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IZVLEČEK
Ključne besede: Planinsko polje, poplave, vodostaji, vodomerna postaja Haasberg, statistične
analize
V magistrskem delu analiziram poplave na Planinskem polju. Prvi del magistrske naloge
temelji na pregledu vseh razpoložljivih arhivskih virov in literature ter zbiranju podatkov o
vodostajih na vodomerni postaji Haasberg na Planinskem polju, drugi del pa na statistični
analizi pridobljenih podatkov. Statistična analiza obsega izračun opisnih statistik, analizo
trendov ter frekvenčno in verjetnostno analizo.
Arhivski podatki o vodostajih na vodomerni postaji Haasberg so bili pridobljeni v Arhivu
Republike Slovenije, v Osrednji humanistični knjižnici na Oddelku za geografijo in v Arhivu
površinskih voda Agencije Republike Slovenije za okolje. Prvi pridobljeni dnevni podatki o
vodostajih segajo v leto 1841, celoten obravnavan niz podatkov pa se konča leta 2016.
Obdelani so podatki v obdobju 1884–2016.
S pomočjo analize podatkov sem ugotovila, da prevladujejo poplave z majhnimi višinami in
kratkotrajne poplave. Analiza trendov je pokazala, da maksimalni in povprečni letni vodostaji
ne kažejo dolgoročnega trenda naraščanja. Enako velja tudi po letnih časih. Frekvenčna in
verjetnostna analiza pa sta potrdili, da se z večanjem kote poplave veča tudi povratna doba
poplave in pokazali, da se z večanjem dolžine izbranega obdobja veča tudi verjetnost ene
poplave v izbranem obdobju. Med poplavami prevladujejo daljša obdobja, z večanjem števila
dni trajanja poplave pa se zmanjšuje odstotek verjetnosti trajanja poplave.
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ABSTRACT
Key words: Planinsko polje, floods, water levels, gauging station Haasberg, statistical
analysis
Master's thesis discusses the floods on Planinsko polje. Analysis is based on the overview of
all available archival sources and literature, on the collection of water levels data at the
gauging station Haasberg on Planinsko polje and on the statistical analysis of the obtained
data. Analysis on water levels includes the estimation of descriptive statistic and trend,
frequency and probability analysis.
Archival data set of Unica River water levels at the gauging station Haasberg have been
obtained in the Archive of Republic of Slovenia, in the Central Humanities Library and in the
Slovenian Environment Agency archives on surface waters. All reconstructed data are
available on the daily basis starting in 1841 and ending in 2016. The main analysis includes
data from 1884 to 2016.
With the help of data analysis, I established that prevailing floods have lower water levels and
last for shorter period of time. The maximum and average annual and seasonal water levels
have no trends through time. Frequency and probability analysis confirmed that the increase
in flooding also increases the return period of the flood and showed that the increase in the
length of the selected period increases the probability of one flood in the selected period.
During the floods longer periods prevail, by increasing the number of days of flooding, the
probability of flooding is reduced.
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ŠIRŠI POVZETEK VSEBINE
V sklopu magistrskega dela je bil cilj rekonstruirati čim daljši niz podatkov o vodostajih na
Planinskem polju ter nato izvesti statistično analizo hidrograma reke Unice na vodomerni
postaji Haasberg na podlagi rekonstruiranega niza podatkov. V nadaljevanju pa še analizo
trendov pojavljanja poplav, verjetnostno in frekvenčno analizo podatkov o gladinah poplav ter
potrditi ali ovreči hipotezo »Frekvenca poplav na Planinskem polju se s časom ne spreminja.«
V uvodu naloge sem najprej podala nekaj splošnih informacij o Planinskem polju in poplavah
na njem ter opredelila cilje in hipotezo magistrske naloge. Nato je predstavljen pregled stanja
raziskav, kjer so navedene glavne geografske, geološke in hidrogeološke značilnosti območja.
V nadaljevanju sledi opis metod dela, ki vključuje pregled in opis uporabljenih računalniških
programov ter postopkov obdelav za rekonstrukcijo poplavnih gladin in statistične analize.
Glavni del magistrske naloge je predstavitev rezultatov in razprava, kjer so prikazani zgoraj
zastavljeni cilji. Na koncu so zapisani še zaključki, ki izhajajo iz opravljenega dela.
Prvi in najpomembnejši del magistrske naloge je bilo iskanje, preučevanje, zbiranje in
rekonstruiranje arhivskih podatkov o vodostajih na vodomerni postaji Haasberg na
Planinskem polju. Obstoječi niz podatkov, dostopen v Arhivu površinskih voda Agencije
Republike Slovenije za okolje, sem dopolnila s podatki, pridobljenimi v Arhivu Republike
Slovenije in v Osrednji humanistični knjižnici na Oddelku za geografijo. Slika 1 prikazuje ene
izmed najstarejših najdenih podatkov iz oktobra leta 1846.
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Slika 1: Primer tabele podatkov za oktober 1846 (SI AS 50, šk. 230)
Rekonstruirala sem torej 176 let dolg niz podatkov, ki se začne leta 1841 in konča leta 2016, v
njem pa se pojavijo tri daljša in več krajših obdobij z manjkajočimi podatki. Zaradi daljšega,
22-letnega, obdobja (1862–1883) manjkajočih podatkov so v glavno obdelavo vzeti podatki v
obdobju 1884–2016. Slika 2 prikazuje vodostaje na vodomerni postaji Haasberg za obdobje
1840–2016.
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Slika 2: Vodostaji na vodomerni postaji Haasberg za obdobje 1840–2016
Poplave se pri Haasbergu začnejo, ko Unica doseže višino 447,33 m n.m. oziroma 235 cm. Na
podlagi pregleda niza podatkov je bilo ugotovljeno, da so najbolj pogoste poplave z majhnimi
poplavnimi vodostaji, vmes pa se na nekaj let pojavijo večje poplave. Povprečna višina vseh
vodostajev v celotnem obravnavanem obdobju 1884–2016 je 93,6 cm, povprečna višina
poplave pa 127,1 cm. Obe vrednosti kažeta na to, da prevladujejo nizki vodostaji oziroma
majhne višine poplav.
Analiza trendov maksimalnih in povprečnih letnih vodostajev je pokazala, da trenda nista
statistično značilna, kar pomeni, da se maksimalni in povprečni letni vodostaji skozi leta ne
povečujejo. Iz analize trendov maksimalnih, minimalnih in povprečnih letnih vodostajev
glede na letne čase je bilo ugotovljeno, da trendi maksimalnih letnih vodostajev v vseh letnih
časih niso statistično značilni. Enaka ugotovitev velja tudi za povprečne letne vodostaje, z
izjemo zime, ko trend je statistično značilen in rahlo narašča. Minimalni letni vodostaji pa v
vseh letnih časih, razen poletja, kažejo trend naraščanja.
Hipoteza »Frekvenca poplav na Planinskem polju se s časom ne spreminja.« je v primeru
maksimalnih in povprečnih letnih vodostajev potrjena. Enako velja po letnih časih za
maksimalne in z izjemo zime povprečne letne vodostaje. V primeru minimalnih letnih
vodostajev pa je zgornja hipoteza zavrnjena.
Izračuni povratnih dob maksimalnih letnih višin so pokazali, da je povratna doba zadnje
ekstremne poplave v letu 2014 z vodostajem 453,22 m n.m. 58 let. Ta poplava ima kar 98%
verjetnosti, da se ne zgodi vsako leto.
X

Računanje verjetnosti števila poplav v poljubno izbranem obdobju je pokazalo, da iz 49%
verjetnosti najmanj ene poplave v petih letih pridemo v desetih letih na 74% verjetnost.
Rezultati verjetnosti izbranega časa med dvema poplavama so pokazali, da med poplavami
prevladujejo daljša obdobja. Vseeno pa obstaja kar 74% verjetnost, da do poplave pride v
manj kot desetih letih.
Na podlagi izračunov verjetnosti trajanja poplav je bilo ugotovljeno, da prevladujejo
kratkotrajne poplave, to glede na Weibullovo porazdelitev potrjujeta izračuna 65%
verjetnosti, da poplava traja več kot 10 dni in 47% verjetnosti, da poplava traja več kot 30 dni.
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1 UVOD
Planinsko polje uvrščamo med eno od kraških polj na Klasičnem krasu v Sloveniji, ki je del
Dinarskega krasa (Stepišnik et al., 2012). Nastalo je ob idrijskem prelomu. Njegova
značilnost je razmeroma ravno, pogosto poplavljeno dno, ki nima površinskih pritokov in
odtokov vode. Polje vodo dobiva iz obsežnega kraškega zaledja; iz Rakovega Škocjana,
Cerkniškega jezera, Javornikov in Pivške kotline.
Poplave na Planinskem polju se pojavijo skoraj vsako leto, predvsem v jesensko-zimskem
času. Glavna vzroka za nastanek poplav sta zasičenost kraškega podzemlja z vodo in večji
dotok vode na polje v primerjavi z odtočno sposobnostjo požiralnikov. Poplave se najprej
začnejo na severnem delu polja in se nato postopoma širijo proti jugu preko celotnega polja.
Poplave na Planinskem polju predstavljajo nepogrešljiv del življenja ljudi na tem območju.
Velike, obsežne poplave so bile nekoč ena največjih katastrof, tako Planine, kot tudi vseh
ostalih vasi na robu polja. Vsaka večja poplava predstavlja prekinitev prometnih povezav in
velikokrat uničenje pridelka in krme za živali.
V zvezi s pojavljanjem poplav na Planinskem polju je odprtih še veliko raziskovalnih
vprašanj. Eno takih je tudi rekonstrukcija niza podatkov o poplavah in njihovih morebitnih
časovnih trendov.
Moje delo je temeljilo na dveh večjih sklopih. Prvi sklop se je nanašal na pregled
razpoložljivih virov podatkov o poplavnih gladinah na Planinskem polju. V ta namen sem
pregledala vse dostopne arhivske vire in literaturo. Te podatke sem nato kritično obdelala in
prenesla v ustrezen podatkovni format. Ko sem podatke pripravila, je sledil drugi sklop, ki je
vključeval statistično analizo podatkov. Tako sem najprej izvedla kontrolo kvalitete podatkov
s statističnimi metodami ter nato analize trendov in frekvenčne analize, ki so temeljile na
metodah preseganja kritičnih vrednosti.
Cilji magistrskega dela so bili:
 rekonstrukcija čim daljšega niza podatkov o vodostajih na Planinskem polju,
 izvedba statistične analize hidrograma reke Unice na vodomerni postaji Haasberg na
podlagi rekonstruiranega niza podatkov,
 analiza trendov pojavljanja poplav,
 verjetnostna in frekvenčna analiza podatkov o gladinah poplav,
 potrditi ali ovreči hipotezo »Frekvenca poplav na Planinskem polju se s časom ne
spreminja.«

1

2 PREGLED STANJA RAZISKAV
2.1 Geografske značilnosti
Planinsko polje, prikazano na slikah 1 in 2, leži v Notranjskem podolju in je najbolj
severozahodno od vseh kraških polj porečja Ljubljanice. Je najbolj izrazito kraško polje v
Sloveniji (Stepišnik et al., 2012). Leži v občini Postojna na njenem skrajnem severovzhodnem
delu (Blatnik et al., 2017).
Polje meri okoli 10 km2, njegovo dno pa se nahaja med 444 in 450 m n.m. in je ravno do
rahlo valovito (Stepišnik et al., 2012). Je pretočno polje, za katerega je značilno, da kraške
vode nanj pritekajo in iz njega odtekajo le podzemno. Umeščeno je med višje kraške planote,
na zahodu je tako omejeno s Planinsko goro (924 m n.m.), na vzhodu z Logaško planoto, na
severu z Lanskim vrhom (586 m n.m.) ter na jugu s Starim gradom (703 m n.m.) in Kalemi
(574 m n.m.). Ob robu polja ležijo tri naselja. Na jugozahodni strani Planina, na
severovzhodni pa Laze in Jakovica (Gams, 2004; Blatnik et al., 2017).

Slika 1: Planinsko polje (Državna…, 2013)
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Po polju vijuga kraška reka Unica, ki priteče iz kraškega podzemlja – Planinske jame in nato
čez polje potuje 18 km od Planine proti Grčarevcu, to je od juga proti severu, preden na
severovzhodnem delu polja ponovno izgine v podzemlje.

Slika 2: Pogled na jugovzhodni del Planinskega polja fotografiran s Planinske gore
(foto: M. Jelovčan)
2.2 Geološke značilnosti
2.2.1 Tektonika
Planinsko polje uvrščamo v Zunanje Dinaride (Placer, 2008). Čar (1981) navaja, da polje z
okolico večinoma leži na hrušiškem pokrovu. Izjeme so: območje polja pod Planino – pripada
snežniški narivni grudi; vzhodni in severni del ter rob polja – pripadajo zahodnemu robu
vrhniško-cerkniške grude; jugovzhodno območje polja – pripada cerkniški luski.
Planinsko polje je nastalo ob idrijskem prelomu, enem najpomembnejših prelomov v
Sloveniji. Prelom ima dinarsko smer in teče od severozahoda proti jugovzhodu. Vplival je na
zgradbo ozemlja vzdolž svoje dolžine in tako tudi na kraška polja, ki se raztezajo ob njem
(Blatnik, 2019). Premik ob tem prelomu znaša nekaj manj kot 12 km. Zaradi njega ima
Planinsko polje zapleteno geološko zgradbo. Plasti na obeh straneh preloma so različne
sestave in starosti. Na eni strani slabo prepustne idrijske prelomne cone podlago polja tvori
apnenec, na drugi strani pa dolomit (Prestor, 2009a).
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V prelomni coni idrijskega preloma poteka še veliko drugih spremljajočih prelomov. Po Čarju
(1981) so to: grčarevski, hotenjski, lanskovški, babnodolski, mačkovski, milavčev in
grahovski prelom. Po Pleničarju et al., (1970) pa se tu nahaja še predjamski prelom, ki je
delno nariv – med Predjamo in Planinskim poljem, delno pa reverzni prelom – med
Planinskim in Cerkniškim poljem.
2.2.2 Stratigrafsko litološka zgradba
Stratigrafsko litološka zgradba je povzeta po Pleničarju et al. (1970) in je prikazana na sliki 3.
Najstarejša stratigrafska enota na Planinskem polju je zgornje triasni dolomit, ki je plastovit in
debel od 0,5 do 1 m. Najdemo ga na delu Jakovškega griča ter na severozahodnem, zahodnem
in jugovzhodnem robu Planinskega polja. Zgornje triasni dolomit navzgor zvezno prehaja v
plasti jurske starosti, ki gradijo območje pod Ivanjim selom do ceste Planina – Unec. Spodnjo
juro sestavljata dva litološka člena, to sta zrnati dolomit ter menjavanje svetlo sivega apnenca
in zrnatega dolomita. Kredne apnenčaste kamnine gradijo pritočno, to je južno obrobje
(Planinska jama in Malni) ter odtočno, to je severovzhodno in vzhodno obrobje Planinskega
polja.
Dno Planinskega polja je sestavljeno iz sedimentov kvartarne starosti, ki povprečno dosegajo
debelino od 3 do 4 m, v primeru zapolnjenih vrtač pa tudi od 15 do 25 m. Sedimenti so
sestavljeni iz peščene gline, grušča in deloma proda. Pod sedimentom pa na celotnem
območju polja ležijo enaki dolomiti in apnenci, kot jih zasledimo na obrobju polja (Prestor,
2009b). Dolomiti in apnenci pod Planinskim poljem naj bi bili močno zakraseli. Prihaja do
pojavov kraških oblik, kot so požiralniki, ponori, brezna ter vrtače, ki jih zapolnjujejo glinasti
sedimenti (Čar, 1981).
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Slika 3: Geološka karta Planinskega polja in okolice (izsek iz OGK, list Postojna, Buser et al.,
1970)
2.3 Hidrogeološke značilnosti
Tako apnenec kot dolomit na Planinskem polju imata kraško in razpoklinsko poroznost. Skozi
kraške kanale in razpoke v teh kamninah prihaja do pretakanja vode. Dolomit ima drobno in
enakomerno razpokanost ter je slabo prepusten. Apnenec je zelo spremenljivo zakrasel in
dobro prepusten (Prestor, 2009c).
Za Planinsko polje je značilno, da nima površinskih pritokov; vsa voda na polje priteče in iz
njega odteče podzemno. Vsi večji dotoki so na južnem delu polja (slika 4).
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Slika 4: Zemljevid Planinskega polja z označenimi izviri in ponori (Gams, 2004; 349)
To so: Planinska jama (slika 5A), Malni (slika 5B) in Škratovka pri Haasbergu (slika 5C). Ob
večjih padavinah se aktivirajo tudi izviri Hotenke v Grčarevcu ter manjši izviri ob vznožju
Planinske gore. V Planinsko jamo in Malne pritečejo vode iz cerkniškega področja z Javorniki
in iz pivškega področja (slika 7) (Kovačič & Ravbar, 2010; Stepišnik et al., 2012; Ravbar et
al., 2018; Blatnik, 2019). Posebnost izvirov pri Grčarevcu je estavelski značaj (Breznik,
1961).
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A

B

C
Slika 5: A: Planinska jama; B: Malni; C: Škratovka (foto: M. Jelovčan)
Odtoki se nahajajo na vzhodni – prva skupina od Milavčevih ključev do Laz, in na severni do
severovzhodni strani polja – druga skupina ob Lanskem vrhu in v Babnem dolu (Breznik,
1961; Šušteršič, 2009).
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Primer iz prve skupine ponorov (pod Lazami) je prikazan na sliki 6A, primer iz druge skupine
pa na sliki 6B.

A

B
Slika 6: A: ponor v bližini Laz; B: Putickove štirne Pod stenami (foto: M. Jelovčan)
Na Planinskem polju se podzemna voda zadržuje blizu površja. Nivo podzemne vode se od
juga proti severu spušča. Gladina podzemne vode je na jugu okoli 2 m pod površjem, na
severu, pod Jakovico, pa 8 do 9 m pod površjem (Prestor, 2009c).
Del te podzemne vode prihaja na plan v izvirih v pobočjih Planinske gore in južno od
Unškega loga ter odteka proti Unici. Unica, ki se vije po Planinskem polju, se dotakne vseh
štirih robov polja. Trajno teče prvih 7 km, do prvih požiralnikov pod Ivanjim Selom na
vzhodnem delu polja. Tu Unica prvič naleti na apnenec in začne izgubljati vodo. V primeru
pretoka, večjega od 1,4 m3/s, Unica nadaljuje pot ob vzhodni strani polja v dolžini 2 km vse
do ponorov pri Laški žagi. Tu se usmeri proti zahodu, čez celotno polje proti Lipljam. Med
Lipljami in Podgoro približno 1 km teče ob zahodnem robu polja. Nato se usmeri proti severu
čez Jakovski log na drugo skupino požiralnikov pod Lanskim vrhom, kjer se ob poplavah
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voda začne najprej razlivati. Unica konča svojo pot v Babnem dolu v dveh krakih: proti
Škofjemu lomu in proti Pod stenam (Gams, 1979, Blatnik et al., 2017). Celotna opisana pot
Unice je razvidna na sliki 4. Na tej sliki so prikazane tudi številne plitve zamočvirjene
uleknine, ki so posledica številnih nekdanjih meandrov Unice na polju.
Vsa voda iz polja, tako površinska kot podzemna, odteka naprej proti izvirom Ljubljanice v
Močilniku in Retovju pri Vrhniki (slika 7) (Prestor, 2009c).

Slika 7: Smeri dotokov in odtokov na Planinskem polju (Ravbar et al., 2018)
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3 METODE DELA
Metode dela so temeljile na dveh večjih sklopih. Prvi sklop je obsegal pregled razpoložljivih
virov podatkov o poplavnih gladinah na Planinskem polju. V ta namen sem najprej pregledala
vse dostopne arhivske vire in literaturo. Te podatke sem nato kritično obdelala in prenesla v
ustrezen podatkovni format. Nato je sledil drugi sklop, ki je vključeval statistično analizo
pridobljenih podatkov. Najprej sem izvedla kontrolo kvalitete podatkov s statističnimi
metodami ter nato analize trendov in frekvenčne ter verjetnostne analize, ki so temeljile na
metodah preseganja kritičnih vrednosti.
3.1 Rekonstrukcija poplavnih gladin
Prvi sklop je temeljil na iskanju in pregledovanju arhivskih virov. Arhivski podatki o
vodostajih na vodomerni postaji Haasberg so bili pridobljeni v Arhivu Republike Slovenije, v
Osrednji humanistični knjižnici na Oddelku za geografijo in v Arhivu površinskih voda
Agencije Republike Slovenije za okolje.
Da sem iz hidrogramov za leti 1841 in 1843 pridobila dnevne podatke o vodostajih, ju je bilo
potrebno digitalizirati. Najprej sem vsak hidrogram posebej uvozila v AutoCAD in
digitalizirala skalo višin vodostajev in narisano krivuljo. Točke, ki sem jih ustvarila z
digitalizacijo skale in krivulje, sem nato s pomočjo programa CadTools izvozila v Microsoft
Office Excel. Nato je sledila pretvorba digitalizirane skale iz čevljev in palcev v metre in na
koncu še preračun vodostajev s pomočjo funkcij INDEX in MATCH. Ti funkciji sta
omogočili povezavo točk iz digitalizirane krivulje vodostajev z vrednostmi na skali. Vsi ostali
podatki o vodostajih iz tabel so bili prav tako prepisani v program Microsoft Office Excel. V
primeru, da so bili originalni podatki zapisani v čevljih in palcih, sem izvedla pretvorbo v
metre. Pri preračunavanju sem upoštevala naslednji povezavi: dunajski palec = 0,02634 m in
dunajski čevelj = 0,31608 m.
V Arhivu površinskih voda Agencije Republike Slovenije za okolje so dostopni podatki o
vodostajih za leta 1926, 1927 in 1928 ter od leta 1954 do 2016. V obdobju od leta 1929 do
1954 pa podatki o vodostajih manjkajo, vendar pa so dostopni podatki o pretokih. Podatki od
junija 1933 do 1940 so dostopni v fondu Hidrometeorološkega zavoda Slovenije - Hidrologija
s signaturo SI AS 1137 ter od 1940 do 1954 v Hidroloških godišnjakih Jugoslavije. Za
manjkajoča leta od 1929 do maja 1933 imamo podatke o pretokih in lahko s pomočjo
pretočne krivulje in ustreznih izračunov preračunamo vodostaje.
To preračunavanje vodostajev iz pretokov je potekalo dvakrat. Najprej sem na podlagi
poplavnega vodostaja 222 cm, ki ga navaja Gams (1979), izračunala manjkajoče vodostaje in
nato na podlagi vseh podatkov o vodostajih za obdobje 1884–2016 narisala kumulativno
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krivuljo. Le-ta je pokazala, da se poplave pričnejo pri nekoliko višjem vodostaju, to je
235 cm, zato je bil izračun manjkajočih vodostajev ponovljen.
Izračun vodostajev iz pretokov je bil povzet po Boiten (2008); razviden je iz enačb od (1) do
(7) in temelji na enačbi (1), ki je potenčna enačba.

(1)
kjer so
Q = pretok (m3/s)
a,b = parametra (/)
hw = izmerjen vodostaj (m)
h0 = vodostaj pri Q = 0 (m)
Podatke o vodostajih in pretokih za leta 1926, 1927 in 1928 filtriramo tako, da ločimo
vodostaje, ki so manjši od 222 cm (oziroma od 235 cm), od vodostajev, ki so večji ali enaki
222 cm (oziroma 235 cm).
Nato obdelamo vsako skupino podatkov posebej, po spodaj opisanem postopku. Na koncu
dobimo dve enačbi hw (eno za vodostaje, manjše od 222 cm (oziroma 235 cm) in eno za
vodostaje, večje ali enake 222 cm (oziroma 235 cm)), po katerih s pomočjo podanih pretokov
izračunamo manjkajoče vodostaje.
Narišemo graf vodostaj (h) v odvisnosti od pretoka (Q). Skozi narisane podatke nato
potegnemo krivuljo, ki se najbolj ujema s podatki. Podatki, ki odstopajo od te krivulje, se
odstranijo.
Nato iz krivulje izberemo dve vrednosti pretoka (Q1 in Q3) tako, da velja zveza (2)

(2)
Za izbrane vrednosti Q določimo še odgovarjajoče vrednosti vodostajev (h1, h2 in h3). S
pomočjo teh vrednosti nato izračunamo h0 (h0 = vodostaj pri Q = 0) po enačbi (3)

(3)
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Sledi izračun vrednosti hw – h0 (hw = izmerjen vodostaj) in izris grafa (hw – h0) v odvisnosti
od Q v logaritemskem merilu. Narisane točke na grafu naj bi ležale približno na premici.
Enačbo (1) logaritmično transformiramo in dobimo enačbo (4)
(4)
kjer je

,

in

.

Za določitev konstant a in b je potreben izračun vsot ∑y, ∑x, ∑xy in ∑x2 ter sistema enačb (5)

(5)
Tako dobimo enačbo (6) za izračun pretoka Q, iz katere nato lahko izrazimo hw in dobimo
enačbo (7) ter izračunamo manjkajoče vodostaje med leti 1929 in 1933.

(6)

(7)
kjer so
Q = pretok (m3/s)
a,b = parametra(/)
hw = izračunan vodostaj (m)
h0 = vodostaj pri Q = 0 (m)
Dobimo dve enačbi za izračun vodostajev. Ugotoviti moramo še pretok, ki se pojavi pri
vodostaju 222 cm, za prvi izračun in 235 cm za drugi, ponovljen izračun. Za prvi izračun je ta
pretok 68 m3/s, za drugi pa 70,6 m3/s.
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Pri izračunu manjkajočih vodostajev za pretoke, manjše od 68 m3/s (oziroma 70,6 m3/s),
uporabimo enačbo hw za vodostaje, manjše od 222 cm (oziroma 235 cm), pri izračunu
vodostajev za pretoke, večje od 68 m3/s (oziroma 70,6 m3/s) pa uporabimo enačbo hw za
vodostaje, večje ali enake 222 cm (oziroma 235 cm).
Sledil je pregled celotnega niza podatkov 1840–2016 tako, da se je celoten niz prikazal
grafično na grafu. S pomočjo tega so se v nadaljevanju iskale morebitne nepravilnosti v
podatkih. Na podlagi pregleda niza podatkov je bilo ugotovljeno, da višine najstarejših
podatkov odstopajo od ostalega niza podatkov. Izkazalo se je, da najstarejši podatki ležijo
prenizko. Da bi se lahko izvedla rekonstrukcija teh najstarejših podatkov o vodostajih, se je
opravilo tudi prevode poročil, ki so se nahajali poleg tabel z najstarejšimi podatki o vodostajih
ter GPS meritve višin nekaterih točk na in ob robu polja.
GNSS meritve so potekale tako, da je bazna postaja dvofrekvenčnega sprejemnika Sokkia
GRX2 stala na poligonski točki z Gauss–Krügerjevimi koordinatami: GKX = 76329,84 m in
GKY = 442764,99 m, z mobilno postajo pa so se opravljale meritve izbranih točk na polju.
Položaj baze je bil izračunan s postprocesiranjem v statičnem načinu z uporabo permanentnih
postaj SIGNAL Ilirska Bistrica, Idrija, Trebnje in Ljubljana. Položaj izbranih točk pa je bil
določen z RTK (real-time kinematic) metodo s časom opazovanja od 30 do 90 sekund in s
centimetrsko natančnostjo.
Pri rekonstrukciji najstarejših podatkov so bile uporabljene in pri izračunih najbolj v pomoč
izmerjene višine štirih točk na Planinskem polju, ki so bile najbolj reprezentativne oziroma so
se najbolj povezovale z opisi iz prevedenih poročil.
Za nadaljnje obdelave je bilo potrebno zbrane podatke o vodostajih, ki so bili prvotno v
centimetrih, pretvoriti v metre in jih nato prišteti k ničelni koti, da se je dobilo vodostaje v
metrih nad morjem. Prav tako sem določila višino poplavnega nivoja in od vseh podatkov o
vodostajih ločila tiste, ki presegajo koto poplave.
3.2 Statistična analiza
Drugi sklop je vključeval statistično analizo obravnavanega niza podatkov od leta 1884–2016.
Najprej sem na različne načine s statističnimi metodami izvedla kontrolo kvalitete podatkov.
Z namenom, da bi ugotovila, ali so starejši podatki primerljivi z novejšimi, oziroma ali so si
podobni in jih lahko skupaj vzamemo v nadaljnje obdelave, sta bili naključno izbrani dve
obdobji; eno starejše, od leta 1888 do 1917, in eno novejše, od leta 1926 do 1955. Spodaj
opisane postopke kontrole kvalitete podatkov sem povzela po Zupančič (2013) in jih izvedla
na dnevnih podatkih o vodostajih v obeh obdobjih. Odnos med maksimalnimi, minimalnimi
in povprečnimi vodostaji v posameznem letu izbranih obdobij pa je prikazan le grafično s
pomočjo škatla-brki grafa.
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Da bi preverila, ali sta izbrani obdobji povezani (korelirani) med seboj, sem izračunala
korelacijski koeficient ρ in njegovo značilnost ocenila s testno statistiko t. Pri tem postavimo
nasprotujoči si hipotezi H0 in H1 o korelacijskem koeficientu ρ:
 H0: ρ=0 (ni korelacije)
 H1: ρ≠0 (korelacija obstaja)
Korelacija je statistično značilna na izbrani ravni značilnosti α, kadar izračunana vrednost
testne statistike t presega tabelirani tα, n-2; ničelno hipotezo H0 zavrnemo.
Izračunana vrednost t je bila primerjana s tabelirano vrednostjo. Ker točne vrednosti t v tabeli
ni bilo, sem poiskala najbližje vrednosti, med katerima se je nahajala izračunana vrednost. To
sta bili vrednosti t0,05;30 in t0,05;∞, to je 1,697 in 1,645.
Da bi ugotovila, ali se značilnosti obeh obdobij ujemajo, sem izvedla t-test enakosti srednje
vrednosti dveh vzorcev. Najprej postavimo izključujoči se hipotezi H0 in H1:
 H0: x1=x2 (obdobji sta si podobni)
 H1: x1≠x2 (obdobji si nista podobni)
ter nato opravimo F-test enakosti populacijskih varianc. Zanj prav tako postavimo hipotezi H0
in H1:
 H0: varianci sta si enaki
 H1: varianci si nista enaki
Ničelno hipotezo H0 zavrnemo, kadar izračunani F presega tabelirano vrednost Fα/2;n1-1,n2-1.
Glede na izid tega testa uporabimo ustrezen izračun za t (Studentov t-test, če sta varianci
enaki, ali Welchev t-test, če varianci nista enaki).
Izračunano vrednost t primerjamo s tabelirano t α/2; n1+n2-2 in ničelno hipotezo H0 zavrnemo, če
je absolutna izračunana vrednost t večja od tabelirane.
Izračunane vrednosti t in F so bile primerjane s tabeliranimi vrednostmi. Ker točnih vrednosti
t in F v tabeli ni bilo, sem poiskala najbližje vrednosti. V primeru vrednosti F sta to bili
vrednosti F0,025;120,120 in F0,025;∞,∞, to je 1,433 in 1,000. V primeru vrednosti t pa vrednosti
t0,025;30 in t0,025;∞, to je 2,042 in 1,960.
Primerjava obeh obdobij pa je bila grafično prikazana tudi s škatla-brki (box-whiskers)
grafom. Škatla, to je pravokotnik v sredini, predstavlja območje od prvega do tretjega kvartila.
S črto na škatli je označena mediana. Obe vertikalni črti, to je zgornja in spodnja (oba brka),
pa predstavljata minimum (spodnja črta) in maksimum (zgornja črta).
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V nadaljevanju je sledil izračun opisnih statistik za celotno obdobje 1884–2016 in po
posameznih desetletjih za vse vodostaje in za 2418 poplavnih dni. Prav tako so bile
izračunane opisne statistike vseh in poplavnih vodostajev za najstarejše obdobje 1840–1861,
ki so bile nato primerjane z izračuni za obdobje 1884–2016.
Izračunana je aritmetična sredina, mediana, modus, minimum, maksimum, 25. percentil in
75. percentil. Kot srednja vrednost je poleg aritmetične sredine izračunana tudi mediana zato,
ker nanjo manj vplivajo podatki, ki zelo odstopajo od ostalih podatkov – osamelci oziroma
zelo nizke ali visoke vrednosti. Modus pokaže vrednost, ki se pojavlja najpogosteje.
25. percentil pove, da ima četrtina podatkov vrednosti manjše ali enake od 25. percentila,
75. percentil pa pove, da ima tri četrtine podatkov vrednosti manjše ali enake od 75. percentila
oziroma, da ima četrtina podatkov vrednosti večje od 75. percentila.
Sledila je analiza trendov maksimalnih, minimalnih in povprečnih vodostajev po posameznih
letih ter analiza trendov maksimalnih, minimalnih in povprečnih letnih vodostajev glede na
letne čase v obdobju 1884–2016. Statistična značilnost naklona trendnih črt (ali je naklon
statistično enak nič ali ne) je bila testirana s pomočjo testne statistike t in F. Ugotavljalo se je
tudi morebitno spreminjanje trendne črte v primeru, ko je najstarejši niz podatkov 1840–1861
priključen nizu 1884–2016 ali pa ne.
Testiranje s testno statistiko t je potekalo s pomočjo korelacijskega koeficienta ρ. V ta namen
postavimo nasprotujoči si hipotezi H0 in H1:
 H0: ρ=0 (ni korelacije)
 H1: ρ≠0 (korelacija obstaja)
Korelacija je statistično značilna na izbrani ravni značilnosti α, kadar izračunana vrednost
testne statistike t presega tabelirani tα, n-2; ničelno hipotezo H0 zavrnemo.
Pri testni statistiki F prav tako postavimo nasprotujoči si hipotezi H0 in H1 o naklonu premice
k:
 H0: k=0 (premica nima naklona)
 H1: k≠0 (premica ima naklon)
Kadar izračunani F presega tabelirani Fα,1,(n-2), zavrnemo ničelno hipotezo H0.
Vse izračunane vrednosti t in F so bile primerjane s tabeliranimi vrednostmi. Ker točnih
vrednosti t in F v tabeli ni bilo, sem poiskala najbližje vrednosti. V primeru vrednosti t sta to
bili vrednosti t0,05;30 in t0,05;∞, to je 1,697 in 1,645. V primeru vrednosti F pa F0,05;1,120 in
F0,05;1,∞, to je 3,9201 in 3,8415.
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Na minimalnih letnih vodostajih je bil opravljen tudi postopek odstranitve trenda.
Odstranjevanje trenda je postopek, pri katerem odstranimo trend iz niza podatkov zato, da
odstranimo vpliv dejavnika, za katerega menimo, da povzroča anomalije.
Postopek odstranjevanja trenda je bil opravljen tako, da se je čez podatke o minimalnih letnih
vodostajih najprej narisalo linearno trendno črto s pripadajočo enačbo premice in nato s
pomočjo enačbe (8) izračunalo absolutne vrednosti detrenda. Te vrednosti so bile nato
ponovno prikazane na grafu, na katerem je prav tako narisana tudi trendna črta.

(8)
Kot zadnja pa je bila opravljena še frekvenčna in verjetnostna analiza. Preučevalo se je
povratne dobe maksimalnih letnih višin, število poplav v določenem obdobju in obdobja med
poplavami ter verjetnost trajanja poplav.
Za izračun vrednosti vodostajev za izbrane povratne dobe in izračun povratnih dob
maksimalnih letnih višin je bilo najprej potrebno iz celotnega niza podatkov dobiti
maksimalne vrednosti za posamezno leto. Maksimalne letne višine so bile nato prenesene v
program EasyFit Professional, v katerem je potekal izris histograma in porazdelitvene
krivulje. S pomočjo tega programa se je pridobilo tudi parametre, ki opisujejo porazdelitveno
krivuljo in opravilo testiranje porazdelitvene krivulje.
V primeru maksimalnih letnih višin je bila uporabljena splošna porazdelitev ekstremnih
vrednosti. Ta porazdelitev je kombinacija treh porazdelitev: Gumbelove, Frechetove in
Weibullove porazdelitve. Porazdelitev je določena s tremi parametri: k-parameter oblike, μparameter lokacije, σ-parameter merila. Zaradi majhne vrednosti parametra k sem
predpostavila, da je ta enak 0 in izračune opravila na podlagi Gumbelove porazdelitve z
enačbo (9)

(9)
kjer so
x = vodostaj (m n.m.)
F(x) = verjetnost
σ = parameter merila (/)
μ = parameter lokacije (/)
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Verjetnost F(x) je bila računana po enačbi (10)

(10)
kjer je
T = povratna doba (leta)
Za testiranje porazdelitve je bil uporabljen Anderson-Darlingov test A2. Pri tem postavimo
nasprotujoči si hipotezi H0 in H1:
 H0: podatki sledijo izbrani porazdelitvi
 H1: podatki ne sledijo izbrani porazdelitvi
Ničelno hipotezo H0 zavrnemo, če je izračunana vrednost A2 večja od tabelirane na izbrani
stopnji zaupanja α.
Število poplav v nekem obdobju in čas med dvema poplavama so bili ugotovljeni s pomočjo
Poissonove oziroma eksponentne porazdelitve. V ta namen sem v programu Microsoft Office
Excel s pomočjo funkcije COUNTIFS za vsako posamezno leto ugotovila število poplav,
izračunala povprečno število poplav μ v obravnavanem obdobju 133 let in delež t med
poljubnim preučevanim obdobjem in celotnim obravnavanim obdobjem.
Verjetnost določenega števila poplav v nekem obdobju je bila izračunana s pomočjo
enačbe (11)

(11)
kjer so
F(x) = verjetnost
μ = povprečno število poplav v obravnavanem obdobju (133 let)
t = delež med preučevanim obdobjem in celotnim obravnavanim obdobjem
x = število poplav
Verjetnost določenega obdobja med dvema poplavama pa je bila izračunana s pomočjo
enačbe (12)

(12)
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kjer so
F(x) = verjetnost
μ = povprečno število poplav v obravnavanem obdobju (133 let)
x = delež med določenim obdobjem in celotnim obravnavanim obdobjem
Glede na postavljeno vprašanje o verjetnosti, lahko rezultat dobimo neposredno iz izračunov z
enačbama (11) in (12) ali pa s pomočjo komplementarnega dogodka. Če se na primer
vprašamo, kolikšna je verjetnost, da se zgodi najmanj ena poplava na 5 let, komplementarni
dogodek zapišemo kot Pr (x>1) = 1 – Pr (x=0). To pravilo nam poenostavi izračun verjetnosti
tega dogodka, ki bi zahteval seštevanje veliko verjetnosti.
Verjetnost trajanja poplav je bila izvedena na podlagi 2418 poplavnih dni. Za eno poplavo je
bila vzeta skupina med seboj povezanih dni, ko je bil vodostaj nad poplavnim vodostajem.
Oblikovala sem tabelo, v kateri je po številu dni trajanja poplav razporejeno različno število
poplavnih dogodkov. Ta tabela je bila nato prav tako prenesena v program EasyFit
Professional, v katerem je tudi v tem primeru potekal izris histogramov in porazdelitvenih
krivulj treh različnih porazdelitev. Ponovno se je pridobilo tudi parametre, ki opisujejo
porazdelitvene krivulje in opravilo testiranje teh porazdelitvenih krivulj.
Za preučevanje verjetnosti različnega trajanja poplav sem uporabila Weibullovo, posplošeno
gama in Johnsonovo porazdelitev. Weibullova porazdelitev je določena s parametroma αparameter oblike in β-parameter merila; posplošena gama porazdelitev je določena s
parametri k-parameter oblike, α-parameter oblike in β-parameter merila; Johnsonova
porazdelitev pa s parametri γ-parameter oblike, δ-parameter oblike, λ-parameter merila in ξparameter lokacije. Izračune po Weibullovi porazdelitvi sem opravila na podlagi enačbe (13),
izračuni po posplošeni gama porazdelitvi z enačbo (14) ter z enačbo (15) izračuni po
Johnsonovi porazdelitvi.

(13)
kjer so
F(x) = verjetnost
α = parameter oblike (/)
β = parameter merila(/)
x = delež med eno obravnavano poplavo in vsemi dnevi poplav
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(14)
kjer so
F(x) = verjetnost
α, k = parameter oblike (/)
β = parameter merila(/)
x = delež med eno obravnavano poplavo in vsemi dnevi poplav

(15)
kjer so
F(x) = verjetnost
γ, δ = parameter oblike (/)
λ = parameter merila (/)
ξ = parameter lokacije (/)
x = delež med eno obravnavano poplavo in vsemi dnevi poplav

Pogoj Johnsonove porazdelitve ξ ≤ x ≤ ξ + λ
Za testiranje vseh treh porazdelitev sta bila uporabljena Kolmogorov-Smirnov test D in
Anderson-Darlingov test A2. Pri tem postavimo nasprotujoči si hipotezi H0 in H1:
 H0: podatki sledijo izbrani porazdelitvi
 H1: podatki ne sledijo izbrani porazdelitvi
Ničelno hipotezo H0 zavrnemo, če je izračunana vrednost D oziroma A2 večja od tabelirane na
izbrani stopnji zaupanja α.
Anderson-Darlingov test A2 in Kolmogorov-Smirnov test D se uporabljata za preverjanje ali
podatki prihajajo iz populacije z določeno porazdelitvijo. Kolmogorov-Smirnov test daje
poudarek na celotno porazdelitev in je nekoliko bolj občutljiv na sredinski del porazdelitve
kot na repe. Anderson-Darlingov test pa je modifikacija Kolmogorov-Smirnovega testa in
daje večji poudarek na repe porazdelitev kot Kolmogorov-Smirnov test.
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Za porazdelitve maksimalnih letnih višin in trajanja poplav so bili izdelani tudi Q-Q grafi,
grafi spreminjanja parametrov porazdelitvenih krivulj in grafi korelacije med parametri. Q-Q
grafi prikazujejo odnos med empiričnimi podatki in teoretično krivuljo. S pomočjo teh grafov
lahko ugotovimo, kako »dobra« je izbrana porazdelitev glede na naše podatke in ali imamo v
nizu podatkov opraviti s kakšno zelo odstopajočo vrednostjo. Glede na medsebojni položaj
točk in premice lahko ocenimo tudi, kako dobro posamezna porazdelitev napoveduje nižje ali
višje vrednosti (boljše kot je ujemanje točk in premice, boljše rezultate daje porazdelitev). Na
grafih spreminjanja parametrov porazdelitvenih krivulj pa so prikazani parametri za celotno
obdobje in po posameznih 20-letnih obdobjih. Tako grafi pokažejo, kolikšne so razlike med
parametri po posameznih obdobjih in v primerjavi s celotnim obravnavanim obdobjem ter ali
so točke razporejene naključno. Z grafi korelacije ugotavljamo, ali obstaja korelacija med
parametri posamezne porazdelitve. Če so točke na grafu razporejene naključno (se ne
oblikujejo v premico), korelacije ni. To pomeni, da so poplave naključni procesi.
3.3 Računalniški programi
Postopki in analize, opisani v zgornjih poglavjih, ter rezultati obdelav, prikazani v
nadaljevanju, so bili izvedeni oziroma pridobljeni s pomočjo različnih računalniških
programov.
Glavni računalniški program pri vseh obdelavah je bil Microsoft Office Excel, ki pa se je pri
posamezni analizi lahko uporabljal tudi v kombinaciji z drugimi programi. Pri digitalizaciji
hidrogramov sta bila tako uporabljena še programa AutoCAD in CadTools, pregled celotnega
niza podatkov pa je bil opravljen s pomočjo programa ORIGIN. ORIGIN je program, ki za
razliko od Microsoft Office Excela omogoča statistično obdelavo in prikaz časovno
neomejenega niza podatkov. Pri frekvenčni in verjetnostni analizi se je uporabljalo program
EasyFit Professional, ki omogoča izris histogramov in porazdelitvenih krivulj, izdelavo Q-Q
grafov ter poda parametre izbrane porazdelitve in izvede testiranje porazdelitve.
3.4 Vodomerna postaja Haasberg
Vodomerna postaja Haasberg je locirana na južnem obrobju Planinskega polja, ob vznožju
Starega gradu. Leži na desnem bregu reke Unice, v bližini razvalin gradu Haasbeg, pri
»Grajskem mostu«. Njeno natančno lokacijo določajo Gauss–Krügerjeve koordinate:
GKX = 76310 m in GKY = 443170 m. Pozicija vodomerne postaje je označena na sliki 1.
Ničelna točka vodomerne postaje oziroma nadmorska višina nulte točke vodomera je
444,98 m n.m. Ničelna točka je točka, na katero so vezani vsi odčitki vodostajev in tako tudi
vsi izračuni (Hidrološki…, 2012).
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Slika 8: Pogled na »Grajski most« v začetku 20. stoletja (Photobucket…, 2018)
Meritve vodostajev na vodomerni postaji Haasberg so se v preteklosti opravljale ročno s
pomočjo vodomerne late, ki je bila nameščena na robu mosta (slika 8). Vodomerna postaja
Haasbeg pa je danes samodejna vodomerna postaja, na kateri se merijo vodostaji in na podlagi
le teh preračunavajo pretoki. V bližini postaje je postavljena tudi vodomerna lata. Današnji
izgled vodomerne postaje je prikazan na sliki 9A, vodomerna lata pa na sliki 9B. Upravljalec
vodomerne postaje Haasberg je Agencija Republike Slovenije za okolje.

B

A
Slika 9: A: vodomerna postaja Haasberg; B: vodomerna lata v bližini vodomerne postaje
(foto: M. Jelovčan)
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Vzdolž reke Unice je v preteklosti delovalo kar šest vodomernih postaj – od Planinske jame,
mosta v Malne, Haasberga, mosta v Laze do Pod sten. Od vseh naštetih vodomernih postaj je
vodomerna postaja Haasberg danes edina, ki je še v delovanju in ima najdaljše obdobje
beleženja podatkov o vodostajih na tem in tudi širšem območju.
Prvi pridobljeni podatki torej segajo v leto 1841, celoten niz podatkov pa se konča leta 2016.
Obdelani so podatki o vodostajih po letu 1884, starejši podatki, od leta 1840 do 1861, pa so
statistično obdelani posebej in nato primerjani z nizom podatkov 1884–2016. Vzrok temu je
vmesno 22-letno obdobje (1862–1883) manjkajočih podatkov.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1 Rekonstrukcija niza podatkov
Prvi in najpomembnejši del magistrske naloge je bilo iskanje, preučevanje, zbiranje in
rekonstruiranje arhivskih podatkov o vodostajih na vodomerni postaji Haasberg na
Planinskem polju. V Arhivu površinskih voda Agencije Republike Slovenije za okolje so
javno dostopni podatki o vodostajih za leta 1926, 1927 in 1928 ter od leta 1954 naprej, iz
zapisov v literaturi pa je znano (Trontelj, 2000), da so se meritve na tej vodomerni postaji
začele že v sredini 19. stoletja in da so podatke zbirale različne službe.
Na podlagi tega sem z raziskovanjem začela v Arhivu Republike Slovenije, kjer sem po nekaj
mesečnem pregledovanju različnega arhivskega gradiva in številnih poizvedovanjih in
pogovorih v arhivu in izven njega prišla do najstarejših podatkov o vodostajih. V Arhivu
Republike Slovenije so bili torej podatki (v obliki tabel in grafov) pridobljeni iz različnih
fondov in posledično škatel, ki so vključene v posamezen fond:
 hidrograma za leti 1841 in 1843 ter tabele z vsakodnevnimi podatki o vodostajih za
obdobje od 1844 do 1849 so bili pridobljeni v škatlah 232, 230 in 100, fonda Deželne
gradbene direkcije v Ljubljani s signaturo SI AS 50.
 tabele s podatki za obdobja od 1855 do 1861, 1878, od 1884 do 1894, od 1933 do
1940 so bile pridobljene v škatlah 204 in 205, fonda Hidrometeorološki zavod
Slovenije – Hidrologija s signaturo SI AS 1137.
 tabele s podatki za obdobje od 1895 do 1913 so bile pridobljene iz publikacij Jahrbuch
des k.k. hydrographischen Zentralbureaus; das Save-Gebiet v škatlah 5, 6 in 7, fonda
Zbirka vodnih knjig s signaturo SI AS 124.
 tabele s podatki za obdobje od 1914 do 1919 so bile pridobljene iz Vodomerskih
poročil v škatlah 19 in 20, fonda Zbirke vodnih knjig s signaturo SI AS 124.
Poleg Arhiva Republike Slovenije pa so bili v Osrednji humanistični knjižnici na Oddelku za
geografijo iz Hidroloških godišnjakov Jugoslavije pridobljeni še podatki za obdobje od leta
1941 do 1953.
Obstoječi niz podatkov, dostopen v Arhivu površinskih voda Agencije Republike Slovenije za
okolje, sem z mojim raziskovanjem dopolnila in tako rekonstruirala 176 let dolg niz
podatkov. Ta rekonstruirani niz podatkov se začne leta 1841 in konča leta 2016, v njem pa se
pojavijo tri daljša in več krajših obdobij z manjkajočimi podatki.
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4.1.1 Zgodovina meritev vodostajev
Glede na ohranjene zapise prve hidrološke meritve na območju današnje Slovenije segajo v
čase Avstro-Ogrske monarhije. V prvi polovici 19. stoletja so se začela prva, le občasna,
vodomerna opazovanja površinskih vod. Razen nekaterih zapisov katastrofalnih visokih voda,
ta opazovanja večinoma niso ohranjena. Vedno bolj pa se je predvsem zaradi pričetka
izvajanja večjih hidrotehničnih del (na primer regulacije rek, izraba vodnih sil…) kazala
potreba po organiziranju sistematične vodomerne službe. Tako je leta 1850 začelo delovati
prvih 10 stalnih vodomernih postaj, med katerimi je tudi vodomerna postaja Haasberg na
Unici v Planini. Nekatere ostale najstarejše postaje pa so: Vrhnika (Ljubljanica), Litija (Sava),
Št. Peter (Savinja), Maribor, Ptuj, Slovenj Gradec (Drava), Gornja Radgona (Mura) (Trontelj,
2000). Prav za vodomerno postajo Haasberg pa so ohranjeni tudi starejši zapisi meritev
vodostajev.
Skozi zgodovino so podatke o vodostajih zbirale različne službe, ki so se v določenem
zgodovinskem obdobju ukvarjale s področjem hidrologije. Najstarejši ohranjeni podatki o
vodostajih segajo v leto 1841, ko so vsakodnevno zapisovali vodostaje in jih v obliki
mesečnih poročil pošiljali na Deželno gradbeno direkcijo v Ljubljano. Deželna gradbena
direkcija je te podatke zbirala vse do leta 1894. Primera teh zapisov sta razvidna iz slike 10 in
11. Slika 10 prikazuje ene izmed najstarejših najdenih podatkov iz oktobra leta 1846, slika 11
pa podatke za junij 1860.
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Slika 10: Primer tabele podatkov za oktober 1846 (SI AS 50, šk. 230)
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Slika 11: Primer tabele podatkov za junij 1860 (SI AS 1137, šk. 204)
Od leta 1895 do 1919 so se po posameznih deželah in po pripadajočih porečjih zbirali podatki
o vodostajih in posredovali na Centralni hidrografski urad na Dunaju, ki je letno objavljal
centralne hidrografske publikacije oziroma letopise. Primer take publikacije iz leta 1895 je
razviden na sliki 12A, primer objavljenih meritev za leto 1897 pa na sliki 12B.
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A

B

Slika 12: A: primer centralne hidrografske publikacije; B: meritve za leto 1897 objavljene v
tej publikaciji (SI AS 124, šk. 7)
Od razpada Avstrije po letu 1918 pa do leta 1929 je organiziral in izvajal vodomersko službo
Hidrografski odsek pri Generalni direkciji voda v Beogradu.
Leta 1929, ko se je Jugoslavija razdelila na banovine, je hidrografska služba prešla pod okrilje
Ministrstva za gradnje. Območje Planinskega polja je pripadalo Dravski banovini. Tehnični
oddelek banske uprave je skrbel za vodomersko službo, zbiral podatke in jih pošiljal v
Beograd.
Sprva so bile meritve vodostajev vodene po listih za vsak mesec posebej. Primer takega
poročila o meritvah decembra 1938 je razviden iz slike 13. Od leta 1941 naprej so bili podatki
zbrani v Hidroloških godišnjakih, leta 1947 pa je z zbiranjem podatkov začel tudi
Hidrometeorološki zavod Slovenije, ki se je leta 2001 preoblikoval v Agencijo Republike
Slovenije za okolje.
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Slika 13: Meritve za december 1938 (SI AS 1137, šk. 205)
4.1.2 Prevodi poročil in tabel z najstarejšimi meritvami
Najstarejši najdeni mesečni podatki o vodostajih na vodomerni postaji Haasberg, ki segajo v
leta pred 1850 in so zapisani v tabelah (meritve 3-krat dnevno: zjutraj, opoldne in zvečer)
vsebujejo tudi podatke o vremenu, ob izrednih dogodkih, to je poplavah oziroma visokih
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vodah, pa tudi poročila, ki opisujejo posamezne dogodke. Zapisano je, kdaj je voda prestopila
bregove, kdaj je bila poplavljena celotna planinska dolina, do kje je segala voda…
V nadaljevanju je razviden original iz oktobra 1846 (slika 14) ter prevodi poročil.

Slika 14: Original poročila iz oktobra 1846 (SI AS 50, šk. 230)
Za oktober 1846 je poročevalec iz Planine Deželni gradbeni direkciji pisal:
»V prilogi ponižno podpisani pošilja pregled vodostaja na haasberškem mostu v mesecu
oktobru in dodaja še, da je 23. 10. pri višini vode 4 čevlje in 10 palcev [na haasberškem
mostu] voda prestopila bregove od ponikov preko grčarevske ravnine do Lipelj.
24. 10., po tem, ko se je nivo vode višal in dosegel 5 čevljev in 11 palcev je bila že poplavljena
tudi planinska ravnina vključno z dolino Malnov.
Pri vodostaju 7 čevljev in 4 palce je bila poplavljena vsa dolina do Gornje Planine, gladina
vode pa je bila v nivoju haasberškega cestnega nasipa.
Pri vodostaju 8 čevljev in 10 palcev z dne 28. 10 je voda že segala do prvih hiš v Spodnji
Planini iz okoliških naselij pa so ljudje lahko le s čolni prišli do glavne komercialne ceste.
Nadaljuje, da je zaradi poplave neprevozna tudi haasberška okrajna cesta in prosi za
razumevanje, da poročila prihajajo z zamudo, ker potujejo s čolni…«
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Za november in začetek decembra 1846 je pisal:
»Poročilo o opazovani višini vode reke Unec meseca novembra z nekaterimi drugimi
pripombami, npr. da je bila višina vode 5. decembra 1846 ob petih popoldan vsled deževja,
trajajočega od 21. novembra, na vodomeru pri haasberškem mostu +10 čevljev in 9 palcev.
Ob takšnem nivoju vode je bila celotna Planinska dolina poplavljena že 2. decembra, in sicer
je bila tedaj izmerjena višina +7' 6''.
6. decembra opoldne je vodomerno desko na kamnitem oporniku pri haasberškem mostu čez
reko Unec odtrgala deroča voda in ga odnesla s seboj. Nedaleč od mostu jo je prestregel
čolnar, ki je bil ravno tam, ter desko shranil.
6. decembra ob sedmih zjutraj je bila višina vode na tedaj še obstoječem vodomeru +11' 0''.
Podpisani bo dotlej vodostaj opazoval na podobnem vodomeru na drugem mestu ali pa bo na
bregu izkopal korito, ki bo povezano z reko.
Nadalje podpisani poroča, da ve, kje je bila ničelna kota vodomerne deske ter jo bo, potem,
ko voda odteče, zanesljivo in natančno našel ter desko ponovno namestil.
Potem še prosi, da mu zaradi meritev v podobnih izjemnih vodostajih dovolijo nabavo čolna.«
Novembra 1844 pa je opazovalec kot opombo v tabeli zapisal:
»Pri vodostaju 6' in 5'' je voda prestopila bregove. Pri 13' 2'' je bila poplavljena vsa
planinska dolina in pri 16' 2'' je voda segala 2' čez pragove hiš na stari cesti v Spodnji
Planini.«
4.1.3 Pregled niza podatkov
Niz podatkov o vodostajih na vodomerni postaji Haasberg, ki mi ga je uspelo pridobiti, se
začne leta 1841 in konča leta 2016. Grafični prikaz vodostajev je razviden na grafu na
sliki 15. V nizu se pojavljajo tudi obdobja, kjer podatki manjkajo. Pojavijo se tri daljša
obdobja: 1849–1855, 1862–1883 in 1919–1925 ter veliko krajših (nekajdnevnih ali
nekajmesečnih) obdobij z manjkajočimi podatki.
Iz grafa na sliki 15 je razvidno, da se oblika grafa iz sredine in konca 19. stoletja ne razlikuje
od oblike iz 20. in začetka 21. stoletja. Najbolj pogoste so poplave z majhnimi poplavnimi
vodostaji, vmes pa se na nekaj let pojavijo večje poplave. Vrednosti vodostajev so tu
poravnane v istem nivoju za razliko od prvih, najstarejših podatkov, ki segajo v obdobje
1841–1855. Ta niz podatkov je v celoti pomaknjen nižje od ostalega. To si lahko razlagamo z
drugačno izhodiščno (ničelno) koto, na katero so bile vezane meritve. Na sliki 15 so zaradi
tega ti vodostaji »navidezno« negativni.

30

Slika 15: Vodostaji na vodomerni postaji Haasberg za obdobje 1840–2016
Da bi ugotovili, če lahko uporabimo tudi najstarejši niz podatkov, se je opravilo prevode
poročil, ki so razvidni v poglavju z naslovom »Prevodi poročil in tabel z najstarejšimi
meritvami«. Opravilo se je tudi GPS meritve višin nekaterih točk na in ob robu polja. Njihova
lega je prikazana na sliki 16 v rdeči barvi, pripadajoče višine pa v tabeli 1. S pomočjo teh
prevodov in meritev višin sem želela rekonstruirati zapisane vodostaje in jih povezati z
današnjimi kotami. Na razpolago so bili podatki iz prevodov za leti 1844 in 1846.
Tabela 1: Višine uporabljenih točk, izmerjenih na polju
Oznaka točke
GKX (m)
GKY (m)
1
76813
442798
2
76839
442733
3
77352
442295
4
77317
442192

Višina (m n.m.)
449,78
447,13
447,33
450,42

31

3
4

2
1

Slika 16: Točke uporabljene pri izračunih
V letu 1844 so bili opisani trije karakteristični vodostaji. Za izhodišče sem vzela navedbo
»Pri 13' 2'' je bila poplavljena vsa planinska dolina…« kar bi glede na vedenje iz današnjih
poplav pomenilo koto 450,20 m n.m., pri kateri voda sega do stare ceste v Spodnji Planini. Na
podlagi tega lahko izračunam ničelno koto 446,04 m n.m. To ničelno koto preverim z
ostalima dvema podatkoma »Pri vodostaju 6' in 5'' je voda prestopila bregove… pri 16' 2'' je
voda segala 2' čez pragove hiš na stari cesti v Spodnji Planini.«. Iz prvega podatka dobim
koto 448,07 m n.m. kar je preveč v primerjavi z današnjim poplavnim nivojem 447,33 m n.m.
Po drugem podatku pa dobim koto 451,15 m n.m. Če vemo, da je najnižji prag na stari cesti
na koti 450,42 m n.m., je bila kota vode ob zgoraj opisani poplavi 451,02 m n.m. V tem
primeru izračun potrjuje ničelno koto.
Za leto 1846 pa sta bila uporabna dva značilna vodostaja. Izhodišče za rekonstrukcijo
podatkov v tem letu je predstavljala navedba starega očeta, da je bil cestni nasip čez polje do
haasberškega mostu prvotno veliko nižji od današnjega, kar potrjuje tudi slika 8. Višina
cestnega nasipa naj bi bila danes višja za okoli 2 metra. S pomočjo izmerjenih višin točk na
travniku pred mostom in cestišča na mostu sem ugotovila, da je cestni nasip danes visok
2,64 m. Na podlagi teh dejstev sem predpostavila, da je bil cestni nasip nekoč visok okoli
60 cm, kar pomeni, da je imel koto 447,73 m n.m. V nadaljevanju sem s pomočjo podatka iz
prevoda oktobra 1846 »Pri vodostaju 7 čevljev in 4 palce je bila poplavljena vsa dolina do
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Gornje Planine, gladina vode pa je bila v nivoju haasberškega cestnega nasipa.« izračunala,
da ničelna kota znaša 445,31 m n.m.
Korektnost ugotovljene ničelne kote 445,31 m n.m. je potrdil še eden od prevedenih podatkov
iz oktobra 1846 »Pri vodostaju 8 čevljev in 10 palcev z dne 28. 10. je voda že segala do prvih
hiš v Spodnji Planini…«. Izmerjena višina polja v bližini najnižje hiše v Spodnji Planini,
označena s točko 3 na sliki 16 je 447,33 m n.m. Ta višina je nižja od kote poplave
448,10 m n.m., kar potrjuje zgornjo navedbo iz oktobra 1846.
Katera ničelna kota je boljša, ponazorita grafa vodostajev na slikah 17 in 18.

Slika 17: Rekonstruirani vodostaji vezani na ničelno koto 446,04 m n.m.
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Slika 18: Rekonstruirani vodostaji vezani na ničelno koto 445,31 m n.m.
Primerjava obeh nizov podatkov pokaže, da se v primeru prve ničelne kote 446,04 m n.m.
najstarejši podatki vodostajev pomaknejo previsoko glede na ostale. V primeru druge ničelne
kote 445,31 m n.m. pa je celoten niz ustrezno poravnan.
4.2 Statistična analiza podatkov
4.2.1 Višina poplavnega nivoja
Gams (1979) navaja, da se poplave pri Haasbergu začnejo, ko ima Unica več dni pretok
60 m3/s (tolikšna naj bi bila tudi skupna požiralnost ponorov) in vodostaj 222 cm oziroma
447,2 m n.m. Domačin Andrej Milavec pa na podlagi dolgoletnih zapiskov vodostajev pri
Haasbergu pove, da voda prestopi bregove pri povprečni višini vodostaja 447,3 m n.m.
Na podlagi analize podatkov o vodostajih obravnavanega obdobja 1884–2016 sem naredila
kumulativno krivuljo, ki je prikazana na sliki 19. Na krivulji se je izoblikoval prevoj (na sliki
označen s krogcem), na podlagi katerega lahko ugotovimo, da je približno 95% vseh
vodostajev nižjih od prevojne točke, ostalih 5% pa višjih. Iz tega zaključimo, da prevojna
točka izkazuje poplavni nivo. Višina, pri kateri se poplava začne, je torej 447,33 m n.m.
oziroma 235 cm glede na ničelno točko vodomerne late.
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Slika 19: Kumulativna krivulja
4.2.2 Kontrola kvalitete podatkov
Kontrola kvalitete podatkov je bila izvedena na podlagi dveh poljubno izbranih obdobij z
namenom, da bi se ugotovilo, ali sta si izbrani obdobji podobni, oziroma ali so starejši podatki
primerljivi z novejšimi. Za to kontrolo sem izbrala dve tridesetletni obdobji (1888–1917 in
1926–1955), ki sem ju statistično obdelala s korelacijskim koeficientom in t-testom enakosti
srednje vrednosti dveh vzorcev ter ju grafično primerjala s škatla-brki grafom. Na tak način je
bila kontrola kvalitete podatkov izvedena glede na dnevne podatke o vodostajih v obeh
obdobjih. Odnos med maksimalnimi, minimalnimi in povprečnimi vodostaji v posameznem
letu v izbranih obdobjih pa je prikazan le s pomočjo škatla-brki grafa.
V nadaljevanju so prikazani rezultati in ugotovitve statističnih obdelav.
 korelacijski koeficient med obdobjema 1888–1917 in 1926–1955
Iz dnevnih podatkov o vodostajih za obe izbrani obdobji sem izračunala korelacijski
koeficient r = 0,121 in testno statistiko t = 18,004. Izračunana vrednost t je večja od tabelirane
vrednosti, zato zavrnem ničelno hipotezo H0 in potrdim hipotezo H1. S 95% verjetnostjo
zapišem, da med obema obdobjema obstaja statistično pomembna povezanost.
 t-test enakosti srednje vrednosti dveh vzorcev
Iz dnevnih podatkov o vodostajih za obe izbrani obdobji sem najprej izračunala testno
statistiko F = 1,186. Izračunana vrednost F je manjša od tabelirane vrednosti F, zato zavrnem
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hipotezo H1 in potrdim ničelno hipotezo H0. S 95% verjetnostjo lahko zapišem, da sta si
varianci enaki.
Na podlagi te ugotovitve nato izračunam še testno statistiko t = 0,079. Izračunana vrednost t
je manjša od tabelirane vrednosti t, zato zavrnem hipotezo H1 in potrdim ničelno hipotezo H0.
S 95% verjetnostjo lahko zapišem, da sta si obdobji podobni.
 škatla-brki (box-whiskers) graf
Iz grafičnega prikaza na sliki 20 je razvidna primerjava obeh izbranih obdobij: 1888–1917 in
1926–1955. Območje od prvega do tretjega kvartila je v primeru obeh obdobij zelo podobno
oziroma enako. Prav tako sta tudi mediana in minimum v obeh primerih zelo podobna.
Nekoliko večjo razliko lahko opazimo le pri maksimumih.

Slika 20: Primerjava obdobij 1888–1917 in 1926–1955 s pomočjo škatla-brki grafa
Iz grafičnega prikaza na sliki 21 je razvidna primerjava letnih maksimumov v izbranih
obdobjih. Vidimo lahko, da se vrednosti maksimumov v obeh obdobjih v manjši meri
prekrivajo. Vrednosti mediane in prvega kvartila so si dokaj podobne, medtem ko so večje
razlike opazne v vrednostih tretjega kvartila. Minimum in maksimum pa prav tako ne
izkazujeta velikih razlik.
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Slika 21: Primerjava letnih maksimumov v obdobjih 1888–1917 in 1926–1955 s pomočjo
škatla-brki grafa
Iz grafičnega prikaza na sliki 22 je razvidna primerjava letnih minimumov v izbranih
obdobjih. Iz grafa je razvidno, da se vrednosti minimumov v obeh obdobjih med seboj precej
razlikujejo. Razlog za to lahko iščemo v tem, da je višina vode odvisna od geometrije struge
in tako je spreminjanje profila reke Unice tekom let vplivalo na spreminjanje vrednosti
minimalnih vodostajev.

Slika 22: Primerjava letnih minimumov v obdobjih 1888–1917 in 1926–1955 s pomočjo
škatla-brki grafa
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Iz grafičnega prikaza na sliki 23 je razvidna primerjava letnih povprečij v izbranih obdobjih.
Vidimo lahko, da se vrednosti v obeh obdobjih v precejšnji meri prekrivajo. Nekoliko večje
razlike je opaziti le v vrednostih tretjega kvartila in maksimalnih povprečnih vodostajih.

Slika 23: Primerjava letnih povprečij v obdobjih 1888–1917 in 1926–1955 s pomočjo škatlabrki grafa
Zgoraj prikazane statistične obdelave s korelacijskim koeficientom in t-testom enakosti
srednje vrednosti dveh vzorcev ter grafična primerjava s pomočjo škatla-brki grafa so
pokazale, da med obema izbranima obdobjema 1888–1917 in 1926–1955 obstaja statistično
pomembna povezanost oziroma, da sta si obdobji podobni. Na podlagi tega zaključimo, da
lahko različno pridobljene podatke iz različnih obdobij obdelujemo skupaj, še posebej, ker se
v nalogi obravnava maksimalne nivoje in ne minimalnih, ki se najbolj razlikujejo.
4.2.3 Opisne statistike vseh vodostajev
Osnovne statistike vseh vodostajev posameznih desetletij in celotnega obdobja so prikazane v
tabeli 2.
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88,6

91,9

87,2

102,2

99,1

97,5

81,9

93,6

99,9

101,0

90,9

87,5

90,4

124,4

93,6

1894–1903

1904–1913

1914–1923

1924–1933

1934–1943

1944–1953

1954–1963

1964–1973

1974–1983

1984–1993

1994–2003

2004–2013

2014–2016

1884–2016

(cm)

1884–1893

Obdobje

445,92

446,22

445,88

445,85

445,89

445,99

445,98

445,92

445,80

445,95

445,97

446,00

445,85

445,90

445,87

(m n.m.)

Aritmetična
sredina

64

63

59

61

66

70

73

69

46

63

61

66

63

70

63

(cm)

445,62

445,61

445,57

445,59

445,64

445,68

445,71

445,67

445,44

445,61

445,59

445,64

445,61

445,68

445,61

(m n.m.)

Mediana

30

22

26

32

30

54

38

34

18

28

22

60

50

50

40

(cm)

445,28

445,20

445,24

445,30

445,28

445,52

445,36

445,32

445,16

445,26

445,20

445,58

445,48

445,48

445,38

(m n.m.)

Modus

-1

20

19

13

16

22

21

18

10

8

2

-1

0

4

10

(cm)

444,97

445,18

445,17

445,11

445,14

445,20

445,19

445,16

445,08

445,06

445,00

444,97

444,98

445,02

445,08

(m n.m.)

Minimum

824

824

516

586

569

547

605

388

713

561

705

590

681

522

534

(cm)

453,22

453,22

450,14

450,84

450,67

450,45

451,03

448,86

452,11

450,59

452,03

450,88

451,79

450,20

450,08

(m n.m.)

Maksimum

37

39

34

37

40

51

47

40

27

34

26

30

34

40

38

(cm)

445,35

445,37

445,32

445,35

445,38

445,49

445,45

445,38

445,25

445,32

445,24

445,28

445,32

445,38

445,36

(m n.m.)

25-ti percentil

120

146

116

111

114

124

125

129

106

125

130

140

110

120

115

(cm)

446,18

446,44

446,14

446,09

446,12

446,22

446,23

446,27

446,04

446,23

446,28

446,38

446,08

446,18

446,13

(m n.m.)

75-ti percentil

Tabela 2: Osnovne statistike vseh vodostajev na vodomerni postaji Haasberg za posamezna
desetletja in celotno obdobje 1884–2016
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Povprečna višina vseh vodostajev v celotnem obravnavanem obdobju 1884–2016 je 93,6 cm,
kar pomeni, da prevladujejo nizki vodostaji. To ugotovitev potrjujeta tudi vrednosti mediane,
ki pove, da je polovica vseh obravnavanih vodostajev manjših od 64 cm in modusa, ki pove,
da se najpogosteje pojavlja vodostaj 30 cm.
Pri analizi vodostajev po posameznih desetletjih vidimo, da glede na povprečno vrednost
izstopa zadnje, najkrajše 3-letno obdobje 2014–2016, ki pa ga ravno zaradi tega ne moremo
enakovredno primerjati z ostalimi obdobji. Iz nizke vrednosti modusa v tem obdobju lahko
sklepamo, da so prevladovali nizki vodostaji, vmes pa je prišlo do nekaj večjih višin in
ekstremne višine v letu 2014, ki je v tabeli 2 razvidna iz vrednosti maksimuma. Desetletje
1974–1983 izstopa zaradi visoke povprečne višine vodostajev in največjih vrednosti mediane
ter modusa. Vrednost modusa je 54 cm, kar kaže na to, da so celotno desetletje prevladovali
višji vodostaji, ekstremov pa ni bilo. Iz vsega tega lahko sklepamo, da je bilo to desetletje
precej mokro. Desetletje 1974–1983 je po rezultatih sicer zelo podobno desetletju 1914–1923
vendar slednjega v primerjavi ne upoštevamo zaradi manjkajočih podatkov v delu leta 1919
pa vse do vključno leta 1925. V nasprotju z desetletjem 1974–1983 pa ima desetletje 1944–
1953 najnižjo povprečno vrednost, mediano in modus, kar kaže na to, da so prevladovali nizki
vodostaji in da je bilo to desetletje sušno.
4.2.4 Opisne statistike poplav
Poplava je dvig vodne gladine nad običajno stanje, pri čemer voda zalije površine, ki
ponavadi niso pod vodo. Najbolj pogosto jih povzročijo močne ali dolgo trajajoče padavine,
lahko pa tudi hitro taljenje snega (Slovenski…,2007).
Osnovne statistike poplav po posameznih desetletjih in v celotnem obravnavanem obdobju so
prikazane v tabeli 3.
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141,6

118,6

166,6

104,8

158,9

149,1

160,1

52,8

98,2

100,6

111,3

90,2

125,8

207,8

127,1

1894–1903

1904–1913

1914–1923

1924–1933

1934–1943

1944–1953

1954–1963

1964–1973

1974–1983

1984–1993

1994–2003

2004–2013

2014–2016

1884–2016

(cm)

1884–1893

Obdobje

448,60

449,41

448,59

448,23

448,44

448,34

448,31

447,86

448,93

448,82

448,92

448,38

449,00

448,52

448,75

(m n.m.)

Aritmetična
sredina

97,5

168

139

56

94

76

62

44

109

133

134

83

140

95

127

(cm)

448,31

449,01

448,72

447,89

448,27

448,09

447,95

447,77

448,42

448,66

448,67

448,16

448,73

448,28

448,60

(m n.m.)

Mediana

5

3

1

3

13

3

5

5

3

125

15

25

5

13

10

(cm)

447,38

447,36

447,34

447,36

447,46

447,36

447,38

447,38

447,36

448,58

447,48

447,58

447,38

447,46

447,43

(m n.m.)

Modus

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

(cm)

447,34

447,34

447,34

447,34

447,34

447,34

447,34

447,34

447,34

447,34

447,34

447,34

447,34

447,35

447,34

(m n.m.)

Minimum

589

589

281

351

334

312

370

153

478

326

470

355

446

287

299

(cm)

453,22

453,22

450,14

450,84

450,67

450,45

451,03

448,86

452,11

450,59

452,03

450,88

451,79

450,20

450,32

(m n.m.)

Maksimum

29

41

41

18

33

16

15

16

38

75

21

29

67

38

46

(cm)

447,62

447,74

447,74

447,51

447,66

447,49

447,48

447,49

447,71

448,08

447,54

447,62

448,00

447,71

447,79

(m n.m.)

25-ti percentil

199

307

196

106

168

176

148

85

294

238

260

155

253

205

242

(cm)

449,32

450,40

449,29

448,39

449,01

449,09

448,81

448,18

450,27

449,71

449,93

448,88

449,86

449,38

449,75

(m n.m.)

75-ti percentil

Tabela 3: Osnovne statistike poplav (relativne višine nad poplavno koto 447,33 m n.m. v
centimetrih in absolutne kote poplav v m n.m.) na vodomerni postaji Haasberg za posamezna
desetletja in celotno obdobje 1884–2016
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V obravnavanem obdobju 1884–2016 je bilo 2418 dni, ko je bilo Planinsko polje poplavljeno.
To pomeni, da je bilo v povprečju polje zalito 18 dni na leto. Če 2418 dni razdelimo na leta,
ugotovimo, da je bilo polje v celotnem obdobju zalito 6,6 let, kar predstavlja 5% celotnega
133-letnega obdobja.
Povprečna višina poplave v celotnem obravnavanem obdobju 1884–2016 je 127,1 cm, kar
pomeni, da prevladujejo majhne višine poplav. To ugotovitev potrjujeta tudi vrednosti
mediane in modusa. Mediana nam pove, da je polovica vseh obravnavanih podatkov o višini
poplav manjših od 97,5 cm, modus pa nam pove, da se najpogosteje pojavlja višina 5 cm.
Pri analizi poplavnih vodostajev po posameznih desetletjih spet izstopa zadnje, najkrajše 3letno obdobje 2014–2016, predvsem zaradi ekstremnih poplav v letu 2014. Tega obdobja
zaradi njegove kratkosti ponovno ne moremo enakovredno primerjati z ostalimi obdobji.
Temu obdobju sledi desetletje 1904–1913, ki ima največjo povprečno višino in mediano. To
pomeni, da so prevladovali visoki vodostaji. Do najnižjih poplavnih vodostajev je prišlo v
desetletju 1954–1963, ko je povprečna višina poplave le slabih 53 cm. Iz vrednosti mediane je
razvidno tudi, da je polovica vseh poplav manjših od 44 cm. Desetletje 1934–1943 izstopa
zaradi vrednosti modusa, ki kaže, da se najpogosteje pojavlja višina poplave 125 cm. Tudi
glede na povprečno višino in mediano lahko sklepamo, da so se v tem desetletju pojavljali
relativno visoki vodostaji.
Na sliki 24 je grafično, s pomočjo škatla-brki grafa, prikazana primerjava med poplavnimi
vodostaji posameznih desetletij. Iz grafa – velikosti škatel je razvidno, da v prvi polovici
celotnega obravnavanega obdobja, to je do leta 1953 prevladujejo višje poplave. To potrjujejo
tudi vrednosti mediane in maksimumov posameznih desetletij. Po letu 1953 pa se pojav večjih
poplav nekoliko umiri, kar je ponovno razvidno iz velikosti škatel, ki so v tem primeru
manjše kot prej, ter vrednosti mediane in maksimumov, ki so prav tako manjše. Izstopa le
velikost zadnje škatle za obdobje 2014–2016, ki pa je zaradi kratkosti obdobja ne moremo
enakovredno primerjati z ostalimi obdobji.

42

Slika 24: Škatla-brki graf poplavnih vodostajev
4.2.5 Primerjava niza podatkov 1840–1861 z nizom podatkov
1884–2016
V tabeli 4 so prikazane osnovne statistike vseh vodostajev in poplav za obdobji 1840–1861 in
1884–2016. Če najprej primerjamo osnovne statistike vseh vodostajev, vidimo, da se rezultati
med obdobjema bistveno ne razlikujejo. Povprečna višina vseh vodostajev v obdobju 1840–
1861 je 95,6 cm, v obdobju 1884–2016 pa 93,6 cm, kar kaže na to, da so v obeh primerih
prevladovali nizki vodostaji. To potrjujeta tudi vrednosti modusa, še posebej v obdobju 1840–
1861, ko je modus le 5 cm.
Pri primerjavi osnovnih statistik poplav pa so med obdobjema prisotne nekoliko večje razlike.
Povprečna višina poplave v obdobju 1840–1861 je 149,7 cm, v obdobju 1884–2016 pa
127,1 cm. To kaže na to, da prevladujejo dokaj majhne višine poplav. Vrednosti mediane in
modusa to potrjujejo. Mediana nam pove, da je polovica vseh obravnavanih podatkov o višini
poplav manjših od 115 cm oziroma 97,5 cm. Modus pa pove, da se najpogosteje pojavlja
višina 1 cm oziroma 5 cm.
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Tabela 4: Primerjava osnovnih statistik vseh vodostajev in poplav za obdobji 1840–1861 in
1884–2016
Osnovne statistike vseh
Osnovne statistike poplav
vodostajev
Obdobje

1884–2016

1840–1861

Aritmetična
sredina

(cm)

(m n.m.)

95,6

446,19

Aritmetična
sredina

(cm)

(m n.m.)

149,7

449,16

Mediana

65

445,96

Mediana

115

448,81

Modus

5

445,36

Modus

1

447,67

Minimum

-13

445,18

Minimum

1

447,67

Maksimum

802

450,75

Maksimum

567

453,33

25-ti percentil

30

445,60

43

448,09

75-ti percentil

120

446,47

191

449,57

Aritmetična
sredina

93,6

445,92

127,1

448,60

Mediana

64

445,62

Mediana

97,5

448,31

Modus

30

445,28

Modus

5

447,38

Minimum

-1

444,97

Minimum

1

447,34

Maksimum

824

453,22

Maksimum

589

453,22

25-ti percentil

37

445,35

29

447,62

75-ti percentil

120

446,18

199

449,32

25-ti
percentil
75-ti
percentil
Aritmetična
sredina

25-ti
percentil
75-ti
percentil

4.3 Analiza trendov
4.3.1 Analiza trendov maksimalnih, minimalnih in povprečnih
letnih vodostajev
Maksimalni, minimalni in povprečni vodostaji po posameznih letih so prikazani na slikah 25,
26 in 28. Na grafih so prikazane tudi trendne črte, za katere je bilo ugotovljeno, ali je njihov
naklon statistično enak nič ali ne. Izpuščeno je leto 1919 zaradi izjemno visoke vrednosti
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minimalnega vodostaja (445,78 m n.m.) in leto 2014 zaradi ekstremno visokega
maksimalnega vodostaja (453,22 m n.m.). Izpuščeni sta zato, ker se znotraj dokaj stacionarne
vrste povsem naključno pojavijo posamezne izredno izstopajoče ekstremne vrednosti, ki
lahko prekomerno vplivajo na regresijo oziroma naklon trendne črte.
Trend maksimalnih letnih vodostajev na grafu (slika 25) prikazuje regresijska premica z
enačbo y = 0,0006x + 447,14. Naklon trendne črte maksimalnih letnih vodostajev kaže, da se
vodostaji skozi leta rahlo večajo. To večanje znaša 0,6 mm na leto.
Testiranje trenda je potekalo s testnima statistikama t in F.
Izračunani vrednosti t = 0,203 in F = 0,04 sta manjši od tabeliranih vrednosti t in F, zato v
primeru obeh testnih statistik zavrnem hipotezo H1 in potrdim ničelno hipotezo H0. S 95%
verjetnostjo lahko zapišem, da premica nima naklona oziroma da regresija ni statistično
značilna, torej da naklon 0,0006 ni statistično različen od 0. To pomeni, da se maksimalni
letni vodostaji skozi leta ne povečujejo.
Iz grafa na sliki 25 se lepo vidi tudi, da v obravnavanem obdobju prevladujejo leta z manjšimi
maksimalnimi vodostaji, manj pa je let z velikimi maksimalnimi vodostaji.

Slika 25: Maksimalni letni vodostaji v obdobju 1884–2016
Trend minimalnih letnih vodostajev na grafu (slika 26) prikazuje premica z enačbo
y = 0,0012x + 442,86. Naklon trendne črte kaže, da se minimalni vodostaji skozi leta precej
povečujejo. V primerjavi z maksimalnimi letnimi vodostaji je tu naklon trendne črte enkrat
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večji. Razlog za take razlike je lahko v tem, da je minimalna višina vode odvisna od
geometrije struge. Tako se s spreminjanjem profila reke spreminjajo tudi vrednosti
minimalnih vodostajev.

Slika 26: Minimalni letni vodostaji v obdobju 1884–2016
Da bi iz niza podatkov odstranili vpliv geometrije struge, oziroma vpliv spreminjanja profila
reke, ki je lahko vzrok za tak naklon trendne črte, smo iz podatkov odstranili trend. Detrend
minimalnih letnih vodostajev je prikazan na sliki 27. Vidimo lahko, da se je naklon trendne
črte spremenil (je veliko manjši) in rahlo pada.
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Slika 27: Detrend linearnega trenda minimalnih letnih vodostajev
Trend povprečnih letnih vodostajev na grafu (slika 28) pa prikazuje regresijska premica z
enačbo y = -0,00004x + 445,99. Naklon trendne črte povprečnih letnih vodostajev kaže, da se
v tem primeru vodostaji skozi leta minimalno zmanjšujejo. To manjšanje znaša 0,04 mm na
leto.
Testiranje trenda je potekalo s testnima statistikama t in F.
Izračunani vrednosti t = -0,070 in F = 0,005 sta manjši od tabeliranih vrednosti t in F, zato v
primeru obeh testnih statistik zavrnem hipotezo H1 in potrdim ničelno hipotezo H0. S 95%
verjetnostjo lahko zapišem, da premica nima naklona oziroma da regresija ni statistično
značilna, torej da trend -0,00004 ni statistično različen od 0. To pomeni, da se povprečni letni
vodostaji skozi leta ne zmanjšujejo.
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Slika 28: Povprečni letni vodostaji v obdobju 1884–2016
Skupna značilnost zgornjih grafov je, da se večina podatkov zgosti na spodnjem oziroma v
sredinskem delu le-teh, prevladujejo torej nizki in srednji vodostaji, manjše število podatkov
pa se odmakne od te zgostitve. To so visoki, ekstremni vodostaji, kar spet potrjuje dejstvo, da
je ekstremnih dogodkov v celotnem obravnavanem 133-letnem obdobju malo.
4.3.2 Analiza trendov maksimalnih, minimalnih in povprečnih
letnih vodostajev glede na letne čase
Za celoten niz podatkov so bili prav tako poiskani tudi maksimalni, minimalni in povprečni
letni vodostaji glede na letne čase prikazani na spodnjih grafih (slika 29, 30, 31, 32). S tem
sem prav tako prikazala obnašanje vodostajev po letih v zimskem, spomladanskem, poletnem
in jesenskem času. Na grafih so prikazane trendne črte, za katere je bilo ponovno ugotovljeno,
ali je njihov naklon statistično enak nič ali ne.
Na vseh grafih je večina maksimalnih, minimalnih in povprečnih podatkov o vodostajih lepo
grupiranih in poravnanih v pasovih. To kaže na to, da so podatki primerljivi med seboj in ne
izkazujejo napačnih vrednosti. V zimskem (slika 29) in jesenskem (slika 32) času pa je
razvidna večja razpršitev maksimalnih vodostajev v primerjavi s pomladjo (slika 30) in
poletjem (slika 31). To kaže na to, da sta zima in jesen letna časa poplav, saj se tedaj pojavlja
večina poplavnih dogodkov.
Nakloni trendnih črt letnih vodostajev v zimskem času, prikazani na grafu (slika 29), kažejo,
da se vodostaji skozi leta nekoliko povečujejo. To povečevanje znaša povprečno 2,8 mm na
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leto. Nakloni trendnih črt v spomladanskem času, prikazani na grafu (slika 30), kažejo, da se
vodostaji skozi leta zmanjšujejo povprečno za 1,2 mm na leto. Prav tako do minimalnega
zmanjševanja prihaja v poletnem času (slika 31), in sicer povprečno za 0,3 mm ter v
jesenskem času (slika 32), povprečno za 0,6 mm.
Testiranje statistične značilnosti naklona vseh prikazanih trendnih črt je potekalo s testnima
statistikama t in F. Izračunane vrednosti teh dveh testnih statistik v primeru maksimalnih,
minimalnih in povprečnih letnih vodostajev v vseh letnih časih so prikazane v tabeli 5.
Tabela 5: Izračunane vrednosti testnih statistik t in F v primeru maksimalnih, minimalnih in
povprečnih letnih vodostajev v vseh letnih časih
Letni čas
Vodostaj Testna statistika t Testna statistika F
Naklon
maksimalen
1,059
1,121
NE
ZIMA
minimalen
3,573
12,763
DA – narašča
povprečen
2,020
4,081
DA – narašča
maksimalen
-0,226
0,051
NE
POMLAD minimalen
2,777
7,711
DA – narašča
povprečen
-1,060
1,123
NE
maksimalen
-0,247
0,061
NE
POLETJE minimalen
1,573
2,474
NE
povprečen
-0,543
0,295
NE
maksimalen
-0,377
0,142
NE
JESEN
minimalen
3,109
9,669
DA - narašča
povprečen
-0,371
0,138
NE
ZIMA

Slika 29: Zimski maksimalni, minimalni in povprečni vodostaji v obdobju 1884–2016
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V primeru maksimalnih letnih vodostajev sta izračunani vrednosti t in F manjši od tabeliranih
vrednosti t in F, zato v primeru obeh testnih statistik zavrnem hipotezo H1 in potrdim ničelno
hipotezo H0. V primeru minimalnih in povprečnih letnih vodostajev pa sta izračunani
vrednosti t in F večji od tabeliranih vrednosti t in F, zato zavrnem hipotezo H0 in potrdim
hipotezo H1. S 95% verjetnostjo lahko zapišem, da trend maksimalnih zimskih letnih
vodostajev ni statistično različen od 0 in nasprotno, da sta trenda minimalnih in povprečnih
zimskih letnih vodostajev statistično različna od 0.
POMLAD

Slika 30: Spomladanski maksimalni, minimalni in povprečni vodostaji v obdobju 1884–2016
V primeru maksimalnih in povprečnih letnih vodostajev sta izračunani vrednosti t in F manjši
od tabeliranih vrednosti t in F, zato zavrnem hipotezo H1 in potrdim ničelno hipotezo H0. V
primeru minimalnih letnih vodostajev pa sta izračunani vrednosti t in F večji od tabeliranih
vrednosti, zato zavrnem hipotezo H0 in potrdim hipotezo H1. S 95% verjetnostjo lahko
zapišem, da trenda maksimalnih in povprečnih pomladnih letnih vodostajev nista statistično
različna od 0 in nasprotno, da je trend minimalnih letnih vodostajev statistično različen od 0.
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POLETJE

Slika 31: Poletni maksimalni, minimalni in povprečni vodostaji v obdobju 1884–2016
V vseh treh primerih sta izračunani vrednosti t in F manjši od tabeliranih vrednosti, zato tako
v primeru poletnih maksimalnih, minimalnih kot tudi povprečnih letnih vodostajev zavrnem
hipotezo H1 in potrdim ničelno hipotezo H0. S 95% verjetnostjo lahko zapišem, da trendi niso
statistično različni od 0.
JESEN

Slika 32: Jesenski maksimalni, minimalni in povprečni vodostaji v obdobju 1884–2016
V primeru maksimalnih in povprečnih letnih vodostajev sta izračunani vrednosti t in F manjši
od tabeliranih vrednosti, zato zavrnem hipotezo H1 in potrdim ničelno hipotezo H0. V primeru
minimalnih letnih vodostajev pa sta izračunani vrednosti t in F večji od tabeliranih vrednosti,
zato zavrnem hipotezo H0 in potrdim hipotezo H1. S 95% verjetnostjo lahko zapišem, da
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trenda maksimalnih in povprečnih jesenskih letnih vodostajev nista statistično različna od 0 in
nasprotno, da je trend minimalnih jesenskih letnih vodostajev statistično različen od 0.
V tabeli 5 prikazani izračuni o trendih maksimalnih, minimalnih in povprečnih letnih
vodostajev po letnih časih pokažejo, da trendi maksimalnih letnih vodostajev v vseh letnih
časih niso značilno različni od 0. Prav tako velja to za povprečne letne vodostaje, z izjemo
zime, ko je njihov trend značilno različen od 0 in je v rahlem naraščanju (2,8 mm/leto).
Minimalni letni vodostaji pa v vseh letnih časih, razen poletja, izkazujejo trend naraščanja.
4.3.3 Vpliv najstarejšega niza podatkov na trend
Na slikah 33 in 34 so prikazni vodostaji in trendni črti za obdobji 1840–2016 in 1884–2016 z
namenom ugotovitve vpliva najstarejših podatkov na trend. Trendni črti obeh obdobij sta
opisani z enačbami y = 0,00004x + 92,182 v obdobju 1840–2016 in y = 0,00009x + 91,326 v
obdobju 1884–2016. Na podlagi enačb trendnih črt je razvidno, da sta naklona obeh premic
zelo majhna – s potenco 10-5 in zato lahko rečemo, da sta si premici podobni. Iz tega lahko
sklepamo, da najstarejši niz podatkov nima bistvenega vpliva na trend.

Slika 33: Vodostaji in trendna črta na vodomerni postaji Haasberg za obdobje 1840–2016
Trendni črti obeh obdobij sta bili tudi testirani s testnima statistikama t in F.
Izračunana vrednost t = 1,726 za obdobje 1840–2016 je večja od tabelirane vrednosti t, kar
pomeni, da premica ima naklon oziroma, da je trend statistično različen od 0. Nasprotno pa je
izračunana vrednost F = 2,979 za obdobje 1840–2016 manjša od tabelirane vrednosti F, kar
pomeni, da premica nima naklona.
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Izračunani vrednosti t = 2,983 in F = 8,897 za obdobje 1884–2016 pa sta večji od tabeliranih
vrednosti t in F, zato v primeru obeh testnih statistik lahko rečemo, da premica ima naklon
oziroma, da je trend statistično različen od 0.

Slika 34: Vodostaji in trendna črta na vodomerni postaji Haasberg za obdobje 1884–2016
4.4 Frekvenčna in verjetnostna analiza
4.4.1 Povratne dobe maksimalnih letnih višin
Na sliki 35 sta prikazana histogram in porazdelitvena krivulja maksimalnih letnih višin. Za
računanje povratnih dob in verjetnosti je bila uporabljena Gumbelova porazdelitev.
Iz histograma na sliki 35 je razvidno, da prevladujejo leta z nizkimi maksimalnimi letnimi
vodostaji s trendom padanja števila maksimalnih letnih vodostajev do 449,5 m n.m. Po tem
padcu lahko na histogramu opazimo, da se padanje rahlo zaustavi. Pri 450,4 m n.m. pa se
nižanje nadaljuje do 453,20 m n.m.
Iz histograma je torej razvidno, da so najpogostejši nizki maksimalni letni vodostaji, občasno,
na nekaj let pa pride do večjih, lahko celo ekstremnih, maksimalnih letnih vodostajev.
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Slika 35: Histogram in porazdelitvena krivulja maksimalnih letnih višin – Splošna
porazdelitev ekstremnih vrednosti
S pomočjo programa EasyFit Professional sem določila parametre, ki opisujejo
porazdelitveno krivuljo. To sta μ-parameter lokacije = 447,67 in σ-parameter merila = 0,73, ki
sta bila uporabljena pri nadaljnjih izračunih v tabelah 6 in 7.
V omenjenem programu sem izvedla tudi testiranje porazdelitve. Uporabila sem AndersonDarlingov test A2. Izračunana vrednost A2 je 3,1362. Na stopnji zaupanja α 0,02 in 0,01 je
izračunana vrednost A2 manjša od tabelirane, zato ničelno hipotezo H0 potrdimo. Z 98%
oziroma 99% verjetnostjo lahko zapišem, da podatki sledijo izbrani porazdelitvi.
Iz tabele 6 so razvidni vodostaji, ki jih dosežejo poplave z 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500 in 1000letno povratno dobo.
Tabela 6: Izračunane vrednosti vodostajev za izbrane povratne dobe
Povratna doba (let) Verjetnost Vodostaj (m n.m.)
2
0,5
448,17
5
0,8
449,72
10
0,9
450,75
25
0,96
452,05
50
0,98
453,01
100
0,99
453,97
500
0,998
456,18
1000
0,999
457,13
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Poplave s povratno dobo 2 leti dosežejo vodostaj 448,17 m n.m. V primerjavi s to povratno
dobo se poplavam z 10-letno povratno dobo vodostaj poveča za okoli 2,5 metra, na
450,75 m n.m. Poplave s povratno dobo 50 let dosežejo vodostaj 453,01 m n.m., kar je skoraj
toliko, kolikor je znašal maksimalni letni vodostaj (453,22 m n.m. – leta 2014) v celotnem
obravnavanem obdobju. Z nadaljnjim večanjem povratnih dob se večajo tudi vodostaji. Pri
največji izračunani povratni dobi 1000 let tako vodostaj znaša že 457,13 m n.m.
Tabela 7 prikazuje izračunane povratne dobe in verjetnosti za vodostaje izbrane poplave ali
izbrane točke na polju.
Tabela 7: Tabela povratnih dob in verjetnosti izbranih vodostajev
Vodostaj Povratna doba
Verjetnost, da se poplava ne
(m n.m.)
(leta)
zgodi vsako leto (%)

458

1886

99,9

454,83

187

99,5

452,11

26

96

453,22

58

98

449,87

5,5

82

449,26

3,7

73

450,30

7,3

86

Opomba
Okviren maksimalen
vodostaj poplave v letih
1851–1852, ki velja za
največjo poplavo na
Planinskem polju
Maksimalen vodostaj
poplave v letu 1923, ki je
najvišja poplava v
zadnjih 100 letih
Maksimalen vodostaj
poplave v letu 1947, ki je
tretja najvišja poplava v
zadnjih 100 letih
Maksimalen vodostaj
spomladanske poplave v
letu 2014, ki velja za
drugo najvišjo poplavo v
zadnjih 100 letih
Na cestišču haasberškega
mostu je 10 cm vode
Na križišču, ki je na sliki
16 označeno z rumenim
krogcem, je 10 cm vode
Na stari cesti v Spodnji
Planini je 10 cm vode
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Jelovčan (2016) navaja, da za največjo poplavo na Planinskem polju velja poplava v letih
1851–1852. Ta poplava naj bi dosegla višino vode okoli 458-459 m n.m. Izračunana povratna
doba take poplave je kar 1886 let. V nadaljevanju so izračunane povratne dobe treh najvišjih
poplav v zadnjih 100 letih. Najvišja poplava v zadnjih 100 letih je bila v letu 1923 z
maksimalnim vodostajem 454,83 m n.m. Sledi ji poplava v letu 2014, ki je dosegla
maksimalen vodostaj 453,22 m n.m. Tretja najvišja poplava pa je bila leta 1947 in je dosegla
maksimalen vodostaj 452,11 m n.m. (Jelovčan, 2016). Za poplavo v letu 1923 je izračunana
povratna doba 187 let. Za maksimalen vodostaj spomladanske poplave leta 2014 je izračunana
povratna doba precej manjša, a še vedno doseže 58 let. Vodostaj tretje najvišje poplave pa se
lahko pojavi na vsakih 26 let.
Na koncu pa so izračunane še povratne dobe in verjetnosti poplavljenega haasberškega mostu,
križišča pri Planini in stare ceste v Spodnji Planini, ki so precej manjše od vseh zgornjih
izračunov. Cestišče haasberškega mostu je poplavljeno na 5,5 let in ima 82% možnosti, da se
to ne zgodi vsako leto. Vodostaj, pri katerem je poplavljeno križišče pri Planini, (označeno z
rumenim krogcem na sliki 16), ima povratno dobo le 3,7 let in 73% verjetnost, da se poplava
ne zgodi vsako leto. Stara cesta v Spodnji Planini je poplavljena na vsakih 7,3 let in ima kar
86% možnosti, da se taka poplava ne zgodi vsako leto.

Slika 36: Q-Q graf maksimalnih letnih višin – Splošna porazdelitev ekstremnih vrednosti
Na sliki 36 je prikazan odnos med empiričnimi podatki in teoretično krivuljo maksimalnih
letnih višin na podlagi katerega lahko ugotovimo, ali imamo v nizu podatkov kakšno zelo
odstopajočo vrednost. Iz slike je razvidno, da zelo odstopajočih vrednosti ni, a kljub temu
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točke premici ne sledijo linearno, ampak »zanihajo« okoli premice, kar nakazuje na to, da
nimamo opravka z eno samo porazdelitvijo, ampak z več različnimi porazdelitvami.
4.4.2 Število

poplav

v določenem

obdobju in obdobja med

poplavami
V tabeli 8 so zbrani izračuni verjetnosti števila poplav v poljubno izbranem obdobju, ki so
pridobljeni na podlagi Poissonove porazdelitve.
Tabela 8: Tabela verjetnosti števila poplav v izbranem obdobju
Število poplav v izbranem obdobju Verjetnost (%)
točno ena poplava na leto
12
točno dve poplavi na leto
0,8
najmanj ena poplava na pet let
49
najmanj ena poplava na deset let
74
najmanj pet poplav na deset let
1,3
Obstaja zelo majhna, 0,8% verjetnost, da se pojavita točno dve poplavi na leto. Verjetnost, da
se zgodi točno ena poplava na leto pa je precej večja in znaša 12%. Izračunani vrednosti se
ujemata z dejanskim pojavljanjem poplav na Planinskem polju. Najpogosteje se poplave
pojavijo enkrat letno, to je v pozni jeseni ali zgodnji pomladi. Lahko pa se pojavijo tudi
večkrat na leto ali popolnoma izostanejo. V nadaljevanju izračunana 49% verjetnost pojava
najmanj ene poplave na pet let se sklada z dogajanjem v naravi. Obstaja torej skoraj 50%
verjetnost, da se ne zgodi nobena ali pa najmanj ena (to je ena ali več ) poplava v petih letih.
Iz zgornjih izračunov je razvidno tudi, da se z večanjem dolžine obdobja veča tudi verjetnost
števila poplav, iz 49% verjetnosti najmanj ene poplave v petih letih pridemo v desetih letih na
74% verjetnost. Prav tako obstaja zelo majhna, izračunana 1,3% verjetnost, da se pojavi
najmanj pet poplav v desetih letih. Če bi bil ta pogoj izpolnjen, bi se morala poplava zgoditi
na vsaki dve leti ali manj, dejansko pa temu ni tako.
V tabeli 9 pa so zbrani izračuni verjetnosti izbranega časa med dvema poplavama, pridobljeni
s pomočjo eksponentne porazdelitve.
Tabela 9: Tabela verjetnosti izbranega časa med dvema poplavama
Čas med dvema poplavama Verjetnost (%)
več kot eno leto
87
več kot tri leta
66
manj kot deset let
74
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Iz zgornje tabele je razvidno, da med poplavami prevladujejo daljša obdobja. To potrjujeta
prva dva izračuna v tabeli, ki pravita, da obstaja kar 87% verjetnost, da bo med dvema
poplavama minilo več kot eno leto in 66% verjetnost, da bo med poplavama več kot tri leta.
Kljub temu pa obstaja velika, kar 74% verjetnost, da do poplave vseeno pride v manj kot
desetih letih.
4.4.3 Verjetnost trajanja poplav
Na sliki 37, 38 in 39 so prikazani histogrami in porazdelitvene krivulje trajanja poplav.
Verjetnost trajanja poplav je bila izračunana na podlagi treh različnih porazdelitev –
Weibullove, posplošene gama in Johnsonove porazdelitve.
Iz spodnjih histogramov je razvidno, da prevladujejo kratkotrajne poplave, to so tiste do
14 dni. Nato trend števila trajanja poplav pada do 26 dni. Po tem je na histogramih opaziti
rahlo umiritev padanja. Pri 38 dneh pa se trend padanja nadaljuje naprej do 62 dni, ko je
opaziti rahlo naraščanje. Vzrok temu je v majhnem številu poplav pri daljših trajanjih in v
oblikovanju razredov.

Slika 37: Histogram in porazdelitvena krivulja trajanja poplav – Weibullova porazdelitev
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Slika 38: Histogram in porazdelitvena krivulja trajanja poplav – posplošena gama
porazdelitev

Slika 39: Histogram in porazdelitvena krivulja trajanja poplav – Johnsonova porazdelitev
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S pomočjo programa EasyFit Professional se je tudi v primeru trajanja poplav določilo
parametre (tabela 10), ki opisujejo vse tri porazdelitvene krivulje.
Tabela 10: Parametri Weibullove, posplošene gama in Johnsonove porazdelitve ter testiranje
porazdelitev
Testiranje porazdelitev
Vrednost
Porazdelitev
Parameter
parametra
D
A2
α-parameter oblike
0,72
Weibullova
0,17606
32,095
β-parameter merila
9,78
k-parameter oblike
1,01
Posplošena gama
α-parameter oblike
0,57
0,17631
25,735
β-parameter merila
23,85
γ-parameter oblike
1,30
δ-parameter oblike
0,46
Johnsonova
0,24424
28,469
λ-parameter merila
79,24
ξ-parameter lokacije
-0,05
V omenjenem programu sem izvedla tudi testiranje porazdelitev. Uporabljena sta bila
Kolmogorov-Smirnov test D in Anderson-Darlingov test A2. Rezultati testiranja so razvidni v
tabeli 10.
V vseh treh porazdelitvah so izračunane vrednosti A2 večje od tabeliranih vrednosti, zato
ničelne hipoteze H0 v nobenem primeru ne moremo potrditi. Z Anderson-Darlingovim testom
A2 smo tako ugotovili, da podatki na repih, ki predstavljajo ekstremno dolge poplave, ne
sledijo izbranim porazdelitvam. To ugotovitev potrjujejo tudi grafični prikazi na slikah 40, 41
in 42, iz katerih je razvidno večje odstopanje ekstremnih vrednosti. Kolmogorov-Smirnov test
D pa je pokazal, da je v primeru Weibullove in posplošene gama porazdelitve na stopnji
zaupanja α 0,05 in 0,02 ter 0,01 izračunana vrednost D manjša od tabelirane, zato ničelno
hipotezo H0 potrdimo. S 95%, 98% oziroma 99% verjetnostjo lahko zapišemo, da podatki
sledijo izbrani porazdelitvi. V primeru Johnsonove porazdelitve pa je izračunana vrednost D
na vseh stopnjah zaupanja večja od tabelirane, zato ničelne hipoteze H0 ne moremo potrditi in
zaključimo, da podatki porazdelitvi ne sledijo. Vendar pa je Q-Q graf Johnsonove
porazdelitve (slika 42) pokazal v večinskem delu dobro ujemanje empiričnih podatkov in
teoretične krivulje, zato je bila pri izračunih verjetnosti trajanja poplav uporabljena tudi ta
porazdelitev. Do večjih odstopanj med empiričnimi podatki in teoretično krivuljo prihaja le v
primeru ekstremnega trajanja poplav, to je na repu porazdelitve. Zaradi tega se je v
nadaljevanju odstranilo 9 odstopajočih vrednosti. Po odstranitvi odstopajočih vrednosti je
testiranje porazdelitev pokazalo, da so izračunane vrednosti A2 še vedno večje od tabeliranih
vrednosti, torej, da podatki na repih še vedno ne sledijo porazdelitvam. Pri Johnsonovi
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porazdelitvi pa se je pokazalo, da je na stopnji zaupanja α 0,02 in 0,01 izračunana vrednost D
manjša od tabelirane, zato lahko rečemo, da podatki sledijo porazdelitvi.
Izračuni verjetnosti trajanja poplav, prikazani v tabeli 11, so bili opravljeni na podlagi
parametrov, ki so bili pridobljeni z vsemi podatki (brez odstranjevanja odstopajočih
vrednosti), ker je le tako izpolnjen pogoj Johnsonove porazdelitve ξ ≤ x ≤ ξ+λ.
Na podlagi vsega zgoraj zapisanega lahko sklepamo, da v nizu podatkov nimamo opravka z
eno samo porazdelitvijo, ampak z dvema ali več porazdelitvami. Eno za »običajne« vrednosti
podatkov in eno za ekstremne vrednosti.
Iz tabele 11 je razvidno, kolikšna je verjetnost, da poplava traja več kot 10, 30, 70 ali 180 dni
oziroma manj kot 100 dni na podlagi različnih porazdelitev.
Tabela 11: Izračunane verjetnosti trajanja poplav
Trajanje poplave (dni)
več kot 10 dni
več kot 30 dni
več kot 70 dni
manj kot 100 dni
več kot 180 dni (6 mesecev)

Weibull
65
47
37
67
28

Verjetnost (%)
Posplošena gama
21
13
9
8
6

Johnson
40
40
39
62
36

Že na podlagi slik 37, 38 in 39 sem ugotovila, da prevladujejo kratkotrajne poplave in to
dejstvo potrjujejo tudi zgornji rezultati. Tako je glede na Weibullovo porazdelitev verjetnost,
da poplava traja več kot 10 dni 65%, pri trajanju poplave več kot 30 dni pa verjetnost že pade
pod 50%. Trend padanja se nato nadaljuje in tako je verjetnost, da poplava traja več kot 70 dni
samo še 37%, več kot 6 mesecev pa le 28%. A kljub temu, da obstaja le 28% verjetnost tako
dolge poplave, je v preteklosti že prišlo do poplav, ki so trajale več kot 6 mesecev. Jelovčan
(2016) navaja, da je poplava v letih 1801–1802 s prekinitvami trajala od novembra 1801 do
junija 1802, torej je trajala 7 mesecev. Poplava v letih 1851–1852 pa se je začela konec leta
1851 in trajala celih 9 mesecev, torej se je zavlekla daleč v leto 1852. Verjetnost, da bo
poplava trajala manj kot 100 dni, pa seveda naraste in je 67%.
Verjetnosti različnega trajanja poplav, izračunane glede na Johnsonovo porazdelitev, so
primerljive z Weibullovo porazdelitvijo. Do večjega odstopanja pride le pri izračunu
verjetnosti, da poplava traja več kot 10 dni. Izračuni verjetnosti glede na posplošeno gama
porazdelitev pa dajejo veliko manjše rezultate glede na ostali dve porazdelitvi.
Na slikah 40, 41 in 42 so prikazani odnosi med empiričnimi podatki in teoretičnimi krivuljami
trajanja poplav za posamezno porazdelitev. Ugotovimo lahko, da posamezne vrednosti bolj ali
manj odstopajo od premice, kar pomeni, da imamo najverjetneje opraviti z več različnimi
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porazdelitvami. Večja odstopanja se v primeru vseh treh porazdelitev pokažejo pri večjih,
ekstremnih vrednostih. To pomeni, da vse tri porazdelitve slabše napovedujejo te vrednosti.
Boljše ujemanje pa se pokaže pri manjših vrednostih trajanja poplav.

Slika 40: Q-Q graf trajanja poplav – Weibullova porazdelitev

Slika 41: Q-Q graf trajanja poplav – posplošena gama porazdelitev
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Slika 42: Q-Q graf trajanja poplav – Johnsonova porazdelitev
4.4.4 Spreminjanje parametrov porazdelitvenih krivulj
V nadaljevanju so v tabelarični in grafični obliki prikazani parametri porazdelitvenih krivulj
maksimalnih letnih višin in trajanja poplav. Na koncu poglavja sta na grafih v medsebojni
odvisnosti prikazana tudi parametra krivulje splošne porazdelitve ekstremnih vrednosti
maksimalnih letnih višin ter parametra Weibullove porazdelitvene krivulje trajanja poplav. Na
tak način – z risanjem enega parametra v odvisnosti od drugega – je prikazana korelacija med
parametri posamezne porazdelitve. Parametri so izračunani za celotno obravnavano obdobje
1884–2016 in po posameznih 20-letnih obdobjih ter primerjani med seboj. Celotno obdobje
1884–2016 je na krajša 20-letna obdobja razdeljeno od konca proti začetku, zato obdobje
1884–1896 zaradi svoje kratkosti ni enakovredno primerljivo z ostalimi obdobji.
Iz tabele 12 oziroma slike 43 je razvidno spreminjanje parametrov porazdelitvene krivulje
maksimalnih letnih višin po 20-letnih obdobjih. Na grafu (slika 43) sta prikazana tudi
parametra za celotno obravnavano obdobje 1884–2016.
Iz slike 43 vidimo, da so razlike med parametri po posameznih obdobjih majhne. Parametri
lokacije se gibljejo med vrednostmi od 447,3 do 447,9, parametri merila pa med 0,4 in 1,0. Če
parametre posameznih obdobij primerjamo s celotnim obdobjem, vidimo, da se pojavijo
obdobja z vrednostmi parametrov, ki so tako večja kot manjša od vrednosti celotnega
obdobja. Iz grafa vidimo tudi, da so točke, ki prikazujejo oba parametra v posameznem
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obdobju, razporejene naključno. Na podlagi tega lahko sklepamo, da so poplavni dogodki
naključni.
Tabela 12: Spreminjanje parametra lokacije μ in parametra merila σ porazdelitvene krivulje
maksimalnih letnih višin po izbranih obdobjih
Obdobje
Parameter lokacije μ Parameter merila σ
1884–2016 447,67
0,73
1884–1896 447,50
0,59
1897–1916 447,61
0,86
1917–1936 447,85
0,91
1937–1956 447,32
0,39
1957–1976 447,86
0,75
1977–1996 447,66
0,61
1997–2016 447,81
0,89

μ

σ

Slika 43: Spreminjanje parametrov porazdelitvene krivulje maksimalnih letnih višin po
izbranih obdobjih
V tabeli 13 oziroma na sliki 44 je prikazano spreminjanje parametrov Weibullove
porazdelitvene krivulje trajanja poplav. Prikazani so izračunani parametri za celotno obdobje
ter po 20-letnih obdobjih. Iz slike 44 je razvidno, da so razlike med parametri oblike po
posameznih obdobjih majhne, nekoliko večje razlike pa je zaznati med parametri merila.
Parametri oblike se tako gibljejo med vrednostmi od 0,7 do 1, parametri merila pa med 6 in
16. Če parametre posameznih obdobij primerjamo s celotnim obdobjem, vidimo, da se
pojavijo obdobja z vrednostmi parametrov, ki so tako večja kot manjša od vrednosti
celotnega obdobja. Iz grafa vidimo tudi, da točke, ki prikazujejo oba parametra v
posameznem obdobju, niso razporejene povsem naključno. Vrednosti parametra oblike so z
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izjemo ene točke nanizane bolj ali manj ob ravni črti, vrednosti parametra merila pa se
oblikujejo v sinusoidno krivuljo.
Tabela 13: Spreminjanje parametra oblike α ter parametra merila β Weibullove porazdelitvene
krivulje trajanja poplav po izbranih obdobjih
Parameter
Parameter
Obdobje
oblike α
merila β
1884–2016 0,72
9,78
1884–1896 0,76
14,09
1897–1916 1,00
15,62
1917–1936 0,74
13,43
1937–1956 0,76
11,27
1957–1976 0,71
6,59
1977–1996 0,76
7,48
1997–2016 0,70
10,09

α

β

Slika 44: Spreminjanje parametrov Weibullove porazdelitvene krivulje trajanja poplav po
izbranih obdobjih
V tabeli 14 oziroma na sliki 45 je prikazano spreminjanje parametrov posplošene gama
porazdelitvene krivulje trajanja poplav. Ponovno so prikazani izračunani parametri za celotno
obdobje ter po 20-letnih obdobjih. Iz slike 45 je razvidno, da so razlike med parametri oblike
k po posameznih obdobjih majhne ter da se vrednosti tega parametra oblikujejo v krivuljo.
Prav tako, z izjemo ene točke, ni velikih razlik med parametri oblike α, ki so nanizane skoraj
v ravni črti. Če parametre oblike k in parametre oblike α po posameznih obdobjih primerjamo
s parametroma celotnega obdobja, ugotovimo, da so razlike minimalne. Večje razlike pa je
zaznati med parametri merila β, tako med posameznimi obdobji kot pri primerjavi
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posameznih obdobij s celotnim obdobjem 1884-2016. Parametri merila se tako gibljejo med
vrednostmi od 14 do 30 in so razporejeni naključno.
Tabela 14: Spreminjanje parametrov oblike k in α ter parametra merila β posplošene gama
porazdelitvene krivulje trajanja poplav po izbranih obdobjih
Parameter
Parameter
Parameter
Obdobje
oblike k
oblike α
merila β
1884–2016 1,01
0,57
23,85
1884–1896 0,91
0,76
21,38
1897–1916 0,97
1,07
14,44
1917–1936 1,01
0,60
30,14
1937–1956 1,05
0,59
25,33
1957–1976 1,03
0,53
18,48
1977–1996 0,99
0,65
14,78
1997–2016 0,98
0,57
24,87

α

β

Slika 45: Spreminjanje parametrov posplošene gama porazdelitvene krivulje trajanja poplav
po izbranih obdobjih
V tabeli 15 oziroma na sliki 46 je prikazano spreminjanje parametrov Johnsonove
porazdelitvene krivulje trajanja poplav. Iz slike 46 je razvidno, da so razlike med parametri
oblike γ in parametri oblike δ po posameznih obdobjih majhne ter da se vrednosti obeh
parametrov oblikujejo v precej ravno črto. Parametri lokacije ξ in merila λ pa izkazujejo
večje razlike in so razporejeni povsem naključno.
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Tabela 15: Spreminjanje parametrov oblike γ in δ, parametra merila λ ter parametra lokacije ξ
Johnsonove porazdelitvene krivulje trajanja poplav po izbranih obdobjih
Parameter
Parameter
Parameter
Parameter
Obdobje
oblike γ
oblike δ
merila λ
lokacije ξ
1884–2016 1,3
0,46
79,24
-0,05
1884–1896 0,92
0,45
70,46
-0,06
1897–1916 0,76
0,39
50,18
2,19
1917–1936 1,02
0,30
78,72
2,02
1937–1956 1,19
0,30
73,04
2,78
1957–1976 1,37
0,48
61,35
-0,47
1977–1996 1,15
0,47
48,83
-0,15
1997–2016 1,28
0,52
84,89
-1,44

γ

δ

ξ

λ

Slika 46: Spreminjanje parametrov Johnsonove porazdelitvene krivulje trajanja poplav po
izbranih obdobjih
Iz medsebojne porazdelitve točk na zgornjih grafih (predvsem na sliki 43 in 44) lahko
sklepamo na korelacijo med parametri. Če narišemo en parameter v odvisnosti od drugega,
lahko grafično prikažemo korelacijo med parametri posamezne porazdelitve. Na sliki 47 sta
tako v medsebojni odvisnosti prikazana parametra krivulje splošne porazdelitve ekstremnih
vrednosti maksimalnih letnih višin in na sliki 48 parametra Weibullove porazdelitvene
krivulje trajanja poplav. Iz obeh grafov na slikah 47 in 48 je razvidno, da se točke ne
razporejajo v premico. Glede na to lahko zaključimo, da med parametri ni korelacije, torej so
poplave naključen proces.
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Slika 47: Korelacija med parametrom merila in parametrom lokacije porazdelitvene krivulje
maksimalnih letnih višin

Slika 48: Korelacija med parametroma Weibullove porazdelitvene krivulje trajanja poplav
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5 ZAKLJUČEK
Izdelava magistrskega dela je potekala v dveh glavnih sklopih. Prvi sklop je obsegal pregled
vseh razpoložljivih arhivskih virov in literature ter zbiranje podatkov o vodostajih na
vodomerni postaji Haasberg na Planinskem polju s ciljem rekonstruirati čim daljši niz
podatkov. Drugi sklop pa je vključeval statistično analizo pridobljenih podatkov o vodostajih.
Rekonstruirala sem torej 176 let dolg niz podatkov in izvedla analize trendov pojavljanja
poplav ter frekvenčne in verjetnostne analize. V nadaljevanju so predstavljene glavne
ugotovitve.
Z dolgotrajnim iskanjem, preučevanjem in zbiranjem arhivskih podatkov je bil obstoječi niz
podatkov iz Arhiva površinskih voda Agencije Republike Slovenije za okolje dopolnjen s
podatki iz Arhiva Republike Slovenije in Osrednje humanistične knjižnice. Prvi pridobljeni
podatki segajo v leto 1841, celoten obravnavan niz podatkov pa se konča leta 2016. Zaradi
daljšega, 22-letnega, obdobja (1862–1883) manjkajočih podatkov so v nadaljevanju obdelani
podatki v obdobju 1884–2016.
Na podlagi pregleda niza podatkov je bilo ugotovljeno, da so najbolj pogoste poplave z
majhnimi poplavnimi vodostaji, vmes pa se na nekaj let pojavijo večje poplave. Gre za to, da
imamo opravka z dvojnim procesom. To pomeni, da je večino časa vrsta stacionarna, vmes pa
se občasno, povsem naključno pojavijo ekstremni dogodki. K ekstremnosti teh dogodkov
imajo velik doprinos tudi eksterni vplivi. Kot primer lahko navedem zadnjo ekstremno
poplavo iz leta 2014. K povečanju ojezerjenih površin so v tem primeru, poleg velike količine
padavin v zaledju in »kraške zajezitve«, prispevale tudi zelo nizke temperature in pojav žleda.
Z otoplitvijo pa se je začelo taljenje snega in žledu, kar je povzročilo izredno povečanje
ojezerjenih površin.
Izkazalo se je tudi, da so prvi, najstarejši podatki, ki segajo v obdobje 1841–1855, pomaknjeni
nižje od ostalega niza. To si lahko razlagamo z drugačno ničelno koto, na katero so bile
vezane te meritve. Za te podatke je bila tako izračunana nova ničelna kota 445,31 m n.m.
V sklopu statistične analize vodostajev reke Unice na vodomerni postaji Haasberg je bila
izvedena kontrola kvalitete podatkov, izračunane so bile opisne statistike vseh vodostajev in
poplav, opravljene so bile analize trendov, s pomočjo katerih sem proučevala postavljeno
hipotezo »Frekvenca poplav na Planinskem polju se s časom ne spreminja.« ter na koncu še
frekvenčna in verjetnostna analiza.
Kontrola kvalitete podatkov je pokazala, da med obema poljubno izbranima obdobjema
obstaja statistično pomembna povezanost oziroma da sta si obdobji podobni, kar pomeni, da
so starejši podatki primerljivi z novejšimi.
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Povprečna višina vseh vodostajev v celotnem obravnavanem obdobju 1884–2016 je 93,6 cm,
kar pomeni, da prevladujejo nizki vodostaji. Mediana in modus pokažeta celo, da je polovica
vseh obravnavanih vodostajev manjših od 64 cm ter da se najpogosteje pojavlja vodostaj
30 cm. Opisne statistike poplav pa pokažejo, da je bilo v obdobju 1884–2016 kar 2418 dni, ko
je bilo Planinsko polje poplavljeno. Povprečna višina poplave je 127,1 cm, kar kaže na to, da
prevladujejo majhne višine poplav. Modus pokaže, da se najpogosteje pojavlja višina poplave
5 cm. Grafična primerjava med poplavnimi vodostaji po posameznih desetletjih kaže, da v
prvi polovici celotnega obravnavanega obdobja do leta 1953 prevladujejo večje poplave, po
tem letu pa se pojav večjih poplav nekoliko umiri.
Postavljena hipoteza »Frekvenca poplav na Planinskem polju se s časom ne spreminja.« je v
primeru maksimalnih in povprečnih letnih vodostajev potrjena. Enako velja po letnih časih za
maksimalne in z izjemo zime povprečne letne vodostaje. V primeru minimalnih letnih
vodostajev pa je zgornja hipoteza zavrnjena.
Iz histograma maksimalnih letnih višin je razvidno, da so najpogostejši nizki maksimalni letni
vodostaji, občasno pa pride do večjih, lahko celo ekstremnih, maksimalnih letnih vodostajev.
Izračuni povratnih dob maksimalnih letnih višin so pokazali, da se z večanjem kote poplave
veča tudi povratna doba poplave in verjetnost, da se taka poplava ne zgodi vsako leto.
Povratna doba zadnje ekstremne poplave v letu 2014 z vodostajem 453,22 m n.m. je 58 let.
Računanje verjetnosti števila poplav v poljubno izbranem obdobju je pokazalo, da se z
večanjem dolžine obdobja veča tudi verjetnost števila poplav. Rezultati verjetnosti izbranega
časa med dvema poplavama so pokazali, da med poplavami prevladujejo daljša obdobja.
Pri trajanju poplav prevladujejo kratkotrajne poplave – do 14 dni. Na nekaj let pa pride do
večjih in daljših poplav. Na podlagi izračunov verjetnosti trajanja poplav lahko rečemo, da se
z večanjem števila dni trajanja poplave zmanjšuje odstotek verjetnosti trajanja poplave. Kot je
že bilo ugotovljeno, prevladujejo kratkotrajne poplave, to glede na Weibullovo porazdelitev
potrjujeta izračuna 65% verjetnosti, da poplava traja več kot 10 dni, in 47% verjetnosti, da
poplava traja več kot 30 dni. Izračuni torej potrjujejo običajno poplavno dogajanje v naravi.
Proces je stabilen, z vmesnimi velikimi, lahko celo ekstremnimi poplavami.
Na podlagi zgoraj povzetih rezultatov magistrskega dela zaključujem, da mi je v okviru tega
dela uspelo doseči v uvodu navedene in zastavljene cilje. V prihodnje pa za ponazoritev in
lažjo predstavo izračunanih vodostajev pri različnih povratnih dobah predlagam njihov
grafični prikaz.
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