokrišča). Obilo vode in
naplavine, bogate s hranljivimi snovmi, so idealna podlaga za razvoj življenja. Ker
predstavljajo poplavna območja tudi pomemben naravni prostor, kamor se lahko razlije
poplavna voda, niso primerna za gospodarske dejavnosti, še manj za poselitev. Kljub temu je
danes velik pritisk uporabnikov na te površine.
Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z naravnimi nesrečami, uporabljajo za opis delovanja izredno
naraslih vodnih tokov dva termina. Izraz povodenj se uporablja za delovanje vode znotraj
vodnega korita, poplava pa za delovanje vode na zemljišču izven vodnega korita, kamor se ta
prelije (Gams, 1991). Toda v javnosti ima izraz poplava širši pomen. Pomeni vse delovanje
izjemno visokih voda. In ker je izraz poplava v širšem smislu besede že tako zakoreninjen, da
ga ne bi bilo mogoče pojmovno spremeniti, bi bilo bolj praktično, da mu priznamo širši
pomen, ki vključuje sočasno delovanje poplavne in v strugi deroče vode, saj navadno obe
nastopata sočasno (Gams, 1991).
Poleg škode, ki jo poplave povzročajo, nam prinašajo tudi koristi, ki jih navadno niti ne
opazimo, kaj šele priznamo (Natek, 2001). Pozitiven vpliv imajo na vodno bilanco
podtalnice, s tem, da zmanjšujejo pogostnost in trajanje nizkih pretokov, zaradi njih se tudi
poveča bogatenje podtalnice zaradi infiltracije. Redne poplave imajo pozitivno plat tudi za
kmetijstvo, a ne v smislu namakanja, kot ga poznamo danes. Poplavna voda z naplavinami,
bogatimi s hranljivimi snovmi, pomaga obnavljati plodna tla na poplavnih ravnicah. To so s
pridom izkoriščale že stare kulture ob velikih poplavnih rekah Nil, Ind, Evfrat in Tigris. Pri
pogostih poplavah so v ugodnih podnebnih razmerah dosegli tudi po tri žetve na leto. Sicer
pa stalne poplave omogočajo tudi razvoj in obstoj poplavnih logov in poplavnih gozdov.
Omeniti je še potrebno, da se ob rednem poplavljanju poplavne ravnice dvigujejo, ker
poplavna voda odlaga suspendirane delce. Dvig ravnic pa povzroči, da vodotok vse redkeje
poplavlja in s tem se struga lahko močno poglobi. Tako lahko poplave, v daljšem časovnem
obdobju, same poskrbijo za zmanjšano nevarnost poplav (Uhan, 2002).

Regionalnogeografske značilnosti doline Dravinje z vidika problematike poplav

28

3.3. Vrste poplav
3.3.1. Vrste poplav v Sloveniji

Klasifikacijo poplav v Sloveniji je pripravil Gams (1973), zaradi novodobne aktualnosti pa je
ta delitev dopolnjena še z eno vrsto poplav (Natek, 2001).
V Sloveniji so zaradi prevlade gorskega in hribovitega sveta najpogostejše hudourniške
poplave. So izjemno silovite poplave, ki se začno zelo hitro, saj nastanejo takoj po dežju ali pa
zaradi intenzivnega taljenja snežne odeje, skoraj sočasno z intenzivnim deževjem na manjših
vodozbirnih območjih. Vode hudourniških poplav zelo hitro narastejo in po nekaj urah
upadejo. Zanje je značilna velika rušilna moč in erozija v hribovju in gričevju ter močno
nasipanje v ravnini. Pogosto spremljajo takšne poplave tudi drugi pojavi, predvsem plazenje
tal. V Sloveniji je, poleg manjših, hudourniška tudi večina večjih vodotokov, na primer
Savinja, Soča, Sava, Kamniška Bistrica, Sora, Dravinja idr.

Pravo nasprotje omenjenim poplavam so poplave na kraških poljih, kjer vode počasi
naraščajo in nato stojijo po več dni ali celo več tednov. Poplavna voda se komaj opazno
premika, ne erodira in zelo malo odlaga. Škodo dela z zalitjem prometnic, uničenjem korenin
v vegetacijski dobi, s poplavljanjem stavb ipd. Poplave na kraških poljih se običajno pojavijo
nekajkrat na leto, zato so jih ljudje vajeni in so se nanje v stoletjih prilagodili (hiše in
gospodarska poslopja so postavili izven poplavnih območij, na njih so le travniki in pašniki).
Najbolj znani primeri tovrstnih poplav so na Cerkniškem in Planinskem polju, kjer so lahko
poplave zelo obsežne in segajo tudi več metrov visoko.
Krka, Sava na Brežiškem polju, Sotla, Dravinja pa so primeri večjih rek, kjer se ob njihovem
spodnjem toku voda razlije po širši ravnini in nato v nekaj dneh počasi odteče. T.i. nižinske
poplave niso rušilne in le malo erodirajo. Zanje je značilno, da močno nasipljejo pesek in
glino ter s tem dvigajo naplavno ravnico.
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Geografska klasifikacija (Gams, 1973) loči še četrti tip poplav, ki se pojavi ob kombinaciji
visoke plime, nizkega zračnega pritiska in juga. To so morske poplave, ki so najpogostejše
oktobra, novembra in decembra in imajo pri nas le majhen obseg (značilno v Piranu).
V času izdelave Gamsove delitve poplav še niso bile dovolj aktualne mestne poplave, ki jih
moramo ločiti kot peti tip poplav v Sloveniji (Natek, 2001).
Slika 8: Poplavljen Tartinijev trg v Piranu (4.11.1998).

Vir: URSZR, 2005

Poplave lahko delimo tudi glede na pogostnost njihovega pojavljanja. Redne poplave se
običajno pojavljajo vsako leto in jih ne moremo šteti med naravne nesreče, saj se človek
nanje lahko pripravi in zaščiti pred njihovim delovanjem. Veliko težje se je zaščititi pred
velikimi, katastrofalnimi poplavami, ki ponavadi presenetijo človeka, saj se redkeje
pojavljajo.
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Slika 9: Kraške poplave na Planinskem polju (november 2000).

Vir: Dobravc, 2003

3.3.2. Vrste poplav v svetu
Poleg že omenjenih vrst poplav, s katerimi se srečujemo v Sloveniji, se v svetu soočajo še z
nekaterimi drugimi vrstami poplav, ki so posledica pojavov, s katerimi je nam prizanešeno,
npr. tropskih neurij, visokih morskih valov, tsunamijev, blatnih tokov, ki spremljajo
vulkanske izbruhe. Poplave pa povzročijo tudi pregrade plavajočega ledu v strugi vodotoka.

3.4. Vzroki in pogostnost poplav
Poplave so zelo kompleksen geografski pojav, pri katerem se prepletajo najrazličnejši vzroki.
Poleg naravnih dejavnikov (klimatske, meteorološke, hidrološke, geološke in geomorfološke
razmere, neotektonika idr.), je vzrok poplavam lahko tudi človek s posegi v naravo. Od
naravnih dejavnikov je gotovo najpomembnejši klimatski oziroma meteorološki dejavnik.
Izdatnost padavin, taljenje snega ali medsebojno skupno delovanje so eden glavnih vzrokov
nastanka poplav. Posledice kombinacije izdatnih padavin in taljenja snega so običajno
katastrofalne, prav tako so katastrofalne tudi poplave zaradi lokalnega neurja na območju
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velikosti 50–100 km2 (Kolbezen, 1996). Poplave zaradi padavin in taljenja snega se običajno
pojavljajo spomladi ali pozimi, posebno ob hitrih otoplitvah. Ponavadi trajajo dlje kot
poplave, ki jih je povzročilo izdatno deževje. Ta vrsta poplav pri nas ni pogosta, saj je marca,
ko se tali sneg, praviloma malo padavin.
Drugi naravni vzroki za poplave, ki pa jih v Sloveniji ne poznamo, so tropski viharji, potresi,
pregrade plavajočega ledu v strugi vodotoka in izbruhi vulkanov (primer poplav na Islandiji
leta 1996 zaradi podledeniškega izbruga vulkana pod ledenikom Vatnajökull).
Vzrok poplav je lahko tudi porušitev vodne pregrade. V Kaliforniji se je leta 1928 porušila
pregrada St. Francis, umrlo je 400 ljudi. Leta 1959 je v bližini Fréjusa v Franciji popustil levi
bok 66,5 m visoke pregrade Malpasset. Uničena sta bila celotna dolina reke Reyron in mesto
Fréjus, umrlo je 421 ljudi (cv: Dobravc, 2003). V Siriji je 4.6.2002 popustil jez Zeyzoun (20
mrtvih).
Poleg samih vzrokov za poplave je potrebno na tem mestu omeniti tiste naravne dejavnike, ki
vplivajo na okrepitev poplav. To so značilnosti hidrografske mreže ter prispevnega območja.
Močno razčlenjen hriboviti svet z obilico vododržnih kamnin pospešuje hiter in velik odtok
vode v doline, kjer prihaja do poplav. Nekoliko drugače je v kraških območjih, kjer prepustne
kamnine blažijo hiter odtok vode. Zato nastajajo ob rekah, tekočih na kras, obsežna poplavna
območja, pri tistih, ki tečejo iz njega, pa poplave kasnijo in trajajo dalj časa (npr. v slepih
dolinah, na kraških poljih in rekah itd.) (Šifrer, 1983). Na različno hiter odtok vode s
hribovitega zaledja, vplivajo tudi rastje, prst in različna izraba tal. Majhna poraščenost porečij
in velika zaraščenost vodotokov sta vzrok za hitrejši nastanek poplav. Zaradi prvega voda iz
zaledja hitreje odteče v nižje ležeča območja, drugi pa povzroči, da se voda razlije iz struge, saj
je pretočna sposobnost struge zaradi velike poraščenosti manjša oziroma premajhna. Hkrati
obvodno rastje močno varuje pred erozijo. Eden od naravnih dejavnikov, ki tudi vpliva na
okrepitev poplav, je velika namočenost poplavnega območja pred pojavom ekstremnih
padavin.
Ob vse pogostejših naravnih katastrofah, se danes pogosto postavlja vprašanje, v kolikšni
meri je zanje odgovoren človek s svojim tehnološkim razvojem. Analize kažejo, da je z
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regulacijami vodotokov, graditvijo akumulacij, drenažnimi sistemi človek vplival na odtočne
razmere pozitivno in negativno (LAWA, 1995).
Z regulacijami vodotokov (Jankovič, 2002) smo omogočili uničujoče poplavne valove. Pred
industrijsko dobo so bili vodotoki naravni, ker človek še ni izvajal obsežnih regulacijskih del.
Ob rekah so bila takrat obsežna mokrišča. Z naseljevanjem človeka v neposredno bližino rek
pa so se začele spreminjati značilnosti tako hidrografske mreže kot obvodnega sveta. Ker
sprva še ni bilo dobrih cest in železnic, je človek tovor prevažal po plovnih poteh. S tem pa se
je pojavila želja, da bi določene vodotoke utesnil, da bi jih lažje premostil in omogočil ugodne
razmere za plovbo. Sprva je torej izvajal regulacije za boljšo plovbo. Kasneje, ko je število
prebivalstva začelo močno naraščati in mu je proizvodnja kmetijskih pridelkov na hektar
morala slediti, pa se je pojavila potreba po novih obdelovalnih površinah v nižinskem svetu.
Začeli so poglabljati in širiti struge. V želji, da bi po regulirani strugi steklo čim več vode, ki se
ni več smela prosto razlivati, je morala voda teči hitreje kakor prej po naravnih strugah. Zato
so brežine struge utrdili z opornimi zidovi ali kamnitimi oblogami in tako naredili ostenje
gladko. Vode so res hitreje odtekale, vendar so se na koncu v nekem delu porečja
nepredvidljivo hitro zbrale. Tako so z regulacijami povzročili večje katastrofe, kot bi se sicer
zgodile. Poleg kmetijskih zemljišč so z regulacijami pridobivali tudi stavbna zemljišča in pa
varnost pred poplavami za določeno obdobje. A največja ironija je, da so z regulacijami
spodbudili povečanje škodnega potenciala, čeprav so bile izvedene zato, da ga varujejo
(Jankovič, 2002).
Spremembe v poplavnem svetu je prineslo tudi hitro propadanje mlinov in žag ter ustreznih
jezov po drugi svetovni vojni, ki so stoletja blažili hiter odtok hudourniških vod. S tem se je
močno povečal hudourniški značaj teh rek in potokov, pa tudi transport najrazličnejšega
akumulacijskega gradiva. Pri prenašanju gradiva je prišlo do lokalnega zasipanja strug in
mlinščic ter s tem povezane erozije bregov in odnašanja rodovitnih tal, pa tudi najrazličnejših
antropogenih objektov (ceste, mostovi, gospodarska poslopja). Na številnih krajih se je zato
poplavni svet močno povečal. To je mogoče potrditi tam, kjer so poplave začele ogrožati tudi
naselja, ki so bila pred tem izven njihovega dosega (npr. ob Dreti v Zadrečki dolini) (Šifrer,
1983).
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Na okrepitev poplav vpliva človek tudi z vedno večjim deležem urbaniziranih površin, ki
pospešujejo odtok vode. Z nerednim čiščenjem in vzdrževanjem strug in jezov pa povečuje
hitrost nastanka poplav.
Glede pogostnosti poplav se v svetovni javnosti vse pogosteje zastavlja vprašanje, ali se bosta
vzporedno z globalnim segrevanjem ozračja povečevala tudi število in jakost neurij. Glede
močno povečanega števila poplav v zadnjih sto letih v Evropi v Svetovnem centru za
klimatologijo padavin opozarjajo, da glavni vzrok povečanja števila poplav ni v okrepljenih
padavinah, temveč v spremembah v strugah vodotokov (cv: Dobravc, 2003).
Možnost ali verjetnost pojava je pomembna lastnost poplave in je določena s soodvisnostjo
med pretokom vode in povratno dobo oziroma verjetnostjo. Čim večji je dogodek, tem
manjša je njegova možnost oziroma verjetnost. Verjetnost dogodka določimo na podlagi
statistične analize merjenih podatkov. Zaradi enostavnosti in lažjega razumevanja v praksi,
možnosti dogodka, ki je določena s pomočjo verjetnostnega računa, ne prikazujemo v
odstotkih verjetnosti, temveč z njeno recipročno vrednostjo. Tako ne govorimo o dogodku z
enim odstotkom verjetnosti, temveč o dogodku s stoletno povratno dobo, dogodek z desetimi
odstotki verjetnosti ima desetletno povratno dobo, dogodek s petdesetimi odstotki verjetnosti
ima dveletno povratno dobo ipd. Povratna doba ne pomeni, da bo do dogodka z desetletno
povratno dobo prišlo vsakih deset let ali po desetih letih, temveč da bo v povprečju v dvesto
letih prišlo do dvajsetih takšnih ali večjih dogodkov. Katastrofalne poplave si lahko sledijo v
zelo kratkih obdobjih, nato pa jih več let ni. Povratna doba pomeni le dogovorjeno mejo
varnosti, kajti pojav s povratno dobo tisoč ali deset tisoč let lahko pride že jutri (Brilly, 1999,
12).
Zapisani viri o poplavah nam zgovorno potrjujejo, da se pogostost poplav v Sloveniji v zadnjih
desetletjih zaradi domnevnih klimatskih sprememb ni povečala. Kolbezen meni, da današnje
poplave niso nič bolj pogoste kot pred deset, petdeset, sto ali več leti (Kolbezen, 1991).
Kolbezen navaja, da analize hidroloških podatkov kažejo, da se pretoki v zadnjem 30-letnem
obdobju ne povečujejo in tako ne vplivajo na večjo ogroženost pred poplavami, temveč
obratno: trend srednjih pretokov je celo v upadanju (Kolbezen, 1998).
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Osnovni vzrok povečanega odtoka so človekovi posegi v naravno okolje (čezmerna sečnja
gozdov, vse več urbanih površin, regulacije, ...) (Šifrer, 1977). S tem se povečuje hitrost
odtoka in zmanjšujejo naravne zadrževalne oziroma poplavne površine ob vodotoku. To in
vedno več neprepustnih ali slabo prepustnih površin zaradi vse večje urbanizacije,
zmanjšujejo tudi pronicanje vode pod površino, vse skupaj pa vpliva na povečanje
prostornine vodnih valov. Vzrok so tudi zamašeni jezovi in mostovi.

3.5. Značilnosti poplav v Sloveniji
Poplave ogrožajo na Slovenskem nad 300.000 ha površja. Najpogostejše so v ozkih dolinskih
dneh vzdolž hudourniških grap (237.000 ha), 30 obsežnih poplavnih območij je še v
razširjenih delih dolin, na kraških poljih (70.403 ha) in ob morju (Orožen Adamič, 1992).
Povzročajo jih siloviti nalivi, pogosto pa tudi hitro taljenje snega. Močno razčlenjen hribovit
svet in vododržne kamnine pospešujejo velik in hiter odtok vode v doline in kotline, kjer
nato silovito narasli potoki in reke prestopajo struge in poplavljajo. Nekoliko drugače je na
obsežnih kraških območjih, kjer vodoprepustne kamnine v glavnem blažijo hiter pretok vode.
Tam je zato vodni odtok nekoliko manj silovit, poplave kasnijo, vendar trajajo dalj časa
(Plut, 1999).
Poplave v Sloveniji v največji meri povzročajo vlažne zračne gmote, ki ob prehodu fronte
prinašajo nad naše kraje močne in obilne padavine. Do obilnih padavin pride, ko se tople in
vlažne zračne mase začenjajo vzpenjati ob alpsko-dinarski gorski pregradi. Na leto pade v
Sloveniji povprečno 1567 mm padavin. Od tega na leto izhlapi 650 mm, kar predstavlja 41,5
% vseh padavin (Kolbezen, 1998).
Na prostorsko in časovno porazdelitev padavin močno vpliva zemljepisna lega Slovenije in
njena velika reliefna razgibanost. Za posamezna območja Slovenije so tako značilne zelo
velike razlike v količinah padavin. Letne vrednosti se z oddaljenostjo od morja proti
severovzhodu države zelo znižujejo, spreminja pa se tudi trajanje maksimalnih padavin. V
zahodni Sloveniji so poleg izjemno velikih vrednosti letnih količin rekordne tudi količine

Regionalnogeografske značilnosti doline Dravinje z vidika problematike poplav

35

dnevnih padavin. V Posočju so izmerili leta 1997 kar 355 mm padavin v enem dnevu (cv:
Dobravc, 2003).
Poleg količine padavin in kamninske podlage je za obseg poplav pomembna tudi sposobnost
porečja in rečnih strug rek da zadržijo velike količin vod. V večjih porečjih je navadno večja
časovna razlika med viškom padavin in viškom poplavnih pretokov, hkrati pa je bolj počasno
in uravnoteženo zmanjševanje poplavnega vala. Ker imamo v Sloveniji večinoma povirne
vodotoke, se srečujemo s kratkotrajnimi večurnimi hudourniškimi poplavami, z izjemo
območij Drave in Mure ter kraškega sveta, kjer lahko poplave trajajo tudi več dni. Celoten
pojav zbiranja in odtekanja voda spremljajo erozijski pojavi, od površinskega spiranja
prepereline s pobočij v povirnih delih do globinske in bočne erozije. To je spiranja in
odnašanja zemeljskega in naplavinskega materiala z dna in brežin struge. Erodirani material
voda prenaša s seboj kot plavje, ki ga, ko se ji moč zmanjša, odlaga, s čimer zasiplje dno struge
in dviguje gladino vode v njej. Na omenjeno hitrost zbiranja in odtekanja vode pomembno
vpliva vlažnost tal. Večja je vlažnost, manj vode lahko zemljišče sprejme. To pa pomeni, da se
odtok vode, ki se zbira v vodotokih poveča in s povečanim pretokom povzroča dvig gladine
vode v strugi. Na značilnosti poplav v Sloveniji, njihov obseg in intenzivost, vplivajo tudi
geomorfološka izoblikovanost in poraščenost sveta ob vodotoku ter oblika struge.
V splošnem pride na območju Slovenije do izrednih razmer predvsem zaradi izredno velikih in
dolgotrajnih padavin, velike predhodne namočenosti tal ali padavin, ki so padle na snežno
odejo, povzročile njeno taljenje in katastrofalen površinski odtok (Brilly in sod., 1999).
Pri razvoju današnjih poplav ter poplavnega sveta je odigral pomembno vlogo tudi človek. Ta
je s krčenjem gozdov, z obdelavo tal, z izgradnjo skoraj 6000 naselij, s številnimi samotnimi
kmetijami ter gosto cestno in železniško mrežo močno spremenil vodne pa tudi poplavne
razmere. Predvsem se je s tem močno povečal in pospešil odtok padavinske vode, okrepili pa
sta se tudi erozija prsti in linearna erozija. Zaradi tega je prišlo predvsem v zgornjih delih
hudourniških grap in dolin do močne poglobitve strug in nastanka številnih novih jarkov, ki
razčlenjujejo pobočja. O eroziji pričajo tudi številni globoko zajedeni, opuščeni in tudi še
aktivni kolovozi ter številne močno razjedene ceste, ki se ob nalivih spremene v prave
hudournike (Šifrer, 1983). Hudourniški značaj rek in potokov stopnjujejo tudi številne
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lokalne regulacije ter umetni nasipi, ki pospešujejo hiter odtok vode. Z njimi so sicer zaščitili
posamična naselja, industrijske objekte, pa tudi ceste in mostove, vendar so se prav zaradi
njih ob rekah navzdol učinki poplav še povečali.
Z zmanjšanjem površin mokrišč in drugih vlažnih površin, ki so služile kot naravni
zadrževalniki vode, se povečuje izpostavljenost poplavam nižje ležečih območij (Plut, 1999).
Slednja so vse bolj poplavno ogrožena tudi zaradi nasipanja rek v spodnjih delih dolin, pri
čemer so se ponekod odložile tudi do 10 m debele plasti najrazličnejših sedimentov. Zaradi
tolikšnega nasipanja, katerega začetki sežejo še v rimsko, ilirsko, mostiščarsko ali še starejše
obdobje, in s tem dviganja dna dolin ter močnega širjenja poplavnega sveta, so začele poplave
nevarno ogrožati naselja, ki ob svojem nastanku poplav skoraj niso poznala. K dviganju dna
dolin in razširitvi poplavnega sveta so veliko prispevali tudi nasipi za ceste in železnice, ki
prečkajo poplavni svet, pa tudi pretesni prepusti z mostovi ter številnimi jezovi, za katerimi se
poplavna voda dalje zaustavlja in zato kar tam odlaga s seboj prinešeno gradivo (Šifrer, 1983).
Hitro propadanje mlinov in žag ter ustreznih jezov po drugi svetovni vojni, ki so stoletja
blažili hiter odtok naraslih voda iz zgornjih delov dolin navzdol, je tudi prineslo spremembe v
poplavnem svetu (Šifrer, 1983).
Zaradi lege v povirjih so večja poplavna območja v Sloveniji redka. Najobsežnejša poplavna
območja so poleg kraških polj – na primer Cerkniško in Planinsko polje, tudi ravnice ob
vodotokih ter večje ravnine. V nižinsko-ravninskih predelih severovzhodne in subpanonske
Slovenije so večja poplavna območja na Murskem in Ljutomerskem polju, Dravskem in
Ptujskem polju, Krško-Brežiškem polju itd. Tudi vsi pritoki Drave (Pesnica, Polskava,
Dravinja) in Mure (Ledava, Ščavnica) ponekod na široko poplavljajo kmetijske površine.
Več manjših poplavnih predelov je tudi v vzhodni in osrednji Dolenjski ter Beli krajini, in
sicer ob Kolpi, Krki, Temenici, Mirni in ob njihovih pritokih. Naše največje poplavno
območje, z 8034 ha (Šifrer, 1983) poplavnega sveta, je Ljubljansko barje.
Poudariti je potrebno, da se podatki o velikosti poplavnih površin v Sloveniji v virih precej
razlikujejo. Po Šifrerju (1983) znaša obseg površin, ogroženih zaradi poplav 70.400 ha,
Vodnogospodarske osnove Slovenije (1978) navajajo 71.172 ha, 73.925 ha je podatek
naveden v Ujma 9 leta 1995. V Geografskem atlasu Slovenije (1998) navajajo, da je

Regionalnogeografske značilnosti doline Dravinje z vidika problematike poplav

37

poplavnih površin okoli 300.000 ha, od tega je 47.992 ha večjih poplavnih območij in
237.000 ha manjših poplavnih območij ob hudournikih.
Tabela 4: Poplavna območja v Sloveniji.
poplavni svet

Ljubljansko barje
Dravinja
Krka
Spodnja Savinjska
dolina
Sava - med
Krškim
in Bregano
Sotla
Cerkniško polje
Kolpa
Pšata
Pivka
Planinsko polje
Rižana in
Badaševica
Kočevsko Ribniško polje
Mirna na
Dolenjskem
Dragonja in
Drnica
Hudinja
Mislinja
Dobrepolje z
Rašico
Bloke
Poljanska Sora
GrosupeljskoRadensko polje
ostala poplavna
območja
Slovenija
Vir: Šifrer, 1983

območja rednih
vsakoletnih
poplav
(v ha)
2353
3511
5167
3158

območja, ki pridejo
pod vode le ob
katastrofalnih
poplavah (v ha)
5681
3043
1012
1131

obseg poplavnega
sveta (v ha)

2210

1244

3455

2693
659
614
-

558
1387
899
-

3251
2600
2046
1513
1152
1101
1077

305

733

1038

788

189

977

-

-

900

370
63

393
685

763
749

134

490

624

332
85

258
425

590
590
510

-

-

28.233

22.442

18.129

76.225

8034
6554
6179
4289
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Več kot polovica (54 %) vsega poplavnega sveta je v porečju Save, ki mu pripada 58 %
ozemlja države. V porečju Drave je 42 % poplavnih površin, v porečju Soče in njenih
pritokov pa 4 % (URSZR, 2005).

Natek navaja (2001), da živi na 12 % slovenskega ozemlja, kjer je ogroženost poplav velika,
kar 80 % Slovencev, 5 % pa jih živi na območjih stoletnih poplav. Na območju običajnih
poplav, pa je leta 1991 živelo okrog 140.000 oziroma 7 % prebivalcev Slovenije (cv: Dobravc,
2003).

3.6. Primeri večjih poplav v Sloveniji

Podatke o poplavah iz obdobja pred prvo svetovno vojno in deloma tudi obdobja med obema
vojnama je mogoče zaslediti le v javnih občilih, zapisnikih deželnih političnih korporacij,
arhivskih zapiskih ipd. Že tako skromno gradivo pa ni nikjer sistematično zbrano, kaj šele
proučeno. Sistematičnih opazovanj vodostajev vodnih tokov, kakor tudi višine poplavnih
voda vse do prehoda 19. v 20. stoletje ni bilo. Na višino poplavne vode nas ponekod
opozarjajo le ohranjeni pomniki, kot na primer starodavna srednjeveška spominska plošča na
vodnem stolpu v Celju, ki označuje višino Savinje 2. septembra 1550. leta. Zanesljivejša
znanja o poplavnih vodah segajo šele v obdobje po letu 1947, ko so hidrološke meritve z
razširitvijo do tedaj še zelo skromne vodomerne mreže dobivale vse večji obseg in so postajale
bolj sistematične (Kolbezen, 1991).
Kolbezen (1991) je iz različnih zgodovinskih virov (Kmetijske in rokodelske novice,
Slovenski narod itd.) zbral naslednje podatke o velikih poplavah v Sloveniji:
1851:
Močno in dolgotrajno novembrsko deževje leta 1851 je na območju Slovenije povzročilo
obsežne povodnji na spodnji Dravi, Savinji in Savi ter njenih pritokih. Pretok Drave je bil
takrat izredno visok in ga ocenjujejo na 4000 m3/s, kar bi po današnjih izračunih pomenilo
1000-letno visoko vodo.
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Do obsežnih poplav je prišlo tudi na Notranjskem. Na Planinskem polju je voda zalila 50 hiš,
do streh pa so bili zaliti tudi mlini v dolini reke Reke.
1852:
Oktobra sta močno narasli Savinja in Sava ter poplavili Savinjsko dolino ter Krško-brežiško
območje. Poplava je povzročila ogromno škodo in terjala več človeških življenj.
1874:
Hujše poplave so se ponovile maja leta 1874 ob Muri, Savi in Krki ter njenih pritokih.
Poplavljala je tudi Kolpa. Najbolj prizadeta sta bila Ljutomerska dolina in Mursko polje.
1876:
Maja 1876 je bila velika povodenj na Ljubljanskem barju. Pod vodo so bile vasi Lipe,
Notranje in Vnanje Gorice, Matena, Tomišelj ter Loka. Pod vodo so bile tudi vasi na
Dobrepolju in v Grosupeljski kotlini. Poplavna voda je ponekod dosegla višino 6 metrov.
1882:
Konec septembra in začetku oktobra 1882. leta je močno deževje povzročilo silovito
povodenj na Koroškem in Štajerskem. Celo trdno grajeni mostovi na Dravi in železniška
proga med Mariborom in Dravogradom niso vzdržali pred silovitostjo vode. Zaradi ogromne
škode, ki jo je povodenj povzročila, so iz državne zakladnice namenili pomoč, razpisana pa je
bila tudi pomoč prebivalcev.
1885:
Povodenj iz leta 1882 se je na območju Drave ponovila konec leta 1885. V tem letu so
poplave močno prizadele tudi Notranjsko, Goriška brda in Ljubljansko barje, ki je bilo
dvakrat poplavljeno, spomladi in jeseni.
Vse do prve svetovne vojne so se poplave od leta 1888 pojavljale skoraj vsako leto v večjem
obsegu in na različnih območjih Slovenije. Tukaj so prikazane le nekatere:
1893 in 1894:
Poplave na Štajerskem so uničile veliko mostov in poškodovale ceste.
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1898:
Oktobra 1898 je poplava zajela celotno Vipavsko dolino, ob kateri je bilo naselje Vipava
0,5 m pod vodo.
1901:
Močno deževje sredi novembra 1901 je povzročilo katastrofalne povodnji, ki so prizadele
skoraj celotno Slovenijo. Časopis Slovenski narod je največ poročal o grozotah, ki jih je
povzročila močno narasla Sava Bohinjka. Podobno se je dogajalo ob Selški Sori in Sori. Na
Dolenjskem sta prestopili bregove Krka in Temenica, ogromno škodo je povzročila tudi
Idrijca v Idriji in njeni okolici. Ljubljansko barje, ki je bilo v tem letu štirikrat pod vodo, je
doživelo največjo povodenj v noči s 14. na 15. november, ko je divjal še silen vihar. Ponovno
je bilo med najbolj prizadetimi kraji na Slovenskem Celje z okolico. Ogromno škodo je
naredila tudi Ložnica, podobno kot Savinja in Ložnica pa sta poplavili široko območje tudi
Hudinja in Voglajna.
1903:
15. september 1903. leta je bil za prebivalce ob Dravi po letu 1882 ponovno katastrofalen.
Zaradi silovito narasle reke so morali ljudje iz Maribora, Ptuja in ostalih vasi ob Dravi
zapuščati domove.
1905:
Podobno se je dogajalo s prebivalci Planinskega polja leta 1905. Tedaj sta poplavljali tudi
Sava v srednjem in spodnjem toku ter Krka, tako da je bilo od Brežic do Hrvaške vse pod
vodo.
1910:
Od leta 1905 dalje je takratno časopisje skoraj vsako leto poročalo o poplavah in škodah, ki
so zajele posamezne predele v Sloveniji. Med njimi je bila vse do leta 1914 največja poplava
na Štajerskem maja 1910. leta, ki je poleg ogromne materialne škode, zahtevala tudi več
človeških življenj, še več pa je bilo pogrešanih.
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1923:
Katastrofalne poplave so leta 1923 nastopile v porečju Soče, Save in Savinje.
1925:
Novembrske poplave v Pomurju ter na Štajerskem in Koroškem leta 1925 so terjale 2
življenji, poplavljeno je bilo okoli 100.000 ha obdelovalnih površin.
1926:
Hude poplave so bile tudi 1926. leta na Celjskem ter na območju med Ljubljano, Vrhniko in
Škofjo Loko, kjer je bilo 10 mrtvih.
1933:
Leta 1933 so nastopile katastrofalne poplave na Ljubljanskem barju, Cerkniški in Ribniški ter
Dobrepoljski in Struški dolini, dolini Krke, spodnje Save ter v Celjski kotlini.
1954:
1954. leta so bile poplave zopet v Celjski kotlini, kjer se je 5. junija utrgal oblak in so zaradi
intenzivnih padavin narasle hudourniške vode v porečju Savinje, Pake in Hudinje (neurje
predvsem na Paškem Kozjaku) ter povzročile smrt 7 ljudi. Istega leta so bile velike poplave
tudi v Krškem.
1972:
1972. so bile katastrofalne poplave na območju Ledave in Ščavnice s pritoki.
1990:
Prvega novembra 1990 so poplavljale zlasti reke Sava pri Radečah, Sora, Kamniška Bistrica
in Savinja, ki so dosegle največji pretok s povratno dobo 100 let. Poplave so terjale 2 žrtvi.
1998:
Večje poplave so nastale tudi 1998. leta, ko je pas močnih padavin zajel območje od
Koprskega primorja čez kraške planote, Ljubljansko barje, prek Tuhinjske doline in porečja
Drete, do širšega območja Celja in naprej čez Haloze (porečje Dravinje) do sosednje Hrvaške.
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Za Slovenijo je značilno, da v naravnih nesrečah izgubi življenje malo ljudi, zato pa je toliko
večja materialna škoda (Orožen Adamič, 1992). Zaradi ekstremnih hidroloških dogodkov je
v zadnjem desetletju v Sloveniji nastala velika škoda. Vrednosti škode zaradi poplav ali suše
se od leta do leta zelo spreminjajo, povprečno pa znašajo okoli 20 odstotkov, v posameznih
letih celo 40 odstotkov celotne škode ob elementarnih nesrečah (Uhan, 2002). Po podatkih
Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje davek, ki ga vsako leto poberejo poletna
neurja, vodne ujme, žled, zemeljski plazovi in druge naravne nesreče, v povprečju presega dva
odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). V posameznih letih je škoda zaradi tovrstnih
nesreč še znatno večja; leta 1990 je na primer škoda zaradi vodne ujme presegla petino BDP.
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3. GEOGRAFSKA ZASNOVANOST POPLAV V DOLINI DRAVINJE

V tem poglavju bodo prikazane zasnovanost poplav ob Dravinji, značilnosti poplavnega sveta,
glavne značilnosti poplav ter problematika protipoplavnega urejanja dolinskega dna.
Funkcijska regionalnogeografska obravnava bo zajela tiste sestavine geografskega okolja, ki
pogojujejo poplave in tiste, ki so s poplavami pogojene. Kot nekakšen povzetek bodo
prikazane značilnosti poplav.
4.1. Geološke značilnosti in geomorfološki razvoj
4.1.1. Geološke značilnosti in tektonski položaj Dravinjskih goric z obrobjem
Obravnava tega poglavja bo osredotočena na celotno regijo Dravinjskih goric, katerim
pripada tudi dolina Dravinje. Zaradi celovitejšega pogleda in razumevanja geološkega in
geomorfološkega razvoja pa je v obravnavo potrebno zaobjeti tudi sosednje pokrajine
(Pohorje, Konjiška gora, Boč, Haloze, Dravsko polje).
Položaj širšega območja je določen s tremi velikimi geotektonskimi enotami: Vzhodnimi
Alpami, Panonskim bazenom in Notranjimi Dinaridi (Mioč in sod., 1989, 34; Aničić in sod.,
1985, 43; Buser, 1979, 14). Geologi so območje podrobneje razdelili na več tektonskih enot
glede na današnjo geološko zgradbo na površini in glede na starejšo podlago, ki je pogreznjena
pod njo. Vzhodnim Alpam tako pripada pohorska tektonska enota, Panonskemu bazenu
pliokvartarni mariborsko-ptujska depresija (Dravsko-Ptujsko polje) in konjiška depresija (ožja
regija Dravinjskih goric) ter tektonska enota Haloze s podenotama haloška antiklinala (Haloze
in celoten južni pas Dravinjskih goric) in dravinjska inverzna struktura (Savinsko). Dinaridom
pripada tektonska enota Južne Karavanke s podenotama gruda Boča in gruda (antiklinala)
Konjiške gore (Mioč in sod, 1989, 36; Aničić in sod., 1985, 43; Buser, 1979, 43). Haloško
antiklinalo sta Aničić in Juriša za razliko od Mioča uvrstila v tektonsko enoto Južne
Karavanke skupaj z grudo Boča (1985, s.44).. Sklepati gre, da je bila ta uvrstitev narejena
glede na starejšo geološko podlago (Karavanke), ki jo prekrivajo mlajši miocenski sedimenti.
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Regija Dravinjskih goric, kot je opredeljena v poglavju o problematiki določitve obsega regije,
v geološkem smislu sestoji iz dveh tektonskih enot: konjiške pliokvartarne depresije in tektonske
enote Haloze. Konjiška neotektonska udorina je verjetno nastala na prehodu iz pliocena v
pleistocen in je dejansko večja tektonska gruda, ki je z ozirom na hitro dvigajoče se obrobje
(Pohorje, Konjiška gora, Boč, Haloze) zaostala in bila deloma pogreznjena (Buser, 1979, 44).
Na oblikovanje udorine so verjetno vplivali trije važnejši prelomi: bistriški, polskavski in
ljutomerski, ki potekajo v smeri JZ–SV (polskavski generalno Z–V). Udorina je zapolnjena s
pliokvartarnimi in kvartarnimi sedimenti, ki so nanešeni z rečnimi tokovi s Pohorja, Južnih
Karavank in iz Haloz (Mioč in sod., 1989, 42). V udorini so tudi morski miocenski sedimenti.
Pliokvartarni sedimenti litološko sestojijo iz spodnjega in zgornjega dela. Spodnjega
sestavljajo pesek, peščena glina, peščeno-glinast lapor in glinast prod ter posamezni prodniki
sive do sivo rjave barve. Zrna in prodniki so iz magmatskih, metamorfnih in sedimentnih
kamnin. Njihova slaba vezanost, neenakomerno sortiranost materiala in velikost prodnikov
in zrnc nakazujejo plitvo in nemirno vodo oziroma rečni izvor materiala. Debelina teh plasti
je različna in doseže do 40 m. Zgornji del sestoji iz konglomerata, proda, peščenjaka in peska.
Konglomerat in peščenjak sta slabo vezana (peščeno vezivo) in razpadata v prod in pesek.
Zrna in prodniki so v glavnem iz karbonatnih kamnin, nekaj pa jih je tudi iz magmatskih ter
metamorfnih. Debelina teh plasti v krpah jugozahodno od Slovenske Bistrice je okoli 25 m
(Mioč in sod., 1989, 30).
Med kvartarne sedimente (po geoloških kartah, slika 3, s.17) spadajo aluvijalne naplavine,
deluvijalni, proluvijalni in soliflukcijski material ter würmska terasa (zaradi presplošnega
prikaza najmlajših sedimentov so ustreznejše ugotovitve Šifrerja (1974), prikazane v poglavju
4.1.2.1).
Južno obrobje opredeljene regije Dravinjskih goric predstavlja tektonska enota Haloze z dvema
podenotama – dravinjsko inverzno strukturo in haloško antiklinalo. Prva je omejena s tremi
prelomi, polskavskim na severu, dravinjskim na jugu in vzhodu ter s ljutomerskim na zahodu
in predstavlja severozahodno krilo haloške antiklinale (Mioč in sod., 1989, 41). Pokrajinsko
gledano tako omejeno tektonsko enoto v grobem predstavlja sleme Savinsko. Haloška
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antiklinala3 na ozemlju regije Dravinjskih goric je omejena z ljutomerskim, labotskim in
dravinjskim prelomom (Mioč in sod., 1989, 41). Dravinjski prelom v poteku od Sp. Laž do
Jurovcev ločuje geografski regiji Dravinjske gorice in Haloze (na jugozahodu tudi Boč).
Haloška antiklinala v Dravinjskih goricah obsega celotni južni pas Dravinjskih goric med
Žičami in Pečkami širine okoli 3 km. Območje tektonske enote Haloze je bilo ob
polskavskem prelomu na severu dvignjeno glede na pogrezajočo se mariborsko-ptujsko
depresijo (Mioč in sod., 1989, 42). Za celotno tektonsko enoto so na površini značilni
miocenski skladi debeline do 800 m, na severozahodu in severu tudi manjši območji že
opisanih pliokvartarnih sedimentov. Miocenske sedimente sestavljajo različni laporji (trdi,
peščeni, glinasti), peščenjaki, prod in pesek. Nekaj je tudi apnenca (litotamnijski, lapornat).
Na severu območja prevladuje kremenova sestava, vezivo je karbonatno, na jugu pa
karbonatna (dolomitno-kalcitna) sestava. Na severnem obrobju Savinskega med Sestržami
in Podložami se pojavlja premog zgornjemiocenske starosti debeline od nekaj decimetrov do 6
m (Aničić in sod., 1985, 35-38 ; Mioč in sod., 1989, 25-28, 48).

4.1.2. Geomorfološki razvoj širšega območja
Vplivno območje, ki je v več pogledih vplivalo na razvoj današnje regije Dravinjskih goric
oziroma enotne gričevnate pokrajine z vmesnimi dolinami, predstavljajo Pohorje, Konjiška
gora, Boč, Haloze in Dravsko polje. V geološki zgodovini so z narivanjem, dviganjem in
ugrezanjem (Mioč in sod., 1989) vplivali na izoblikovanje konjiške depresije4, kateri v
večinski meri pripadajo Dravinjske gorice. Depresija je del večje sinklinale, ki se vleče od
Ljutomera, prek Slovenskih goric proti Ptuju ter vključuje tudi razširjen del južnega
Dravskega polja (Šifrer, 1974, 107). Po ugotovitvah geologov so se na tem območju vršili
glavni tektonski premiki v štajerski orogenetski fazi (spodnji miocen-helvetij), ko je potekalo
gubanje miocenskih sedimentov, intenzivno dviganje ter narivanje mezozojskih kamnin
(Južne Karavanke) in dviganje Pohorja, ter v spodnjem pliocenu v rodanski tektonski fazi, ko
so se nagubale še preostale neogene kamnine. V pliokvartarju se je pogreznila še dravska
3

Celotna haloška antiklinala kot južni del tektonske enote Haloze je omejena z dravinjskim, ljutomerskim in
labotskim prelomom, na jugu pa je od Posavskih gub ločena z donačkim prelomom (Aničić in sod., 1985, 43).
Pokrajinsko obsega geografsko regijo Haloze, severno podnožje Boča ter južni del regije Dravinjskih goric.
4
Geologi to tektonsko enoto imenujejo konjiška depresija (Mioč in sod., 1978), Šifrer in starejši avtorji (Melik,
Polajnar) pa dravinjska depresija (Šifrer, 1974, 107).
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depresija (Aničić in sod., 1985, 57; Mioč in sod., 1978, 63; Mioč, 1989, 53). Konjiška
depresija se je tako dokončno izoblikovala na prehodu iz pliocena v pleistocen in se zapolnila
s pliokvartarnimi peski, glino in prodom. Buser navaja, da je z ozirom na hitro dvigajoče se
obrobje (Pohorje, Konjiška gora, Boč, Haloze) zaostala v razvoju in bila deloma pogreznjena
(Buser, 1979, 44). Melik in Polajnar sta domnevala, da je grezanje potekalo tudi v kvartarju,
Šifrer pa na podlagi terenskih raziskav v Podravinju pravi, da ni najti sledov izrazitejšega
kvartarnega tektonskega premikanja in da je zelo verjetno, da se je to območje celo dvigovalo
v okviru vsesplošnega dviganja kopnega (Šifrer, 1974, 169).
Kljub temu da so se glavna orogentska dviganja obrobja končala v spodnjem pliocenu, Šifrer
na podlagi slabe zastopanosti današnjih pohorskih kamnin v srednjepliocenskih peskih in
prodih, ki gradijo glavni del Dravinjskih goric (slika 4), sklepa, da je bilo v srednjem pliocenu
Pohorje orografsko manj markantno in tako kot Južne Karavanke še v znatni meri prekrito s
slabo odpornimi terciarnimi sedimenti. Nato je na prehodu pliocena v pleistocen začela
naraščati sušnost in močno ohlajanje ozračja, ki sta močneje uveljavila mehansko razpadanje
kamnin in globinsko erozijo vodotokov. Šele po tem obdobju bi naj prišlo do hitrega večanja
višinskih razlik, zaradi mlajših (neotektonskih) dvigov in omenjenih klimatskih sprememb, ki
so spodbudile selektivno erozijo. Tedaj so namreč na višjem obrobju na površje prišle izpod
terciarnega pokrova odpornejše kamnine (metamorfne, magmatske, peščenjaki, apnenci,
dolomiti), saj je tam potekalo intenzivno mehanično preperevanje, zaradi bolj vzpetega sveta
pa tudi močna globinska erozija. Na vznožju ob stiku s pliokvartarnimi sedimenti sta
globinska in bočna erozija vodotokov pospešeno krčili obseg slabo odpornih terciarnih
sedimentov. V skrajno hladnem podnebju pleistocena so se procesi selektivne erozije še
povečali in pripeljali do znatnega povečanja reliefnih razlik. V dokaz selektivni eroziji poleg
skladnosti orografije in odpornosti kamnin Šifrer navaja tudi razširitev rečnih dolin ob
prehodu na slabo odporne terciarne kamnine (Šifrer, 1974, 107-108; 1977, 15). Z vključitvijo
selektivne erozije v razlago morfološkega razvoja je Šifrer smiselno dopolnil stare razlage
(Melik, Polajnar), ki so temeljile zgolj na tektoniki.
Kvartarni geomorfološki razvoj kaže zelo enostavne razvojne poteze, ki jih je mogoče razložiti
s fluvialnimi procesi (menjavanje nasipavanja ter globinske in bočne erozije), splošnim
dviganjem kopnega in vplivom selektivne erozije. Prevladujoč proces v tem obdobju je bila
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prav erozija (Šifrer, 1974, s.166). Šifrer je z raziskavami tudi ovrgel starejše domneve (Melik,
Polajnar) o oblikovanju gričevnatega površja z vrezovanjem pliocenskega ravnika že v
pliocenu. Na podlagi značilnosti staropleistocenske terase 5 (pregünz) sklepa, da se je
vrezovanje v ravninski svet Dravinjskih goric začelo šele v kasnejših pleistocenskih obdobjih
(Šifrer, 1974, 170).
4.1.2.1. Kvartarne morfogenetske značilnosti Dravinjskih goric
Generalizirano prikazano kvartarno površje regije Dravinjskih goric predstavljajo geološke
karte merila 1:100.000 in njihovi tolmači z naplavnimi rečnimi ravnicami ter preperelim in
transportiranim materialom (deluvij, proluvij). Natančneje je kvartarni razvoj proučil Šifrer
(1974) v okviru študije Kvartarni razvoj Dravinjskih goric in bližnjega obrobja in površje kartiral
v večjem merilu 1:50.000. Še pred njim so se s kvartarno problematiko ukvarjali Melik,
Polajnar, Gams in Winkler, proučevanja pa so bila pod močnim vplivom Davisove
geomorfološke šole in so se omejevala predvsem na ugotavljanje uravnanih površin,
domnevnih ostankov pliocenskega ravnika. Predvsem Winkler (1955) in Polajnar (1959) sta
v Dravinjskih goricah iskala uravnane dele nekdanjega obsežnejšega Dravskega polja ter
uvrščala k posameznim nivojem samo površine zelo podobnih višin (Šifrer, 1974, 106, 109).
Pri tem je treba omeniti, da tudi sam Šifrer pravi, da Dravinjske gorice »v geomorfološkem
pogledu predstavljajo višji in starejši jugozahodni obod Dravskega polja, ki je, v zatišju pred
širokopoteznim nasipavanjem Drave, vseskozi ostal v domeni Dravinje in njenih pritokov«
(Šifrer, 1974, 105). Hkrati pritrjuje Melikovi ugotovitvi o skladnosti površinskih oblik v
Dravinjskih goricah z usmerjenostjo in strmcem Dravinje in njenih pritokov. Iz tega sklepa na
medsebojno morfogenetsko zvezo in na vodilno vlogo Dravinje pri izoblikovanju
(kvartarnega) reliefa (s.109).
Pri Šifrerjevi sistematični študiji površinskih oblik (teras) so bili proučeni njihovi medsebojni
odnosi, kakor tudi odnos do današnjega najnižjega dolinskega dna, spremljajoči procesi bočne
in globinske erozije, različna preparelost akumulacijskega gradiva ter razčlenjenost teras
(s.110). Poleg holocenskega dolinskega dna je določil še 6 pleistocenskih terasnih nivojev, ki
jih je globinska erozija ločila med seboj. Ugotovitve so pokazale, da holocenska erozija močno
zaostaja za starejšimi erozijskim fazami, ki ločijo starejše terase. 8–15 m nad teraso 1 (würm)
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se dviga terasa 2 (riss), 15–20 m nad njo terasa 3 (mindel), 30 m nad 3. je terasa 4 (günz), še
30-40 m višje leži terasa 5, ki skupaj s 40 m višje ležečimi ostanki najstarejšega površja
predstavlja najstarejši pleistocenski terasi (Šifrer, 1974, 167).
4.1.2.2. Kvartarne morfogenetske značilnosti doline Dravinje
Dolinsko dno ob Dravinji v obsegu določenem za to diplomsko delo (Lušečka vas-Stogovci)
je na geoloških kartah (listi Maribor, Rogatec, Celje, Slovenske Konjice) prikazano kot
naplavno dno doline z naplavinami meljasto-glinaste in peščene sestave med katere so
pomešani prodniki (debelina plasti je do nekaj metrov). Šifrer je s terenskim kartiranjem v
dolini ugotovil in dokazal tri akumulacijske nivoje, poleg najnižjega holocenskega
(aluvijalnega) dna še dva terasna nivoja z ustreznimi vršaji würmske in riške starosti, ki zaradi
blagih prehodov med sabo skupaj tvorijo celotno širino doline (Šifrer, 1977, 16).
Slika10: Kvartarne terase v Dravinjskih goricah.

Vir: Šifrer, 1974
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Holocenska (poplavna) ravnica je široko, povečini močni vlažno dolinsko dno ob Dravinji.
Te ravnice ne smemo enačiti s celotnim dolinskim dnom, ker k njemu, kot ugotavlja Šifrer,
spada tudi prva terasa (würm) z blagim prehodom v neznatno višjo lego (1974, 114). Na
obravnavanem območju je holocenska ravnica široka od 100–800 m, v povprečju pa 400–500
m. Ob toku navzdol se ravnica v glavnem širi, najožja je prav na začetku (zahodu) območja
pri Zbelovem. Ob pogledu na geološko karto (list Rogatec) vidimo, da na tem mestu pod
Zbelovsko goro Dravinja (z bočno erozijo) ni mogla razširiti poplavne ravnice, ker je na
desnem bregu trčila ob odporni zgornjetriasni (karnijski) masivni dolomit. Takoj za tem se
ravnica prične postopno širiti (pri Poljčanah že 600 m), kljub temu da je pod karbonatnim
Bočkim pogorjem. Tudi tukaj je litološki razlog. Vznožje Boča in Ljubične sta namreč iz
miocenskih laporjev in peščenjakov. Iz navedenega lahko sklepam, da je ponovna razširitev
ravnice med Zbelovim in Poljčanami posledica selektivne erozije v različno odpornih
kamninah. Holocenska ravnica doseže največjo širino (800 m) pri Varošu na sotočju z
Ložnico.
Holocenska naplavna ravnice se dolvodno od Loč nižje dviga 2–3 m na današnjo strugo.
Sestavljajo jo pretežno peščene in ilovnate naplavine, ravnica pa je tudi pod vplivom
poplavnih voda, zaradi česar so tukaj neposeljeni vlažni in močvirni travniki (Šifrer, 1974,
110). Sedimenti kažejo značilno slojevitost (slika 11).
Slika 11: Vertikalni profil poplavne ravnice pri Poljčanah (erodirana struga).
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V profilu na sliki 11 je vidna tipična slojevitost sedimentov naplavne ravnice, kot jo je opisal
Šifrer (tabela 5).
Tabela 5: Tipična slojevitost peskov in ilovic v holocenski ravnici Dravinjske doline.

Prirejeno po Šifrerjevem opisu (1974, 110).

Naplavine postajajo vzdolž Dravinje (predvsem v zgornjem delu srednjega toka) vse bolj
drobnozrnate, med peskom je vedno več ilovice5. V spodnji plasteh (F) so bili najdeni kosi
lesa in listja, na podlagi katerih so določili starost plasti in jih uvrstili v toplo postwürmsko
dobo. Za plasti od A–E, v katerih ni lesnih ostankov, Šifrer domneva, da so bile odložene po
človekovih posegih v dolino (krčenje gozdov, oranje, drugi posegi v naravo).
Morfogenetski razvoj sedimentov se je začel z bolj intenzivnim plavljenjem ilovic in peskov po
prekinitvi intenzivne soliflukcije na prehodu würma v holocen. Takrat so se tla ponovno
zarasla z rastjem, razvila se je preperelina. Plavljenje ilovic v najnižjem dolinskem dnu je v
skladu z današnjimi procesi na pobočjih in ob reki, zaradi česar se naklon ravnice docela
sklada z rečnim strmcem. Dodatno je erozijo pospešil človek s svojimi posegi v naravo.
Pomembno vlogo pri morfogenezi pa ima tudi Dravinja s hudourniškimi poplavami, saj
prenaša s pobočjih odnešeno gradivo in plavje, ki je prišlo vanjo s plazovi, usadi in erozijo
rečnih bregov ter ga nasipava po poplavni ravnici. Vpliv na morfogenezo in sedimentacijo
5

SSKJ opisuje ilovico kot težko, manj rodovitno prst iz gline, pomešane s peskom. Dejansko ne gre za prst,
ampak za zmes iz sprijetih glinenih mineralov in drobnih zrnc peska, ki je obarvana rumeno do rjavo zaradi
železovih spojin. Pri obrečni ilovici gre za mlado, drobnozrnato in humozno naplavino, ki je odložena s
poplavnimi vodami na dnu širokih dolin (Geografija, 2001, 160, 343). Po mednarodni teksturni klasifikaciji
predstavljajo ilovice teksturne razrede z najmanj 75 % deležem peska in melja ter največ 25% deležem gline
(Lovrenčak, 1994, 20).
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ilovnatih in peščenih sedimentov ima še ena značilnost poplavne vode. Ob poplavah se bolj
grobi sedimenti odložijo že takoj ob strugi (vpliv goste obrečne vegetacije), veliko pa jih
odloži močan tok v pasovih po ravnini med katerimi nastanejo poplavni ˝jarki˝
(mikrodepresije), ki preprečujejo odtok poplavne vode in v katerih se akumulirajo ilovnate in
peščene naplavine. Te mikrodepresije še dodatno prispevajo k značilnemu zamočvirjenenu
svetu s higrofilnim rastjem (Šifrer, 1974, 114).
Würmsko teraso 1 in ustrezne vršaje stranskih potokov moramo skupaj z najnižjo poplavno
ravnico šteti k samemu dolinskemu dnu. Prva terasa se v glavnem le neznatno dviga nad
poplavno ravnico. Na začetku območja pri Zbelovem se nahaja 2 m nad najnižjim dolinskim
dnom, ob toku nižje proti Majšperku pa se mu popolnoma približa. Pri Majšperku je terasa
spet razločnejša (2 m), pri Slapah je že 3 m višje (obvisela terasa 1). Vzrok je v vplivu Drave,
ki je sprožila s svojo globinsko erozijo vrezovanje tudi ob Dravinji. Oba sedimentacijska
nivoja, kjer ni razločnega prehoda med njima, je Šifrer uspel ločiti šele s podrobnimi
raziskavami, ki so pokazale, da sestavlja prvo teraso povečini prod v nasprotju z ilovnato
holocensko ravnico. Terasa 1 zato največkrat pomeni sušnejši in gospodarsko pomembnejši
del dolinskega dna (Šifrer, 1974, 114, 117). Raziskava debeline proda je pokazala, da se le-ta
vzdolž Dravinje manjša (od 1 dm pod Dražo vasjo do peščene velikosti pod Majšperkom). V
kamninski sestavi tega materiala se kažejo značilnosti pohorskega kompleksa (pegmatit,
blestnik, gnajsi, granodiorit, amfiboliti, kvarciti), Dravinjskih goric (kremenov prod) in tudi
konjiško-bočkega območja (dolomit, apnenec, peščenjak, lapor). Preko tega proda v terasi 1
so na številnih mestih odloženi še pesek in peščene ilovice (do 1,5 m), ki pa pomenijo
prekinitev fluvioperiglacialnega nasipavanja proda (zaradi zaraščanja z gozdom) ob nastopu
toplejšega podnebja po zadnji ledeni dobi. Šifrer meni, da lahko na podlagi naklona teh
sedimentov sklepamo na njihovo fluvialno poreklo (Šifrer, 1974, 118).
Šifrer je tudi primerjal zaobljenost recentnega proda v holocenski ravnici (v strugi Dravinje) s
prodom iz terase 1 (würm). Uporabil je dve metodi: s Cailleuxovo se določi indeks
zaobljenosti, Reicheltova pa je opisna s štirimi stopnjami zaobljenosti (robat, robato zaobljen,
zaobljen, močno zaobljen prod). Ugotovil je, da je recentni prod holocenske ravnice bolj
zaobljen kot fluvioperiglacialni iz terase 1. Po Reicheltovi metodi spada največ prodnikov iz
holocenske ravnice med zaobljene, medtem ko prevladujejo v terasi 1 robato zaobljeni
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prodniki (zaobljeni so samo robovi; Šifrer, 1974, 140). Starejši (periglacialni) prodniki se od
mlajših razlikujejo tudi po preperelosti.
Vzroke razlik v nasipavanju Šifrer razlaga s različnimi klimatskimi pogoji. Recentno plavljenje
ilovic je v skladu z današnjimi procesi na pobočjih in ob reki, terasa 1 pa je morala nastajati v
drugačnih razmerah, kar nakazujejo razlike prod / ilovice, znaten vzpon te terase v gričevnat
svet ter povezovanje (stik) proda v hribovitem svetu z debelimi plastmi pobočnega
soliflukcijskega drobirja. Šifrer iz navedenega sklepa, da je do nasipavanja terase 1 prišlo prav
zaradi pobočnih procesov (periglacialna soliflukcija), ki bi naj potekali v zelo ekstremnih
pogojih, ko sta bila mehanično razpadanje kamnin in dotok tega drobirja v doline veliko
intenzivnejša kot danes.
Slika 12: Prva terasa (würm) pri Stranskih Makolah in poplavna ravnica.

Terasa 2 (domnevno riss) se je ob Dravinji ohranila nad würmsko teraso v dosti manjšem
obsegu. Nikjer ni širša, pod pobočji pa je na njej obilo plavja in soliflukcijskega gradiva iz
višjih območij. Na obravnavanem območju je v dolinskem dnu oziroma na njegovem robu
ohranjena pri Spodnjih Poljčanah v nadmorski višini okoli 270 m, med Studenicami in
Globokim (262 m), pri Makolah, Varošu, Stopnem, Koritnem in Stanečki vasi (Šifrer, 1974,
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145). Zanjo so značilne podobne karakteristike kot za prvo teraso. Prod postaja z
oddaljevanjem od Pohorja vse drobnejši, pod Dražo vasjo gre dejansko le še za droban prod z
vložki peska in peščenih ilovic. Sestava je enaka kot v würmski terasi, prav tako robata
zaobljenost proda (s. 146). Starost je uvrščena v skrajno hladno podnebje predzadnje (riške)
ledene dobe (Šifrer, 1974, 153).
V obravnavanem delu doline Dravinje sta značilna dva recentna geomorfna procesa, oba v
odvisnosti od poplavne vode. Na najnižjem dnu (holocenska ravnica) se intenzivno vrši in
prevladuje nasipavanje. Velikost akumulacijskega gradiva se z oddaljevanjem od struge
manjša, saj grmovno rastje ob njej selektivno zadržuje večji prod, dlje stran se odloga povečini
le peščeno in meljasto gradivo. Svet ob strugi in na bližnjem terenu je zato rahlo vzdignjen
nad ostalim poplavnim območjem. V sami strugi močno prevladuje bočno vrezovanje, ki se
uveljavlja tudi na robu poplavnega sveta na znižanih delih würmske terase (Šifrer, 1977, 75)

4.1.3. Reliefna pogojenost poplav
Za pojasnitev zasnovanosti poplavnega območja ob Dravinji nikakor ne zadostujejo le splošna
dejstva o geološki sestavi ter geomorfnem razvoju območja, izluščiti je treba tiste pokrajinske
značilnosti, ki vplivajo na hudourniške poplave Dravinje, konkretno tiste posebnosti, ki
pospešujejo oziroma zavirajo hiter odtok padavinske vode. S tega vidika so pomembne razlike
v reliefni energiji med visokegim hribovitim obrobjem in dolinskim dnom, vododržnost
kamnin ter njihov vpliv na razčlenjenost reliefa in zvijuganost rečnega toka.
Položaj Dravinjskih goric na vznožju dosti višjega oboda, ki ga predstavljajo najvišje Pohorje
(Rogla 1517 m n.m.), Konjiška gora (1012 m n.m.), Boč (978 m n.m.), Donačka gora (882 m
n.m.) in Macelj (718 m n.m.), se kaže v veliki reliefni amplitudi med najvišjimi povirnimi deli
(ne nujno najvišjimi vrhovi) in dnom doline. Relativna višinska razlika med Pohorjem in
osrednjim poplavnim območjem ob Dravinji znaša okoli 1100 m, v Konjiško-bočkem
območju okoli 500 m, v gričevnatih Dravinjskih goricah pa od 50–100 m.
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Zelo pomembna značilnost območja je vododržnost kamnin s pomembnim vplivom na
morfološki razvoj celotne pokrajine, razčlenjenost reliefa in odtočnost. Šifrer navaja, da
površje celotnega porečja Dravinje sestavlja kar 80 % vododržnih kamnin, predvsem na
Pohorju, v Dravinjskih goricah in Halozah (1977, 47). Mednje je uvrstil metamorfne in
magmatske kamnine na Pohorju, karbonske skrilave glinovce v Konjiško-bočkem hribovju,
kjer so tudi odpornejše dolomitne in apneniške kamnine, ter terciarne sedimente v
Dravinjskih goricah in Halozah (laporje) med katerimi pa so tudi čistejše plasti deloma
prepustnih peskov, proda in peščenjakov, ki vpijajo nekaj vode. Nasprotno tem navaja
prepustne kamnine in najrazličnejše sedimente. Poleg že omenjenih terciarnih peskov, proda
in slabše zlepljenih peščenjakov v nižjih delih še preperelino in veliko količine periglacialnega
soliflikcijskega gradiva predvsem v vzpetem svetu. Prepustnost le-tega je zelo različna glede
na kamninski izvor (bolj prepusten je apneniški drobir, manj pa dolomitni, peščenjakov in
predvsem metamorfni in magmatski z obilico drobnih peščenih in ilovnatih delcev) in starost
(večja starost → večja preperelost → večja ilovnatost → večja neprepustnost). Würmska
nasutina je še dovolj prepustna, starejše gradivo pa zaradi večje preperelosti dosti manj.
Učinek zadrževanja padavinske vode v würmskem gradivu nastopi le pri daljšem deževju in
taljenju snega, medtem ko obilni kratkotrajni nalivi in neurja zaradi povrhnje ilovnate
prepereline hitro odtečejo in prispevajo k poplavam (Šifrer, 1977, 47-50).
Prevlada vododržnih kamnin in sedimentov zaradi velikega odtoka močno vpliva na
razčlenjenost reliefa skupaj z orografskimi značilnostmi. Z analizo gostote dolinske mreže je
Šifrer prikazal stopnjo razčlenjenosti. Površje je po analizi razdelil na 4 stopnje (Šifrer, 1977,
50), ki jih je kvantitativno opredelil s številom dolinic (stalnih in občasnih tokov) na enoto
površja. V slabo razčlenjen nižinski oziroma planotast svet spada 28,3 % površja, v srednje
razčlenjen 47,3 %, v zelo razčlenjen 19,0 % in v močno razčlenjen 5,4 % površja.
Razčlenjenost pa ni enakomerna. Največja (zadnja in predzadnja stopnja razčlenjenosti) je na
južnem robu območja (Konjiška gora, Boč, Haloze, miocenski del Dravinjskih goric), srednja
(druga stopnja) prevlada v pliokvartarnih Dravinjskih goricah in na pobočjih Pohorja, slaba
pa na planotastih vrhovih Pohorja ter na pregibu Pohorja in terciarnih goric (široke
srednjepleistocenske terase). Presenetljivo slabo razčlenjenost Pohorja Šifrer razlaga s
trdnostjo kamnin in soliflukcijskim gradivom, ki je zamašil nekdaj aktivne jarke. Podobno
zaviralno funkcijo so imele plasti debelega proda v Dravinjskih goricah (Šifrer, 1977, 50).
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Zelo pomembno vlogo pri odtoku padavinske vode s hribovitega obrobja v doline ima tudi
strmec. Zelo velik je samo v krajših zgornjih delih (200–300 o/oo ), medtem ko se ob prehodu v
terciarni svet močno zmanjša (40 o/oo ) in pod würmskimi vršaji postane prav neznaten (2–3
o

/oo). Šifrer meni, da so prav zaradi nenadne spremembe strmca na tem prehodu, pogoji za

poplave še posebno ugodni. Tukaj prihaja do zaustavljanja vode, odlaganja nasutine,
zasipavanja strug in poplav (Šifrer, 1977, 51).

4.2. Vremenska in podnebna pogojenost poplav
Pojavljanje poplav je v prvi vrsti in najbolj pomembno pogojeno s padavinami oziroma z
njihovo zadostno količino. Pomembne so predvsem vrsta padavin, njihovo trajanje in
intenzivnost (Plut, 2000, 79). Poplave in povodnji se običajno pojavijo zaradi izredno močnih
ali dolgotrajnih padavin, hitrega taljenja snega ali medsebojnega skupnega delovanja
(Polajnar, 2002, 246).
Za Slovenijo Šifrer ugotavlja, da poplave zaradi zelo različnih vremenskih in podnebnih
vplivov nastopajo v vseh letnih časih z viškom jeseni in spomladi (1983). Najpogostejše in
obsežnejše so v jesenskem obdobju oktobra in novembra ob padavinskem višku (predvsem
zaradi zmanjšane zaščitne vloge rastlinskega pokrova in nižjih temperatur), ko zajamejo več
porečij hkrati. Poletne hudourniške in zimsko-pomladne poplave, ki so povezane s taljenjem
snega, so ponavadi omejene na manjša porečja. Predvsem poletne so zaradi hitrega odtoka
padavinske vode, ki se v ozkih grapah spremeni v blatne hudournike, kratkotrajne, vendar
silovite in razdiralne (Polajnar, 2002, 247, 249).
Jesenske visoke vode so običajno posledica prehoda večjega frontalnega sistema. V tem
obdobju toplo Sredozemsko morje zagotavlja obilo vlage v zraku. Ob vlažnem jugozahodnem
vetru, ki največ dežja prinaša gorskim pregradam zahodne Slovenije, pričnejo vode naraščati
v povirnih alpskih in predalpskih območjih zahodne Slovenije. Visoke vode se v manj kot
enem dnevu razširijo v spodnja dolinska območja večjih rek (Soče, Save, Vipave, Reke).
Nadaljevanje tega vremenskega dogajanja nad Slovenijo, ko se pojavi tako imenovano
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vetrovno striženje z okrepitvami padavin v osrednji in severovzhodni Sloveniji, povzroča
naraščanje rek s povirji v Kamniško-Savinjskih Alpah in predgorju, Zasavju, na Pohorju,
Kozjanskem in Slovenskih goricah. Narasle reke polnijo tudi njihovi pritoki s širšega
prispevnega območja in povečujejo poplavni val v dolinskih predelih porečij (Polajnar, 2002,
250).
Poletne hudourniške visoke vode se ponavadi pojavijo ob izdatnih nevihtnih nalivih na
manjših porečjih s strmim površjem. Padavinska voda se v zelo kratkem času, v izjemnih
primerih tudi v manj kot eni uri, zlije v hudourniška korita in manjše potoke. Poplave so
kratke in zajemajo manjša območja. Pojavljajo se v vseh območjih Slovenije, največja
verjetnost je v alpskem in predalpskem svetu zahodne in severne Slovenije, Goriških Brdih,
Zasavju, na Pohorju, Kozjanskem in v Slovenskih goricah (Polajnar, 2002, s.250).
Za porečje Dravinje je Šifrer primerjal povprečno razporeditev poplav po mesecih (VP
Videm), srednje mesečne pretoke Dravinje v Vidmu in srednje mesečne višine padavin
devetih padavinskih postaj v porečju in bližnji okolici. Na podlagi njihove medsebojne
povezanosti izpostavlja klimatsko zasnovanost poplav Dravinje. Njihovo enakomerno
razporeditev preko leta razloži z različnimi vremenskimi in podnebnimi razmerami v porečju;
gre za vplive taljenja snega na Pohorju in hkratnih hitrih otoplitev z dežjem, okrepljenih
jesenskih padavin in obilnih poletnih padavin (Šifrer, 1977, 37).
Obravnavano območje s širšim padavinskim prispevnim zaledjem ima subkontinentalni
padavinski režim (določeno na podlagi razmerja med oktobrsko-novembrskimi, majskojunijskimi ter letnimi količinami padavin). V Dravinjski dolini gre za presežek
poznopomladnih nad jesenskimi padavinami) (Ogrin, 1996). V vplivnem padavinskem
območju povprečno letno pade med okoli 1500 in 1050 mm padavin (referenčno obdobje
1961–1990) (Klimatografija Slovenije, 1995). Po natančneje prirejeni klasifikaciji
Köppenovih podnebnih tipov Ogrin uvršča obravnavano območje v slovenski podtip
Köppenovega Cfb zmernotoplega vlažnega podnebja s toplim poletjem – zmerno celinsko
podnebje vzhodne Slovenije (subpanonsko podnebje). Značilne so višje oziroma približno enake
povprečne aprilske temperature od oktobrskih in izrazit subkontinentalni padavinski režim
(Ogrin, 1996).
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Na razvoj poplav bolj vplivajo posamezne vremenske situacije kot pa 'povprečno vreme' –
podnebje. Boris Zupančič iz Agencije RS za okolje je v osebnem pogovoru povedal, da so
»poplave odvisne izključno od nevihtnih sistemov, torej od trenutnih vremenskih razmer, in
ne od vremenskega povprečja določenega obdobja. Za korelacije poplav in padavin so zato
potrebni visoki padavinski ekstremi«. Za splošen prikaz podnebnih (padavinskih) razmer bom
kljub temu uporabil podatke o srednjih mesečnih višinah padavin za referenčno obdobje
1961–1990, ker lahko le s njimi hkrati prikažemo še mesečno razporeditev rečnih
(povprečnih) pretokov ter tako lažje sklepam in razložim vremensko/podnebne vplive.
Grafično bodo torej primerjane srednje mesečne višine padavin različnih padavinskih postaj v
porečju s srednjimi mesečnimi visokimi pretoki Dravinje na dveh vodomernih postajah na
območju (VP Loče, VP Makole). Srednji mesečni visoki pretoki so z vidika poplav ustreznejši
kazalec kot srednji mesečni pretoki, saj so poplave najbolj odvisne od maksimalnih pretokov,
prav nobene zveze pa nimajo s pretočnimi nižki, ki so računsko vključeni v srednje mesečne
pretoke. Za ožje območje Dravinjske doline sta primerni padavinski postaji v Slovenskih
Konjicah in Rogaški Slatini, ki s svojo lego najbolj ustrezata že omenjenima vodomernima
postajama na Dravinji. S podnebnega vidika glede stopnjevanja pogojev za razvoj poplav pa
so zelo pomembne tudi razmere na povirnem Pohorju (večje povprečne količine padavin ter
predvsem velike in trajnejše zaloge snega). Za ta prikaz bodo uporabljeni podatki padavinske
postaje Rogla.
Avtomatska meteorološka postaja Rogla je delovala samo med leti 1981–1990 na nadmorski
višini 1335 m (kjer je tudi izvir Dravinje). Podatki o padavinah tako obsegajo le 10-letni
časovni niz namesto referenčno določenega 30-letnega. Za obdobje 1961–1990 so vrednosti
interpolirane. Leta 1991 so postajo prestavili na nadmorsko višino 1492 m, kar je na samem
ovršju centralnega Pohorja (več padavin). Meteorološka postaja Slovenske Konjice leži v dnu
Dravinjske doline na 332 m n.m., postaja Rogaška Slatina pa na 235 m n.m. južno od Boča.
Kljub legi za hribovito pregrado podaja dovolj ilustrativne podatke o povprečnih padavinah v
srednjem delu Dravinjske doline. Ti padavinski postaji obsegata celoten niz podatkov v 30letnem obdobju.
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Slika 13: Srednje mesečne višine padavin (1961–1990) za padavinsko postajo Rogla, 1335 m
n.m., v primerjavi s povprečnimi mesečnimi velikimi pretoki Dravinje (sQvk; VP
Loče, 1991–2000).
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Vir slike 13 in 14: Klimatografija Slovenije, 1995; MOP ARSO, 2005.

Slika 14: Srednje mesečne višine padavin (1961–1990) za padavinsko postajo Slovenske
Konjice, 332 m n.m., v primerjavi s povprečnimi mesečnimi velikimi pretoki
Dravinje (sQvk; VP Loče, 1991–2000).
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V grafikonih je prikazana primerjava količine padavin na dveh različnih padavinskih postajah
(Rogla, Slovenske Konjice) s srednjimi visokimi pretoki reke Dravinje v Ločah. Letna

Regionalnogeografske značilnosti doline Dravinje z vidika problematike poplav

59

količina padavin, ki pade v povirju Dravinje, kjer je padavinska postaja Rogla, znaša 1527
l/m2. V nižje ležečih Slovenskih Konjicah v Dravinjski dolini pa 1076 l/m2. Razlika v količini
oktobrsko/novembrskih ter majsko/junijskih padavin v primerjavi z letno količino (za Roglo)
kaže na izrazit subkontinentalni padavinski režim (indeks mediteranskosti MI= –5,9), z
indeksom zelo blizu slovenskega subkontinentalnega ekstrema (MI= –6,1 Veliki Dolenci ;
Ogrin, 1996, 43). Indeks mediteranskosti za Slovenske Konjice znaša MI= –3,4 (prav tako
močna subkontinentalnost). Povprečna razporeditev padavin po mesecih v obdobju 1961–
1990 je na obeh postajah zelo podobna in nakazuje subkontinentalne poteze s primarnim
viškom v poletnih mesecih (julij) in neizrazitim sekundarnim viškom novembra. Celotni
poletni višek, ko pade dobra tretjina celoletne količine padavin, je odraz konvekcijskega
izvora padavin (poletne nevihte z obilnimi padavinami). Jesenski sekundarni višek
(ciklonalne padavine) pa kaže na vpliv vlažnih zračnih mas iznad toplega Sredozemskega
morja (genovski sekundarni ciklon), ki ob pojavu vetrovnega striženja v osrednji in
severovzhodni Sloveniji prinašajo okrepljene padavine (Polajnar, 2002, 250). Nižek na obeh
postajah je v treh zimskih mesecih, na Rogli je najnižji januarja, v Slovenskih Konjicah pa
februarja.
Razporeditev srednjih visokih pretokov na VP Loče v treh letnih časih (zima, pomlad,
poletje) ustrezno sledi razporeditvi padavin, v jesenskem času pa pretoki skoraj
obratnosorazmerno z manjšanjem količine padavin dosežejo primarni višek. Jesenski pretočni
višek s konico v novembru je zelo izrazit in izstopajoč. Pojavi se kot posledica že omenjenih
obilnih ciklonskih padavin. Količina jesenskih padavin je sicer za 25-30 % nižja od poletne,
izrazito povečani jesenski pretoki Dravinje pa so prav gotovo povezani z nižjimi
temperaturami in posledično manjšim izhlapevanjem ter z nevegetacijskim obdobjem, ki
skupaj povečujejo odtok padavinske vode. Sekundarni pretočni višek Dravinje v Ločah poleti
v juliju je ustrezen obema julijskima padavinskima viškoma. Močno poletno izhlapevanje
očitno nima velikega vpliva na srednje visoke pretoke, ki so prikazani v obeh grafikonih. Če
bi grafično primerjali še srednje mesečne (povprečne) pretoke, bi opazili, da izhlapevanje
močno zniža sekundarni poletni pretočni višek (ker so v srednjo vrednost vključeni tudi nizki
pretoki), izraziteje se pokaže pomladni (sekundarni) višek kot posledica taljenja snega, ki pa
je enak kot (sedaj) terciarni poletni višek. Primarni nižek srednjih visokih pretokov se pojavi
v pozni zimi z najnižjimi visokimi pretoki v februarju (neposreden vpliv zmanjšane količine
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padavin v Slovenskih Konjicah, na padavinski postaji Rogla pa je tega meseca porast količine
padavin, pretok Dravinje pa je nasprotno zmanjšan, na podlagi česar gre sklepati na snežno
retinenco). Sekundarni pretočni nižek je v avgustu, verjetno zaradi manjšega števila ploh in
neviht in še vedno velikega izhlapevanja.
Slika 15: Srednje mesečne višine padavin (1961–1990) za padavinsko postajo Rogaška
Slatina, 235 m n.m., v primerjavi s povprečnimi mesečnimi velikimi pretoki
Dravinje (sQvk; VP Makole, 1973–2000).
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Vir: Klimatografija Slovenije, 1995; MOP ARSO, 2005.

Podatki o količini padavin za padavinsko postajo Rogaška Slatina kažejo zelo podobne
značilnosti kot tisti za Roglo in Slovenske Konjice. Osnovne razlike so v geografskem
položaju postaje, ki se nahaja na južni strani (pred) orografsko pregrado (Boč, Donačka
gora), medtem ko najbolj primerljiva padavinska postaja Slovenske Konjice leži za
orografsko pregrado v kotu in padavinski senci Konjiške gore ter Pohorja. Razlika je tudi v
okoli 100 m nižji nadmorski višini Rogaške Slatine (235 m n.m.), vendar pa s svojo
nadmorsko višino ustreza spodnjemu delu Dravinjske doline. Tukajšnja količina padavin je
najmanjša izmed vseh treh, vendar primerljiva s Slovenskimi Konjicami. Letno povprečno
pade 1060 l/m2. Mesečna razporeditev padavin je v osnovi podobna slovenskokonjiški,
opaznejša pa je razlika v padavinskih viških. Primarni poletni višek ni v juliju, temveč v
juniju z enako količino padavin na obeh postajah junija in avgusta. Razlika je tudi v
sekundarnem novembrskem višku, ki je v Rogaški Slatini izrazitejši kot na drugih dveh
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padavinskih postajah. Glavni nižek je pozimi v februarju, količinsko in razporeditveno
identično kot v Slovenskih Konjicah. Opazna sta še dva nižka, že omenjeni julijski in pa
oktobrski. Ta predstavlja vmesno obdobje zmanjševanja poletnih konvekcijskih padavin
pred obilnejšimi ciklonskimi novembrskimi padavinami. Padavinski režim z vidika indeksa
mediteranskosti je izrazito subkontinentalni (MI= –2,7), vendar je najnižji med tremi
analiziranimi.

Drugačna je tudi razporeditev srednjih visokih pretokov Dravinje na VP Makole
(vodomerna postaja leži okoli 1600 m pred sotočjem Dravinje in Ložnice, torej na koncu
srednjega toka Dravinje oziroma na začetku njenega spodnjega toka). Poleg izrazitega
jesenskega (novembrskega) primarnega viška sta za razliko od VP Loče opazna še dva viška.
Sekundarni poletni s konico v juliju je (na grafikonu vizualno) znižan (pretoki so številčno
seveda višji) v primerjavi s povečanim pomladnim pretokom s terciarnim viškom marca.
Očitno gre za povečane pretoke zaradi taljenja snega na Bočkem hribovju in Gozdnatih
Halozah, vodo zanje pa najverjetneje prispevajo potoki iz bolj vododržnega obrobja (Bela,
Jelovški potok). Najverjetneje pa tudi tukaj taljenje snega povečuje pretoke v kombinaciji s
hkratnimi hitrimi otoplitvami z dežjem kar omenja že Šifrer (1977, 37).

V skladu z besedami B. Zupančiča iz ARSO-ta (osebni pogovor) o pomembnosti visokih
padavinskih ekstremov za oblikovanje visokih poplavnih voda je treba reči, da je dejansko
zelo pomembna dnevna količina padavin, ki lahko dosega in celo presega dolgoletno
mesečno povprečje. Šifrer kot primer navaja enodnevne maksimalne padavine, izmerjene na
nekdanji padavinski postaji v Poljčanah, ki so 08.08.1967 znašale 98 mm, dolgoletno
povprečje pa 105 mm (Šifrer, 1977, 37, 53). V tem kontekstu je pomembno tudi število
nevihtnih dni v letu, ki jih je v srednjem delu porečja Dravinje 20, od tega od maja do
septembra 18. Najpogosteje se pojavljajo v juniju in juliju (obdobje 1951–1980; Rupreht in
sod., 1992, 9).

Poleg padavin oziroma padavinskega režima na razvoj poplav posredno vplivajo tudi
temperaturni režim oziroma temperature in vetrovnost, ki pospešujejo ali zavirajo
izhlapevanje, kar je lepo vidno pri jesenskem pretočnem višku. Vpliv snega pa ima dvojno
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funkcijo pri razvoju poplav. Na eni strani njegovo pomladno taljenje povečuje pretoke in
možnost nastanka poplav (slika15), na drugi strani pa vpliv snežne retinence zmanjšuje
pozno zimske pretoke, kljub višji količini (snežnih) padavin (slika 13). Šifrer omenja še vpliv
snežnih padavin na zaviranje razvoja poplav v jesenskem času, ko ob posamičnih nenadnih
ohladitvah dež preide v sneg in tako zaustavi naraščanje vode v strugah (Šifrer, 1977, 53).

V porečju Dravinje Šifrer posebej izpostavlja pomen Pohorja, ki s podnebnega vidika
stopnjuje pogoje za razvoj poplav. Na Pohorju so tako pomembne obilnejše in silovitejše
padavine kot v ostalih (nižjih) delih porečja, predvsem pa večje in trajnejše zaloge snega,
katerega pomladno taljenje pomembno vpliva na intenzivnost poplav (Šifrer, 1977, 53).

4.3. Hidrogeografske značilnosti Dravinje
4.3.1. Analiza splošnih hidrogeografskih značilnosti porečja Dravinje
Reka Dravinja (72,5 km) je največji (desni ) pritok Drave v Sloveniji in spada v črnomorsko
povodje. Porečje Dravinje z vsemi pritoki obsega 817,4 km2 ozemlja (Juvan, 2001). Porečje
tako obsega dobre 4 % ozemlja Slovenije ter 25 % Podravja in zajema jugozahodni del
Zgornjega Dravskega polja6, Dravinjske gorice, severne dele Haloz in Konjiško-Bočke
pregrade ter jugovzhodne obronke Pohorja. Razvodnica7 poteka od izliva tesno ob desnem
bregu Dravinje, se vzpne na slemena Vinorodnih Haloz preko Dravinjskega vrha, nato zavije
proti jugu desno nad dolino Rogatnice do Maclja, kjer se na n.v. okoli 520 m obrne proti
zahodu in po grebenu Maclja nadaljuje proti Donački gori (882 m), prek Plešivca (821 m),
Boča (978 m), Dolge gore (471 m), Topolovca (574 m), Zidarične (601 m), nato se na koti
626 m obrne proti severozahodu preko srede Konjiške gore (Stolpnik 1012 m; meja zaradi
kraške kamnine ni jasna) na Pohorje do Kraguljišča (1454 m) in Rogle (1517 m) kot
6

Številni manjši potoki s Pohorja, ki pritečejo na severozahod Dravskega polja, poniknejo v prodni ravnici in
tako polnijo vodonosnik. Da spadajo neposredno v porečje Drave kot njeni 'direktni' pritoki (če ne bi poniknili)
nakazuje smer njihovega toka na ravnini v smeri severovzhoda proti Dravi ter smer premikanja talne vode v
vodonosniku, ki ga polnijo (v grobem proti vzhodu, ne pa proti jugovzhodu proti porečju Dravinje). Daljši
vodotoki na jugozahodu (južno od Framskega p.) ves čas tečejo po glineni podlagi, zaradi katere ne ponikajo
(tudi zaradi večje vodnatosti) in se stekajo v Polskavo in z njo v Dravinjo.
7
Analiza porečja je bila izvedena s pomočjo karte merila 1.50.000 (Interaktivni atlas Slovenije, 1998).
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najvišjega kopastega vrha tega dela Pohorja. Razvodnica dalje poteka po slemenih Pohorja
preko Peska (1423 m), Klopnega vrha (1340 m), Javorskega vrha (1336 m ), Velikega vrha
(1344 m), Žigartovega vrha (1346 m) do Ledinekovega kogla (1182 m). Tukaj se obrne proti
jugovzhodu in nad levim bregom Framskega potoka preko Plahutnikovega vrha (687 m)
nadaljuje proti Dravskemu polju, kjer se ves čas drži levega brega Framskega potoka (Reke),
nato Polskave in končno Dravinje do njenega izliva v Dravo.
Slika 16: Porečje Dravinje (izvorno merilo 1:500.000 ne ustreza sliki).

Vir: Interaktivni atlas Slovenije, 1998

Dravinja ima zelo razvejeno rečno mrežo s skupno 1361 km vodnih tokov. Gostota te rečne
mreže znaša 1,67 km vodotokov / km2 porečja. V primerjavi z večjim dravskim porečjem, ki
mu pripada, je to podpovprečno, saj je njegova gostota 1,88 km/km2 . Povprečna gostota
hidrografske mreže v Sloveniji pa je manjša 1,33 km/km2 (Kolbezen, 1998, s.11). Vzrok v
slovenskem merilu nadpovprečne gostote je v povirnem pohorskem delu, ki je zgrajen iz
vododržnih magmatskih in metamorfnih kamnin ter ima veliko reliefno energijo, ki povečuje
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odtok, ter v slabo prepustnih ali celo neprepustnih Halozah iz glinasto-lapornatih
sedimentov. V primerjavi z ostalima velikima slovenskima pritokoma Drave Mežo (2,01
km/km2) in Pesnico (1,87 km/km2 ) oziroma njunima porečjema ima porečje Dravinje celo
najnižjo gostoto.
Večino pomembnejših pritokov Dravinja dobiva z leve strani (Oplotnica, Ložnica, Polskava).
V pahljačastem povirnem delu se ji pridružijo Ločnica, Gradiški graben, Sopočnica z leve in
Ljubnica z desne. V ravninskem delu toka dobi kratke desne pritoke izpod Konjiške gore,
Boča in Haloz: Koprivnico, Polenščico8, Žičnico, Klokočovnik, Belo, Jelovški potok, Skralsko
z Dežnico, Jesenico, Peklačo in daljšo Rogatnico. Levi pritoki v ravninskem delu izvirajo v
glavnem visoko na Pohorju (Oplotnica s Čadramskim potokom, Ložnica z Bistrico in
Gladomeškim potokom, Polskava z Devino in Framskim potokom), nekateri (veliko krajši)
pa tudi v Dravinjskih goricah (Bezinščica, Ličenca, Brežnica).
Rečna mreža Dravinje je izrazito asimetrična v desno (karta porečja). Asimetričnost je
izražena s koeficientom asimetrije Ka = 0,12. Nazornejši je morda podatek, da je skupna
dolžina levih pritokov za 65 % večja kot dolžina desnih. Z leve strani pritekajo vsi
pomembnejši, daljši in bolj vodnati pritoki, ki v glavnem izvirajo na Pohorju in v večji meri
prispevajo k skupni poplavnosti Dravinje. Večina desnih pritokov z desne izven povirnega
dela priteče iz Haloz. V primerjavi z levimi so zelo kratki in razen redkih izjem občasni tokovi.
Konjiška gora in Boč sta v glavnem brez površinskih vodotokov zaradi kraških karakteristik.
Razlog asimetričnosti je prav gotovo v različnih geoloških podlagah Pohorja, Konjiške gore,
Boča in Haloz ter v različni reliefni energiji (relativni nadmorski višini). Na Pohorju izvirajoči
vodotoki tečejo preko magmatskega granodiorita ter nižje preko pohorskega metamorfnega
kompleksa (gnajs, blestnik idr.). Te kamnine so zelo vododržne, predvsem gnajs pa hitro
mehanično razpada v peščeno preperelino (manjša odpornost). Šifrer razlaga, da se voda bolj
zadržuje v tem ilovnato peščenem gradivu in vpliva na vodnatost potokov, njihovo erozijsko
in transportno moč (1974, s.109). Na drugi strani sta Konjiška gora in Boč iz močno
odpornih apnencev in dolomitov zaradi katerih je slabo razvita površinska hidrografska
mreža, Haloze pa iz trdih laporjev, kar ob nižji nadmorski višini območja (v grobem med 600
8

Imena vodotokov so tukaj pisana kot v Atlasu Slovenije (1:50.000). Veliko poimenovanj se v ljudski govorici
končuje s pripono –ščica (Oplotniščica, Čadramščica…) (Bračič, 1985, s.15). Knjižno topografsko imenoslovje
na omenjeni karti ni dosledno v uporabi enega ali drugega poimenovanja, pri nekaterih vodotokih sta
uporabljeni celo obe imeni (Oplotnica, Oplotniščica) na isti karti.
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in 1000 m, Pohorje nad 1300 m do 1517 m) vpliva na manjšo dinamiko vodotokov in
posledično hidrografsko asimetrijo.
Dravinja izvira9 na osrednjem delu Pohorja, 1 km jugozahodno od Rogle (1320 m n.m.), izliv
v Dravo pa je 3,2 km vzhodno od Vidma pri Ptuju (207 m n.m.), natančneje pod zaselkom
Dravci v vzhodnih Halozah. Od izvira teče v smeri severozahod-jugovzhod, pod Ločami pa se
Dravinja povsem obrne proti vzhodu oziroma severovzhodu. Tok Dravinje so glede na
morfološke značilnosti na VGP Maribor razdelili na tri različne dele (Hidrološka presoja…,
1985). Zgornji, srednji in spodnji del reke se med seboj razlikujejo po strmcu, hitrosti in
količini vode, morfoloških značilnostih, prenosu plavja in drugih lastnostih (Plut, 2000, 47,
49). Med značilnosti posameznih delov sem po analizi in preračunu dodal še strmec in
povprečni srednji letni pretok (sQs):
zgornji tok – pahljačasto razvejeno povirje na Pohorju do Zreč. Za ta del toka so
značilni globoko vrezana struga (izrazit gorski potok globok do 350 m, Bračič, 1985,
15), velik relativni strmec (Jr = 104,9 o/oo

10

oziroma znižanje nadmorske višine za

104,9 m na 1 km dolžine toka) ter velika pogozdenost. sQs VP Zreče = 0,88 m3/s (19731998) (Juvan, 2001, 13), velikost vodozbirnega območja do vodomerne postaje znaša
F = 41,4 km2 .
srednji tok – tok Dravinje med Zrečami, kjer Dravinja vstopi v razširjeno dolino z
močno znižanim strmcem, in sotočjem z Ložnico. Za ta del so značilna naravno
vlažna in zamočvirjena območja. Strmec celotnega srednjega toka pa znaša 7,4 o/oo.
sQs

VP Makole

= 4,76 m3/s (1973–2000) (MOP ARSO, 2005). Velikost vodozbirnega

območja. F = 301,5 km2 (Juvan, 2001, 13).
spodnji tok – območje od pritoka Ložnice do izliva Dravinje v Dravo. Strmec znaša 1,2
o

/oo. sQs

VP

Videm

= 10,96 m3/s (1973–2000) (MOP ARSO, 2005). Velikost

vodozbirnega območja: F = 763,8 km2 (Juvan, 2001, 13).
Analiza relativnih strmcev na posameznih odsekih Dravinje in na njenem celotnem toku je
pokazala pomembne razlike. Najočitnejša je med kratkim zgornjim tokom in srednjim tokom
9

Dravinja ima dva izvirna kraka: Dravinjo (1150 m n.m.) in Ločnico (1320 m n.m.)
Strmec v najvišjem delu povirja presega 200 o/oo , na posameznih krajših odsekih pa celo 300 o/oo

10
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(104,9 o/oo in 7,4 o/oo). Posebej za ta namen sta bila tudi analizirana relativna strmca 3 km nad
in 3 km pod pregibom oziroma območjem, kjer Dravinja priteče iz strmega vzpetega sveta v
naplavno ravnico. Strmec se tukaj s 40 o/oo zmanjša za 56 odstotkov na 17,7 o/oo. V celotnem
srednjem toku se zmanjša kot omenjeno na 7,4 o/oo , v spodnjem pa na 1,2 o/oo. Relativni
strmec celotnega toka Dravinje znaša 18,2 o/oo, absolutni strmec (višinska razlika) pa 1113 m.
Na obravnavanem odseku Dravinje med Lušečko vasjo in Stogovci znaša relativni strmec
1,5o/oo.

4.3.2. Analiza podatkov vodomernih postaj na Dravinji
Na reki Dravinji so štiri delujoče vodomerne postaje, vse opremljene z limnografi (Kolbezen,
1998), ki omogočajo kontinuirano celodnevno spremljanje nihanja vodnega stanja. Najvišje
ležeča vodomerna postaja je v Zrečah, oziroma na koncu zgornjega toka Dravinje (nadmorska
višina ničelne točke vodomera oziroma kota ''0'' je 305,7 m, površina vodozbirnega zaledja F
= 41,4 km2). Postaji v Ločah (276,5 m, F = 175,1 km2) in Makolah (244,0 m, F = 301,5
km2) se nahajata v srednjem toku, vodomerna postaja Videm (210,0 m, F=764 km2) pa v
spodnjem toku za vsemi pritoki in tako zajema celotno vodno stanje porečja.
Na podatke o pretokih so vezane različne hidrogeografske značilnosti porečja: specifični
odtok, odtočni količnik, rečni (pretočni) režim, hudourniški značaj in posredno tudi vodna
bilanca porečja. Zato bodo najprej predstavljeni karakteristični pretoki Dravinje na vseh 4
omenjenih vodomernih postajah. Pretoki obsegajo obdobje 1973–2000, ker so se takrat začele
meritve oziroma imamo od takrat najdaljši nepretrgan niz podatkov (28 let). Ta je enako dolg
in s tem reprezentativen (usklajen) za primerjane vodomerne postaje. Izjema je VP Loče, kjer
je sklenjen niz pretočnih podatkov šele od leta 1991 naprej (zajeti podatki torej 1991–2000).
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Tabela 6: Karakteristični pretoki Dravinje (1973-2000) (m3/s).
nQnk

sQnp

sQs

sQvp

vQvk

VP Zreče

0,09

0,25

0,88

/

31,8

VP Loče1991-2000

0,29

1,45

2,99

9,88

71,7

VP Makole

0,45

2,28

4,76

17,85

118,0

VP Videm

0,35

4,64

10,96

41,83

291,0

Vir: MOP ARSO, 2005; Juvan, 2001

nQnk…najnižji pretok v obdobju
sQnp…srednji nizek pretok v obdobju
sQs…..srednji pretok v obdobju
sQvp…srednji visok pretok v obdobju
sQvk…najvišji pretok v obdobju
Slika 17: Karakteristični pretoki Dravinje (1973–2000).
(m 3/s)
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Vir: MOP ARSO, 2005; Juvan, 2001
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Predstavljeni podatki o pretokih so dejanski izmerjeni za najdaljše dosegljivo neprekinjeno
obdobje meritev. Podatki o pretokih, na podlagi katerih sta izračunana specifični odtok in
odtočni količnik, pa obsegajo tridesetletno obdobje od 1961–1990 (interpolacija podatkov,
ko ni bilo meritev in korelacija s sosednjimi postajami, Kolbezen, 1998, 53). Podatki o
karakterističnih pretokih naj torej služijo za nazornejšo predstavo o razlikah rečnega pretoka
na posameznih odsekih.
Specifični odtok porečja Dravinje do VP Zreče (zgornji tok) za obdobje 1961–1990 znaša
22,2 l/s/km2, do VP Loče se zniža na 17,7 l/s/km2 (srednji tok), pri VP Videm pa znaša 15,6
l/s/km2 (Kolbezen, 1998, 83). Povprečni specifični odtok v Podravju je 18,1 l/s/km2 ,
slovensko povprečje pa znaša 29 l/s/km2 (Plut, 2000, 54). Specifični odtok porečja Dravinje je
največji v zgornjem toku in se zmanjšuje s tokom navzdol, kar je obratno od pretoka
(Kolbezen, 1998, 29).
Odtočni količnik (1961–1990) se od Zreč (52,7 %) zmanjšuje proti Ločam (43,8 %) in
Vidmu (41 %) (Kolbezen, 1998, 85). Glede na slovensko povprečje je v celoti podpovprečen
(58 %), glede na povprečje Podravja (47 %) pa je tudi bolj pod povprečjem (Plut, 2000, 54).
Rečni (pretočni) režim je odvisen od različnih pokrajinotvornih dejavnikov (sestavin
porečja): podnebnih razmer, kamninske sestave, prsti, reliefa, vegetacija, človeka. V zmerno
toplem pasu je vpliv podnebja večji od ostalih dejavnikov. V Sloveniji na kolebanje rečnega
pretoka poleg dežja in snežnice pomembno vplivata tudi izhlapevanje in podtalnica (Plut,
2000, 70, 76).
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Slika 18: Hidrogram Dravinje (VP Makole, 1973–2000).
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Vir: MOP ARSO, 2005

Hidrogram je prikazan z modulnim koeficientom pretoka (namesto s srednjimi mesečnimi
pretoki), ki kaže razmerje med srednjim mesečnim in srednjim letnim pretokom (koeficient 1
pomeni, da je mesečni pretok identičen z letnim, je povprečen). Tako se poleg razporeditve
pretokov po mesecih vidi tudi v katerih mesecih so pretočne vrednosti nad ali podpovprečne.
Za prikaz rečnega režima so bili izbrani podatki VP Makole, ker prikazujejo dolgoletni
neprekinjen niz (28 let) in stanje v srednjem toku Dravinje, ki je osrednje območje raziskave.
Iz hidrograma za VP Makole je razvidno, da ima Dravinja dva pretočna viška. Primarni je v
jesenskih mesecih; začne se v oktobru, doseže letni višek v novembru ter se podaljša še v
december (to ustreza sekundarnemu jesenskemu padavinskemu višku in takratni zmanjšani
evapotranspiraciji). Sekundarni pretočni višek je spomladi zaradi taljenja snega na Pohorju
(marec) in okrepljenih spomladanskih padavin (april).
Nižka sta prav tako dva. Primarni je v avgustu (močno izhlapevanje navkljub višku
(konvekcijskih) padavin. Sekundarni se pojavi pozimi zaradi primarnega padavinskega nižka
kombiniranega s snežno retinenco.
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Rečni (pretočni) režim Dravinje v Makolah je glede na razporeditev srednjih mesečnih
pretokov

kombiniran

dežno–snežni

režim11.

Glede

na

geografsko

lego

območja

(kontinentalna Slovenija) in glede na subkontinentalni padavinski režim ima razporeditev
pretokov bolj submediteranske značilnosti z daljšim obdobjem višjih jesenskih pretokov.
Dejansko pa sta oba mesečna viška v aprilu in novembru skoraj izenačena, poletni nižek pa je
poudarjen le v avgustu.
Slika 19: Hidrogram Dravinje (VP Videm, 1973–2000).
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Vir: MOP ARSO, 2005

Podatki o pretokih Dravinje na VP Videm so najprimernejši za prikaz rečnega režima
Dravinje, saj se VP postaja nahaja v končnem spodnjem delu toka, za vsemi pritoki in tako
najbolj reprezentativno odraža pretočni režim celotnega porečja. Iz hidrograma je razvidno,
da se ne razlikuje bistveno od hidrograma za VP Makole. Tudi tukaj je značilen dežno-snežni
režim, vendar s še bolj izenačenima viškoma in izrazitejšim poletnim primarnim nižkom.
Dravinja je hudourniški vodotok12. To so (gorski) vodotoki z razmeroma velikim strmcem
(>1%), z veliko erozijsko močjo in aktivnostjo tako v povirnem delu kot v strugi. Značilno je
zelo hitro naraščanje in upadanje vodnega pretoka ter velike razlike med maksimalnimi in
minimalnimi pretoki (od 200-1500 krat) (Natek, 2001). Reka Dravinja izkazuje s svojimi
11

Dežno-snežni režim: primarni pretočni višek običajno nastopi aprila, sekundarni se mu približa in je vedno v
novembru, ki mu sledi december. Primarni nižek nastopi poleti avgusta, sekundarni nižek je pozimi (Kolbezen,
1998, 27).
12
Hudournik je občasen gorski vodotok z velikim strmcem, ki ima z vodo napolnjeno strugo le med deževjem
ali taljenjem snega. Med hudimi nalivi količina vode močno naraste, povečata se vodna energija in erozijsko
delovanje (Geografija, 2001, 157).
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pretočnimi značilnostmi izrazit hudourniški značaj (tabela karakteristični pretoki Dravinje).
Velika nihanja med nizkimi, srednjimi ter visokimi vodami so sicer značilna za večino
slovenskih vodotokov, na Dravinji pa so ta razmerja ekstremna. Za VP Videm (1961-1990) je
razmerje 1:19:462, kar pomeni, da je najvišji pretok 462 krat večji od najnižjega (Kolbezen,
1998, 26).

4.4. Pedogeografske značilnosti poplavnega območja
Prsti so pokrajinska sestavina, katerih nastanek in značilnosti so v dolini Dravinje močno
odvisni od vode. S hudourniškimi poplavnimi vodami so povezani tako današnji kot nekdanji
geomorfni procesi, ki so izoblikovali že opisano dolinsko dno ter podali reliefne (morfološke)
in sedimentološke osnove (kamninsko gradivo) za razvoj prsti. Poplavne vode Dravinje in
njenih pritokov, ki danes dosegajo večino tipov prsti v dolini, nanje najbolj neposredno
delujejo z erozijo in naplavljanjem, podtalna voda13 pa vpliva na stopnjo oglejenosti prsti. Vse
to se kaže pri izoblikovanih tipih prsti, ki so po nastanku večinoma hidromorfne, v manjši
meri so na pleistocenskih terasah slabo razvite avtomorfne prsti.
Reliefne (morfološke) in sedimentološke razlike med prvo teraso in najnižjim holocenskim
dnom ter razgibanost samega dolinskega dna vplivajo na odnos do talne vode in s tem na
značilnosti prsti. Prvo teraso, ki jo še dosegajo poplavne vode, v celoti sestavlja prod, preko
katerega so na številnih mestih odložene bolj ali manj debele plasti ilovnatih in peščenih
sedimentov. Ta würmska terasa je svojo današnjo obliko dobila z erozijo na začetku holocena.
Prav zaradi starosti je razmeroma globoko preperela. Plast prepereline je debela od 0,5 m, na
nekaterih delih je skoraj povsem odnešena s poplavnimi vodami, ponekod pa je prekrita z
najmlajšimi naplavljenimi peščenimi in ilovnatimi sedimenti (Šifrer, 1977, 77).
Prsti v najnižjem dnu doline so najbolj pod vplivom poplavne vode in z njo povezanega
nasipavanja, ki je tudi tukaj podobno kot na višji terasi nad preperelino odložilo 3–5 cm
debelo plast svetlosivega peska (Šifrer, 1977, 78). Tudi tu so prsti močno odvisne od
13

Talna voda kot pedogenetski dejavnik pogojuje procese oglejevanja in prenaša različne snovi. Poplavna voda
pa poleg erozije prsti in naplavljanja ob daljšem zadrževanju povzroča proces psevdooglejevanja (Lovrenčak,
1994, 55, 72).
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kamninske in granulacijske sestave pretežno peščene nasutine ter od drobne razgibanosti
površja, ki vplivajo na kemične lastnosti prsti, poroznost in odnos do talne vode. Pomemben
podatek za različne tipe prsti in njih lastnosti je sestava peska, ki ga nasipavajo Dravinja in
pritoki. Do Slovenskih Konjic prevladuje pesek iz metamorfnih in magmatskih kamnin
Pohorja, nižje pa se povečuje delež apnenca, ki so ga nanesli potoki iz Konjiško-bočkega
hribovja in Haloz (Šifrer, 1977, 78).
Šifrer opozarja na zapleteno genezo prsti. Zanje pravi, da so videti genetsko mlade in da ne
nastajajo na fosilnih tleh (prsteh), temveč na območju še ves čas trajajočega nasipavanja ter
ob trajni poraščenosti tal (1977, s.78).
Na podlagi Okvirnih vodnogospodarskih osnov porečja Dravinje iz leta 1961 Šifrer navaja dva
tipa prsti: rjave prsti (evtrične, distrične) ter oglejene prsti z različno globoko segajočim
vplivom talne vode (slabo oglejene: 70-150 cm pod površjem, oglejene: 40-70 cm, močno
oglejene prsti: 0–40 cm) (Šifrer, 1977, 78).
Ana Vovk je na podlagi osnovne pedološke karte (list Ptuj) v merilu 1:50.000 prav tako navedla
dva hidromorfna tipa: obrečne in oglejene prsti. Kot skupne značilnosti navaja počasen razvoj
zaradi nasipavanja in vpliva vode, plitvost in slabo alkalnost (6,5 do 7; Vovk, 1996b, 180).
Natančno določitev tipov prsti so naredili na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete v
okviru študije Celovit razvoj podeželja–Dravinjska dolina (Rupreht in sod., 1992). Območje
pedološkega določevanja zajema le del doline, ki pripada občini Slovenska Bistrica, in se ne
omejuje zgolj na dejansko dolinsko dno. Glede na zelo podobne pokrajinske razmere, ki
pogojujejo pedogenetske dejavnike in procese, menim, da lahko pedološko sliko dna
Dravinjske doline v občini Slovenska Bistrica razširimo tudi na višje in nižje ležeče dolinsko
(ravninsko) dno ob Dravinji. Avtorji opozarjajo na izreden preplet tipov in podtipov prsti ter
na njihovo hitro spreminjanje na kratke razdalje. Določili so dva hidromorfna tipa, kot sta jih
prikazala tudi Šifrer in Vovkova: obrečne in oglejene prsti. Dodatno so določili še en
avtomorfen tip: aluvialno-koluvialno rjavo prst, skupaj torej tri tipe. Največje površine14
zavzemajo oglejene prsti, kar 53,4 %, obrečne prsti zavzemajo 44,6 % površin v dolini
14

deleži so izračunani na podlagi podatkov o površinah v občini Slovenska Bistrica (Rupreht et al, 1992, tabela
6 v prilogi). Kot celota (100%) so vzete površine prsti v dolinskem dnu (Be, Jge, Ge, Gam).
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Dravinje, aluvialno-koluvialna prst pa le 2 %. Oba hidromorfna tipa sta razdeljena na dva
oziroma tri podtipe.
Obrečne prsti se delijo na obrečno evtrično15 globoko oglejeno ter na obrečno evtrično zmerno do
globoko oglejeno prst. Obrečne prsti so mlade, slabo razvite na recentnih rečnih naplavinah.
Matično podlago globoko oglejenega podtipa, ki se razprostira v neposredni bližini vodotoka,
predstavljajo pretežno karbonatne ilovnate in peščeno ilovnate usedline reke Dravinje. Profil
prsti označujejo kot A-C oziroma A-G; v njem se izmenjujejo meljasto-ilovnati, ilovnati in
peščeno-ilovnati horizonti. Zastajanje talne vode je na globinah 90 in več cm kar nakazuje na
relativno dobro prepustnost (peščenih) tal. Pojavljajo se občasne poplave, v mikrodepresijah
ter mrtvih rokavih pa voda zastaja dlje časa (Rupreht in sod., 1992, 25).
Zmerno do globoko oglejen podtip obrečnih prsti se pojavlja bolj stran od struge Dravinje. Od
prej opisanega podtipa se razlikujejo le po stopnji oglejevanja in večji zamočvirjenosti. Tukaj
se talna voda občasno zadržuje na globini 50-70 cm. Za to prst je značilno, da se v skladu z
oddaljevanjem od struge povečuje delež meljaste in glinaste frakcije (težja tekstura), kot ta že
opisana značilnost velja za selektivno sedimentacijo poplavne vode Dravinje in pritokov
(Rupreht in sod., 1992, 27).
Drugi tip hidromorfnih prsti so oglejene prsti (A-Go-Gr) s tremi podtipi. Prvi podtip je
zmerno močan evtričen hipoglej, za katerega je značilen izrazit vpliv talne vode. Zamočvirjena
prst z oglejenim horizontom (zgornja meja zastajanja vode na 50-70 cm) se pojavlja na robu
doline, kjer gričevnat svet postopno prehaja v ravnino. Geološko podlago te prsti tvorijo
teksturno težji holocenski nanosi pritokov Dravinje, delno pa tudi koluvialni nanosi z
okoliškega gričevja (meljasto-ilovnata in glinasto-ilovnata sestava). Za profil je značilno, da
se z globino manjša delež teksturno težjih glinenih delcev in se povečuje delež peščenih
(Rupreht in sod., 1992, 28).
Drugi hidromorfni podtip predstavlja srednje močan evtričen hipoglej. Pojavlja se v manjših
plitvih depresijah, v katerih sta horizontalna in vertikalna cirkulacija vode otežena. Od prej
15

Evtrične prsti imajo svoje 'nasprotje' v distričnih različicah, katerih matično osnovo tvori bolj kislo silikatno
gradivo. Te prsti ležijo višje v dolini, nekako do Slovenskih Konjic, kjer se začne povečevati delež karbonatov
(Šifrer, 1977, 78).
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opisanega hipogleja se razlikuje po plitvejšem zastajanju talne vode (30–40 cm) in bolj
izraženem redukcijskem horizontu (Gr) že na globini 60 cm (Rupreht in sod., 1992, 30).
Tretji podtip je amfiglej. Obsega najmanjše površine izmed navedenih, le 1,3 % dolinskega
dna. Pojavlja se v depresijskih območjih, ki so podvržena vplivu talne in poplavne vode.
Zaradi zastajanja površinske vode (epiglejen značaj) se oglejevanje (g horizont) pojavlja že v
humusnem horizontu in tik pod njim. Na globini 70 cm se pojavi redukcijski horizont (Gr)
zaradi stalno prisotne talne vode (hipoglejen značaj). Med obema je značilen marmoriran
horizont. Za ta podtip je v nasprotju s hipoglejem značilno povečevanje deleža glinenih
delcev z globino in spreminjanje teksture od meljasto ilovnate do meljasto glinene (Rupreht
in sod., 1992, 31).
V omenjenem študiji so določili tudi en avtomorfni tip prsti. Gre za evtrično rjavo prst (A-BC) na würmski terasi. Gre za nekoliko dvignjene, blago nagnjene površine, kjer visoka talna
ali poplavna voda nimata več odločilnega vpliva na pedogenetske procese. Prst je globoka z
meljasto ilovnato teksturo (Rupreht in sod., 1992, 22).
V okviru študije so tudi izvedli kontrolno vzorčenje onesnaženosti prsti s težkimi kovinami
(Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn). Na vseh vzorčnih mestih je maksimalne dovoljen koncentracije
presegal le krom (onesnaženost do globine 20 cm), vsebnost ostalih kovin je bila v okviru
normalnih vrednosti v prsti. Vzroke je treba iskati v višje ležeči usnjarski in kovaški industriji:
Konus, Unior, Impol (Rupreht in sod., 1992, 35).

4.5. Vegetacijske značilnosti poplavnega območja
Naravna vegetacija v poplavni pokrajini je v največji meri odvisna od značilnosti zastajanja
poplavne vode in posledično specifičnih talnih razmer. Močno odvisna je tudi od človekovih
posegov v to pokrajino oziroma antropogene rabe prostora. Različna vegetacija tudi vpliva na
značilnosti poplav (zastajanje vode, hitrost odtoka, sedimentacijo). Vegetacija kot eden
izmed dejavnikov (kratkotrajnega) zadrževanja dela padavin je poleg prsti, korit vodotokov in
poplavnih površin del mehanizma naravnega zadrževanja (Starec, 2002, s.516). To
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zadrževanje dela padavin in poplavne vode ima pozitivno funkcijo v smislu zmanjševanja
obsega dolvodnih poplav in zaščite bregov pred erozijo. Izhlapevanje vode v ozračje preko
evapotranspiracije zmanjšuje odtok po strugi. Po drugi strani pa ima vegetacija tudi negativni
vpliv na pretočne značilnosti strug vodotokov, saj z zaraščanjem bregov zmanjšuje volumen
struge ter povzroča prelivanje vode izven nje v poplavno ravnico.
Mitja Starec preko analize katastrofalnih poplav v Sloveniji kot enega najpogostejših vzrokov
nastanka visokih vod navaja vegetacijo, ki ob najpogostejšem pojavljanju poplav v
poznojesenskih mesecih ne zadržuje padavin (2002, 514). S tem se je težko strinjati, saj so
največje jesenske poplave (primer: november 1990, okrtober in november 1998) posledica
močnih padavin.
Dolinsko dno ob Dravinji se od okolice razlikuje po manjši poraščenosti z drevjem oziroma
negozdne vegetacije, kar se ujema s splošno pokrajinsko sliko Slovenije, kjer so agrarno
izkoriščena in poseljena dna dolin in kotlin večinoma izkrčena. Šifrer ugotavlja, »da so na
poplavnem svetu docela prevladali travniki šele z izredno intenzivnim posegom človeka v to
pokrajino« (Šifrer, 1977, 80). Edino ohranjeno drevje je ob strugi (značilni topol, hrast, jelša,
vrba) (slika 20). Ostale površine pokriva travna vegetacija. Ti dejstvi napeljujeta k
razmišljanju, da je današnja vegetacija posledica specifičnih talnih razmer v poplavnem svetu,
ki onemogoča razvoj gozda. Šifrer je to zanikal, saj so bili poplavni gozdovi nekoč precej
razširjeni. Vsekakor so specifične drevesne vrste posledica bolj vlažnega okolja, prav tako
različna travna vegetacija. Ta razporeditev vegetacije v poplavni dolini pa vpliva tudi na že
omenjeno selektivno sedimentacijo iz poplavne vode.
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Slika 20: Drevesa ob Dravinji pod mlinom v Slapah.

Travne površine vzdolž Dravinje in njenih pritokov se razlikujejo glede na sestavo prsti in
gladine talne vode. Na peščeni karbonatni naplavini, ki prevladuje nižje od Slovenskih
Konjic so najboljše travne površine s francosko pahovko, mačjim repom, zlatim ovsencem in
deteljo. Na silikatni naplavini zaradi slabših lastnosti distričnih prsti raste trava slabše
kakovosti.
Še slabše sestave so travniki na oglejenih prsteh, kjer prevladujejo ločki, bički, trstičje ter
močvirske zeli (močvirska zlatica, suhopernik, močvirska preslica, jesenski podlesek).
Na nekoliko manj zamočvirjenih območjih prevladuje travinje zelo slabe krmne vrednosti
(medena trava, dišeča boljka, plazeča in močvirska zlatica).
Na bolj dvignjenih delih poplavnega sveta uspeva za spoznanje boljša trava (pasja trava,
latovke, hmeljna lucerna) (Šifrer, 1977, 84).
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4.6. Družbenogeografska zasnovanost poplav
Pri proučevanju današnjih poplav ter razvoja poplavnih področij je potrebno upoštevati tudi
človeške posege v pokrajino saj so se z njimi močno spremenile vodne razmere in geomorfni
procesi (Šifrer, 1977, 54).
Antropogeni vplivi, ki najbolj učinkujejo na visoke vode in razvoj poplav, so (Starec, 2002,
512):
urbanizacija in prometna infrastruktura
melioracije
krčenje gozdov
regulacije

(utesnjevanje)

vodotokov

in

nepravilno

upravljanje

umetnih

zadrževalnikov
Starec meni, da so antropogeni vplivi največji pri manjših in srednjih poplavah, v smeri
večjih (ekstremnih) poplav pa se ta vpliv zmanjšuje (vendar tega ni dovolj argumentirano
predstavil).
4.6.1. Vpliv antropogenih posegov v rastje na pojavljanje poplav
Največji negativni poseg človeka v rastje poplavne pokrajine oziroma porečja predstavlja
krčenje gozdov. Ti so pomemben regulator vodnega odtoka (retenzijska funkcija), saj tudi ob
velikih nalivih močno zmanjšujejo hitrost in količino vodnega odtoka ter ustrezno poplave.
Do močnejšega odtoka vode iz gozdov prihaja le v izjemnih primerih, ko se ob močnejšem
deževju tali sneg, ki se je obdržal samo še v gozdovih. Raziskave v 20' letih 20. stoletja (Švica,
Japonska, ZDA, Sovjetska zveza) so pokazale, da se povprečni odtok iz neporaščenih površin
v primerjavi z gozdom poveča za 10–15 %, ob taljenju snega celo do 22 % (Šifrer, 1977, 5556).
O odtoku in odnašanju prepereline z različno poraščenih površin je pisal tudi A. Goudie
(1995, 137). Razlike v letni količini odnešene prepereline ob različnih rabah tal na peščenih
tleh v vzhodnem Midlandsu (Velika Britanija) so prikazane v spodnji tabeli.
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Tabela 7: Letna količina odnešene prepereline v vzhodnem Midlandsu (v t/km2).
raba tal

udarci kapljic

ploskovni odtok

linijski odtok

skupaj

GOLA TLA: vrh pobočja

32

667

10

710

sreda pobočja

82

1648

39

1769

dno pobočja

62

1434

6

1502

vrh pobočja

9

9

0

18

sreda pobočja

9

57

0

68

dno pobočja

12

5

0

17

vrh pobočja

0

0

0

0

sreda pobočja

0

1,2

0

1,2

dno pobočja

0

0,80

0

0,8

TRAVA:

GOZD:

Vir: Goudie, 1995, 137

Ta dognanja so pokazala, da ima rastje še večji vpliv na površinski odtok. Tako različna
izraba oziroma poraščenost tal vpliva na hitrost vodnega odtoka, ki je zelo pomemben za
razvoj poplav. Rastje pa tudi paralizira vlogo različno strmih pobočij. Poraščenost tal je celo
odločilnejša za količino površinskega vodnega odtoka kot pa naklon pobočij. Rastje posebno
močno vpliva na odtok ob močnih kratkotrajnih nalivih, pri daljšem deževju pa se njegov
vpliv zmanjša na račun strukture in propustnosti tal, debeline klastičnih sedimentov ter
značilnosti vodonosnikov (Šifrer, 1977, 57).
Konkretne razmere v porečju Dravinje po Šifrerjevih navedbah kažejo na spremembe zaradi
krčenja gozdov nekdaj gozdnih površin (redkejše na najvišjih območjih Pohorja in v
poplavnem svetu). Največ gozda je ostalo na Pohorju nad 1000 m n.m., kjer so pogoji za rast
kulturnih rastlin že manj ugodni, na Konjiški gori, Boču, južnem hribovitem delu Haloz, na
območju Donačke gore in Maclja. Sklenjen pas gozda se vleče tudi čez osredje Dravinjskih
goric od Tepanj proti Savinskemu (Šifrer, 1977, 59).
Do najintenzivnejšega krčenja gozdnih površin je prišlo po dnu dolin v celotnem porečju,
tako ob pritokih s Pohorja kot v ožjih dolinah Konjiško-bočkega hribovja in Haloz.
Najvidnejša sta dva pasova (zahod-vzhod): Dravsko polje–Zgornja Polskava–Slovenska
Bistrica–dolina Ložnice–Oplotnica ter območje južnega dela Dravinjskih goric z dolino
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Dravinje (Šifrer, 1977, 59). Poudariti je še treba, da obstoječe gozdne površine nikakor niso
čisto sklenjene, saj v novejšem času poteka fragmentacija gozda o čemer piše v diplomskem
delu S. Borko (2004).
Zaradi krčenja gozdov v porečju Dravinje se je močno povečal hudourniški značaj rek,
povečala sta se odtok in erozija prsti, vse skupaj pa je povečalo intenzivnost poplav (Šifrer,
1977, s. 59).
4.6.2. Vpliv naselij in prometne infrastrukture na pojavljanje poplav
Na vodni odtok, denudacijo in poplave močno vplivajo tudi naselja z najrazličnejšimi
zgradbami, velikimi dvorišči in asfaltiranimi cestišči, ki povečujejo površinski odtok
padavinske vode. V Podravinju so se hitro razvijala večja naselja v bolj ravninskih predelih
porečja. V zadnjem času se še posebej intenzivno razvijajo in širijo turistične Zreče, največji
naselji Slovenska Bistrica in Slovenske Konjice z številnimi večjimi nakupovalnimi centri s
pripadajočimi asfaltiranimi parkirnimi površinami ter nenazadnje tudi Pragersko z novo
široko obvoznico in Zgornja Polskava z novimi asfaltiranimi površinami kot posledica
intenzivnejše novodobne suburbanizacije Maribora.
Na odtok je pomembno vplival tudi razvoj cestnega omrežja po 2. svetovni vojni, ki je gosto
prepredlo pokrajino. Poleg večjih posegov (avtocesta Maribor–Celje, ki prečka vse
pomembne pritoke, vključno z Dravinjo, ter regionalno pomembna cestna povezava
Maribor–Zagreb po dolini Rogatnice) so pomembne tudi številne gozdne ceste in dovozi k
samotnim kmetijam (Šifrer, 1977, 61).
Asfaltirane ceste povečujejo površinski odtok, hkrati pa z nasipi in mostovi zajezujejo
poplavno vodo (tudi železniški nasipi). Šifrer to zajezevanje vidi izrazito negativno,
zajezevanje Dravinje z jezi mlinov in žag v preteklosti pa nasprotno vidi kot pozitivni učinek z
vidika zmanjševanja hudourniškega značaja Dravinje (Šifrer, 1977, 60, 64). Zajezevanje ima
vsekakor tudi danes pozitivni učinek. Poplavni svet v Podravinju prečka 92 cest, od tega kar
30 cest prečka reko Dravinjo, prepusti pod njimi pa so poplavno vodo povečini preozki
(Šifrer, 1977, 60). Vplivi mostov imajo le lokalni vpliv (Juvan, 2001, 21).
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Slika 21: Poplavljena prečna cesta Zgornje Poljčane – Spodnje Poljčane (17.10.2004)

4.6.3. Vloga vodnih obratov na pojavljanje poplav
Številni vodni obrati (mlini, žage) ob Dravinji in njenih pritokih so imeli v preteklosti močan
vpliv na naravne hidrogeografske razmere. Mlinarstvo in žagarstvo sta stari dejavnosti, ki sta
dosegli višek razvoja med obema svetovnima vojnama, ko je bilo v porečju preko 300 vodnih
obratov. Vplivno najpomembnejši so bili jezovi, kjer se je voda zaustavljala in dvignila. Zaradi
povečanega nasipavanja v umetnih jezovih so rečna korita na teh mestih postala plitvejša,
kar pa je pomenilo, da je voda hitreje prestopala bregove. Jezovi so bili eden pomembnejših
vzrokov pogostejših lokalnih poplav. Pozitiven učinek jezov se je kazal v močnem zaviranju
hitrega odtoka v nižje dele porečja, zmanjšal se je hudourniški značaj vodotokov. Ob
pogostejšem poplavljanju ni bilo večjih geomorfoloških učinkov. Z vsemi temi učinki jezov so
bili deloma celo paralizirani negativni učinki močnega krčenja gozdov (Šifrer, 1977, 64).
Po drugi svetovni vojni je prišlo do propada manjših žag in mlinov (slika 22), večji so se
skoncentrirali na samo nekaj obratov. Do sredine 70' let se je ohranilo le 22 obratov (Šifrer,
1977, 67), leta 2005 v nižjih delih Dravinjske doline delujeta le mlin in žaga v Slapah (slika
23). Zaradi odstranitve številnih vodnih objektov, ki so blažili hiter odtok, se je povečal
hudourniški značaj, obnovila se je globinska erozija v strugah, povečala se je bočna erozija, ki
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je najbolj prizadela obvodno rastje in meandre. Povečalo pa se je tudi nasipavanje in debelina
delcev (Šifrer, 1977, 68).
Slika 22: Opuščena žaga v Jurovcih.

Slika 23: Zajezitev Dravinje za mlin in žago v Slapah.
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4.6.4. Pregled dosedanjih regulacij in njihovih vplivov
V osemdesetih letih se je pričelo s sistematičnim urejanjem Dravinje od izliva po toku
navzgor. Danes so regulacije dosegle Stogovce. Dimenzioniranje regulirane struge je potekalo
glede na varovanje pred petletnimi visokimi vodami in bi naj zagotavljalo ustrezno varnost
pred erozijo ter ugodne odtočne razmere. Poleg sistematičnega urejanja so bile na najbolj
ogroženih območjih izvedene tudi lokalne ureditve pri naseljih Strug, Makole, Studenice, Sp.
Laze, Zbelovo, Loče, Draža vas in Slovenske Konjice (Dravinja…, 2001).
V obravnavanem območju med Lušečko vasjo in Stogovci ni bilo sistematičnega urejanja,
temveč le lokalne ureditve pri naseljih Strug, Makole in Studenice (Dravinja…, 2001).
Pomembna so tudi regulacijska dela na pritokih v obravnavanem območju. Reguliran je
potok Ličenca ter Bela nad Zg. Poljčanami (Šifrer, 1977).
Vodnogospodarski inštitut je med leti 1994 do 2001 izdelal hidromorfološko kategorizacijo
pomembnejših slovenskih vodotokov in jih razvrstil v štiri razrede in tri vmesne razrede glede
na (cv: Dobravc, 2003):
1. ohranjenost oziroma oddaljenost struge (dna, brežin in obrežnih zemljišč), torej
morfologije vodotoka, od naravnega stanja
2. glede na antropogene posege v preteklosti
Tabela 8: Hidromorfološka kategorizacija vodotokov.
Razred

Značilnost
1.

naravni vodotoki

1.–2.

delno naravni vodotoki

2.

sonaravno urejeni

2.– 3.
3.

vidne ureditve
tehnično urejeni vodotoki

3.–4.
4.

delno togo urejeni
togo urejeni vodotoki

Vir: Naravovarstveni atlas, 2005

Hidromorfološka kategorizacija porečja Dravinje je prikazana na sliki 24. Vidimo lahko, da je
Dravinja na obravnavanem območju po tej kategorizaciji sonaravno urejen vodotok, pri
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Makolah in Strugu pa tehnično urejen vodotok. Vidne so tudi ureditve pri Studenicah. Glede
na dosegljive podatke pa urejanja, razen že omenjenih treh lokalnih, ni bilo.
Šifrer piše o vplivih regulacij na naravne razmere (1977, 72). Močno bi se naj povečal
hudourniški značaj Dravinje, povečana pa sta tudi obseg poplavljanja ter pogostost poplav. Z
umetnim povečanjem hudourniškega značaja se je intenzivirala bočna erozija (spodjedanje
bregov), predvsem na območjih vijuganja Dravinje (Studenice, Krasna, Bolečka vas).
Slika 24: Hidromorfološka kategorizacija vodotokov.

Vir: Naravovarstveni atlas, 2005

4.7. Poglavitne značilnosti poplav
Poplave so najpomembnejši dejavnik poplavne pokrajine, saj so prav od njihove pogostnosti,
hitrosti odtekanja poplavne vode ter trajanja močno odvisne sestava prsti, rastja in sama
izraba poplavnega sveta. Vse to je še posebej poučno v pretežno kmetijskem območju, kjer je
izraba tal rezultat dobro premišljenega prilagajanja človeka okolju, v nasprotju s hitrimi
tehničnimi posegi, ki pogosto vse premalo upoštevajo naravne pogoje (Šifrer, 1977, 36).
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Pri glavnih značilnostih poplav je potrebno prikazati njihovo pogostnost, sezonsko
razporeditev, trajanje in dinamiko. Pomembna značilnost poplav je tudi njihova
razprostranjenost oziroma obseg ter višina razlite vode.
4.7.1. Pogostnost in sezonska razporeditev poplav
Za poplave ob Dravinji je značilno, da nastopajo razmeroma pogosto. Zaradi svojskih
kamninskih in reliefnih razmer v porečju padavinske vode hitro odtekajo v dolino, ob hitrem
zmanjšanju strmca Dravinja poplavlja iz plitve struge ter odlaga naplavino. Ob povečanem
pretoku voda prestopi bregove in se razliva po najnižjem dolinskem dnu, ob ekstremnih
poplavah pa tudi po najnižjih delih würmske terase (Šifrer, 1977, 36).
Šifrer navaja, da se večje poplave v povprečju pojavijo večkrat letno, tudi do osem krat, enak
podatek navaja Murko (2005). Šifrer omenja razliko med zabeleženimi poplavami (razvidno iz
hidroloških podatkov) in pričevanji domačinov, ki poročajo o še številčnejših poplavah.
Njihova pričevanja nakazujejo tudi obsežne poplave v letih, ko še ni bilo hidroloških merjenj
(1926, 1928).
Za sezonsko razporeditev poplav je značilno nastopanje v vseh letnih časih. Razporeditev
ilustrira spodnji grafikon.
Slika 25: Razporeditev poplav po mesecih (VP Videm: 1954–1973).
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Vir: Šifrer, 1977, 37
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Razporeditev po posameznih mesecih nakazuje klimatsko zasnovanost poplav. Razporejenost
poplav je med letom dokaj enakomerna z dvema viškoma. Največ poplav se pojavi v aprilu in
novembru, ko so tudi povprečni srednji pretoki Dravinje najvišji (sliki 18, 19). Medtem ko je
primarni pretočni višek Dravinje v aprilu odvisen predvsem od taljenja snega na Pohorju, je
novembrski sekundarni višek povezan z okrepljenimi jesenskimi padavinami (Ilešič, 1948). Za
razvoj poplav v mesecu aprilu so poleg taljenja snega še posebno odločilne nenadne hitre
otoplitve z dežjem, ki še dodatno povečujejo velik in hiter odtok vode v dolino. V takšnih
situacijah pride do poplav tudi v zimskih mesecih od decembra do marca. Poplave v
toplejšem delu leta so povezane z obilnimi padavinami, ki takrat dosežejo svoj maksimum.
Pretoki so takrat zaradi povečanega izhlapevanja zmanjšani, vendar pride ob večjih nalivih do
hitrega porasta vode v strugah in do poplav (Šifrer, 1977, 37). Ob zgodnjepomladnih in
poznojesenskih viških je potrebno upoštevati tudi vpliv vegetacije, ki zaradi začetka oziroma
konca vegetacijske dobe ne zadržuje padavin (vpliv predvsem v odtočno pomembnem
vzpetem in gozdnatem obrobju).
Po podatkih o poplavah za zadnjih 11 let (Murko, 2005) na območju občine Majšperk med
Koritnim in Bolečko vasjo (tabela 9) je število poplav v letu primerljivo s Šifrerjevimi
podatki, razporeditev pa ni tako enakomerna in kaže dva viška (pomlad in jesen). Podatki so
pridobljeni iz evidence o poplavah na Regijskem centru za obveščanje na Ptuju.
Tabela 9: Poplave Dravinje v obini Majšperk (od 1995 do 10.10.2005).
JAN

FEB
1

1995
1996
1997
1998
1999
1
2000
1
2001
2002
2003
2004
2005
Vir: Murko, 2005

MAR
2
1
2
2
3
1
1
1
1

APR
1
2
1
1
1
1

MAJ
2
1

JUN

JUL

AVG

SEP
1
2

OKT
1
2
1
1

NOV
1
1
1

1

1
2

1
1
1

1
2

1
1

1
1
1

DEC

1

SKUPAJ
7
8
5
5
5
8
2
2
1
5
5
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4.7.2. Trajanje poplav
Poplave ob Dravinji povprečno ne trajajo dolgo časa, v srednjem in spodnjem toku ne več kot
en dan. To velja le za poplave nastale zaradi kratkotrajnih ploh in nalivov. Pri obilnejšem
deževju (dva, tri ali več dni)pa se ustrezno podaljšajo tudi poplave. Hiter odtok vode v
srednjem in spodnjem delu ob neznatnem strmcu pogojuje prevlada travnega rastja (travniki
so značilna raba tal). To le neznatno zavira odtok narasle vode. Možen razlog je tudi
vodoprepustna peščena podlaga v dnu doline. Domačini poročajo, da »dolinsko dno deluje
kot sito, saj voda takoj ko upade in se umakne v strugo, izgine tudi s poplavnih ravnic ter iz
plitvih in globljih depresij na njej« (Šifrer, 1977, 41).
Šifrer ugotavlja, da je najnižje dolinsko dno kljub obsežnim in pogostim poplavam razmeroma
suho in da je na njem le malo higrofilnega rastja. To potrjujejo tudi lastna terenska
opazovanja v celotni dolini, ki je predvsem v spodnjem srednjem delu dokaj intenzivno
kmetijsko izrabljena pokrajina z njivskimi površinami vse do struge Dravinje. Suha obdobja
verjetno izkazujejo varljivo varnost njivskih površin pred poplavami, ki pa jih le-te dosežejo in
povzročajo nepotrebno škodo (več o tem bo govora v poglavju o ogroženosti).
Slika 26: Koruzne stave v Bolečki vasi pri Majšperku (24. oktober 2004).
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Slika 27: Poplavljena njiva tik ob strugi Dravinje v Ločah (17. oktober 2004).

Poplave reke Dravinje so izrazito hudourniške, širše gledano predvsem v zgornjem toku in
srednjem toku do sotočja z Oplotnico. Pod sotočjem se poplavne vode nekoliko umirijo,
vendar imajo še vedno precejšnjo hitrost kot kažejo opazovanja in geomorfološki učinki
(Šifrer, 1977, s.41). Na podlagi lastnih opazovanj lahko sklepam, da so obsežne poplave v
spodnjem srednjem toku in spodnjem toku kljub zmanjšani hitrosti in moči v precejšnji meri
povezane s stranskimi pritoki Dravinje (Ličenca, Ložnica), ki zaradi povišane gladine
Dravinje ne morejo neposredno oddajati lastne vode v njeno strugo ter se zato obsežno
razlivajo, nižje od sotočja pa se tudi Dravinja, ki prejme del vode svojih pretokov in je struga
ne more v celoti odvajati.
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Slika 28: Poplavljanje pritoka Ličenca pred Poljčanami (17. oktober 2004).

Slika 29: Potok Ličenca v regulirani strugi (19. februar 2005).

4.7.3. Obseg poplav v dolinskem dnu in višina poplavne vode
Poplave v dolini Dravinje zajemajo večji del dolinskega dna, ki ga sestavljata najmlajša
holocenska ravnica in deli prve (würmske) terase. Poplave moramo v grobem razdeliti na
dvoje: redne ( 'povprečne' ) poplave ter redkejše ekstremne poplave, ki se po obsegu močno
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razlikujejo (Šifrer, 1977, 72). Moja analiza poplavnih območij je pokazala, da med obema
območjema ni tako velike razlike (poglavje 5.3.1).
Vode rednih poplav se razlivajo po najnižjem širokem dolinskem dnu (holocen), ki
predstavlja močno razširjeno strugo poplavnih voda (odtod splošno ime poplavna ravnica).
Ta se dviga le od 0,5–3 m nad višino nizke vode v strugi. Zaradi poplavne vode, ki pogosto
prestopi bregove, tukaj intenzivno potekajo procesi recentnega geomorfnega preoblikovanja.
Med njimi je dominantno nasipavanje plavja (Šifrer, 1977, 74). V sami strugi Dravinje
prevladuje bočna erozija, ki ruši bregove ter razširja in prestavlja strugo po ravnici, kar nam
nakazujejo 'aktivni' meandri (slika 7) in številne mrtvice v spodnjem toku.
Ekstremne, izjemno obsežne poplave, dosežejo tudi močno znižane dele prve terase, ki na
posameznih odsekih doline ,kot razlaga Šifrer, sploh nimajo izrazitega prehoda iz najnižjega
dna (Šifrer, 1974, 114), povprečno pa so nad njim 3-5 m.
Obseg poplavnega sveta je v največji meri odvisen od širine holocenske ravnice (najnižjega
dolinskega dna), delno tudi od širine in stopnje (hitrosti) vzpenjanja würmske terase, kjer se
ta v blagem prehodu približa strugi (na zožitvah doline). O širini poplavnega območja med
Ločami in Stogovci, Šifrer piše, da se po razširitvi pod Slovenskimi Konjicami pri Ločah ob
stiku z odpornejšimi miocenskimi kamninami zoži in nato spet hitro razširi na 250 do 300 m.
Pri Zbelovem sledi močno zožanje (ponovno vpliv litologije), takoj za njim pa razširitev na
250 m, pod Spodnjimi Lažami do Poljčan celo na 350 do 450 m. Tukaj se zaradi würmskega
vršaja potoka Bele izpod Boča poplavišče zoži, v smeri Makol in Štatenberga pa spet razširi na
350 do 500 m. Na sotočju z Ložnico se poplavni svet najbolj razširi in v okolici Majšperka
znaša od 300 do 600 m. V spodnjem delu obravnavanega območja se ponovno zoži pod
Bolečko vasjo (Šifrer, 1977, 22).
Višino poplavne vode je Šifrer opazoval ob obsežni poplavi med 5. in 6.10.1974, za katero na
podlagi izmerjene višine vode na vodomerni postaji Videm pravi, da je bila ena od večjih
poplav in s tem merodajna za določanje višine vode ob poplavah. Za zožano dolino Dravinje
je ugotavljal naslednje višine: pri Ločah, kjer se dolina Dravinje močno zoži med visoko
teraso na levi in železniški nasip na desni, je bila višina poplavne vode nad poplavno ravnico
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vek kot 1 m. Po razširitvi doline pod Ločami se je višina znižala na 1 m. Pri Zbelovem (močno
zožanje) se je zopet zvišala na 2 m. V širšem delu doline med Zbelovim in Makolami je bila
povprečna višina med 0,5–1 m. To višino je presegla pri Makolah ob zožitvi doline in
dvignjeni prečni cesti. Ob njej je bila globina poplavne vode okrog 1,5 m. Podobno globino je
imela tudi proti vasi Koritno in v razširjenem delu doline pred Majšperkom (2,5 m). Vzrok je
v zožitvi doline pod Majšperkom in velikem pritoku Ložnici, ki zaradi regulacij prevaja večino
vode v nižje dele porečja ter v številnih nasutih cestah, ki prečkajo dolino. Pri Bolečki vasi je
znašala globina 0,5-1 m (Šifrer, 1977, 39-40).
Sam sem opazoval obseg poplav v dolini Dravinje med Ločami in Ložnico 17. oktobra, ko so
poplavne vode dosegle obseg visokih vod z dvoletno do petletno povratno dobo. Obseg
poplav sem lahko primerjal z digitalnimi poplavnimi linijami treh povratnih dob (Q2, Q5,
Q100) in tako ugotavljal obseg takratnih poplav. Opazna je bila retenzijska funkcija cestnih
in železniških nasipov ter mostov (izrazito v Zbelovem, Poljčanah, Makolah). Opaziti je bilo
poplavno ogroženo hišo na levem bregu Dravinje v Studenicah, ki jo morajo večkrat izseliti
ter ogrožene obdelovalne površine.

4.8. Pretekle večje poplave v dolini Dravinje
V zadnjih 25 letih je bilo v Dravinjski dolini pet obsežnejših poplav. Avgusta 1980 so bila v
severovzhodni Sloveniji številna neurja zaradi katerih je narasla in poplavljala Dravinja v
srednjem toku (Šifrer, 1981).
Novembra 1990 so nastopile obsežne poplave, ki so zajele celoten nereguliran del Dravinjske
doline. Zaradi močnega deževja konec oktobra in v začetku novembra so se povečali pretoki
Dravinje, ki je prestopila bregove le na nereguliranih delih do Stogovcev, nižje zaradi
regulacij proti visokim vodam s petletno povratno dobo Dravinja ni poplavljala. Poplavljenih
je bilo 792 ha površin, od tega 11,5 ha v naseljih. Za primerjavo: v porečju Dravinje je bilo
poplavljenih 2710 ha, ob Dravi 119 ha, v celi Sloveniji pa 3159,4 ha površin. Škoda je bila
predvsem na kmetijskih površinah in le delno v naseljih (Žiberna, 1992).
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Slika 30: Poplave v porečju Dravinje novembra 1990.

Vir: Žiberna, 1992, 196

Septembra 1995 je ponovno obsežneje poplavljala Dravinja (Vovk Korže, 1996c, 38).
5. oktobra 1998 so nastopile podobne poplave kot leta 1990, poplavljena je bila celotna
dolina. Pretok Dravinje v Ločah je znašal 53,6 m3/s (sQs = 2,9 m3/s) in je bil v obsegu
dvoletnih do petletnih poplavnih vod. V nižjih delih je pretok presegel dvajsetletne povratne
dobe (Polajnar, 1999).
5. novembra 1998 so ponovno nastopile še obsežnejše poplave. Pretok Dravinje v Ločah je
znašal 72 m3/s (Q20-50). Poplavljene so bile hiše v Majšperku, Poljčanah, Slovenski Bistrici
in Slovenskih Konjicah, Poljčane in Studenice niso bile dostopne. Številne ceste so bile
zaprte. Ob tej poplavi je bilo preplavljenih preko 1000 ha površin (Polajnar, 1999).
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5. OCENA POPLAVNE OGROŽENOSTI V DOLINI DRAVINJE MED LUŠEČKO
VASJO IN STOGOVCI
Metodologija izdelave ocene poplavne ogroženosti s pomočjo GIS programskega orodja
ArcView (Spatial analyst, Model builder) temelji na treh delovnih fazah. Prva je izdelava
karte nevarnosti glede na dejavnike, ki vplivajo na pojavljanje poplav na obravnavanem
območju doline Dravinje. Druga, nivojsko identična faza, je izdelava karte ranljivosti. Tretja
faza predvideva združitev obeh kart v karto prekrivanja, ki naj prikaže trenutno stopnjo
ogroženosti območja. Temu sledi analiza in interpretacija kartografskih rezultatov.
5.1. Pojem ogroženosti
Ogroženost je posledica dveh neodvisnih pojmov - nevarnosti ali tveganja kot posledice
naravnih pojavov, ter ranljivosti kot posledice človekovih dejavnosti. Naravni prostor, ki je
podvržen naravnim nevarnostim, sam po sebi ni ogrožen, če ni hkrati tudi ranljiv zaradi
prisotnosti človekove dejavnosti (Brilly in sod., 1999, 7). Pojem ogroženosti torej predstavlja
sintezo nevarnosti in ranljivosti ter tudi sprejemljivosti tveganj. Odvisna je od kulturnih,
moralnih in ekonomskih vrednot v posamezni družbi (Brilly in sod., 1999).
Nevarnost (tveganje)
Pojem nevarnosti (tveganja) zajema predvsem naravne dejavnike (meteorološke, hidrološke,
geološke itd.), ki vplivajo na nastanek poplav z določeno verjetnostjo pojava (Brilly in sod.,
1999). V tuji strokovni literaturi obstajata za nevarnost oziroma tveganje kar dva izraza. Prvi,
»hazard«, pomeni objektivno tveganje oziroma nevarnost. Drugi pojem, »risk«, (slovensko
tveganje, nevarnost), pa pomeni dejansko izpostavljanje tveganju (»hazard«-u) oziroma
nevarnosti. To pomeni, da predstavlja pojem »hazard« potencialno nevarnost človeku
oziroma njegovi blaginji.
Ranljivost je posledica prisotnosti človeka in njegovih dejavnosti v pokrajini. Z njo se
opredeljuje vrednost, višina škode človeškim dejavnostim, pri čemer osebna varnost oziroma
človekovo življenje predstavlja najvišjo vrednost. Ranljivost bi lahko enačili z angleškim
terminom »risk« (tudi vulnerability), saj oba pojma pomenita izpostavljanje človeka in
njegovih dejavnosti neki nevarnosti. Verjetnost, da pride do žrtev ali škode, je odvisna od
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vrste človekove dejavnosti na nevarnem območju ter od značilnosti samega pojava, ki
predstavlja nevarnost (Brilly in sod., 1999). Posledica povečane rabe prostora je večja
ranljivost zaradi naravnih nesreč, saj se je zaradi človekovega poseganja v naravo okrepilo
napredovanje nekaterih naravnih pojavov, hkrati se je povečal tudi škodni potencial v tem
prostoru (Brilly in sod., 1999, 30). Zlasti po drugi svetovni vojni, ko se je veliko ljudi naselilo
na ravninskih poplavnih območjih ali ob strugah hudournih voda v višje ležečih dolinah, je
ranljivost zaradi poplav postajala vse večja. Vse več je bilo tudi industrijskih objektov, vedno
večje pa so bile tudi potrebe po gradnji infrastrukturnih objektov. Vse to je vplivalo, da je
vsaka, pred tem sicer običajna poplava, vse bolj ogrožala poselitveni prostor in povzročala
škodo v stanovanjskih in industrijskih objektih ter v proizvodnji. Drugi, nič manj pomemben
vzrok za večjo škodo ob poplavah, je kmetijska proizvodnja, ki je tudi postajala vse obsežnejša
(doline Pesnice, Ščavnice, Vipave, Ložnice) ravno na poplavno ogroženih območjih. S
povečanjem hektarskega donosa se namreč povečuje škoda zaradi poplavljenosti kmetijskih
pridelkov in s tem povezanimi večjimi stroški zavarovalniških premij ter izplačil škodnih
zahtevkov (Brilly in sod., 1999).

5.2. Metodologija izdelave ocene ogroženosti zaradi poplav v dolini Dravinje med
Lušečko vasjo in Stogovci
Za izdelavo karte nevarnosti (karta 3) je potrebno upoštevati tiste naravne deajvnike, ki
vplivajo na razvoj poplav oziroma na hitrost in količino odtoka: padavine, geološka podlaga,
značilnosti hidrografske mreže, značilnosti porečja (nadmorske višine v povezavi z nakloni),
vegetacijski pokrov. Za konkretno analizo v dolini Dravinje vsi naravni dejavniki niso prišli v
poštev, ker so že upoštevani v drugih ali pa niso razločevalni za proučevano območje. Za
najpomembnejši informacijski sloj pri izdelavi karte nevarnosti (utemeljitev na naslednji
strani) se je izkazal sloj poplavnih linij (poligonov).
padavine: ta dejavnik najbolj neposredno vpliva na obseg in trajanje poplav. V analizi
ni bil uporabljen kot podatkovni sloj, ker je že zajet v metodologiji določitve
poplavnih linij (Juvan, 2001). Mina Dobravc (2003), na katere metodologijo je
naslonjeno to diplomsko delo, je uporabila sloj povprečnih padavin za obdobje 1961–
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1990. Takšen podatek po mojem mnenju ni primeren za uporabo v poplavni analizi,
saj pojavljanje poplav ni odvisno od povprečnega padavinskega stanja na širšem
območju, temveč (v Sloveniji) od nevihtnih sistemov, prehoda večjih frontalnih
sistemov. Skratka, odvisnost temelji na posameznih vremenskih situacijah in ne na
’povprečnem vremenu’. Primer: Mina Dobravc (2003) je subjektivno določila
nevarnost sloja povprečnih padavin 800 mm z vrednostjo 1 (najmanjša nevarnost),
kar se je konkretno izkazalo kot neustrezno avgusta 2005 ob skorajšnjih poplavah ob
Muri (območje povprečnih padavin 800 mm). Zaradi varovalnih nasipov sicer ni
prišlo do katastrofalnega razlitja Mure, ki je narasla zaradi obilnega nekajdnevnega
deževja na območju in v sosednji Avstriji.
Za obravnavano območje doline Dravinje je najprimernejši sloj maksimalnih dnevnih
(24 urnih) padavin, vendar ni bil uporabljen, ker ni dovolj razločevalen za
proučevano območje (celotno območje se uvršča v en razred višine padavin).
Podobno je s povprečnimi padavinami.
geološka podlaga v dolini je na geološki karti (1:100.000) enovito prikazana kot
aluvialni nanosi (melj, glina) in prav tako ni razločevalen sloj.
značilnosti porečja (nadmorske višine v povezavi z nakloni). Dolina Dravinje na
obravnavanem odseku je uravnana, tako da nakloni nimajo vpliva na razvoj poplav
na tem območju. V Povirnem delu pa je reliefna energija zelo pomemben dejavnik
odtoka.
vegetacijski pokrov pomembno vpliva na odtok in razvoj poplav ter hkrati na
zadrževanje poplavne vode. Slednje je na proučevanem območju najbolj pomembno
zaradi uaravnanega površja in majhnih reliefnih sprememb. Ta podatkovni sloj je že
upoštevan v poplavnih linijah in ni bil posebej uporabljen za mojo analizo.
poplavne linije (območja, poligoni). To je najpomembnejši in edini uporabljeni sloj za
izdelavo karte nevarnosti, saj vsebuje ključne podatke o naravnih dejavnikih, ki
vplivajo na razvoj in obseg poplav. Izdelane so bile na Vodnogospodarskem biroju
Maribor leta 2001 v okviru študije ’Izboljšanje poplavne varnosti območij ob
Dravinji’. Najprej so bili izračunani dejanski pretoki Dravinje (uporabljeni namesto
karakterističnih, ker upoštevajo tudi razlito, poplavno vodo, ki uide meritvam na
vodomernih postajah). Za ta sloj podatkov so upoštevane (Juvan, 2001, 11): urne
vrednosti padavin, površina in nagnjenost vodozbirnega območja, dolžina in strmec
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vodotoka, značilnosti prsti in pokrovnost tal. Upoštevani so še podatki o velikosti
rečne struge in poplavne ravnice (geodetske izmere prečnih profilov za celotno
območje v povprečni razdalji 70 m, za poplavno ravnico so določeni na podlagi kart
1:5000), hrapavost rečenega korita (struge) ter padec struge (strmec). Na podlagi
dejanskih pretokov so bile določene višine poplavnih vod in z njihovim obsegom tudi
poplavne linije za povratne dobe dveh, petih in stotih let. Za čimvečjo natančnost
umetno določenega obsega poplav so poplavne linije umerili (primerjali z dejanskim
obsegom poplav novembra 1998) na nekaterih točkah – mostovi v Makolah,
Majšperku in Stogovcih. Dodatna primerjava je bila narejena na podlagi opisov
poplavnih območij dne 16.6.1986. v obeh primerih so se izračunani obsegi v grobem
ujeli z dejanskimi opazovanji.

Napaka v sloju poplavnih linij
Pri prebiranju metodologije izdelave poplavnih linij (Juvan, 2001) in njihovem prostorskem
obsegu, je postalo jasno, da na nekaterih območjih (sotočja) dejanski obseg poplav ni
ustrezno prikazan. Na sotočjih so bili pri izdelavi poplavnih linij vključeni pretoki Dravinje
takoj za sotočjem, s čimer so zajete tudi visoke vode pritokov. Ta skupna vrednost dejanskega
rečnega pretoka je upoštevana za pokrajinski obseg poplav Dravinje, jasno pa je, da na
sotočju poplavlja tudi pritok sam, zaradi lastnega povečanega pretoka in dodatno zaradi
zajezevanje s poplavno vodo Dravinje. Tako je na primer sotočje Dravinje z Ličenco ali
Ložnico dosti obsežneje poplavljeno kot pa to prikazujejo obravnavane poplavne linije. Za
dosledno in natančno analizo ogroženosti bi bilo nujno upoštevati tudi obseg poplav ob
pritokih na sotočjih.
Poplavnim območjem so bile določene stopnje nevarnosti od 1–4. Območje glede na obseg
podatkov (le trije sloji poplavnih linij) obsega le dve stopnji nevarnosti: 2 = zmerno nevarno
in 4 = zelo nevarno. Območjem, ki jih dosegajo poplavne vode s povratno dobo dveh let, je
bila določena stopnja nevarnosti 4. Prav tako območjem s povratno dobo petletnih poplav.
Ta dva sloja skupaj predstavljata območja rednih poplav. Območja v dolini Dravinje, ki jih
dosežejo stoletne poplavne vode, so zmerno ogrožena, saj je verjetnost poplav tega obsega v
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enem letu 1 %. To so občasne poplave. Oboje pa tudi kvantitativno nadgrajuje Šifrerjevo
določitev poplav v rednem in občasnem obsegu (Šifrer, 1977).
Za izdelavo karte ranljivosti sem uporabil sloj rabe zemljišč (1:5000), ki so ga izdelali na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz digitalnih ortofoto posnetkov snemanj
stanja poleti 1999 (3.7., 4.7., 11.8., 14.9.). Potrebno bi bilo upoštevati še namembnost
zazidanih površin, kjer bi bila ločeno prikazana stanovanjska območja in območja raznih
dejavnosti (trgovine, šole, obrti, ...). Na karti rabe zemljišč so vsa prikazana pod skupno
kategorijo zazidanih površin, vključno s prometnicami, ki so posebej ranljive v dolini
Dravinje. Terensko kartiranje bi bilo prezahtevno, kljub pomankljivostim pa sem uporabil ta
vir podatkov.
Kategorijam rabe zemljišč so bile določene stopnje ranljivosti od 1–4 (malo, zmerno, močno,
zelo ranljivo), iz česar je nastala nova karta ranljivosti. 21 različnih rab zemljišč na območju
sem najprej združil v preglednejših 9 rab, tem pa so bile določene stopnje ranljivosti.
Tabela 10: Ranljivost rabe zemljišč zaradi poplav.
RABA ZEMLJIŠČ

STOPNJA RANLJIVOSTI
njive, vrtovi

3

sadovnjaki

2

travniki, pašniki

2

zemljišča v zaraščanju

2

mešana raba (kmetijska zemljišča in gozd)

2

gozd

1

naselja, prometnice

4

zamočvirjena zemljišča

1

vode

1

Prekritje karte nevarnosti in karte ranljivosti poda karto ogroženosti (karta 5), ki prikazuje
štiri stopnje ogroženosti doline Dravinje med Lušečko vasjo in Stogovci.
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5.3. Analize izdelanih kart
5.3.1. Poplavna območja v dolini Dravinje med Lušečko vasjo in Stogovci
Določitev obsega raziskovanega območja je temeljila na določitvi maksimalnega obsega
poplav. Glede na dosegljive podatke (Juvan, 2001) je bil maksimalen obseg določen glede na
obseg poplav s stoletno povratno dobo. Območje raziskave obsega 669,3 ha oziroma 6,7 km2,
kar predstavlja 1,6 % površja dveh občin, v katerih se nahaja območje (občini Slovenska
Bistrica in Majšperk). Obravnavano poplavno območje med Lušečko vasjo in Stogovci
zavzema 10,2 % poplavnih območij v celotnem porečju Dravinje (6554 ha; Šifrer, 1983, 48).
Podatki o poplavnih območjih (digitalizirane poplavne linije) so v treh slojih (poplavnih
območjih). Najmanjše območje opredeljujejo najpogostejše poplave z dvoletno povratno dobo
(250,4 ha oziroma 37,4 % poplavnih območij). Drugo poplavno območje s prav tako rednimi
poplavami je območje poplav s petletno povratno dobo (20 %-na verjetnost pojava poplav).
Obsega 489,3 ha oziroma 73,1 % celotnega poplavnega območja. Ta podatek pove v
kakšnem obsegu se razlivajo visoke vode s petletno povratno dobo. Pomembnejši pa je
podatek o površini ozemlja, ki ga dosežejo le poplave s petletno povratno dobo. To je manjše:
238,9 ha (35,7 % vsega poplavnega območja). Lahko bi ga opredelili kot razliko površin
celotnih petletnih in dvoletnih poplav. Občasne poplave s povratno dobo sto let predstavljajo
100 % obravnavanega poplavnega območja (669,3 ha). Območja, ki jih dosežejo le stoletne
poplavne vode, pa obsegajo 180,0 ha (26,9 %). Poplavna območja so prikazana na karti 1.
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5.3.2. Raba zemljišč na obravnavanem območju
Površine in deleži posameznih rab zemljišč so razvidni iz spodnje tabele.
Tabela 11: Vrste rabe zemljišč na obravnavanem poplavnem območju (stanje poleti 1999).
VRSTA RABE

POVRŠINA (HA) DELEŽ (%)

njive, vrtovi

172,55

25,78

0,85

0,13

374,37

55,93

v zaraščanju

0,60

0,09

mešana raba

24,86

3,71

4,28

0,64

naselja, prometnice

18,30

2,73

zamočvirjena zemljišča

34,30

5,12

vode

39,19

5,86

669,30

100,00

sadovnjaki
travniki, pašniki

gozd

skupaj
Vir: Raba kmetijskih zemljišč, 2005.

Kot je razvidno iz tabele 11, zavzemajo največje površine travniki in pašniki (56 %). Delež
njivskih površin (in vrtov) znaša dobro četrtino celotnega ozemlja (26 %). Naselja, ki skupaj s
prometnicami ležijo v poplavnem območju, predstavljajo le slabe tri odstotke celotnega
ozemlja. Zanimiv je tudi podatek o 34,3 ha (5,1 %) zamočvirjenih zemljišč.
Na podlagi sloja treh poplavnih območij, prekritih preko rabe zemljišč, oziroma izdvojenega
sloja naselij in prometnic (ArcView GIS) je zelo lepo viden vpliv prometnic na obseg poplav.
Kot je bilo predstavljeno v prejšnjih poglavjih, prometnice z nasipi (predvsem prečne)
»ovirajo« naraven obseg poplav z zajezitvami visoke vode, ki bi sicer stekla v nižje dele
porečja. Z vidika pozitivnega učinka zajezujejo vodo in ji onemogočajo prehiter odtok (in
poplavljanje) v nižjih delih, torej delujejo kot zadrževalniki. Z negativnega vidika pa
povečujejo obseg poplav na območjih, kjer sicer ne bi bilo poplav oziroma ne v takšnem
obsegu. Prometnice z opisanim vplivom so:
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železniški nasip pod Lušečko vasjo: v dolžini 500 m zadržuje razlitje stoletnih
poplavnih vod
prečna cesta Poljčane – Zgornje Poljčane: v dolžini 240 m zadržuje petletne in
stoletne poplavne vode
glavna cesta iz Spodnjih Poljčan proti vzhodu: v dolžini 400 m zadržuje stoletne
poplavne vode
prečna cesta v Studenice: v dolžini 100 m zadržuje dvoletne in petletne poplavne
vode, ne pa tudi stoletnih
prečna cesta Novake – Krasna: v dolžini 100 m zadržuje le dvoletne poplavne vode
glavna cesta v Stranske Makole: v dolžini 230 m zadržuje petletne in stoletne
poplavne vode
zahodna prečna cesta Stranske Makole – Makole: zadržuje le dvoletne poplavne vode
vzhodna prečna cesta v Makole: zadržuje le petletne poplavne vode
glavna cesta severno od Varoša: v dolžini 500 m zadržuje le petletne poplavne vode
glavna cesta severno od Koritnega: v dolžini 1000 m zadržuje dvoletne in petletne
poplavne vode
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Tabela 12: Vrste rabe zemljišč v območju poplav z dvoletno povratno dobo (stanje poleti
1999).
VRSTA RABE

POVRŠINA (HA) DELEŽ 1 (%)*

DELEŽ 2 (%)*

njive, vrtovi

31,43

12,55

18,21

sadovnjaki

0,19

0,08

22,35

157,17

62,77

41,98

v zaraščanju

0,25

0,10

41,67

mešana raba

11,40

4,55

45,86

gozd

0,58

0,23

13,55

naselja, prometnice

1,00

0,40

5,46

zamočvirjena zemljišča

13,47

5,38

39,27

vode

34,91

13,94

89,08

250,40

100,00

travniki, pašniki

skupaj

/

.

* Delež 1 predstavlja del od površine poplavnega območja s povratno dobo dveh let.
Delež 2 predstavlja del posamezne vrste rabe od skupne površine te rabe.

Tabela 13: Vrste rabe zemljišč v območju poplav petletno povratno dobo (stanje poleti
1999).
VRSTA RABE

POVRŠINA (HA) DELEŽ 1 (%)*

DELEŽ 2 (%)*

njive, vrtovi

58,35

24,43

33,82

sadovnjaki

0,25

0,10

29,41

142,16

59,51

37,97

v zaraščanju

0,16

0,07

26,67

mešana raba

10,29

4,31

41,39

gozd

0,51

0,21

11,92

naselja, prometnice

7,11

2,98

38,85

16,61

6,95

48,43

3,44

1,44

8,78

238,88

100,00

travniki, pašniki

zamočvirjena zemljišča
vode
skupaj

* Delež 1 predstavlja del od površine poplavnega območja s povratno dobo pet let.
Delež 2 predstavlja del posamezne vrste rabe od skupne površine te rabe.

/

.
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Tabela 14: Vrste rabe zemljišč v območju poplav s stoletno povratno dobo (stanje poleti
1999).
VRSTA RABE

POVRŠINA (HA) DELEŽ 1 (%)*

DELEŽ 2 (%)*

njive, vrtovi

82,77

45,98

47,97

sadovnjaki

0,41

0,23

48,24

75,04

41,68

20,04

v zaraščanju

0,19

0,11

31,67

mešana raba

3,17

1,76

12,75

gozd

3,19

1,77

74,53

10,19

5,66

55,68

zamočvirjena zemljišča

4,22

2,34

12,30

vode

0,84

0,47

2,14

180,02

100,00

travniki, pašniki

naselja, prometnice

skupaj

/

I

* Delež 1 predstavlja del od površine poplavnega območja s povratno dobo sto let.
Delež 2 predstavlja del posamezne vrste rabe od skupne površine te rabe.

Ob ogledu tabel 12, 13, 14 vidimo, da v poplavno najbolj nevarnih območjih z dvoletno in
petletno povratno dobo absolutno in relativno prevladujejo travniki in pašniki. V redkeje
poplavljenem in od Dravinje najbolj oddaljenem območju (stoletne poplavne vode) pa glede
na delež površin rahlo prevladajo njivske površine. Temu ustrezno lahko opazujemo
zmanjševanje površin ter deležov travnikov in pašnikov z oddaljevanjem od reke. Obratno pa
se v isti smeri povečujejo površine in deleži njiv. Največ travniških površin je v območju
dvoletnih poplav (42 % vseh travnikov), največ njivskih površin pa v območju stoletnih
poplav (48 % vseh njiv). V bližini Dravinje je tako za 62 % manj njiv kot v najbolj
oddaljenem poplavnem pasu. Iz tega že lahko sklepamo o človekovi prilagoditvi rabe prostora
(zemljišč) naravnemu ritmu in obsegu poplavljanja. Ne smemo pa zanemariti dejstva, da je v
poplavno najbolj nevarnem območju v neposredni bližini reke slaba 1/5 vseh njiv na
proučevanem območju.
Delež zamočvirjenih površin se z oddaljevanjem od Dravinje najprej povečuje, nato pa v
območju stoletnih poplav zelo upade. V poplavno najbolj nevarnih območjih (dvoletne in
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petletne poplavne vode) je skupaj kar 87,7 % vseh zamočvirjenih površin. Obsežnejše
površine v območju petletnih poplavnih vod (48,4 %) v primerjavi s tistimi v območju
dvoletnih poplavnih vod (39,3 %) lahko pojasnimo s povečanim zastajanjem poplavne vode v
večji oddaljenosti od reke. Bližje Dravinji se poplavna voda hitreje vrne v strugo (ob upadu
pretoka), zaradi krajše razdalje ter (mikro)morfologije terena (˝valovitost˝ površja zaradi
nasipavanja).

5.3.3. Poplavna nevarnost v dolini Dravinje med Lušečko vasjo in Stogovci
Prikaz poplavne nevarnosti (karta 3) izdvaja dve območji nevarnosti: poplavno zmerno
nevarno ter zelo nevarno območje. Metodologija izdelave karte je pojasnjena na začetku tega
poglavja.
stopnja 2 (zmerno nevarno): 26,9 % (180,0 ha)
stopnja 4 (zelo nevarno):

73,1 % (489,3 ha)

Iz karte poplavne nevarnosti lahko vidimo, da se zelo nevarna območja zelo na široko
razprostirajo čez širino Dravinjske doline. Predvsem v okolici Poljčan je obseg zelo nevarnega
območja izenačen z maksimalnim obsegom poplav, zmerno nevarnega območja tukaj skoraj
ni. Podobno je med sotočjem Dravinje z Ložnico in naseljem Lešje. Večje površine zmerno
nevarnih območij so v okolici Makol in Majšperka. To lahko povežemo z rahlo ˝vzpetim˝
svetom v poplavni ravnici, ki ga predstavljajo würmski vršaji in terase (poglavje 4.1.2.2) ter
jih redne poplave redkeje poplavijo.
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5.3.4. Ranljivost doline Dravinje med Lušečko vasjo in Stogovci
Ranljivost območja je prikazana na karti 4, metodologija izdelave pa je pojasnjena na začetku
tega poglavja. Iz rabe zemljišč določena štiri območja ranljivosti obsegajo naslednje
površinske deleže:
stopnja 1 (malo ranljivo):

11,6 %

(77,9 ha)

stopnja 2 (zmerno ranljivo):

59,9 %

(400,6 ha)

stopnja 3 (močno ranljivo):

25,8 %

(172,6 ha)

stopnja 4 (zelo ranljivo):

2,7 %

(18,2 ha)

Na karti 4 je potrebno izpostaviti nekatera območja. Lepo je vidna prostorska razoreditev
zmerno ranljivih območij, ki se razprostirajo zelo široko ob reki (v glavnem travniške in
pašniške površine). Močno ranljive površine (njive, vrtovi) so že v večji oddaljenosti od reke,
najbližje Dravinji pridejo pri Zg. Poljčanah, pod Štatenbergom in pri Varošu.
Zelo ranljiva območja predstavljajo deli nekaterih naselij in prečne ceste, ki segajo v
poplavno območje Dravinje.
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5.3.5. Poplavna ogroženost doline Dravinje med Lušečko vasjo in Stogovci
Končni rezultat kvantitativne analize poplavnih območij ob Dravinji je sintetična karta
ogroženosti (karta 5). Štiri stopnje poplavne ogroženosti so površinsko zelo različne.
stopnja 1 (malo ogroženo):

1,2 %

(8,3 ha)

stopnja 2 (zmerno ogroženo):

34,5 %

(231,1 ha)

stopnja 3 (močno ogroženo):

63,0 %

(421,8 ha)

stopnja 4 (zelo ogroženo):

1,2 %

(8,11 ha)

Absolutno prevladujejo močno in zmerno ogrožena območja, skupni delež znaša 97,5 %
obravnavanega območja. Obeh skrajnih stopenj ogroženosti je zelo malo, vsake le 1,2 %.
Antropocentrično določena najvišja stopnja ogroženosti upošteva človeka (neprecenljivost
človeškega življenja), njegova bivališča in prometne komunikacije (mobilnost). Na karti 5 se
vidijo rdeče, najbolj ogrožene površine. Zelo ogroženi so južni del Poljčan (center),
severozahodni del Sp. Poljčan, hiše v Studenicah na levem bregu Dravinje, severovzhodni del
Makol, jugovzhodni del Majšperka (pod bencinsko črpalko) in severni del zaselka Štuki pod
Majšperkom. Močno ogroženi (stopnja 3) so še nekateri deli istih naselij, predvsem v
Poljčanah in Sp. Poljčanah ter Štukih.
Tudi iz tega se lepo vidi poselitvena prilagoditev prebivalcev Dravinjske doline tukajšnjim
poplavam, podobno kot pri rabi zemljišč, saj je večina naselij umaknjena čisto na rob doline
proti pregibu vzpetega gričevnatega sveta Dravinjskih goric in Haloz. To pa pomeni, da je
zaradi ˝prisilne˝ prilagoditve naravnim razmeram delež najbolj ogroženih površin res
minimalen. Z vidika takšnega prilagajanja pa bi lahko govorili tudi o sonaravnosti rabe
prostora.
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5.3.5.1. Ogroženost različnih rab prostora
Na poplavno najbolj ogroženih območjih so samo naselja in prometnice (predvsem prečne).
Na poplavno močno ogroženih območjih prevladujejo travniki in pašniki, precej je tudi njiv
in vrtov, naselij in prometic je celo več kot v najbolj ogroženih območjih. Na zmerno
ogroženih območjih prevladujejo njivske površine, podobno površino zavzemajo travniki,
precejšen delež pa je tudi zamočvirjenih in vodnih površin. Naselij tukaj ni. Najmanj
ogrožena območja predstavljajo zamočvirjene površine in gozd.
Tabela 15: Površine posameznih rab zemljišč (v ha) znotraj različnih stopenj poplavne
ogroženosti (stanje poleti 1999).
ST.OGROŽENOSTI

1

2

3

4

VRSTA RABE
njive, vrtovi

0

82,77

89,78

0

sadovnjaki

0

0,41

0,44

0

travniki, pašniki

0

75,04

299,33

0

v zaraščanju

0

0,19

0,41

0

mešana raba

0

3,17

21,69

0

3,19

1,09

0

0

0

0

10,19

8,11

zamočvirjena zemljišča

4,22

30,08

0

0

vode

0,84

38,35

0

0

SKUPAJ

8,25

231,10

421,84

8,11

gozd
naselja, prometnice
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Slika 31: Površine izbranih rab zemljišč znotraj različnih stopenj poplavne ogroženosti.
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5.3.5.2. Ocena ogroženosti naravnega okolja
Največjo nevarnost okolju na obravnavanem območju predstavlja neurejeno kanalizacijsko
omrežje kot posledica razpršene poselitve. Prevladujejo individualne greznice, ki so večinoma
neustrezno urejene. Kadar se poplavna vodo zmeša s fekalno vodo, lahko pride do nalezljivih
bolezni in epidemij (tifus, griža), ki se ponavadi pojavijo na poplavnih območjih z neurejeno
kanalizacijo.
V občini Majšperk je obstoječe le kanalizacijsko omrežje v naselju Breg (individualne hiše in
industrija). Aprila 2005 je bila skupaj z izgradnjo nove osnovne šole zgrajena tudi čistilna
naprava za 1000 populacijskih enot, do konca leta 2005 pa bi naj dokončali izgradnjo
kanalizacijskega omrežja za Lešje in Majšperk ter ga priključili na čistilno napravo (Rejec,
2005). Podatki za občino Slovenska Bistrica niso bili dosegljivi. Višje v porečju je v naseljih
ob Dravinji (občina Slovenske Konjice)

zadovoljivo urejeno kanalizacijsko omrežje,

manjkajo pa še čistilne naprave. Vse občine ob Dravinji so se vključile v projekt »Očistimo
reko Dravinjo«, ki pa je šele na začetku izvajanja (Odvajanje in čiščenje…, 2005).
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Ministrstvo za okolje in prostor pogojuje izgradnjo kanalizacijskega omrežja in ustreznih
čistilnih naprav v vseh občinah do leta 2017. Izgradnja kanalizacijskega omrežja in čistilnih
naprav je v skladu z državno Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih
vod (Ur. l. RS, št. 105/02) (Odvajanje in čiščenje…, 2005).
Poseben problem predstavljajo industrijske odplake. Višje v porečju (Zreče, Slovenske
Konjice, Slovenska Bistrica) je precej težke industrije, ki v veliki meri onesnažuje vodo s
težkimi kovinami in olji (Unior, Konus, Impol, Gea). Te se po poplavah zadržijo v naplavini
na njivskih površinah in travnih površinah (živinoreja). Škoda, ki jo povzročajo naplavine na
poplavljenih območjih pa je odvisna od sestave naplavin in od rabe. Neonesnažene naplavine
pri poplavah povečujejo rodnost tal, intenzivno kmetijstvo in onesnaženost naplavin pa lahko
celo onemogočita nadaljnjo obdelavo tal (Brilly in sod., 1999). Monitoring onesnaženosti
prsti s težkimi kovinami (Ca, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) so izvedli na Biotehniški fakulteti leta
1992 (Rupreht in sod., 1992). Na vseh merilnih točkah je krom presegal dovoljene vrednosti
in onesnaževal prst do globine 20 cm. Krom v okolju deluje toksično na rastline in živa bitja,
kancerogena je predvsem šestvalentna oblika.
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6. POPLAVNA ŠKODA IN NJENO VREDNOTENJE
Poplave kot vrsta naravne nesreče lahko povzročajo poplavno škodo, če je v pokrajini seveda
prisoten človek s svojimi dejavnostmi. Škodo, ki jo povzročajo poplave, lahko opredelimo kot
(Grigg, 1976):
neposredno škodo, to je škodo, ki je nastala na premičnih in nepremičnih dobrinah
(npr. objekti in njihova vsebina, prevozna sredstva, infrastruktura ipd.). Del
neposredne škode so tudi izgubljena človeška življenja, ki pa jih iz moralnih razlogov
ekonomsko ne vrednotimo.
posredno škodo, ki je nastala zaradi motenj v poslovanju na prizadetem območju
oziroma zaradi izpada dohodka v gospodarstvu in v storitvenih dejavnostih. Škoda je
v tem primeru posledica poškodovanih objektov, motenega prometa, zdravstvene
zaščite in jo je težko ekonomsko ovrednotiti.
sekundarno škodo. To je posredna škoda, nastala zunaj območja, ki so ga prizadele
poplave.
nematerialno škodo v okolju pri socialni blaginji, estetskih lastnostih ipd.
škodo zaradi negotovosti, kar pomeni, da je območje prizadeto v razvoju zaradi
negotovosti in strahu pred morebitno večjo ujmo.
Medtem ko lahko neposredno škodo izmerimo, lahko ostale oblike le ocenimo in upoštevamo
pri različnih odločitvah. Merjenje in ocenjevanje škode je v veliki meri obremenjeno s
subjektivnim vplivom ocenjevalca in lahko povzroči probleme tudi pri merjenju neposredne
škode (Grigg, 1976).
Na obravnavanem območju Dravinjske doline se najpogosteje pojavlja škoda na kmetijskih
površinah (travniki, pašniki, njive) in prometnicah, redkeje na objektih. Škoda, ki bi nastala
zaradi izgube človeških življenj, praktično ne obstaja. Izjema je nekoliko bolj izpostavljen
primer samostojno stoječe hiše v Studenicah na levem bregu Dravinje, ki jo morajo zaradi
ogroženosti občasno tudi izseliti (Uprava RS za zaščito in reševanje, 2005). V občini Majšperk
je po podatkih ogroženih 18 stanovanjskih hiš (Murko, 2005).
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Slika 32: Poplavno grožena hiša v Studenicah (17. oktober 2004).

Prevladujoče travniške in pašniške površine na območju niso pomembneje ogrožene, saj voda
hitro odteče (v dnevu ali dveh; Murko, 2005), rastlinska sestava pa je z ustreznimi vrstami
prilagojena poplavnim značilnostim. Škoda nastopi kvečjemu ob sušenju in spravljanju sena.
Škoda na njivskih površinah je odvisna od številnih dejavnikov: gladine vode, vrste poljščin,
trajanja poplav in letnega obdobja, v katerem pride do poplav. Za Dravinjsko dolino je
značilno, da se kmetje odločajo za pridelavo tistih pridelkov, ki ob poplavah utrpijo čimmanj
škode. Prevladujejo koruzne njive (sliki 26 in 27), manj je žit, krompirja kot zelo občutljivega
pridelka pri ogledu pokrajine ni bilo videti. Ocenjena neposredna škoda na kmetijskih
površinah ob Dravinji znaša 10-30 % vse poplavne škode (Murko, 2005).
Promet je panoga, občutljiva predvsem za posredno škodo. S preplavitvijo prometnic se
promet upočasni in z nadaljnjim naraščanjem gladine vode tudi prekine. Od takrat dalje
škoda ne narašča več zaradi naraščanja vode, temveč zaradi zastoja v prometu, kar ima za
posledico škodo tudi izven območja, ki so ga prizadele poplave. Velika neposredna škoda na
prometnicah lahko nastane le v primeru hudourniških poplav, ko deroča voda odnese cesto
ali njen del, ali jo zasuje z materialom, ki ga prenaša s seboj (primer: poplava leta 1997, ko je
na prečni cesti Majšperk-Breg odneslo 150 m ceste; Murko, 2005). Številne ceste v
Dravinjski dolini so ob poplavah preplavljene in zaprte. Ob obsežnih poplavah 5. novembra
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1998 je bila poplavljena glavna regionalna cesta Poljčane-Majšperk, zaprte so bile praktično
vse prečne ceste v dolini, Poljčane niso bile dostopne (Polajnar, 1999). Glej tudi sliko 21.
Za Slovenijo je pripravljena metodologija za vrednotenje poplavne škode: Vrednotenje
poplavnih škod ter analiza preventivnih

ukrepov. Izdelali so jo leta 2003 na Fakulteti za

gradbeništvo in geodezijo po naročilu URSZR, ki je tudi zadolžena za pripravo nacionalnega
programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uprava RS za zaščito in reševanje,
2005).
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7. PREDLOGI ZA VAROVANJE PRED POPLAVAMI IN GOSPODARJENJE NA
POPLAVNIH OBMOČJIH
Pri oblikovanju predlogov za varovanje pred poplavami in gospodarjenje na poplavnih
območjih sem se oprl na izsledke treh raziskovalnih študij, za osnovo pa so mi služili še
obstoječe stanje poplavne pokrajine ter smernice Nature 2000 za Dravinjsko dolino. Pri
predlogih bom poskušal čimbolj upoštevati vidik sonaravnega urejanja poplavne pokrajine.
Izhodišča za oblikovanje predlogov ter izsledki izdelanih študij:
proučevano območje je v glavnem še vedno naravna poplavna pokrajina,
spremenjena edino z umetnimi ovirami poplavnim vodam (prometnice, cestni nasipi),
ki delujejo kot pozitivni dejavnik z vidika zadrževanja poplavnih vod, in z lokalnimi
(točkovnimi) tehničnimi posegi. Oboji vsekakor spreminjajo naravno (ničelno)
stanje, vendar ne pretirano, tako da sta struga in poplavna ravnica v precejšnji meri v
dobro ohranjenem stanju.
Dravinjska dolina med Dražo vasjo in Slapami je bila leta 2004 določena za območje
Nature 2000 na podlagi Direktive o pticah (1979) skladno z Zakonom o ohranjanju
narave, 1979 (Natura 2000, 2005). Smernice sonaravnega urejanja v dolini Dravinje z
vidika Nature 2000 predvidevajo ohranitev naravnega okolja vodomca (stene rečne
struge) in bele štorklje (mokrotni travniki) s tremi glavnimi ukrepi: ohranjanje struge
in obrežja v naravnem stanju, varovanje obrečnega rastja, ohranjanje travnikov
(Dravinja…, 2004)
študija ˝Predlog revitalizacije potoka Ložnica˝ (Vovk Korže, 2005) prikazuje možnost
uporabe sonaravnih metod za povečanje biotske pestrosti, ohranjanje poplavne
pokrajine in s tem povečanje samočistilnih sposobnosti. Glavni ukrep je uporaba
vlagoljubnih rastlin za utrjevanje rečnih brežin, kar sovpada s smernicami Nature
2000.
v študiji 'Celovit razvoj podeželja – Dravinjska dolina' (Rupreht in sod., 1992), so bili
ugotovljeni pridelovalni potenciali kot osnova za spremembo dokaj ekstenzivne rabe
tal, ob čim manjših tehničnih posegih v prostor. Glede na rezultate ustreznosti prsti
sta predlagana intenzivna vrtnarska pridelava (zelenjadarstvo) ter ohranjanje
poplavnega sveta zaradi nesmotrnosti velikopoteznih melioracij. Na gričevnem
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obrobju je ugotovljena ustreznost prsti na laporju ob primerni izbiri ekspozicije in
insulacije za obnovo starih ter izgradnjo novi vinogradov vrhunskih sort.
tehnično urejanje Dravinje modelirano v študiji Izboljšanje poplavne varnosti območij ob
Dravinji na odseku Stogovci-Lušečka vas (Juvan, 2001) predvideva izgradnjo dveh suhih
zadrževalnikov v Poljčanah za varovanje pred poplavami s petletno povratno dobo
skladno z vodnogospodarskimi cilji urejanja Dravinje iz leta 1993. Zadrževalnika
oziroma njuni učinki bi nižje v porečju znižali višino poplavne vode le za 5 % (19 cm),
pretoke visokih vod s petletno povratno dobo pa za 18 %. Učinki znižanja visokih vod
bi segali le do sotočja z Ložnico (največji pritok na območju). Po mnenju Tomaža
Hojnika z VGP MB to ni najbolj učinkovito, saj bi bilo ustrezneje urejati najbolj
pogoste poplave z dveletno povratno dobo (za znižanje višine poplavne vode za 30 %,
to je iz višin stoletnih vod na višine dvoletnih, bi bilo potrebno znižati pretoke za
okoli 3 krat). Temu nasprotujejo naravovarstveniki in nikakor ni v skladu s
smernicami Nature 2000 kot trenutno najbolj izpostavljenimi prioritetnimi
smernicami zaščite in varstva narave v Sloveniji.

Slika 33: Poplavljeno območje predvidenega zadrževalnika Zg. Poljčane (17. oktober 2004).
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Predlogi za varovanje pred poplavami in gospodarjenje na poplavnih območjih:
predlagane tehnične rešitve (suhi zadrževalniki; Juvan, 2001) ne prinašajo zadostnih
učinkov zmanjšanja obsega poplav. Točkovno (krajevno) reguliranje Dravinje na v
tem diplomskem delu ugotovljenih najbolj ogroženih območjih (Poljčane, Studenice,
Majšperk ) verjetno tudi ne bi predstavljalo ustreznega varstva pred poplavami, saj se
Dravinja ravno v okolici teh območij v večjih dolžinah zelo široko in pogosto razliva.
Velikopotezno urejanje (osuševanje, reguliranje) pa ni smotrno in dolgoročno
učinkovito zaradi majhnega obsega zelo ogroženih območij (le 1,2 % celotnega
obravnavanega območja); boljše obdelovalne površine, ki bi jih s tem pridobili, zaradi
fizikalnih lastnosti prsti tudi niso ekonomsko upravičene (Rupreht in sod., 1992).
Glede na argumente je morda najustrezneje (in ceneje) preseliti najbolj ogrožene
objekte in ljudi, ki pa jih je potrebno natančno določiti z dodatno analizo podatkov iz
centralnega registra prebivalstva ter evidence hišnih številk.
prepovedati je potrebno nove gradnje v najbolj nevarnem območju rednih poplav
(obseg dvoletnih in petletnih poplav; karta 3). V območju najbolj rednih, dvoletnih
poplav, naj velja absolutna prepoved. Prepoved naj velja tudi za območje petletnih
poplav, vendar s to razliko, da se na občinski ravni obstoječim lastnikom (zazidljivih)
parcel v omenjenem območju predlaga in izvede zamenjava (nadomeščanje)
ogroženih zemljišč z ustreznejšimi v lasti občine izven prepovedanega območja
(podobno kot pri komasacijah). Ukrep je ustreznejši in cenejši kot tehnično urejanje.
ohranjanje travniških površin, ki so manj ranljive, na njih nastane manj poplavne
škode, voda pa hitro odteče. Ta ukrep predvidevajo tudi smernice Nature 2000 z
vidika ohranjanja mokrotnega habitata bele štorklje (Dravinja…, 2004).
glede na visok delež obstoječih travniško-pašniških površin (56 %) je potrebno
ohraniti in dodatno spodbujati živinorejo.
skrb za obvodno (varovalno) rastje, ki varuje bregove struge pred erozijo, omili
najmanjše poplave, povečuje biotsko raznovrstnost ter izboljšuje samočistilne
sposobnosti (onesnaženja zaradi fekalnih vod, industrijskih odplak, kmetijstva).
Potrebno pa je odstranjevati rastje v strugi, ki zavira odtok. Z vidika varovanja strmih
bregov Dravinje je ukrep v sozvočju s smernico Nature 2000 glede ohranjanja in
varovanja gnezdišč vodomca v stenah struge (Dravinja…, 2004).
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spodbujanje alternativne rabe zemljišč (občine). Zamenjava njivskih površin v bližini
Dravinje s travniškimi, na manj ogroženih njivskih površinah v večji oddaljenosti od
reke pa uvajati intenzivno vrtnarsko pridelavo (zelenjadarstvo) z rastlinjaki. Ta je po
ugotovitvah že omenjene študije (Rupreht in sod., 1992) donosnejša panoga in glede
na lastnosti prsti najustreznejša intenzivna raba.
spodbujanje donosnejših turističnih dejavnosti (dopolnilna dejavnost kmečkih
turizmov) v povezavi z živinorejo, vinogradništvom na gričevnatem obrobju doline in
potencialno vzrejo dvoživk. Navezava k tej dopolnilni dejavnosti kot dopolnitev
celostne ponudbe je tudi rekreacija: obstoječa Močvirska kolesarska pot ter športni
ribolov ob Dravinji. Konkretna spodbuda tej dejavnosti s strani občine bi lahko bila z
ugodnim začetnim kreditiranjem, opuščanjem dela davka za prvo leto (zagon
dejavnosti) ter pomoč pri promociji in trženju.
z vidika varstva narave je potrebno preprečevati divje odlaganje odpadkov, ki
onesnažuje okolje, s poplavnimi vodami tudi nižje dele porečja, nenazadnje pa tudi ne
prispevajo k pozitivnemu krajinskemu videzu (zelo pomembno za turizem).
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8. SKLEP
Poplavno območje v porečju Dravinje je drugo najobsežnejše poplavno območje v Sloveniji s
6554 ha (Šifrer, 1983, 48). Obravnavano območje v diplomskem delu obsega dno doline
Dravinje med Lušečko vasjo in Stogovci v obsegu stoletnih poplav (669,3 ha). Gre za
območje spodnjega dela srednjega toka Dravinje (Lušečka vas-Ložnica) ter zgornjega dela
spodnjega toka Dravinje (Ložnica-Stogovci). Na tem območju potekajo redne poplave, ki se
povprečno pojavijo 5 krat letno (Murko, 2005). Obravnavan je bil obseg poplav z dvoletno,
petletno in stoletno povratno dobo (redne in občasne poplave). Ugotovljeno je bilo, da struga
Dravinje le na nekaterih mestih prevaja visoke pretoke z dvoletno povratno dobo (karta 1):
Poljčane, Globoko, Varoš. Drugod se precej široko razliva po dolini (Sp. Poljčane-Studenice,
Strug-Stanečka vas). Tako že najmanjše poplave poplavljajo obsežne površine. Obsežnejše
poplave v preteklosti so bile novembra 1990 ter oktobra in novembra 1998 (Žiberna, 1992;
Polajnar, 1999).
Kvantitativna analiza ogroženosti je temeljila na izdelavi treh kart: karte nevarnosti,
ranljivosti in ogroženosti, ki prikazujejo po štiri stopnje (nevarnosti, ranljivosti in
ogroženosti). V metodologiji so bila kot najbolj ranljiva določena naselja in prometnice.
Interpretacija kartografskih rezultatov je tako pokazala, da so najbolj ogroženi južni del
Poljčan (center), severozahodni del Sp. Poljčan, hiše v Studenicah na levem bregu Dravinje,
severovzhodni del Makol, jugovzhodni del Majšperka (pod bencinsko črpalko) in severni del
zaselka Štuki pod Majšperkom. Močno ogroženi (stopnja 3) so še nekateri deli istih naselij,
predvsem v Poljčanah in Sp. Poljčanah ter Štukih. Med najbolj ogrožene površine spadajo
praktično vse prečne ceste v dolini, medtem ko je glavna regionalna cesta Poljčane-Majšperk
umaknjena na severni rob poplavne doline in s tem poplavno manj ogrožena. Travniki in
njive, kot prevladujoči rabi v poplavni pokrajini, so samo v drugi in tretji stopnji ogroženosti
(zmerno in močno ogroženo). Površina njiv je v obeh stopnjah enaka, travnikov pa je precej
več v močno ogroženem območju.
Z analizo omenjenih kart in terenskim opazovanjem je bila ugotovljena dobra prilagoditev
prebivalcev Dravinjske doline tukajšnjim poplavam, saj je večina naselij umaknjena čisto na
rob doline proti pregibu vzpetega gričevnatega sveta Dravinjskih goric in Haloz. Podobno
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prilagojena pa je tudi raba obdelovalnih zemljišč. Površine travnikov in pašnikov se z
oddaljevanjem od Dravinje zmanjšujejo, obratno pa se povečujejo površine njiv (opozoriti je
treba na visok delež vseh njiv v neposredni bližini Dravinje 18,2 %).
Burton, Kates in White so določili štiri vedenjske vzorce skupin ljudi na nevarnih (ogroženih)
območjih (1978, 108). Prvi vedenjski vzorec je zanikanje obstoječe nevarnosti ali
neprepoznavanje nevarnosti kot problema. Drugi vzorec predstavlja prepoznavanje in
sprejemanje nevarnosti brez varnostnih protiukrepov. Značilna je pasivnost. Tretji vedenjski
vzorec predstavlja zavedanje nevarnosti, možnosti varovanja in zmanjševanja škode ter
dejanske ukrepe. Četrti vedenjski vzorec predstavlja preselitev kot ukrep umika pred
nevarnostjo ali spremembo rabe tal. Na tej podlagi lahko iz ugotovitev diplomskega dela
prepoznamo (drugi) vedenjski vzorec prebivalcev Dravinjske doline. Prebivalci se vsekakor
zavedajo nevarnosti poplav, sami se zavarujejo pred poplavami z umikom naselij na rob doline
ter z delno prilagojeno rabo tal. Pasivnost se kaže tudi v iskanju pomoči države (evakuacije
ipd.).
Predlogi za varovanje pred poplavami in gospodarjenje na poplavnih območjih (poglavje 7)
predvidevajo spremembo obstoječega pasivnega vedenjskega vzorca v najvišjo aktivno
vedenjsko stopnjo (preselitev, spremenjena raba tal). Tako bi se ob neustreznosti tehničnih
rešitev in skladno z smernicami varovanja Dravinjske doline kot območja Nature 2000
(sonaravna načela) ohranila naravna poplavna pokrajina, pristopilo bi se k problemu najbolj
ogroženih stavb in prebivalcev (možna preselitev), povečali bi se pestrost dejavnosti ter
njihova ekonomska donosnost. Pripravljenost prebivalcev na te spremembe pa bi bilo
ustrezno raziskati s terensko anketo.
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Tabela 15: Površine posameznih rab zemljišč (v ha) znotraj različnih stopenj
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poplavne ogroženosti (stanje poleti 1999).
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