UNIVERZA V LJUBLJANI
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

MAGISTRSKO DELO

ANITA TURNŠEK

LJUBLJANA, 2016

UNIVERZA V LJUBLJANI
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GOLOGIJO

ZALOGE PODZEMNE VODE V KVARTARNEM
VODONOSNIKU NA DRAVSKEM POLJU

MAGISTRSKO DELO

Anita TURNŠEK

Ljubljana, april 2016

UNIVERSITY OF LJUBLJANA
FACULTY OF NATURAL SCIENCES AND ENGINEERING
DEPARTMENT OF GEOLOGY

GROUNDWATER STORAGE IN QUATERNARY AQUIFER OF
DRAVSKO POLJE

MASTER`S THESIS

Anita TURNŠEK

Ljubljana, April 2016

Datuma uspešnega zagovora magistrskega dela:

Predsednik: izr. prof. dr. Timotej Verbovšek, UL NTF

Člani komisije za zagovor:
-

izr. prof. dr. Timotej Verbovšek, UL NTF,

-

doc. dr. Barbara Čenčur Curk, UL NTF

Mentor:
-

izr. prof. dr. Mihael Brenčič, UL NTF

Komentor:
-

dr. Mišo Andjelov, Agencija RS za okolje

Žig in podpis študentskega referenta:

ZAHVALA

Najprej se zahvaljujem mentorju, izr. prof. dr. Mihaelu Brenčiču, za vso strokovno pomoč in
nasvete pri izdelavi magistrske naloge.
Prav tako se za pomoč in nasvete pri izdelavi magistrske naloge zahvaljujem komentorju dr.
Mišu Andjelovu.
Zahvaljujem se tudi uslužbencem sektorja za hidrogeološke analize na Agenciji RS za okolje,
dr. Jožetu Uhanu, da mi je omogočil izdelavo magistrske naloge v sodelovanju z Agencijo RS
za okolje, dr. Petri Souvent in gospe Urši Pavlič za posredovanje potrebnih podatkov in
pomoč pri izdelavi magistrske naloge.
Hvala sošolkam za pomoč pri izdelavi magistrske naloge.
Zahvaljujem se svojim najbližjim za pomoč in podporo v času študija.

Turnšek, A. 2016. Zaloge podzemne vode v kvartarnem vodonosniku na Dravskem polju

IZVLEČEK
Podzemna voda je glavni vir pitne vode v Sloveniji. Pomembno je, da znamo upravljati z
virom, da vir pitne vode ne osiromašimo. To pomeni, da lahko pri podzemni vodi izkoriščamo
le tisti del, ki se obnavlja. Zagotoviti moramo dolgoročno stabilnost zalog.
Obstaja več konceptov ocenjevanja zalog podzemne vode. Moj namen je bil analizirati te
koncepte in implementacija le-teh oziroma implementacija izbranega koncepta na kvartarnem
vodonosniku Dravskega polja. S pomočjo koncepta zalog podzemne vode sem določila
dopustne posege v vodonosnik.

Dravsko polje se v obliki pravokotnega trikotnika razteza v severovzhodnem delu Slovenije,
in sicer obsega ozemlje s površino približno 260 km2. Največji vodotok tega območja je reka
Drava, katera je v preteklosti izoblikovala to območje. Zato v večjem delu zasip Dravskega
polja sestavljata pleistocenski in holocenski prod in pesek, kar tvori dobro prepusten odprt
kvartarni vodonosnik. Na količine podzemne vode v kvartarnem vodonosniku ima vpliv tudi
zaledje Pohorja in Haloz.
Ker je območje iz hidrogeološkega vidika zelo heterogeno, sem ga obravnavala v ločenih
podobmočjih. Območje sem razdelila po dveh bilančnih razdelitvah. Po bilančni razdelitvi A
sem območje razdelila na 13 manjših območij oziroma na 13 podobmočij, katere sem določila
na podlagi hidrogeoloških značilnosti, geologije in pedologije. Po bilančni razdelitvi B pa sem
območje razdelila na devet podobmočij na podlagi Hidrološke študije režima (H) podzemne
vode na Dravskem polju 1956–1988 (Steklasa, 1990). Koncept obnavljanja podzemne vode s
pomočjo podzemnega odtoka, katerega sem izračunala z modelom GROWA-SI, dopušča
približno 3 m3/s oziroma 570,9 m3/dan/km2 črpanja, če območje obravnavamo kot celoto.
Razpon dovoljenih količin črpanja po posameznih območjih pa je med 244,5 m3/dan/km2 in
934,7 m3/dan/km2. Ti rezultati veljajo za bilančno razdelitev A, katero sem podrobneje
obravnavala. Rezultati za bilančno razdelitev B so primerljivi z rezultati bilance območij po
bilančni razdelitvi A. Trendi gladin podzemne vode na Dravskem polju v obdobju 1992–2013
kažejo v osrednjem delu statistično značilen upadajoč trend, na obrobju pa so trendi
statistično neznačilni, kar kaže na neizražene trende.
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ABSTRACT

Groundwater is the primary source of drinking water in Slovenia. Knowing how to manage
this resource is of great importance for preventing depletion. This means the exploitation of
groundwater should be limited to renewable groundwater resources in order to ensure the
long-term sustainability of groundwater reserves.

There are several methods of assessing groundwater reserves. The objective of this thesis was
to analyse these methods and their implementation as well as the implementation of a chosen
method on the Drava River alluvial plain aquifer in particular. Using the groundwater reserves
method, the scope of acceptable aquifer exploitation was determined.

The Drava River alluvial plain is a right-angled triangle-shaped territory in north-eastern
Slovenia spanning approximately 260 km2. The Drava is the largest watercourse of the region,
which has also been shaped by the river. The area is therefore mostly made up of Pleistocene
and Holocene

gravel deposits forming an unconfined quaternary aquifer with high

permeability. Groundwater levels in the quaternary aquifer are also affected by the Pohorje
and Haloze Hills as its hinterland.

Due to the high hydrogeological heterogeneity of the area, the analysis divided the area into
separate subareas using two water balance methods. Using water balance method A, the area
was divided into 13 smaller subareas depending on their hydrogeological, geological and
pedological characteristics. Using water balance method B, the area was divided into 9
subareas based on the paper Hidrološka študija režima (H) podzemne vode na Dravskem polju
1956–1988 (Steklasa, 1990). Estimates obtained via the groundwater recharge method using
underground drainage calculated with the GROWA-SI model suggest that extraction of up to
3 m3/s or 570.9 m3/day/km2 would constitute acceptable levels of extraction for the area as a
whole, or between 244.5 m3/day/km2 and 934.7 m3/day/km2 for specific subareas. The results
apply to subareas determined with method A, which is examined in this thesis in detail. The
results for subareas determined with method B are comparable with the results for subareas
determined with method A. Groundwater levels in the central area of the Drava alluvial plain
between 1992–2013 exhibit a statistically significant decreasing trend, while the trends in
groundwater levels in peripheral areas are not statistically significant, indicating a lack of
pronounced trends.
III
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ŠIRŠI POVZETEK
Glavni vir pitne vode v Sloveniji predstavlja podzemna voda. Pomembno je, da znamo
upravljati z virom, da vir pitne vode ne osiromašimo. To pomeni, da lahko pri podzemni vodi
izkoriščamo tisti del, ki se obnavlja. Zagotoviti moramo dolgoročno stabilnost zalog.
V magistrskem delu je bil moj namen zagotoviti dolgoročno stabilnost zalog na Dravskem
polju. Najprej pa je bil moj namen opredeliti, kaj sploh so zaloge podzemne vode in problem
izkoriščanja le-teh. Analizirala sem koncepte zalog podzemne vode in nato izbrane
implementirala na kvartarnem vodonosniku Dravskega polja.

V preteklosti je bil v literaturi koncept zalog podzemne vode v veliki meri neopredeljen. S
koncepti zalog podzemne vode so se ukvarjali različni avtorji, vendar je vsak obravnaval
zaloge podzemne vode drugače. V svojem delu sem zbrala te koncepte in jih opisala. Tako
sem podrobneje opredelila koncept ocene količinskega stanja podzemne vode, koncept
dinamičnih in statičnih zalog podzemne vode ter koncept delitve zalog podzemne vode po
Prestorju (2001). Koncept ocene količinskega stanja podzemne vode temelji na štirih
preizkusih (vodno bilančni preizkus, preizkus vpliva odvzemov podzemne vode na stanje
površinskih vodnih teles, preizkus vpliva odvzemov podzemne vode na stanje kopenskih
ekosistemov odvisnih od podzemnih vod, preizkus vpliva rabe podzemne vode na vdore slane
vode ali druge vrste vdorov). Koncept dinamičnih in statičnih zalog podzemne vode deli
zaloge podzemne vode na tiste zaloge, ki se obnavljajo z napajanjem vodonosnika, to so
dinamične zaloge in tiste, ki so odvisne od geoloških razmer, v katerih se nahaja vodonosnik,
to so statične zaloge podzemne vode oziroma geološke rezerve. Koncept delitve zalog
podzemne vode po Prestorju (2001) pa temelji na delitvi zalog s praktičnega vidika
izkoriščanja. Tako zaloge deli na pet podkategorij (izkoriščane zaloge podzemne vode, zajete
zaloge podzemne vode, potencialne zaloge podzemne vode, razpoložljive zaloge podzemne
vode, celotne zaloge podzemne vode).
Opredelila sem problem izkoriščanja podzemnih vod. Po zgledu nekaterih evropskih dežel
(Irska, Wales) lahko metodologijo za oceno vpliva odvzema podzemne vode uporabimo tudi
pri nas. Uvodna ocena tveganja za podzemna vodna telesa v zvezi z obremenitvami zaradi
črpanja in obnavljanja podzemne vode se opravi v več korakih. S prvim korakom se oceni
ravnovesje podzemne vode. Z drugim korakom se oblikuje napovedi tveganja in vplivov na
V
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podlagi ocen o zalogi vodnega telesa in občutljivosti ključnih receptorjev. Tretji korak se
osredotoča na dokaze o vplivih, in sicer s prepoznavanjem območij, kjer višina podzemne
vode ponovno narašča, in območij, kjer je kakovost vode slabša npr. zaradi vdora slane vode.
Dravsko polje se v obliki pravokotnega trikotnika razteza v severovzhodnem delu Slovenije,
in sicer obsega ozemlje s površino približno 260 km2. Največji vodotok tega območja je reka
Drava, katera je v preteklosti izoblikovala to območje. Zato je v večjem delu zasip Dravskega
polja pleistocenski in holocenski prod in pesek, kar tvori dobro prepusten odprt kvartarni
vodonosnik.

Ker prodni vodonosnik Dravskega polja ni enoten, kar je opisal že Žlebnik (1982), sem
območje razdelila na več podobmočij. Območje sem razdelila po dveh bilančnih razdelitvah.
Po bilančni razdelitvi A sem območje razdelila na 13 podobmočij, po bilančni razdelitvi B pa
na devet podobmočij. Po bilančni razdelitvi A sem podobmočja določila s pomočjo
orografsko določenih površinskih razvodnic, ki določajo razlike v načinu napajanja in
dreniranja podzemne vode. Poleg orografsko določenih površinskih razvodnic, sem pri
razdelitvi območja upoštevala tudi reko Dravo, saj se voda steka proti Dravi in tako v Dravo,
zato območja severovzhodno od Drave (levi breg reke Drave) nisem obravnavala. Ker na
količine podzemne vode v kvartarnem vodonosniku Dravskega polja vpliva tudi zaledje, sem
v analizo vključila tudi območje Pohorja ter območje Haloz. Zaledje Dravskega polja ima
povsem drugačno geološko sestavo kot samo Dravsko polje, saj je zgrajeno iz metamorfnih
kamnin. Poleg tega pa je zahodni del Dravskega polja zaglinjen v primerjavi z ostalim
(vzhodnim) delom polja in sem tako zahodni del polja obravnavala povsem ločeno, saj je
dinamika toka podzemne in površinske vode na takih območjih drugačna. Po bilančni
razdelitvi B je, po zgledu Steklase (1990), celotno polje razdeljeno na tri glavne
hidrogeološke enote, na katere je polje delil že Žlebnik (1982). Te enote omejujejo tri
podzemne razvodnice. Na podlagi geološke sestave območja, sem tri glavne enote razdelila še
na manjše enote. Ker je zahodni del Dravskega polja zaglinjen, oziroma ga sestavljajo
drobnozrnati sedimenti (glina, mulj), sem to območje obravnavala ločeno. Ločeno pa sem
obravnavala tudi zaledje Dravskega polja. Tako je nastalo devet ločenih območij.
Za določena podobmočja ter skupno za celotno območje sem z modelom GROWA-SI
določila vodno bilanco (najprej za območje po bilančni razdelitvi A, katero sem v
nadaljevanju podrobneje obravnavala in nato za območje po bilančni razdelitvi B). Vodno
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bilanco sem določila na podlagi podatkov za obdobje 1971–2013. Izkazalo se je, da se
največji delež padavin porabi kot evapotranspiracija in sicer se za celotno območje giblje
nekje med 50 in 70 %, najmanjši del padavin pa predstavlja površinski odtok. Povprečna letna
infiltracija celotnega območja zavzema nekje med 30 in 50 % padavin. Porazdelitev
posameznih komponent vodne bilance celotnega območja je primerljiva s porazdelitvijo le-teh
na podobmočjih. Ugotovila sem, da evapotranspiracija tekom let rahlo narašča. To pa
povezujem s temperaturo, saj so povprečne letne temperature vse višje. Tako z vedno višjimi
letnimi temperaturami narašča tudi evapotranspiracija, saj je odvisna od temperature. Trend
infiltracije pa je nasprotno evapotranspiraciji padajoč, saj se količina padavin z
evapotranspiracijo porablja in tako ostane manj padavin za infiltracijo. Najmanjši delež
padavin zavzema površinski odtok, kar povezujem s tem, da je območje razmeroma ravninsko
in dobro prepustno (navedeni rezultati veljajo za območje po delitvi A).
Koncept dinamičnih in statičnih zalog podzemne vode sem implementirala na kvartarni
vodonosnik Dravskega polja. S pomočjo podatkov o podzemnem odtoku, ki sem jih dobila z
modelom GROWA-SI, sem določila dinamične zaloge podzemne vode za celotno območje ter
za posamezna podobmočja. Dinamične zaloge sem določila s pomočjo podzemnega odtoka
tako, da sem upoštevala kriterij, ki pravi, da lahko črpamo take količine vode, ki ne presežejo
povprečja podzemnega odtoka, da se načrpana količina obnovi. Rezultati kažejo, da lahko na
posameznih območjih črpamo primerljivo količino podzemne vode, in sicer se dovoljene
količine črpanja na vseh 13 območjih gibljejo med 244,5 m3/dan/km2 in 934,7 m3/dan/km2, za
celotno območje skupaj pa je ta vrednost 570,9 m3/dan/km2. Podani rezultati veljajo za
bilančno razdelitev A, katero sem podrobneje obravnavala. Rezultati za bilančno razdelitev B
so primerljivi z rezultati bilance območij po bilančni razdelitvi A.
Dinamične in statične zaloge podzemne vode oziroma mejo med dinamičnimi in statičnimi
zalogami sem določila tudi s pomočjo baznih gladin, in sicer sem s pomočjo računalniških
programov AutoCAD map 3D in Surfer 10 izrisala karto baznih gladin. Karta baznih gladin
predstavlja mejo med statičnimi in dinamičnimi zalogami podzemne vode. Bazne gladine sem
najprej določila tako, da sem iz krivulj upadanja hidrograma posameznega merilnega mesta
izračunala dnevno znižanje gladine podzemnih voda in grafično določila premico zniževanja
gladine in nato določila bazne gladine kot vrednost, kjer premica seka ordinato.
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UVOD

Podzemna voda predstavlja vir pitne vode in je pomembna za zagotavljanje ekološkega in
količinskega stanja v površinskih vodnih telesih. Z virom moramo gospodariti celostno, kar
pomeni, da pri podzemni vodi izkoriščamo tisti del, ki se obnavlja. Pri izkoriščanju zalog
podzemne vode moramo zagotoviti dolgoročno stabilnost zalog, celotna hidrogeološka
bilanca mora biti uravnotežena.

V literaturi je koncept zalog podzemne vode v veliki meri neopredeljen. S svojim magistrskim
delom prispevam k razjasnitvi tega koncepta in njegovi implementaciji na območju Slovenije.
Opredelitev zalog podzemne vode je na območju Slovenije še v povojih, zlasti uporaba na
realnih primerih. Zato sem si izbrala področje Dravskega polja na katerem je odprtih še veliko
hidrogeoloških vprašanj.

Dravsko polje se nahaja v severovzhodnem delu Slovenije. Ta obsežna ravnina je nastala kot
posledica raztekanja reke Drave v pleistocenu. Reka Drava je z večkratno spremembo svoje
struge oblikovala številne rečne terase. Te terase tvorijo dobro prepusten odprt kvartarni
vodonosnik, ki predstavlja enega največjih vodonosnikov v Sloveniji (Žlebnik, 1982).
Dravsko polje je eno najbolj izpostavljenih vodonosnih sistemov v Sloveniji, tako s stališča
vplivov na količinsko, kot tudi kemijsko stanje. Zato je na tem območju ključno, kako
ustrezno določiti dopustne posege v vodonosnik, ki ne bodo vplivali na stanje podzemne
vode. Zastavlja se predvsem vprašanje opredelitve ustreznih in dopustnih količin za odvzem
vode iz vodonosnika.

Nameni magistrske naloge so:
-

analizirati obstoječe koncepte zalog oziroma količin podzemne vode in izkoriščanje
podzemnih vod,

-

izbrane koncepte implementirati na kvartarnem vodonosniku Dravskega polja ter
zavzeti stališča do uporabnosti konceptov zalog podzemne vode na območju
Dravskega polja,
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-

prispevati k boljšemu poznavanju geoloških in hidrogeoloških razmer na območju
Dravskega polja,

-

ugotoviti, kakšen del količin podzemnih voda v kvartarnem vodonosniku Dravskega
polja je obnovljivih in kolikšen del teh količin lahko izkoriščamo za potrebe oskrbe z
vodo (npr. pitna voda, tehnološka voda, ipd.).

Glavni namen magistrske naloge je opredeliti statične in dinamične zaloge podzemne vode na
Dravskem polju in določiti kriterije za njihovo varno izkoriščanje.
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1 GEOGRAFSKO-GEOLOŠKE RAZMERE NA DRAVSKEM POLJU

1.1 GEOGRAFSKI OPIS DRAVSKEGA POLJA

Dravsko polje se razteza od Maribora proti vzhodu in jugovzhodu do Ptuja, proti jugozahodu
do Pragerskega in proti jugu do vznožja haloških gričev (slika 1). Ima obliko pravokotnega
trikotnika s površino približno 260 km2.

Slika 1: Zemljevid Dravske kotline (Atlas okolja; svetovni splet, citirano 22. 7. 2014)

Ozemlje predstavlja geografsko in morfološko celoto. Površje polja je položno nagnjeno od
severozahoda proti jugovzhodu. Vrhnjo plast sestavljajo holocenski in pleistocenski prodni in
glinasti sedimenti. Najnižji del, ki se nahaja ob Dravski strugi, je holocenska ravnica, ki je v
zgornjem–severnem delu polja najožja in se proti jugu vedno bolj razširja. Ravnica se na
vzhodu konča ob pet do deset metrov visoki ježi pleistocenske terase, katera je razčlenjena v
nizke, komaj opazne holocenske terase, ki potekajo od zahoda proti vzhodu. Tudi osrednji del
Dravskega polja ni raven, temveč je razčlenjen v nizke terase, ki ponekod prehajajo neopazno
druga v drugo (Žlebnik, 1982).
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1.1.1 Raba tal
Na Dravskem polju je največ ozemlja namenjenega njivskim površinam. Velik delež
zavzemajo tudi kmetijske površine drobnoposestniške strukture ter gozdovi, tako iglasti,
listnati in mešani. Na severnem oziroma severovzhodnem delu pa so prisotne predvsem
urbane in industrijske površine (slika 2).

Slika 2: Raba tal Dravskega polja (Atlas okolja; svetovni splet, citirano 22. 7. 2014)

1.1.2 Padavine
Količina padavin (slika 3) se povečuje od vzhoda proti zahodu. V obdobju 1981–2010 je le na
zahodnem oziroma severozahodnem delu polja količina padavin presegala 1000 mm.
Povprečna količina padavin na celotnem polju znaša 1040 mm. Povprečje dvigujejo bolj
vodnata leta, in sicer je bila količina padavin Dravskega polja najvišja v letu 1987, znašala je
1213 mm. V sušnih letih je količina padavin znatno manjša, in sicer je bila na območju
Dravskega polja minimalna količina padavin v letu 2003, ko je znašala 804 mm (ARSO,
2015).
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Slika 3: Prikaz količine padavin na Dravskem polju (ARSO, 2015)

1.1.3 Rečna mreža
Največji vodotok na Dravskem polju je Drava, katere odtok je pod vplivom taljenja snega in
kanala Zlatoličje, v katerega so izpeljani površinski vodotoki za potrebe hidroelektrarne.
Drava teče po robu Dravskega polja, in sicer po severnem in severovzhodnem robu. Na
Dravsko polje pritekajo s severozahodnih in vzhodnih pobočij Pohorja številni potoki. Na
južnem delu je največji vodotok Polskava s pritoki (Žlebnik, 1982).
Drava (slika 4) stopi na ozemlje Slovenije pri Dravogradu in se po 142,1 km dolgem toku pod
Središčem ob Dravi izvije v hrvaško Podravino. Dolžina vodne mreže Podravja na
slovenskem ozemlju, katerega površina znaša 3259 km2, je 6117 km, kar daje Podravju
visoko povprečno gostoto rečne mreže 1,9 km/km2. Večina potokov in rečic s hribovitega in
gričevnatega površja Podravja odteka v glavne pritoke Drave: Mežo, Dravinjo in Pesnico
(Kolbezen, 1998).
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Slika 4: Vodotoki in umetni odvodniki Dravskega polja (Atlas okolja; svetovni splet, citirano
22. 7. 2014)

1.2 GEOLOŠKI OPIS DRAVSKEGA POLJA IN NJEGOVEGA OBROBJA

Dravsko polje na zahodu meji na Pohorje, zgrajeno iz metamorfnih kamnin, ki obdajajo
tonalitni lakolit (slika 5). Severni in vzhodni rob Pohorja sestavljajo terciarne sedimentne
kamnine. Metamorfne kamnine na območju Dravskega polja ne segajo do reke Drave. Na
južnem robu Dravskega polja se razprostira valovito terciarno gričevje Haloz, ki predstavljajo
vzhodni podaljšek Karavank. Na severu se izgubijo pod Dravsko polje, na vzhodu pa pod
pleistocensko Varaždinsko ravnino. Na severni, oziroma severovzhodni strani Dravskega
polja se raztezajo Slovenske gorice, sestavljene iz terciarnih sedimentnih kamnin (Žlebnik,
1982). Med Mariborom in Ptujem teče Drava v večjem delu ob robu Slovenskih goric proti
jugovzhodu. Levi breg reke sestoji večji del iz terciarnih sedimentnih kamnin, desni pa iz
pleistocenskega in holocenskega proda in peska, s katerim je zasuto Dravsko polje (Žlebnik,
1982).

6

Turnšek, A. 2016. Zaloge podzemne vode v kvartarnem vodonosniku na Dravskem polju

Slika 5: Izsek osnovne geološke karte lista Maribor (Mioč in Žnidarčič, 1989)
Celotno območje med Slovenskimi goricami in Halozami delimo na tri enote: nagubane
Slovenske gorice, ptujsko-ljutomersko sinklinalo in nagubane Haloze. Slovenske gorice, ki
sestoje iz različnih terciarnih sedimentnih kamnin, so oblikovane v več vzporednih antiklinal
in sinklinal s smerjo jugozahod-severovzhod. Najseverneje poteka antiklinala KungotaJarenina-Cmurek. Južno od tod je plitva sinklinala z osjo Maribor-Radgona. Še južneje poteka
antiklinala Duplek-Murska Sobota s številnimi lokalnimi izboklinami. Antiklinala proti
jugovzhodu strmo vpada v ptujsko-ljutomersko sinklinalo, ki jo zapolnjujejo mlajše
pliocenske sedimentne kamnine (Žlebnik, 1982).
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Ozemlje Dravskega polja v geotektonskem smislu pripada geotektonski enoti Panonski bazen,
katera zavzema Slovenske gorice, Haloze, Dravinjske gorice in nižinski del ozemlja ob reki
Muri in Dravi (Mioč in Žnidarčič, 1989).
Najpomembnejši prelom na obravnavanem ozemlju je Ljutomerski prelom, ki poteka po
južnem obrobju Dravskega polja, v približni smeri vzhod-zahod, približno pri Apačah na
Dravskem polju pa spremeni smer proti severovzhodu. Na območju Dravskega polja so pod
kvartarnimi nanosi severno od Ljutomerskega preloma razvite pliocenske plasti, južno pa
miocenske. Terciarne plasti v bližini Ljutomerskega preloma so nagubane in ponekod
postavljene v navpično lego, kar kažejo podatki vrtin na območju Bukovcev (Mioč in
Žnidarčič, 1996).
Na razmere kvartarnega vodonosnika Dravskega polja je vplivala tudi neotektonska aktivnost.
Tok reke Polskave, na jugu Dravskega polja, spremlja normalni Polskavski prelom, ob
katerem se je znižal južni del Dravskega polja (Premru, 1976).
V nadaljevanju sem geološki opis po posameznih geoloških dobah povzela po Mioču in
Žnidarčiču (1989).
Predterciarna podlaga

1.2.1 Paleozoik

Predterciarno podlago Dravskega polja tvorijo metamorfne kamnine Pohorske in Kobanske
formacije ter kamnine filitne enote. Na vzhodu Pohorja so pogosti tudi diaftoriti, ki so nastali
z retrogradno metamorfozo gnajsa. Kobanska serija na severovzhodu Pohorja je v največji
meri sestavljena iz kloritno-amfibolovega skrilavega glinavca, med katerim nastopa amfibolit.
Filitna enota predstavlja najvišji del zaporedja metamorfnih kamnin z dokazano ordovicijsko
starostjo. Enoto večinoma tvorijo kremenov-sericitni filit in kloritni filit ter vložki kalcitnega
filita. Znotraj filita se nahajajo leče epimarmorja z glino in kremenom ter leče kremenovega
metaporfirja.
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1.2.2 Mezozoik in permotrias
Na okoliških gričevjih in hribovjih karbonatne kamnine redko izdanjajo. Izdanjajo pa v
okolici Zreč (Golek, Brinjeva gora), Slovenskih Konjic (Konjiška gora) ter na Boču. Manjše
krpe karbonatov in permotriasnih klastičnih kamnin se nahajajo v severnem delu Slovenskih
goric in v okolici Zgornjih Hoč na Pohorju.

1.2.3 Miocen
Miocenski sedimenti zavzemajo severni del ozemlja Haloz ter osrednji in zahodni del
Slovenskih goric. Na zahodu transgresivno nalegajo na metamorfno podlago vzhodnega
Kozjaka. Miocenske plasti so razvite klastično. Zastopane so s helvetijskimi, tortonijskimi,
sarmatijskimi in panonijskimi sedimenti.
Helvetijski sedimenti ležijo transgresivno na severovzhodnem območju metamorfnega masiva
Kozjaka in severovzhodnega Pohorja ter segajo na vzhod v Slovenske gorice, pojavijo se tudi
v Halozah. Zastopani so konglomerat, peščenjak in peščen lapor, vmes pa se še pojavljajo
posamezne plasti dacitnega in andezitnega tufa ter posamezne žile dacita.
V litološkem razvoju teh plasti je zastopan v podlagi prod, nato pesek, peščen lapor in lapor,
litotamnijski apnenec in apnen peščenjak.
Klastični razvoj miocenskih sedimentov se je nadaljeval tudi v sarmatijsko stopnjo. Zastopani
so peščen lapor, pesek in prod.
Najvišji del miocena predstavljajo panonijske plasti. Zastopane so z glino, peščenim in
glinastim laporjem, peskom, peščenjakom in prodom.

1.2.4 Pliocen

Pliocenske sedimente zastopajo pesek, peščen prod, konglomerat, glina in glinasti lapor.
Pliocenske plasti zavzemajo ozemlje jugovzhodnega dela Slovenskih goric med Zgornjim
9
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Duplekom in Hvaletinci na severu ter Ptujem in Žamenci na jugu. Plasti ležijo
superpozicijsko na sarmatijskih in panonijskih sedimentih. Med kameninami prevladujeta
pesek in peščen prod, ki je ponekod sprejet v konglomerat. Značilni sta navzkrižna in valovita
plastovitost, zato imajo plasti lečast izgled.

1.2.5 Kvartar
Kvartarne sedimente v večjih razsežnostih najdemo na Apaškem in Dravsko-Ptujskem polju,
ter na več mestih v Slovenskih goricah in Halozah. Sem prištevamo barjanske sedimente,
peščeno (puhličasto) glino, peščeno-prodnat terasni material, peščeno glino z lečami proda,
facies mrtvih korit, facies Drave in Mure, aluvijalne naplavine potokov in rek; deluvialni ter
soliflukcijski in deluvialno-proluvialni material.

1.3 HIDROGEOLOŠKI OPIS DRAVSKEGA POLJA

Prodni sedimenti Dravskega polja predstavljajo vodonosnik, ki se je v preteklosti napajal s
ponikanjem pohorskih potokov (Pekrskega, Radvanjskega, Razvanjskega, Pivolskega,
Hočkega, Polanskega in Rančkega potoka), danes pa jih je velika večina speljana v umetni
kanal. Poleg tega se napaja podzemna voda Dravskega polja še z infiltracijo padavin, ki
padejo na visoki prodni pleistocenski ravnici. Podzemna voda odteka od zahoda proti vzhodu.
Pod robom visoke pleistocenske terase se podzemna voda drenira v izvirih, katerih vodo
zberejo Miklavška studenčnica, Struga in Studenčnica. Poskusna črpanja v vrtinah in
vodnjakih na Dravskem polju kažejo, da je prodni zasip Drave zelo dobro prepusten. Na
zahodnem in jugozahodnem obrobju polja je prodni zasip močno zaglinjen, kjer je njegova
prepustnost slabša (Žlebnik, 1982). Koeficienti prepustnosti (Žlebnik, 1982) so podani v
tabeli 1.
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Tabela 1: Koeficienti hidravlične prepustnosti na posameznih lokacijah (Žlebnik, 1982)
Lokacija

Koeficient prepustnosti v m/s

Skorba V-2

2,7 x 10-3

Kidričevo V-5

5,2 x 10-3

Miklavž

0,91–1,16 x 10-3

Starše

5,3 x 10-3

HE Zlatoličje

3,4–4,4 x 10-3

Župečja vas

6,6 x 10-3

Cirkovce

3 x 10-3

Zlatoličje Č-2

1,3–7,7 x 10-4

Slovenja vas Č-9

3,1 x 10-3

Zlatoličje Č-10

5,5–6,9 x 10-4

Zlatoličje Č-11

2,5 x 10-4

Zlatoličje Č-12

5,5–7,9 x 10-4

Starše Č-4

1,1–6,6 x 10-3

Starše Č-15

1,4–5,5 x 10-3

Hajdina

1,1–1,9 x 10-3

Z meritvami gladine podzemne vode v vrtinah in vaških vodnjakih na celotnem Dravskem
polju, je bilo ugotovljeno (Žlebnik, 1982), da je gladina podzemne vode v glavnem nagnjena
od zahoda proti vzhodu. V bližini odvodnega kanala HE Zlatoličje se upogne proti kanalu. V
severnem delu polja, na območju Teznega in Zrkovec, teče podzemna voda proti severu in
severovzhodu in se drenira v Dravo. Med Hočami in Miklavžem teče proti vzhodu in napaja
Miklavški potok, delno pa se drenira neposredno v Dravo. Gladina podzemne vode ima
strmec 2,6 do 3,5 ‰, na področju Miklavža pa celo 4,5 ‰. V osrednjem delu polja teče
podzemna voda proti vzhodu, pri Kidričevem se počasi preusmeri proti severovzhodu in ima
strmec 1,4 do 1,8 ‰. Na območju Marjeta-Prepolje-Skorba teče proti kanalu HE Zlatoličje in
ima strmec 3,2 ‰, v bližini odvodnega kanala pa 3,4 ‰ do 12 ‰ tik ob kanalu. Na južnem
obrobju polja teče podzemna voda vzporedno s Polskavo od zahoda proti vzhodu.
Vodonosna prodna plast je po podatkih vrtin najtanjša na zahodnem obrobju, posebno pri
Bohovi in Račah. Pri Bohovi je vodonosna plast debela manj kot pet metrov in pri Račah
manj kot sedem metrov. Pri Hotinji vasi in Slivnici je vodonosna plast debelejša in znaša 12
do 13 metrov. Na celotnem zahodnem obrobju polja je prod precej meljast in delno zaglinjen,
kar vpliva ne manjšo prepustnost. Na jugozahodnem in južnem obrobju polja je vodonosna
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plast debelejša. Povprečna debelina je 12 do 15 metrov. Precejšnja odebelitev vodonosne
plasti se kaže na območju Cirkovec pri Šikolah, kjer doseže celo 20 metrov. Tudi na tem
območju je prod meljast in zato nekoliko slabše prepusten kot v osrednjem delu polja. Na
pleistocenski terasi osrednjega dela polja je vodonosna prodna plast debela devet do 20
metrov. Izrazito se vodonosna plast odebeli pri Dobrovcah, Prepoljah in Zlatoličju ter na
območju Hajdoš. Tu je vodonosna plast debela 15 do 20 metrov. Med Trničami in Kungoto se
stanjša na devet do 12 metrov in sestoji iz čistega peščenega proda, ki je dobro prepusten
(Žlebnik, 1982).
Prodni vodonosnik na Dravskem polju ni enoten. Razlike v načinu napajanja in dreniranja
podzemne vode so namreč tolikšne, da se vodonosnik po Žlebniku (1982) deli na tri
hidrogeološke enote.

Prva obsega manjši del polja severno od Bohove in Dogoš ter hribovito zaledje Radvanjskega
in Razvanjskega potoka.

Druga hidrogeološka enota obsega del Dravskega polja med Bohovo in Dogošami na severu
ter Hotinjo vasjo, Dravskim Dvorom in Staršami na jugu. Poleg tega zajema tudi hribovito
zaledje Pivolskega, Hočkega in Polanskega potoka. Na Pohorju jo omejuje površinska
razvodnica Pivolskega in Polanskega potoka, na prodni Dravski ravnini pa na severu
podzemna razvodnica Bohova - Dogoše, na jugu pa podzemna razvodnica Hotinja vas Dravski Dvor - Starše. Podzemna voda se v tej enoti napaja s ponikovanjem Hočkega in
Polanskega potoka ter z infiltracijo padavin na Dravski prodni ravnini. Podzemna voda odteka
od obrobja Pohorja proti vzhodu, proti Miklavški studenčnici in Dravi. Delno se izliva v
Miklavško studenčnico, večji del pa neposredno v Dravo.
Tretja, največja hidrogeološka enota, obsega hribovito zaledje Rančkega potoka ter Dravsko
ravnino od obrobja Pohorja na zahodu, do Drave na severovzhodu in od meje Hotinja vas Dravski Dvor - Starše na severu, do Reke, oziroma Polskave na jugu. Na Pohorju jo omejuje
površinska razvodnica Rančkega potoka, na Dravski prodni ravnini pa na severu podzemna
razvodnica Hotinja vas - Dravski Dvor - Starše. Na jugu poteka meja te enote vzdolž potokov
Reke in Polskave ter po zaglinjenem in zamočvirjenem ozemlju med povodjem Drosarice in
Polskave. Podzemna voda odteka od obrobja Pohorja, oziroma Rančkega potoka, Framskega
potoka in Drosarice proti odvodnemu kanalu HE Zlatoličje in Strugi ter Pobreški studenčnici.
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2 PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV

2.1 PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV DRAVSKEGA POLJA
Intenzivne hidrogeološke raziskave Dravskega polja so se pričele šele po drugi svetovni vojni.
Ena prvih meritev gladin podzemne vode na Dravskem polju je iz leta 1952 (Žibrik, 1958). To
meritev, katera je obsegala 172 vaških vodnjakov, je opravil Zavod za urbanizem in
komunalno tehniko iz Ljubljane. Hidrometeorološki zavod Slovenije je na podlagi teh in tudi
drugih meritev izdelal karto gladine podzemne vode, katere merilo je bilo 1:25000.
Vodnogospodarsko osnovo porečja Polskave in zgornjega Dravskega polja je izdelal Projekt
nizke zgradbe leta 1958. Opredelili so bilanco podzemne vode Dravskega polja, ki je temeljila
na hidrogeoloških podatkih porečja Polskave, pohorskih potokov ter podzemne vode
(Žlebnik, 1982).
Prvo temeljito hidrogeološko analizo Dravskega polja je izdelal Žlebnik (1982). V članku je
zbral hidrogeološke značilnosti kvartarnega vodonosnika Dravskega polja in ga razdelil na
posamezne hidrogeološke enote.
Žlebnik (1982) omenja, da so bila občasna opazovanja gladin podzemne vode, ki so se
ponovno začela leta 1967 in prenehala 1969, del regionalne hidrogeološke študije porečij
zgornje Drave in Mure, katero je izdelal Geološki zavod.

Steklasa (1990) je v hidrogeološki študiji režima podzemne vode na Dravskem polju 1956–
1988 na podlagi podatkov rednih opazovanj prikazal značilnosti režima vodostaja podzemne
vode na Dravskem polju ter proučil spremembe v dolgoletnem obdobju v odvisnosti od
naravnih in umetnih vplivov.
Žlebnik in Drobne (1998) sta v članku »Pliocenski vodonosniki – pomemben vir neoporečne
pitne vode za ptujsko-ormoško regijo« obravnavala obseg pliocenskih vodonosnih plasti pod
kvartarnimi nanosi Dravskega polja in sicer sta ga omejila na jugovzhodni del Dravskega
polja vzhodno od črte Šikole-Starše-Vurberk.
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Brenčič in Krivic (2005) sta v poročilu analizirala vpliv pohorskih potokov na vodonosnik
Dravskega polja. V članku omenjata, da so v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja pričeli
graditi ponikovalnike, v katere so bili napeljani nekateri vodotoki z namenom, da se preko
njih v podzemno vodo infiltrira dodatne količine vode in tako obogati podzemno vodo. V ta
namen so uporabili stare in opuščene gramoznice.
Andjelov in sodelavci (2006) so v članku, »Ocena količinskega stanja podzemnih voda v
Sloveniji«, z metodo kritičnih gladin podzemne vode, ocenili razpoložljivo količino
podzemne vode za vodna telesa s prevladujočimi vodonosniki z medzrnsko poroznostjo, med
katerimi je tudi vodno telo Dravska kotlina oziroma vodonosnik Dravskega polja. Metoda
ocenjevanja količinskega stanja teles podzemne vode s prevladujočimi vodonosniki z
medzrnsko poroznostjo temelji na analizi dolgoletnih podatkovnih nizov nihanja gladin
podzemne vode. V zaključku analize so prišli do rezultata, da je telo podzemne vode Dravska
kotlina v količinskem ravnovesju.
Dravsko polje sta v svojih diplomskih delih obravnavala tudi Žnidar (2006) ter Klasinc
(2013). Žnidarjeva je obdelala zaloge podzemne vode na Dravskem polju, Klasinc pa je v
svojem delu obdelal pliocenski vodonosnik Dravskega polja. Opredelil je novo klasifikacijo
ločevanja kvartarnega vodonosnik od pliocenskega vodonosnika.
Keršmanc (2015) je v svojem magistrskem delu »Hidrogeološke razmere na območju
industrijskega kompleksa Kidričevo« natančno opredelila geološke in hidrogeološke lastnosti
kvartarnega vodonosnika pod industrijskim kompleksom Kidričevo, ki se nahaja na
jugovzhodnem delu Dravskega polja.

2.2 PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV ZALOG PODZEMNE VODE
Koncept zalog je v okviru analize trajnostnega upravljanja s podzemnimi vodnimi viri
podrobno obdelal Sophocleous (2000). Njegov koncept temelji na določitvi meja vodnega
telesa, ki temeljijo na hidroloških načelih masne bilance. Napajanje mora biti tolikšno, da se
vzdržujejo količine in kakovost vodotokov, izvirov, mokrišč ter kakovost ekosistemov.
V poročilu »Dosegljivost, izkoristljivost in izkoriščenost podzemnih vodonosnikov« je
Prestor (2001), s praktičnega vidika izkoriščanja podzemnih voda, delil zaloge podzemne
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vode na pet podkategorij, in sicer so te naslednje: izkoriščane zaloge podzemne vode, zajete
zaloge podzemne vode, potencialne zaloge podzemne vode, razpoložljive zaloge podzemne
vode in celotne zaloge podzemne vode. Prestor (2001) je izhajal iz predhodnih raziskav, ki so
jih na tem področju pred njim podali drugi avtorji. Med njimi so bili tudi: Custodio & Llamas
(1983), Freeze & Cherry (1979).
Prvi poskus delne ocene količinskega stanja podzemnih voda v Sloveniji, ki je sledil
zahtevam okvirne direktive o vodah (Directive 2000/60/EC), je bil leta 2006 izveden na
Agenciji RS za okolje s podatki državnega hidrološkega monitoringa površinskih in
podzemnih voda desetletnega obdobja ob koncu preteklega stoletja (Andjelov in sod., 2006)
ter kasneje razširjen z upoštevanjem procesov celotnega hidrološkega kroga in rezultatov
modeliranja napajanja vodonosnikov oz. količinskega obnavljanja podzemne vode v Sloveniji
(Andjelov, 2009; Uhan in sod., 2010).
Souvent in sodelavci (2014) so postavili ekspertni sistem za podporo odločanju pri
upravljanju s podzemnimi vodami na aluvialnih vodonosnikih. Ta povezuje numerične
modele toka podzemne vode s podatkovnima zbirkama vodnih dovoljenj in koncesij, kar
omogoča ocenjevanje izdatnosti vodonosnikov in zagotavljanje trajnostnega upravljanja
podzemne vode.

2.3. RAZVOJ KONCEPTA ZALOG PODZEMNE VODE V SLOVENIJI
Koncept zalog podzemne vode se je s časom spreminjal. Osnove za izrazoslovje in postopki
za preučevanje količin podzemne vode v Sloveniji izhajajo iz predpisov, Zakona o enotnem
načinu ugotavljanja, evidentiranja in zbiranja podatkov o rezervah rudnih in talnih voda ter o
bilanci teh rezerv (Uradni list SFRJ, št. 53/77) ter Pravilnika o klasifikaciji in kategorizaciji
rezerv talnih voda ter o njihovi evidenci (Uradni list SFRJ, št. 34/79), ki so bili v veljavi v
bivši SFRJ in se uporabljajo tudi v Sloveniji po Zakonu o rudarstvu (Uradni list RS, št.
98/2004), ki je podaljšal veljavnost teh predpisov. Predpisi navedeni v uradnem listu SFRJ so
navajali zahteve za ocenjevanje zalog mineralnih virov, predpisovali so način ocenjevanja
rezerv in vidike rabe podzemne vode v prihodnje. Podobni koncepti in izrazi so se uporabljali
tudi v Rusiji, v državah bivše Sovjetske zveze in nekaterih državah v srednji in vzhodni
Evropi. Ti predpisi so prenehali veljati leta 2010, ko je bili sprejet popravek Zakona o
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rudarstvu (Uradni list RS, št. 62/2010), ki v 155 členu navaja prenehanje veljavnosti Odloka o
postopku ugotavljanja in overjanja razvrščenih rezerv rudnin in talnih voda (Uradni list SRS,
št. 1/79).
Obstajajo različne klasifikacije za opredelitev volumna podzemne vode in v večini se
koncepta rezerve (reserves) in viri (resources) obravnavajo ločeno. Izraz »resource« je uvedel
v hidrogeologijo F. P. Savarensky leta 1933. Nujnost tega koncepta za podzemno vodo je
dokazoval z dejstvom, da podzemna voda ne vzdržuje konstantne rezerve kot druge mineralne
surovine, saj se neprestano obnavlja v procesu skupnega kroženje vode. Pri rabi podzemne
vode se ne upošteva samo volumen, ki ga ta podzemna voda zaseda v vodonosniku, ampak je
potrebno upoštevati tudi dotok podzemne vode (napajanje). Zaradi tega je Savarensky menil,
da je bolje govoriti o "viru" podzemne vode in ne "rezervi" saj se s tem prepozna izraza
napajanja (recharge) in odtoka (discharge) podzemne vode ter da izraz »rezerva« odraža samo
volumen vode v vodonosniku, ki ni odvisen od njenega skladiščenja (capacity) (Savarensky,
1933).
Konceptualno spremembo na področju ocenjevanja vodnih virov je z zahtevo po trajnostni
rabi naravnih virov prineslo tako imenovano Brundtlandino poročilo Svetovne komisije za
okolje in razvoj (WCED, 1987). Koncept trajnostne rabe podzemne vode z zahtevo po
dolgoročnem ohranjanju količin brez povzročanja nesprejemljivih okoljskih in drugih
posledic je vgrajen tudi v okvirno direktivo o vodah (Directive 2000/60/EC, 2000), ki je na
prehodu v novo tisočletje postavila nova izhodišča za sprejem nacionalne zakonodaje.
V literaturi se uporablja več konceptov za podajanje zalog podzemne vode. Različni avtorji se
ne strinjajo glede terminologije, zato nekateri uporabljajo izraz zaloge podzemne vode, drugi
pa količine podzemne vode. Koncept zalog implicira statičnost in nakazuje na vir, ki ga je
možno izkoriščati. Koncept količin podzemne vode pa podaja obnovljivost vira. Katera
terminologija je pravilna ni določeno, saj sta lahko oba izraza za podajanje tega pojma
napačna in je mogoče bolje govoriti o pretoku skozi vodonosnik ali pa o volumnu vode v
vodonosniku.
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3 METODE

3.1 KONCEPTI ZALOG PODZEMNE VODE
Dravsko polje je eno najbolj izpostavljenih vodonosnih sistemov v Sloveniji, tako s stališča
vplivov na količinsko, kot tudi kemijsko stanje. Zato je na tem območju ključno, kako
ustrezno določiti dopustne posege v vodonosnik, ki ne bodo vplivali na stanje podzemne
vode. Zastavlja se predvsem vprašanje opredelitve ustreznih in dopustnih količin za odvzem
vode iz vodonosnika. V literaturi obstaja več kriterijev. Te kriterije oziroma koncepte sem
pregledala z namenom, da se najde oziroma izbere en od konceptov iz literature, ki je najbolj
ustrezen za implementacijo na območju Slovenije, v mojem primeru na kvartarnem
vodonosniku na območju Dravskega polja. Ugotovila sem, da se koncepti med seboj zelo
razlikujejo, da ni enotnega pristopa za določanje zalog podzemne vode. Povzetke tega
podajam v nadaljevanju.

3.1.1 Koncept ocene količinskega stanja podzemne vode
Količinsko stanje podzemnih voda v Sloveniji ocenjujemo s štirimi preizkusi. Ti so naslednji:
-

Vodno bilančni preizkus

-

Preizkus vpliva odvzemov podzemne vode na stanje površinskih vodnih teles

-

Preizkus vpliva odvzemov podzemne vode na stanje kopenskih ekosistemov, odvisnih
od podzemnih vod

-

Preizkus vpliva rabe podzemne vode na vdore slane vode ali druge vrste vdorov
(Andjelov et al., 2014)

Preizkus vodne bilance se izvaja na vseh vodnih telesih podzemnih voda, ostali preizkusi pa
se izvajajo le tam, kjer je ocenjeno tveganje, da učinki rabe podzemne vode vplivajo na stanje
površinskih vodnih teles, na kopenske ekosisteme, ki so odvisni od podzemnih voda ali na
vdore slane vode oziroma druge vrste vdorov. Ocena količinskega stanja podzemnih voda
posameznih vodnih teles izhaja iz podatkov meteoroloških in hidroloških merjenj ter merjenj
osnovnih fizikalno-kemičnih parametrov voda (Andjelov et al., 2014).
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Količinsko stanje vodnega telesa podzemne vode se s preizkusom vodne bilance oceni kot
dobro, kadar razpoložljiva količina podzemne vode ni presežena z dolgoročno povprečno
letno količino umetnega odvzema. Ocena razpoložljivih količin podzemnih voda temelji na
vodni bilanci oziroma oceni obnovljive količine podzemne vode in na oceni količine
podzemne vode, ki je potrebna za ohranjanje teles površinskih voda in ekosistemov, odvisnih
od podzemnih voda (Andjelov et al., 2014).

Preizkus vpliva odvzemov podzemne vode na stanje površinskih vodnih teles se izvaja na
območjih vodnih teles, ki izkazujejo slabo ekološko stanje. Preizkus se izvaja na odsekih rek,
na katerih je z biološkimi analizami bentoških združb in makrofitov ter s pomožnimi
kemijskimi indikatorji ugotovljeno slabo ekološko stanje. S preizkusom se preverja, ali
zmanjšanje dotoka podzemne vode zaradi črpanja pomembno vpliva na hidromorfologijo
površinskih voda (Andjelov et al., 2014).
Telo podzemne vode ni v dobrem količinskem stanju, kadar se z umetnimi odvzemi
podzemne vode, ki vplivajo na gladino, pretok ali spremembo smeri toka podzemne vode,
povzroči:
-

vdore morske vode,

-

vdore onesnažene vode iz sosednjih vodonosnih struktur,

-

pronicanja in vdore onesnažene površinske vode (Andjelov et al., 2014).

3.1.2 Koncept dinamičnih in statičnih zalog podzemne vode
Zaloge oziroma količine podzemne vode oziroma rezerve vode v vodonosniku delimo na
dinamične in statične ali geološke rezerve. Tiste zaloge, ki se obnavljajo z napajanjem
vodonosnika, so dinamične zaloge. Dinamične zaloge podzemne vode ustrezajo pretoku
podzemne vode skozi vodonosnik. Statične zaloge podzemne vode so odvisne od geoloških
razmer, v katerih nastopa vodonosnik. Na te vrste zalog vplivajo najprej vrste kamnine ali
sedimenta ter predvsem prelomi in narivi (strukturni pogoji), ki predstavljajo hidrogeološke
bariere in s tem preprečujejo odtok podzemne vode. Nastanek geoloških razmer podzemne
vode je vezan na strukturne pogoje ter na infiltracijo v preteklosti (Brenčič, 2001).
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Pri izkoriščanju zalog podzemne vode moramo izhajati iz prostorske in časovne porazdelitve
podzemne vode. Prisotnost geoloških zalog podzemne vode v vodonosniku omogoča, da se v
obdobju pomanjkanja potrebnih količin izkoriščajo, v obdobju presežkov pa se s tako
imenovanim induciranim napajanjem količine, ki so se predhodno načrpale, nadomestijo.
Inducirano napajanje predstavlja dodatna infiltracija vode iz potokov, rek ali jezer, pogosto pa
gre tudi za umetno napajanje preko umetnih infiltracijskih polj. Pri izkoriščanju geoloških
zalog moramo zagotoviti dolgoročno stabilnost zalog, celotna hidrogeološka bilanca mora biti
uravnotežena (Brenčič, 2001).
3.1.3 Koncept delitve zalog podzemne vode po Prestorju
Po Prestorju (2001) lahko zaloge podzemne vode s praktičnega vidika izkoriščanja delimo na
pet podkategorij zalog podzemne vode, in sicer so te naslednje:
-

Izkoriščane zaloge podzemne vode

-

Zajete zaloge podzemne vode

-

Potencialne zaloge podzemne vode

-

Razpoložljive zaloge podzemne vode

-

Celotne zaloge podzemne vode

Iz razmerja med izkoriščanimi in zajetimi zalogami dobimo izkoriščenost zmogljivosti zajetij.
IZ = I/Z;
Kjer I predstavlja izkoriščane zaloge, Z zajete zaloge ter IZ izkoriščenost zmogljivosti zajetij.
Izkoriščane zaloge podzemne vode so tiste zaloge, ki jih danes izkoriščamo in jih beležimo
kot povprečni odvzem oziroma črpanje iz vira podzemne vode. Zajete zaloge podzemne vode
pa so skupne zaloge, ki jih lahko izkoriščamo z največjo dovoljeno zmogljivostjo vseh
obstoječih zajetij.
Razmerje med izkoriščanimi zalogami in razpoložljivimi zalogami nam daje izkoriščenost
razpoložljivih zalog.
IR = I/R;
Kjer I predstavlja izkoriščane zaloge, R razpoložljive zaloge podzemne vode ter IR
izkoriščenost razpoložljivih zalog.
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Razpoložljive zaloge podzemne vode so tiste zaloge podzemne vode, ki so obnovljive in bi jih
lahko izkoriščali brez negativnih vplivov na okolje, praznjenja vodonosnikov.
V primeru, da je izkoriščanje večje od razpoložljivih zalog, je izkoriščenost razpoložljivih
zalog večja od 100 %. V tem primeru preizkoriščamo vir podzemne vode.
Celotne zaloge (C) podzemne vode predstavljajo celotno prostornino vode (efektivni del
poroznosti) v vodonosniku.

Potencialne zaloge (P) podzemne vode so tisti del ali celota razpoložljivih zalog, ki še niso
zajete zaloge in so izkoristljivi in dosegljivi del razpoložljivih zalog. Potencialne zaloge so
torej del ali celotna razlika med razpoložljivimi zalogami in zajetimi zalogami.
(R – Z) ≥ P ≥ Z
Potencialne zaloge imajo višji ali nižji potencial za razvoj zajetja, zato jih lahko razdelimo
glede na ugotovljeni, oziroma ocenjeni potencial. Na ta način določimo točke ali omejimo
površine z različnim potencialom vira podzemne vode (Prestor, 2001).
Določanje potenciala vira podzemne vode opredeljuje pet glavnih parametrov. Ti parametri
so:
-

Dosegljivost

-

Izkoristljivost

-

Razpoložljivost

-

Primernost

-

Ohranjanje

Pri obravnavi zalog podzemne vode je pomemben parameter predvsem razpoložljivost.

Razpoložljivost vira podzemne vode predstavljajo zaloge vode v vodonosniku in obnavljanje
vode. Kot sem že omenila, delimo zaloge vode na dinamične in statične zaloge. Če z
izkoriščanjem vode presežemo dinamične zaloge, potem posegamo v statične zaloge in s tem
pride do praznjenja vodonosnika. Poenostavljeno rečeno, če izkoriščamo količino večjo od
dotoka v vodonosnik, potem vodonosnik preizkoriščamo. Tako preizkoriščanje je dopustno
samo v primeru, če se statične zaloge v času višjih vod lahko nadomestijo.
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Obnavljanje vode je pomembno s stališča količine vode, ki stalno doteka v vodonosnik.
Pomembno je tudi s stališča hitrosti obnavljanja, oziroma časa zadrževanja vode v
vodonosniku. Oboje je pomembno tako zaradi kontrole morebitnega preizkoriščanja kot tudi
zaradi kontrole širjenja morebitnih onesnaževal.
Razpoložljivost vira podzemne vode je višja, tem manjša je zajeta količina za izkoriščanje v
primerjavi z dinamičnimi zalogami in čim daljši je čas zadrževanja vode v vodonosniku.
Visoka razpoložljivost vira podzemne vode je, na primer, tam, kjer je obnavljanje vode v
vodonosniku bistveno večje od količine, ki jo izkoriščamo, kjer je minimalen naravni iztok iz
vodonosnika večji od črpane količine in kjer s črpanjem ne vplivamo na naravne iztoke iz
vodonosnega sistema. Nasprotno, nizka razpoložljivost vodnega vira je takrat, ko s črpano
količino vplivamo na zmanjšanje naravnega iztoka iz bazena, ko je črpana količina
pomemben delež celotne količine vode, ki se v tem delu vodonosnika letno obnovi, ko
moramo poseči v statične rezerve (Prestor, 2001).
3.2 PROBLEM IZKORIŠČANJA PODZEMNIH VOD

Z analizo literature o problemu izkoriščanja podzemnih vod sem ugotovila, da je ključno, da
pred posegi v vodonosnik naredimo analizo vplivov, ki bodo prisotni pri odvzemu podzemne
vode iz vodonosnika in oceno tveganja za podzemna vodna telesa. Posege v vodonosnike
lahko izvajamo, če z oceno tveganja in analizo vplivov ocenimo, da ne bo vpliva na
obnavljanje količin podzemne vode. Pristop k oceni tveganja pri obremenitvah podzemnih
vodnih teles zaradi črpanja in obnavljanja podzemne vode, po zgledu metodologije, ki jo za
oceno vpliva odvzema podzemne vode uporabljajo v nekaterih evropskih deželah (npr. Irska,
Wales) se uporablja tudi pri nas za oceno količinskega stanja podzemnih voda (Andjelov et
al., 2014) .
Uvodna ocena tveganja za podzemna vodna telesa v zvezi z obremenitvami zaradi črpanja
podzemne vode se opravi v več korakih. S prvim korakom se oceni ravnovesje podzemne
vode, in sicer na podlagi obremenitev zaradi črpanja podzemne vode v primerjavi z
obnavljanjem podzemnega vodnega telesa v želji, da bi zaščitili glavne površinske vodotoke.
Z drugim korakom se oblikuje napovedi tveganja in vplivov na podlagi ocen o zalogi vodnega
telesa in občutljivosti ključnih receptorjev. V primerih, ko so na voljo tudi dokazi o vplivih,
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naj ta korak vključuje tudi oceno kopenskih ekosistemov, odvisnih od podzemne vode, in
površinskih voda (rek, jezer), da se ugotovi, ali je katerega od vplivov povzročila podzemna
voda. Slednja ocena se osredotoča na receptorje in ocenjuje dokaze o krajevnih vplivih zaradi
obremenitev, vključno z obravnavo kopenskih ekosistemov, odvisnih od podzemne vode
(vključno z nekaterimi višinskimi potoki in jezeri). Tretji korak se prav tako osredotoča na
dokaze o vplivih, in sicer s prepoznavanjem območij, kjer višina podzemne vode ponovno
narašča, in območij, kjer je kakovost vode slabša npr. zaradi vdora slane vode. Če je prišlo do
takega vdora, bodo ta območja podvržena nadaljnjim analizam, s katerimi bodo ocenjeni
verjetni vplivi na kakovost podzemne vode, odvisnih površinskih vod in kopenskih
ekosistemov (WGG, 2004).
Za uvodno določitev in zaščito glavnih površinskih vodotokov značilnostne prage za črpalne
obremenitve navadno definiramo kot odstotek oziroma zaporedje odstotkov povprečnega
letnega obnavljanja (tabela 2). Na Agenciji RS za okolje mejne vrednosti za ravnovesje
podzemne vode opisujejo pri oceni količinskega stanja vodnega telesa podzemne vode s
kazalcem dve (Andjelov et al., 2014).

Tabela 2: Mejne vrednosti za ravnovesje podzemne vode (vir: WGG, 2004)

Črpanje/povprečno obnavljanje
> 40% (če je odvzem podzemne
vode večji kot 40% dolgoročnega
povprečnega obnavljanja)
30% - 40%
20% - 30%
10% - 20%
2% - 10%
< 2%

Povprečna specifična izdatnost (Sy) ali skladiščenje
podzemne vode
Nizko skladiščenje
Visoko skladiščenje
(< 5%)
(≥ 5%)
visoka
obremenitev
visoka
obremenitev
visoka
obremenitev
zmerna obremenitev
nizka
obremenitev
ni
obremenitve

visoka
obremenitev
visoka
obremenitev
Zmerna
Obremenitev
nizka
obremenitev
nizka
obremenitev
ni
obremenitve

Minimalna mejna vrednost za črpanje, ki znaša 10-odstotno raven črpanja glede na
dolgoročno povprečno obnavljanje kot zmerno obremenitev, je primerna za vzdrževanje
zadostnega poletnega baznega odtoka iz vodonosnika z nizko zalogo (WGG, 2004). Tabela 2
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razlikuje med vodnimi telesi z visoko specifično izdatnostjo (Sy) in telesi z nižjo specifično
izdatnostjo, mogoča pa so tudi druga razlikovanja (npr. na podlagi hitrosti odziva toka iz
vodonosnika). Ni nujno, da so predlagani pragovi (10-odstotno črpanje glede na dolgoročno
povprečno obnavljanje pri vodonosnikih z nižjim Sy in 20-odstotno črpanje glede na
dolgoročno povprečno obnavljanje pri vodonosnikih z višjim Sy za zmerno obremenitev ter
20-odstotno pri prvem in 30-odstotno črpanje pri drugem za višjo obremenitev) primerni za
vsa podzemna vodna telesa in jih bo morda treba prilagoditi ali izboljšati glede na rezultate
obširnejših in bolj reprezentativnih podatkov, ki jih bo razkrila uvodna ocena in/ali krajevno
poznavanje razmer. Hkrati je pri oceni obremenitev priporočljivo upoštevati zanesljivost in
razpoložljivost podatkov o črpanju in prilagoditi mejne vrednosti glede na razpoložljive
podatke (WGG, 2004).
Odstotne približke za črpanje in obnavljanje lahko dobimo za vsako podzemno vodno telo na
več načinov v okviru večstopenjskega presejalnega postopka:
-

preprosta odsotnost vseh obremenitev neposredno kaže na to, da podzemno vodno telo
ni doživelo obremenitev in zato tudi ne pomembnega tveganja, da ne bi doseglo
dobrega količinskega stanja v zvezi s črpalnimi in obnavljalnimi obremenitvami; ali

-

oceno nove vode, ki se nateče v podzemno vodno telo (v Ml/d), lahko primerjamo s
stopnjo črpanja (v Ml/d) za vire podzemne vode v telesu in s tem določimo
obremenitve, kot jih prikazuje tabela 2, čemur sledi ocena vplivov za oceno tveganja;
ali

-

v sistemu GIS lahko izračunamo in določimo obremenitve zaradi izpostavljenosti,
čemur ponovno sledi ocena vplivov na podzemno vodo za oceno tveganja.

Po določitvi obremenitev zaradi črpanja podzemne vode je potrebno ugotoviti njihovo
prostorsko razporeditev. Prej omenjene analize se pri nas v Sloveniji opravi v primeru slabega
količinskega stanja vodnega telesa podzemne vode. Kjer imamo več vrtin za črpanje se lahko
odločimo za nadaljnje, bolj lokalizirane ocene možnih vplivov, npr. z uporabo mej porečja ali
podporečja. Veliko pozornosti je potrebno nameniti merilu, da najdemo ravnovesje med
obvladljivostjo in prepoznavanjem obremenitev, poleg tega lahko uporabimo krajevno
poznavanje razmer, da se izognemo ponavljanjem in hitro odkrijemo žarišča črpanja (WGG,
2004).
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Rezultate ocen obremenitev in vplivov je, tako za celotno vodno telo kot tudi za ekološke
receptorje, odvisne od podzemne vode, potrebno združiti, da ugotovimo, ali podzemnemu
vodnemu telesu grozi, da ne bo doseglo dobrega količinskega stanja. S končno oceno
ugotovimo, ali je tveganje, ki smo ga odkrili pri mokriščih ali površinskih vodnih sistemih,
verjetna posledica stanja podzemne vode. Na tej stopnji je možna tudi nadaljnja delitev na
manjše enote, vendar je potrebno upoštevati, da je verjetno, da so mejne vrednosti
obremenitev odvisne od velikosti podzemnega vodnega telesa, na katerega se nanašajo
(WGG, 2004).
3.3 STATISTIČNE METODE
3.3.1 Časovno spreminjanje parametrov
S pomočjo programa MS Excel sem analizirala podatke, tako da sem ugotovila časovno
spreminjanje nivoja podzemne vode. Analiza časovnih vrst je namenjena opazovanju pojavov
v času in ugotavljanju zakonitosti teh pojavov ter napovedovanju pojavov v prihodnosti
(Zupančič, 2013). Izdelala sem grafe v odvisnosti od časa, ki nam dajejo jasen prikaz, kako so
se merjene vrednosti parametra skozi čas spreminjale. Poleg grafičnih prikazov sem izrisala
trendne linije, katerih statistično značilnost sem ugotavljala v programu Statistica 8.
Ugotavljala sem tudi časovno spreminjanje padavin, infiltracije, evapotranspiracije,
podzemnega odtoka, površinskega odtoka in pripovršinskega odtoka. Omenjene parametre,
razen padavin, katere sem imela dane, sem izračunala s pomočjo modela GROWA.

3.3.2 Testiranje trenda

Statistično značilnost trendov sem testirala s pomočjo programa Statistica 8. Statistica
omogoča ugotavljanje in testiranje trendov s pomočjo različnih testov in koeficientov.
Uporabila sem neparametričen Mann-Kendallov test za iskanje monotonega trenda, ki temelji
na rangih vrednosti opazovane spremenljivke v dani časovni vrsti in je zato neodvisen od
porazdelitve (Cox in Stuart, 1955). Ta test sem dodatno preverila s parametrično analizo
variance in tako primerjala dobljene rezultate obeh uporabljenih statističnih testov.
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3.3.3 Ugotavljanje normalne porazdelitve podatkov

Normalna porazdelitev je teoretična porazdelitev podatkov, ki se uporablja v praksi
statističnih postopkov. Krivulja normalne porazdelitve je zvonaste oblike in se imenuje tudi
Gaussova krivulja. Glavne lastnosti normalne porazdelitve so simetričnost, maksimalna
vrednost v povprečju in da večina vrednosti leži znotraj treh standardnih odklonov od
povprečja (Žibert, 2012).
Če so podatki normalno porazdeljeni, nam povedo grafi ujemanja podatkov z normalno
porazdelitvijo. Če vrednosti v verjetnostnem diagramu ležijo na premici, to kaže na
normalnost vzorca. Če pa vzorec ni normalno porazdeljen, se ne bo ujemal s premico oziroma
so vidna odstopanja v obliki črke S (Žibert, 2012).
3.3.4 Korelacija

Povezavo med dvema parametroma, nam podaja Pearsonov korelacijski koeficient (Davis,
1973). Korelacijski koeficient lahko ima vrednost v intervalu od -1 do 1. Če je vrednost -1,
pomeni, da je prisotna popolna sorazmernost. Vrednost 1 pa nastopi, ko imamo popolno
premo sorazmernost. Med spremenljivkama ni povezanosti, ko je vrednost korelacijskega
koeficienta enaka 0. Do vrednosti 0,4 je korelacija nizka, med 0,4 in 0,7 je zmerna oziroma
srednja in nad 0,7 visoka (Brvar, 2007).
Za povezave med parametri sem izdelala razsevne diagrame. Linearna zveza med
parametroma obstaja, ko so vrednosti porazdeljene čim bližje premici. Če so opazovanja
razpršena, povezave med njima ni.

3.3.5 Avtokorelacija
Avtokorelacija obravnava korelacijo niza podatkov s samimi seboj. Ugotavljala sem povezavo
podzemnega odtoka trenutnega leta s podzemnim odtokom predhodnega leta.
Korelacijski koeficient med časovno serijo in njeno zamaknjeno dvojnico je avtokorelacijski
koeficient rτ. Izračunamo ga za zaporedne zaostanke – časovno zaporedje drsi preko samega
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sebe. Avtokorelacijski koeficient pri zaostanku 0, je obvezno 1 in se manjša z večanjem
zamika (Zupančič, 2013).

3.3.6 Navzkrižna korelacija

Povezavo med posameznimi parametri, odvisnost podzemnega odtoka od infiltracije, sem
ugotavljala z analizo zaporedij, natančneje z navzkrižno korelacijo. Ugotavljala sem, s
kakšnim zamikom infiltracija vpliva na podzemni odtok, na podlagi tega pa, kakšne so
predhodne zaloge oziroma ali so predhodna leta suha ali leta z velikimi zalogami.

Navzkrižna korelacija je standardna metoda za ocenjevanje stopnje korelacije dveh vrst ali
vzorcev. Koeficient navzkrižne korelacije zavzame vrednosti med -1 in 1. Mejni vrednosti
predstavljata maksimalno korelacijo, 0 pa ničelno korelacijo. Tako koeficient navzkrižne
korelacije daje moč povezave (Davis, 1973).

3.4 MODEL GROWA-ORODJE ZA DOLOČANJE VODNE BILANCE
Regionalni model vodne bilance-GROWA (nem. GROßräumiges WAsserhaushaltsmodell) je
empirični vodnobilančni model, ki konceptualno kombinira prostorsko porazdeljene
meteorološke podatke s prostorsko porazdeljenimi parametri okolja. Kunkel in Wendland
(2002) sta v Nemčiji regionalne empirične modele uspešno uporabila pri izračunu regionalne
vodne bilance. GROWA je skupek modulov v rastrski mreži 100 x 100 metrov za določitev
dejanske evapotranspiracije, skupnega odtoka, direktnega odtoka in podzemnega odtoka. Ob
upoštevanju klimatskih pogojev, geološke zgradbe, lastnosti tal, rabe prostora, topografije in
globine do podzemne vode se z modelom GROWA izračuna skupni odtok (slika 6) preko
ocene dejanske evapotranspiracije ETR (Renger in Wessolek, 1996).
Razlika med letno količino padavin in dejansko evapotranspiracijo daje skupni odtok. Za
izračun direktnega in podzemnega odtoka, se uporabi prostorsko razporejene vrednosti
skupnega odtoka v rastrski mreži. Na Dravskem polju je bil narejen izračun za 72.276 celic
velikosti 100 x 100 metrov. Za posamezno bilančno območje je bilo iz rastrskih vrednosti
izračunano povprečje in pomnoženo s površino, tako so bile dobljene vrednosti za posamezen
parameter vodne bilance.
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Direktni in podzemni odtok se ločita z uporabo indeksa baznega odtoka BFI. V primeru, ko so
vrednosti BFI nizke, je prevladujoča komponenta direktni odtok. V nasprotnem primeru,
visoke vrednosti BFI pomenijo prevladujočo komponento podzemnega odtoka.
Model GROWA, ki je bil razvit na nemškem raziskovalnem središču FZJ-Forschungszentrum
Jülich (Kunkel in Wendland, 1998), so prilagodili slovenskim razmeram (Andjelov et al.,
2013) in tako razvili različico modela za Slovenijo GROWA-SI.

Slika 6: Shema vodnobilančnega modela (prirejeno po Kunkel in Wendland, 1998; 2002)

3.4.1 Indeks baznega odtoka (BFI)

Indeks baznega odtoka (BFI) je definiran kot brezdimenzijsko razmerje med volumnom
baznega odtoka in celotnim volumnom odtoka. Z vrednostmi BFI ugotavljamo razmerje med
podzemnim odtokom in skupnim odtokom. V primeru, ko so vrednosti BFI nizke, je
prevladujoča komponenta direktnega odtoka. V nasprotnem primeru, visoke vrednosti BFI
pomenijo prevladujočo komponento podzemnega odtoka. Indeks BFI je odvisen od več
komponent, in sicer od poseljenosti oziroma deleža urbaniziranosti površja (zaradi pozidave
za vodo neprepustna tla), same geologije (sestave tal), drenaž in naklona (Tetzlaff et. al.
2015).
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3.5 DOLOČANJE BAZNE GLADINE
S pomočjo programa MS Excel sem iz krivulj upadanja hidrograma posameznega merilnega
mesta izračunala dnevno znižanje gladine podzemnih voda. Vrednosti znižanja sem vnesla na
diagram, pri čemer absciso predstavlja dnevni upad podzemne vode, ordinato pa nadmorska
višina gladine podzemne vode ob dnevnem znižanju vodne gladine. Sledila je grafična
določitev premice zniževanja gladine. Bazna gladina je bila določena kot vrednost, kjer
premica seka ordinato.

3.6 IZRIS KARTE BAZNIH GLADIN PODZEMNE VODE S HIDROIZOHIPSAMI
Najprej sem v računalniškem programu Excel pripravila podatke, tako da sem merilnim
mestom monitoringa podzemne vode pripisala koordinate (X,Y), ki so podane v Gaus
Krügerjevem koordinatem sistemu, vrednost (Z) pa predstavlja kota bazne gladine podzemne
vode. Nato sem, z interpolacijsko metodo »krigiranje«, v računalniškem programu Surfer 10
izrisala hidroizohipse. Nazadnje pa sem hidroizohipse prenesla na temeljni topografski načrt
Slovenije v merilu 1:5000 s pomočjo računalniškega programa AutoCAD map 3D (verzija
2014) ter dodala lokacije merilnih mest in prikazala karto baznih gladin podzemne vode.

3.7 METODA IZPOPOLNITVE DRŽAVNE MREŽE ZA SPREMLJANJE KOLIČIN
PODZEMNE VODE
Ta metoda je bila razvita na Agenciji RS za okolje za potrebe ocene količinskega stanja
vodnega telesa in za lažjo izbiro novih merilnih mest. Ker se je pri tej metodi pokazala
potreba po podrobnejši členitvi vodnih teles, za katere je značilna velika hidrogeološka
pestrost, so bile kreirane tri prostorske podatkovne plasti vodnih teles. Ker je moje izbrano
obravnavano območje prav tako hidrogeološko pestro, sem za razdelitev območja uporabila to
metodo. Tako sem dobila območja s podobnim hidrološkim režimom, geologijo in pedologijo.
Metoda izpopolnitve državne mreže za spremljanje količin podzemne vode temelji na
prostorski analitični metodologiji v GIS tehnologiji.
Glede na metodologijo ocenjevanja količinskega stanja na vodnih telesih s pretežno
aluvialnimi vodonosniki zagotavlja metoda izpopolnitve mreže za spremljanje količin
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podzemne vode celovito pokritost različnih hidroloških režimov, ob podpori geologije in
pedologije, znotraj danega vodnega telesa, kar pomeni zanesljivejšo oceno količinskega stanja
vodnega telesa. Opisana metoda omogoča lažjo izbiro novih merilnih mest in olajšuje
postavitev optimalne državne mreže za spremljanje količin podzemne vode na vodnih telesih
s pretežno aluvialnimi vodonosniki. Takšna državna mreža zagotavlja bolj kakovostne
podatke za poznavanje hidroloških režimov na danih vodnih telesih. Olajša izpopolnitev
državne mreže za spremljanje kvalitete podzemne vode in zagotavlja dodatne podatke, ki so
potrebni za modeliranje toka podzemne vode v aluvialnih vodonosnikih (Souvent et al.,
2007).
Vodilna ideja metodologije je bila razdeliti območja vodnih teles na homogene enote glede na
hidrogeološke, geološke in pedološke karakteristike danega ozemlja. Pri prvem ocenjevanju
količinskega stanja podzemnih voda se je namreč pokazala potreba po podrobnejši členitvi
vodnih teles in dodatnem ocenjevanju količinskega stanja tistih delov vodnih teles, za katere
je značilna velika hidrogeološka pestrost in velika prostorska spremenljivost razpoložljivih
količin podzemne vode. Tako so bile kreirane tri prostorske podatkovne plasti vodnih teles:
-

Hidrogeološka prostorska podatkovna plast

-

Geološka prostorska podatkovna plast

-

Pedološka prostorska podatkovna plast

Vse tri podatkovne plasti so bile združene v prostorsko plast, ki predstavlja območja s
podobnim hidrološkim režimom, geologijo in pedologijo, kar je prikazano na sliki 7 (Souvent
et al., 2007).
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Slika 7: Koncept združitve prostorskih podatkovnih plasti(PPS) v homogen podsistem
vodnega telesa, prikazan na primeru vodnega telesa podzemne vode Dravska kotlina (Souvent
et al., 2007)

Hidrogeološka prostorska podatkovna plast
Hidrogeološka prostorska podatkovna plast vključuje vsa znana hidrogeološko različna
območja znotraj danega vodnega telesa in tako razlikuje med različnimi hidrološkimi režimi.
Geološka prostorska podatkovna plast
Geološka prostorska podatkovna plast je nastala na podlagi osnovne geološke karte, znanih
litoloških presekov vodnih teles in litologije pridobljene iz vrtin iz baz GeoZS in Oddelka za
hidrologijo podzemnih voda (Souvent et al., 2007). V tej podatkovni plasti je vodno telo
razdeljeno na območja glede na geologijo na površju vodnega telesa.
Pedološka prostorska podatkovna plast
Pedološka prostorska podatkovna plast je sestavljena iz območij, ki so bila določena glede na
karakteristike tal določenega vodnega telesa. Podatki o tipih tal so bili pridobljeni iz osnovne
pedološke karte Slovenije, karte o povprečni globini tal v Sloveniji ter karte o povprečnem
teksturnem razredu tal v Sloveniji. Uporabljene karte so izdelali na Centru za pedologijo in
varstvo okolja na Biotehniški fakulteti (Souvent et al., 2007).
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4 REZULTATI

4.1 IMPLEMENTACIJA KONCEPTOV ZALOG PODZEMNE VODE NA DRAVSKEM
POLJU
Območje, katerega sem obravnavala, sem razdelila na dva načina. Obravnavala sem dve
bilančni razdelitvi (A in B). Po bilančni razdelitvi A sem območje razdelila na več manjših
območij oziroma na več podobmočij, katere sem določila na podlagi hidrogeoloških
značilnosti, geologije in pedologije. Po bilančni razdelitvi B pa sem območje razdelila na več
podobmočij na podlagi Hidrološke študije režima (H) podzemne vode na Dravskem polju
1956–1988 (Steklasa, 1990), zaradi primerljivosti bilance z bilanco, ki je bila določena v
preteklosti.

4.1.1 Bilančna razdelitev A
4.1.1.1 Določitev obravnavanega območja
Obravnavano območje sem določila s pomočjo kriterijev za izpopolnitve državne mreže za
spremljanje količin podzemne vode (Souvent et. al. 2007). Vodilna ideja metodologije je
razdeliti območja vodnih teles na homogene enote glede na hidrogeološke, geološke in
pedološke karakteristike danega ozemlja. Za osnovo pri določitvi območja sem vzela
prostorsko plast, ki predstavlja homogena območja glede na hidrološki režim, geologijo in
pedologijo za Dravsko polje (slika 8).
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Slika 8: Homogena območja Dravskega polja s porečjem Drave
Hidrogeološka prostorska podatkovna plast
Hidrogeološka prostorska podatkovna plast vključuje vsa znana hidrogeološko različna
območja znotraj danega vodnega telesa in tako razlikuje med različnimi hidrografskimi režimi
(slika 9). Tako je za Dravsko polje določeno 8 različnih hidrografskih območij, ki so določeni
na podlagi naslednjih kriterijev: območja s prevladujočo direktno infiltracijo padavin v
aluvialni vodonosnik so ločena od območij, ki se večinoma napajajo iz zaledja; nadalje so
izdvojena območja, kjer reka napaja vodonosnik in območja, kjer je dotok podzemne vode iz
drugih vodonosnih sistemov.
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Slika 9: Hidrografska območja kot osnova hidrološkemu prostorskemu podatkovnemu sloju
Geološka prostorska podatkovna plast
V geološki prostorski podatkovni plasti je vodno telo razdeljeno na območja glede na
geologijo na površju vodnega telesa. Na območju Dravskega polja je vodno telo razdeljeno na
dve večji in eno manjše območje (slika 10).

Slika 10: Litološka karta kot osnova geološkemu prostorskemu podatkovnemu sloju (Buser,
2010)
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Pedološki prostorski podatkovni sloj
Pedološki prostorski podatkovni sloj je sestavljen iz območij, ki so bila določena glede na
karakteristike tal vodnega telesa. Večji del Dravskega polja predstavlja območje z rankerjem
in distričnimi rjavimi tlemi na produ in pesku, saj na tem območju prevladuje kvartarni prodni
zasip (slika 11).

Slika 11: Pedološka karta kot osnova geološkemu prostorskemu podatkovnemu sloju (Vidic
et. al. 2015)

4.1.1.1.1 Določitev območij napajanja

Območje sem razdelila na 13 območij napajanja (slika 12) s pomočjo orografsko določenih
površinskih razvodnic, ki določajo razlike v načinu napajanja in dreniranja podzemne vode,
na podlagi katerih je Žlebnik (1982) delil Dravsko polje na tri hidrogeološke enote.
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Slika 12: Območja napajanja Dravskega polja po bilančni razdelitvi A
Na razmejitev območja pa ne vplivajo samo orografsko določene površinske razvodnice,
ampak tudi reka Drava, saj se voda steka proti Dravi, kar sem določila s pomočjo karte gladin
podzemne vode Dravsko-Ptujskega polja (slika 13). Tako vzhodni rob obravnavanega
območja določa reka Drava.

Slika 13: Karta gladin podzemne vode Dravsko – Ptujskega polja za stanje septembra 1992
(Mikulič, 1992)
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Na količine podzemne vode kvartarnega vodonosnika Dravskega polja vpliva poleg padavin
na samem polju tudi zaledje. Na podlagi tega je v analizo vključeno območje Pohorja ter
Haloz (slika 14). Haloze sem omejila s Polskavo, saj Polskava odvede vso vodo stran od
Dravskega polja in tako ne vpliva na količinsko stanje voda Dravskega polja. Haloze sem
razdelila na dva dela, in sicer na podlagi odtoka vode. En del vode se izteka v Polskavo, drug
del pa proti Dravskemu polju. Pohorje sem razdelila na več delov in sicer te dele loči smer
podzemnega odtoka vode in površinske razvodnice, ki jih je določil Žlebnik (1982). Tako se
del vode izteka proti Halozam in naprej proti Polskavi, del pa jo zateka v Dravsko polje. Na
samo razdelitev celotnega območja na posamezna napajalna območja pa vpliva tudi geologija
oziroma podlaga. Tako sem zahodni del Dravskega polja, kateri je zaglinjen (slika 14),
obravnavala ločeno od preostalega dela, ki predstavlja prodni zasip.

Slika 14: Območja napajanja z ločenim zaglinjenim območjem (zahodni del) ter Pohorjem in
Halozami

Posamezna območja napajanja (13 območij napajanja) sem poimenovala po večjih krajih v
teh območjih (slika 15). V tabeli 3 so podane velikosti oziroma površine posameznih območij.
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Tabela 3: Površine posameznih območij
Ime območja
Pragersko
Hočko Pohorje
Rače
Polana
Stari Log
Šmartno na Pohorju
Hotinja vas
Razvanje
Kidričevo
Maribor
Limbuš
Slivniško Pohorje
Miklavž na Dravskem polju

Površina (km )
38,87
28,83
40,18
10,33
33,47
55,04
10,67
7,66
142,35
26,59
5,17
18,6
33,18

Celotno območje

450,94

2

Slika 15: Imena trinajstih območij napajanja po bilančni razdelitvi A
4.1.1.2 Določitev vodne bilance z modelom GROWA-SI
Vodno bilanco Dravskega polja sem določila na podlagi razpoložljivih podatkov, ki obsegajo
obdobje od leta 1971 do leta 2013. Bilanco sem določila za celotno območje ter za 13
posameznih podobmočij, katere sem določila s pomočjo orografsko določenih površinskih
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razvodnic, ki določajo razlike v načinu napajanja in dreniranja podzemne vode ter glede na
hidrogeološke, geološke in pedološke karakteristike danega ozemlja. V tabeli 4 je podana
povprečna vodna bilanca Dravskega polja za 43 letno obdobje.
Tabela 4: Vodna bilanca Dravskega polja po bilančni razdelitvi A za obdobje 1971–2013,
določena z modelom GROWA-SI

Bilančna enota

Podzemni
odtok

Povprečna količina v m3/s
Pripovršinski
Površinski
odtok
odtok

Evapotranspiracija

Pragersko
Hočko Pohorje
Rače
Polana
Stari Log
Šmartno na Pohorju
Hotinja vas
Razvanje
Kidričevo
Maribor
Limbuš
Slivniško Pohorje
Miklavž na
Dravskem polju

0,114
0,130
0,123
0,041
0,105
0,234
0,063
0,041
1,535
0,147
0,044
0,077

0,361
0,326
0,363
0,109
0,301
0,698
0,071
0,053
0,359
0,228
0,025
0,221

0,036
0,048
0,036
0,014
0,032
0,117
0,009
0,007
0,088
0,023
0,004
0,034

0,760
0,525
0,781
0,194
0,672
1,039
0,201
0,146
2,470
0,430
0,093
0,348

0,322

0,100

0,021

0,583

Celotno območje

2,976

3,214

0,469

8,242

Nato sem za primerjavo izračunala bilanco samo za osrednji oziroma ravninski del Dravskega
polja, katerega zavzemajo območja Limbuš, Maribor, Miklavž na Dravskem polju ter
Kidričevo. Rezultati tega izračuna so prikazani v tabeli 5.
Tabela 5: Vodna bilanca osrednjega oziroma ravninskega dela Dravskega polja po bilančni
razdelitvi A za obdobje 1971–2013, določena z modelom GROWA-SI

Bilančna enota

Podzemni
odtok

Povprečna količina v m3/s
Pripovršinski
Površinski
odtok
odtok

Evapotranspiracija

Kidričevo
Maribor
Limbuš
Miklavž na Dravskem
polju

1,535
0,147
0,044

0,359
0,228
0,025

0,088
0,023
0,004

2,470
0,430
0,093

0,322

0,100

0,021

0,583

Celotno območje

2,048

0,713

0,136

3,576
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Najprej je potrebno opozoriti, da so vhodne padavine v modelu ločene glede na vegetacijska
obdobja, in sicer v zimske, ki trajajo od novembra do aprila ter poletne, ki trajajo od maja do
oktobra. GROWA-SI hidrološko leto se prične z začetkom novembra, kar pomeni, da
posamezno obdelovalno leto vključuje dva zadnja meseca iz predhodnega leta in se konča
konec oktobra.
V obdobju 1971–2013 je na celotnem območju Dravskega polja z zaledjem (Pohorje in
Haloze), ki obsega 450,9 km2, v hidroloških letih padlo povprečno 1043,5 mm padavin (P)
(slika 16). Od te količine se je z evapotranspiracijo (ETR) letno vrnilo v ozračje povprečno
576,4 mm. Povprečni skupni letni odtok je znašal 465,7 mm oz. 6,7 m3/s. Od tega je bilo
257,6 mm oziroma 3,7 m3/s direktnega odtoka in 208,1 mm oziroma 2,9 m3/s podzemnega
odtoka (POD) (slika 17). Direktni odtok predstavlja vsota površinskega (PO) in
pripovršinskega (PP) odtoka.

Padavine
1400
1200
1000
800
600

Padavine

400
200
0
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013

Količina padavin (mm/leto)

1600

Leto

Slika 16: Količina padavin v obdobju 1971–2013
V obravnavanem obdobju se je infiltriralo povprečno 433,4 mm padavin oziroma 6,2 m3/s.
Infiltracija je razlika med skupnim odtokom (površinski+pripovršinski+podzemni odtok) in
površinskim odtokom.
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Vodna bilanca Dravskega polja
Letna vodna bilanca (m^3/s)
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5

Podzemni odtok
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Slika 17: Prikaz evapotranspiracije, površinskega odtoka, pripovršinskega odtoka in
podzemnega odtoka za obdobje 1971–2013 za celotno območje (A), določeno z modelom
GROWA-SI
Razlaga posameznih odtokov oz. parametrov, ki jih zajema vodna bilanca, je grafično
prikazana na sliki 18.

Slika 18: Grafični prikaz parametrov vodne bilance
Vodne bilance posameznih območij (13 podobmočij) so prikazane v prilogi 1.
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V obravnavanem obdobju (1971–2013) se je več kot polovica padavin (celotna količina
padavin je 1043,5 mm) vrnila nazaj v ozračje, saj je bil v skupni količini padavin delež
evapotranspiracije 55 %. Preostali delež (45 %) pa predstavlja skupni odtok, katerega 22 %
zavzema pripovršinski odtok, 20 % podzemni odtok in 3 % površinski odtok (slika 19).

Delež komponent vodne bilance celotnega
območja

PO
3%
(31,3mm)

PP
22%
(229,6mm)
POD
20%
(208,7mm)

ETR
55%
(573,9mm)

Slika 19: Komponente vodne bilance celotnega območja, določene z modelom GROWA-SI,
predstavljene s količniki, ki kažejo njihov delež v količini padavin
Primerjala sem porazdelitev deležev infiltracije, evapotranspiracije ter površinskega odtoka v
časovnem obdobju od leta 1971–2013 (slika 20). Analiza je pokazala, da se največji delež
padavin porabi kot evapotranspiracija in sicer se giblje med 45 in 71 %, povprečno znaša
55 %, najmanjši delež pa predstavlja površinski odtok. Povprečna letna infiltracija celotnega
območja zavzema 41 % padavin, in sicer se giblje med 27 in 47 % kar pomeni, da se zaloge
letno povečajo za količino 27 do 47 % padavin, ki padejo na območje Dravskega polja.
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Slika 20: Porazdelitev površinskega odtoka (PO), infiltracije (INF) in evapotranspiracije
(ETR) tekom 43-letnega obdobja na celotnem območju
Porazdelitev posameznih komponent (PO, INF in ETR) na celotnem območju je primerljiva s
porazdelitvijo le-teh na podobmočjih. Z analizo se je pokazalo, da imajo vsa podobmočja (13
podobmočij) zelo podobno porazdelitev deležev površinskega odtoka, infiltracije in
evapotranspiracije tekom 43 let (slika 21, slika 22, priloga 2). Iz grafičnega prikaza (slika 20)
je vidno, da evapotranspiracija tekom let rahlo narašča. Evapotranspiracija je odvisna od
temperature, kar pomeni, da z vse večjimi povprečnimi letnimi temperaturami narašča tudi
evapotranspiracija. Nasprotno evapotranspiraciji je trend infiltracije padajoč, saj se s porabo
vode za evapotranspiracijo, količina vode, ki je na razpolago za infiltriranje, zmanjšuje. Na
podlagi 43-letnega niza podatkov lahko sklepam, da bo v prihodnje evapotranspiracija še
vedno naraščala, infiltracija pa se bo zmanjševala. Površinski odtok pa je v deležih najmanjši,
kar sovpada s tem, da je območje Dravskega polja razmeroma ravninsko oziroma ni velikih
naklonov, da bi velike količine vode lahko odtekle površinsko. Poleg tega pa je tudi geološka
sestava večjega dela Dravskega polja prodnata oziroma peščeno prodnata, kar ne dopušča
površinskega odtoka, temveč voda slej kot prej ponikne.
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Slika 21: Porazdelitev površinskega odtoka (PO), infiltracije (INF) in evapotranspiracije
(ETR) tekom 43-letnega obdobja na območju Kidričevo
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Slika 22: Porazdelitev površinskega odtoka (PO), infiltracije (INF) in evapotranspiracije
(ETR) tekom 43-letnega obdobja na območju Slivniško Pohorje
S korelacijo sem primerjala povezanost infiltracije in podzemnega odtoka (slika 23).
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Slika 23: Korelacija infiltracije in podzemnega odtoka za celotno območje
Iz razmerja med podzemnim odtokom in infiltracijo sem ugotovila, da je prisoten nek višek
toka, tako imenovan med tok ali pripovršinski odtok, tok, ki ni podzemni odtok, vendar se ta
količina vode infiltrira in se nato po nezasičeni coni pretaka v vodotoke. Korelacijo oziroma
regresijo sem, poleg celotnega območja, naredila za vsako podobmočje oziroma za vsako
bilančno območje posebej. Rezultati povezav in količina med toka so prikazani v tabeli 6.
Tabela 6: Korelacija infiltracije in podzemnega odtoka vseh bilančnih območij

Območje

Regresijska enačba

R2

Pragersko
Hočko Pohorje
Rače
Polana
Stari Log
Šmartno na Pohorju
Hotinja vas
Razvanje
Kidričevo
Maribor
Limbuš
Slivniško Pohorje
Miklavž na Dravskem polju

y = 3,6303x + 0,0634
y = 2,8672x + 0,0833
y = 3,4687x + 0,0593
y = 3,1464x + 0,0216
y = 3,4218x + 0,0469
y = 3,1435x + 0,1972
y = 1,8263x + 0,0187
y = 2,0127x + 0,0115
y = 1,1595x + 0,1166
y = 1,9944x + 0,0824
y = 1,3257x + 0,0112
y = 3,164x + 0,0538
y = 1,2079x + 0,0338

0,996
0,993
0,997
0,996
0,997
0,989
0,997
0,997
0,999
0,996
0,997
0,993
0,999

Delež
podzemnega
odtoka v
infiltraciji (%)
23,9
28,5
25,3
27,2
25,8
25,1
47,1
43,7
80,9
39,1
63,2
25,9
76,2

Celotno območje

y = 1,8039x + 0,8291

0,997

48,02
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Med tok (m3/s)
0,36
0,33
0,36
0,11
0,30
0,70
0,07
0,05
0,36
0,23
0,03
0,22
0,10
3,22
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Iz deležev podzemnega odtoka v infiltraciji je vidno, da je višina deleža odvisna od geološke
sestave območja. Tako so na območju Pohorja, kjer prevladuje metamorfna sestava, deleži
podzemnega odtoka najnižji, in sicer se gibljejo med 25 in 30 %. Najvišji deleži pa so na
območju, kjer prevladuje prodni zasip, in sicer podzemni odtok predstavlja do 80 %
infiltracije. Na zaglinjenem območju, zahodni rob Dravskega polja, pa so deleži nekje med
deleži Pohorja in deleži osrednjega dela Dravskega polja.
Primerjala sem količine oziroma deleže površinskega odtoka na delih Dravskega polja in
zaledja Dravskega polja. Vidne so razlike med vzhodnim delom Dravskega polja in zaledjem
območja. Razlog za razlike v količini površinskega odtoka je predvsem v geološki sestavi
posameznih delov. Tako je za vzhodni del polja, ki ga predstavlja peščeno prodnat zasip,
značilen manjši delež površinskega odtoka, saj je zaradi take geološke sestave značilna večja
infiltracija. Poleg same sestave območja pa je ta del predvsem ravninski in tako ni naklonov,
da bi voda lahko odtekala. Na drugi strani pa je za zaledje Dravskega polja značilno, da so
površinski odtoki nekoliko večji. Večji površinski odtoki so posledica metamorfne sestave
območja in nekoliko večjih naklonov, v primerjavi z nakloni vzhodnega dela polja. Na sliki
24 je prikazana primerjava dveh območij. Območje Šmartno na Pohorju predstavlja zaledje
Dravskega polja, območje Kidričevo pa vzhodni del Dravskega polja.
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Slika 24: Primerjava površinskega odtoka območji Šmartno na Pohorju ter Kidričevo
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Z analizo posameznih območij napajanja (13 podobmočij) sem ugotovila, da na posamezne
vrste odtokov močno vpliva geološka zgradba oziroma litologija samega območja. Tako je za
zaglinjeno območje (zahodni del Dravskega polja) (slika 14) značilen večji delež
evapotranspiracije ter manjši delež podzemnega odtoka v primerjavi z osrednjim oziroma
vzhodnim delom Dravskega polja, ki je prodnat oziroma peščeno prodnat (slika 25). Manjši
delež podzemnega odtoka zahodnega dela je bil pričakovan, saj so drobnozrnati sedimenti
(glina, mulj) slabo prepustni oziroma je njihova prepustnost manjša od grobozrnatih
nelitificiranih sedimentov (pesek, prod), ki nastopajo v vzhodnem delu.

Slika 25: Primerjava komponent vodne bilance, določene z modelom GROWA-SI, dela
zahodnega zaglinjenega območja in dela vzhodnega prodnatega območja predstavljene s
količniki, ki kažejo njihov delež v količini padavin
Ko sem primerjala deleže komponent vodne bilance Dravskega polja z deleži komponent
vodne bilance zaledja Pohorja, ki vpliva na bilanco Dravskega polja, sem ugotovila, da na
bilanco Pohorja prav tako vpliva geološka zgradba. Tako je za Pohorje, ki je pretežno iz
metamorfnih kamnin, ki so slabše prepustne kot sedimenti, značilen manjši delež podzemnega
odtoka in skladno s tem večji delež pripovršinskega odtoka (slika 26).
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Slika 26: Komponente vodne bilance, določene z modelom GROWA-SI, dela zaledja Pohorja
predstavljene s količniki, ki kažejo njihov delež v količini padavin

Odvisnost posameznih komponent vodne bilance sem ugotavljala še s korelacijo. Tako sem s
pomočjo navzkrižne korelacije in avtokorelacije testirala odvisnost podzemnega odtoka od
infiltracije ter odvisnost podzemnega odtoka trenutnega leta s podzemnim odtokom prejšnjega
leta. Poskušala sem dobiti informacijo kakšne so predhodne količine podzemne vode oziroma
ali je predhodno leto suho ali pa so iz predhodnega leta prisotne zaloge. Ker model
GROWA-SI za obdelavo vzame vsako leto posebej, test rezultatov ni dal, kar ne pomeni, da
ni povezave med infiltracijo in podzemnim odtokom, ampak model (GROWA-SI), s katerim
so bili pridobljeni podatki o infiltraciji in o podzemnem odtoku, ne omogoča izračuna.
Grafični prikazi rezultatov navzkrižne korelacije in avtokorelacije so prikazani v prilogi 3.
4.1.1.3 Implementacija koncepta dinamičnih in statičnih zalog podzemne vode na
kvartarni vodonosnik Dravskega polja s pomočjo podzemnega odtoka

Napajanje vodonosnika lahko opišemo s podzemnim odtokom oziroma količino podzemnega
odtoka opredelimo kot količino vode, ki vodonosnik napaja. Tako sem s pomočjo obdelave
podatkov o podzemnem odtoku in s prikazom le-teh na grafih določala napajanje
vodonosnika.
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4.1.1.3.1 Podzemni odtok

Obdelala sem podatke o podzemnem odtoku na celotnem območju Dravskega polja ter na
posameznih območjih napajanja.
Povprečni podzemni odtok celotnega območja v obravnavanem obdobju znaša 208,1 mm/leto
oziroma 2,9 m3/s. Iz niza podatkov o podzemnem odtoku (slika 27) izstopajo leta 2000, 2003,
2011 in 2012 ter 1971 in 1983. Podzemni odtok je v teh letih občutneje manjši, saj so to sušna
leta. Da gre za sušna leta, potrjuje tudi grafični prikaz padavin za to obdobje (slika 16). Ob
sušnih letih pride do zmanjšanja dinamičnih zalog podzemne vode, saj se s porabo zalog te ne
obnavljajo, ker ni dovolj padavin. Z analizo podatkov o podzemnem odtoku za 43 letno
obdobje (1971–2013) sem ugotovila, da so dinamične zaloge podzemne vode rahlo upadajoče,
saj napajanje vodonosnika tekom let rahlo upada.

Podzemni odtok
350
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y = -0,8843x + 227,58
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Slika 27: Letni podzemni odtok celotnega območja v obdobju 1971–2013
Iz grafičnega prikaza oziroma iz trenda podzemnega odtoka (slika 27) vidimo, da se je
podzemni odtok v povprečju skozi 43-letno obdobje zmanjšal za 37,1 mm/leto oziroma
0,5 m3/s.
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S histogrami sem prikazala porazdelitev podzemnega odtoka v 43-letnem obdobju.
Porazdelitev je normalna (Gaussova), kar sem tudi statistično preverila z grafi ujemanja
podatkov z normalno porazdelitvijo (normplot). Ker vrednosti ležijo na premici, sem potrdila
normalnost vzorca oziroma podatkov (slika 28).
V tabeli 7 so podane povprečne vrednosti (povp. podz. odtok), minimumi (min), in
maksimumi (max) podzemnega odtoka po posameznih napajalnih območjih ter za celotno
območje Dravskega polja.
Tabela 7: Statistični izračun podzemnega odtoka po območjih (obdobje 1971 – 2013)
IME OBMOČJA
POVP. PODZ. ODTOK (m3/s) MIN (m3/s) MAX (m3/s)
Pragersko
0,11
0,04
0,18
Hočko Pohorje
0,13
0,06
0,21
Rače
0,12
0,04
0,2
Polana
0,04
0,02
0,06
Stari Log
0,1
0,03
0,17
Šmartno na Pohorju
0,23
0,13
0,37
Hotinja vas
0,06
0,03
0,1
Razvanje
0,04
0,01
0,07
Kidričevo
1,54
0,63
2,46
Maribor
0,15
0,06
0,24
Limbuš
0,04
0,02
0,08
Slivniško Pohorje
0,08
0,04
0,12
Miklavž na Dravskem polju
0,32
0,14
0,52
Celotno območje

2,98

1,26

4,77

Za celotno območje Dravskega polja sem ugotovila, da polovica letnih vrednosti podzemnega
odtoka presega 3 m3/s, kar je povprečna vrednost, in sicer je v 43 letnem obdobju v 22 letih
podzemni odtok presegel 3 m3/s (slika 29). Najpogostejše so vrednosti podzemnega odtoka
med 3 in 3,5 m3/s, saj se vrednosti v tem intervalu pojavijo 14-krat (slika 28). Nizke vrednosti
podzemnega odtoka so redke in sicer se vrednost pod 2 m3/s v nizu 43 let pojavi samo trikrat
in to v sušnih letih. Prav tako so redke visoke vrednosti podzemnega odtoka, saj se podzemni
odtok, ki presega 4 m3/s in je tako za 1 m3/s višji od dolgoletnega povprečja, ponovi le
dvakrat.
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Podzemni odtok Dravskega polja
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Slika 28: Porazdelitev podzemnega odtoka Dravskega polja
Kumulativna porazdelitev podzemnega odtoka Dravskega polja
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Slika 29: Kumulativna porazdelitev podzemnega odtoka Dravskega polja
Odstotne vrednosti na grafičnem prikazu povedo koliko opazovanj (izraženo v deležih) je
manjših ali enakih tej trenutni vrednosti (npr. 49 % vseh opazovanj ustreza podzemnemu
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odtoku med 2,5 in 3 m3/s ali manj). Število, ki je zapisano poleg odstotne vrednosti pa pove
konkretno število teh opazovanj.
Glede na višino vrednosti podzemnega odtoka je najbolj izstopajoče podobmočje območje
Kidričevo. Vrednosti podzemnega odtoka na tem območju so relativno visoke (slika 30), kar
povezujem s tem, da je geološka sestava ozemlja na tem območju prodnata, za katero je
značilno, da je visoko prepustna.
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Slika 30: Kumulativna porazdelitev podzemnega odtoka območja Kidričevo
Nizki podzemni odtoki so na območju Pragersko. Za območje Pragersko je iz histograma
(slika 31) vidno, da polovica vrednosti podzemnega odtoka presega vrednost 0,12 m3/s, kar je
povprečna vrednost.
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Kumulativna porazdelitev podzemnega odtoka Pragersko
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Slika 31: Kumulativna porazdelitev podzemnega odtoka območja Pragersko
Kumulativne porazdelitve podzemnega odtoka posameznih območij so prikazane v prilogi 4.
4.1.1.3.2 Implementacija koncepta dinamičnih in statičnih zalog podzemne vode na
kvartarni vodonosnik Dravskega polja

Iz tabelaričnega prikaza vrednosti podzemnega odtoka za posamezna območja ter opisa in
histogramov za celotno območje iz predhodnega poglavja, vidimo, katere vrednosti
podzemnega odtoka so najpogostejše in katere vrednosti so presežene v 50 %. Iz teh podatkov
lahko določimo, kakšne so dinamične zaloge podzemne vode.
S črpanjem 50 % količine podzemnega odtoka oziroma s črpanjem take količine vode, ki ne
preseže povprečja podzemnega odtoka, se zagotovi, da se načrpana količina obnovi.

Z

upoštevanjem tega kriterija ne osiromašimo vodonosnika.
Za celotno območje velja, da je polovica vrednosti podzemnega odtoka večjih od 2,9 m3/s in
polovica manjših od te vrednosti. Tako lahko določimo, da se vodonosnik povprečno napaja s
približno 3 m3/s in lahko zato to količino črpamo, saj se ta količina vode sproti obnavlja. To
pomeni, da dinamične zaloge podzemne vode na celotnem območju predstavljajo to količino
vode. V obdobjih suše pa bi s to črpano količino prišlo do pomanjkanja dinamičnih zalog
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vodonosnika in bi zato posegli v statične oziroma geološke zaloge oziroma rezerve. Pri
izkoriščanju geoloških zalog se mora zagotoviti dolgoročno stabilnost zalog, celotna
hidrogeološka bilanca mora biti uravnotežena. Dolgoročno stabilnost zalog bi lahko zagotovili
z napajanjem vodonosnika v letih, kadar je količina padavin in s tem podzemnega odtoka
večja od 3 m3/s in bi se tako geološke rezerve, ki bi jih predhodno v obdobjih suš izčrpali,
napolnile.
Ker pa območje ni homogeno, ne morem posplošiti, da se lahko na celotnem območju črpa
količina 3 m3/s, ampak sem določila dinamične zaloge za manjša območja (13 podobmočij)
po enakem principu kot sem to določila za celotno območje.
V tabeli 8 so podane dovoljene količine vode za črpanje oziroma dinamične zaloge podzemne
vode po posameznih območjih ter za celotno območje.
Tabela 8: Dovoljene količine črpanja po posameznih območjih ter za celotno območje,
določene na podlagi količine podzemnega odtoka
DOVOLJENA KOLIČINA ČRPANJA
IME OBMOČJA

(m3/s)

(m3/dan)

(m3/dan/km2)

Pragersko

0,11

9504

244,51

Hočko Pohorje

0,13

11232

389,59

Rače

0,12

10368

258,04

Polana

0,04

3456

334,56

Stari Log

0,1

8640

258,14

Šmartno na Pohorju

0,23

19872

361,05

Hotinja vas

0,06

5184

485,85

Razvanje

0,04

3456

451,17

Kidričevo

1,54

133056

934,71

Maribor

0,15

12960

487,40

Limbuš

0,04

3456

668,47

Slivniško Pohorje

0,08

6912

371,61

Miklavž na Dravskem polju

0,32

27648

833,27

Celotno območje

2,98

257472

570,97

Iz rezultatov je vidno, da so nekatere vrednosti dovoljenih količin črpanja relativno visoke.
Tako je za območje Kidričevo. Do takega odstopanja najverjetneje pride, ker je območje
Kidričevo v celoti na ravninskem delu Dravskega polja, kjer skoraj ni prisotnih površinskih
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odtokov. Geološka sestava tega območja (grobozrnati nelitificirani sedimenti) ustreza visoki
prepustnosti in je zato v tem delu večji delež podzemnega odtoka. Prav tako sta visoki
dovoljeni količini črpanja za območji Miklavž na Dravskem polju ter Limbuš. Tudi tema
dvema območjema pripisujem enake razloge za visoke dovoljene količine črpanja. Tej
geološki sestavi oziroma podobnim pogojem pripada tudi območje Maribor. Za območje
Maribor dovoljene količine črpanja ne izstopajo, kar je posledica urbaniziranega območja in
tako ni toliko podzemnega odtoka kot v ostalih treh območjih s temi geološkimi pogoji.
4.1.1.4 Implementacija koncepta dinamičnih in statičnih zalog podzemne vode na
kvartarni vodonosnik Dravskega polja s pomočjo baznih gladin

Dinamične in statične zaloge podzemne vode sem določila tudi s pomočjo baznih gladin
podzemne vode na nekaterih merilnih mestih monitoringa podzemne vode na Dravskem polju
(tabela 9). Bazna gladina je najnižja gladina podzemne vode oziroma gladina, ki je v
vodonosniku vedno prisotna. Bazne gladine sem določila na tistih merilnih mestih, kjer sem
imela dovolj dolg zvezen niz dnevnih podatkov o gladini podzemne vode (cca. 10 letni niz
podatkov).
Tabela 9: Merilna mesta za določitev bazne gladine podzemne vode
Ime merilnega mesta

Oznaka

Nadmorska višina (m)

Bohova

890

272,46

Brunšvik

1710

249,88

Draženci

Lp-01

230,93

Kungota

2412

240,01

Rače

1250

261,8

Tezno

721

269,25

Najprej sem analizirala podatke o dnevnih gladinah podzemne vode na merilnih mestih, kjer
sem določila bazne gladine. Določila sem trende gladin podzemne vode. Ugotovila sem, da je
za obravnavano obdobje na merilnih mestih prevladujoč trend zviševanja gladine podzemne
vode (slika 32). Izstopa le merilno mesto Brunšvik, kjer je trend gladine podzemne vode
padajoč.
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Nivo v absolutnih kotah (m n.m.)

Rače
Nivo v
absolutnih
kotah (m
n.m.)

253,9
253,8
253,7

y = 3E-05x + 252,48

253,6
253,5
253,4
253,3
253,2
253,1
1.1.1997

28.9.1999

24.6.2002

20.3.2005 15.12.2007 10.9.2010
Datum

Slika 32: Monitoring gladine podzemne vode na merilnem mestu Rače (1250)
Statistično značilnost trendov sem testirala v programu Statistica 8 in sicer z neparametričnim
Mann-Kendallovim testom ter s parametrično analizo variance (tabela 10). Oba testa sta za
vsa merilna mesta, razen za merilno mesto Brunšvik, potrdila značilnost naraščajočega trenda
na ravni zaupanja 95 %. Za merilno mesto Brunšvik pa sta oba testa potrdila trend zniževanja.
Tabela 10: Statistična značilnost trendov gladine podzemne vode
Statistična
Ime merilnega mesta

Statistična značilnost

značilnost

Mann – Kendall

AVAR

Trend

Bohova

DA

DA

+

Brunšvik

DA

DA

-

Draženci

DA

DA

+

Kungota

DA

DA

+

Rače

DA

DA

+

Tezno

DA

DA

+

Bazna gladina je bila določena kot vrednost, kjer premica seka ordinato (slika 33).
Diagrami za določitev bazne gladine, za posamezna merilna mesta, so prikazani v prilogi 5.
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264
y = -42,177x + 257,52

263

261
260
259
258
257

y = -8,9x + 256,05

256
255
0

-0,05

-0,1
-0,15
Znižanje gladine v m/dan

-0,2

Kota gladine podzemne vode

262

Slika 33: Bazna gladina za merilno mesto Bohova (890)

V tabeli 11 so podane bazne gladine podzemne vode za merilna mesta, katerih niz podatkov
ustreza pogojem za izračun bazne gladine.

Tabela 11: Bazne gladine podzemne vode
Ime merilnega mesta

Oznaka

Bazna gladina (m)

Bohova

890

256,05

Brunšvik

1710

236,59

Draženci

Lp-01

223,27

Kungota

2412

225,30

Rače

1250

252,99

Tezno

721

253,77

Izračunane oziroma grafično določene bazne gladine sem uporabila za izris karte baznih
gladin (slika 34), katero sem izrisala s pomočjo računalniških programov AutoCAD map 3D
in Surfer 10.
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Slika 34: Karta baznih gladin podzemne vode Dravskega polja

Karta baznih gladin (slika 34) prikazuje mejo med statičnimi in dinamičnimi zalogami
podzemne vode. Vodo lahko porabljamo oziroma črpamo (teoretično) do nivoja, ki ga na karti
označujejo hidroizohipse, kar je pod tem nivojem pa predstavljajo statične zaloge oziroma
geološke rezerve. Pogojem (dovolj dolg zvezen niz podatkov) za izračun oziroma določitev
baznih gladin podzemne vode je ustrezalo samo šest merilnih mest, kar predstavlja malo
podatkov za izris karte baznih gladin podzemne vode. Zaradi pomanjkljivih podatkov oziroma
redke mreže točk z znanimi baznimi gladinami, ni zanesljivo, da je karta baznih gladin
podzemne vode realen prikaz meje med statičnimi in dinamičnimi zalogami. Na karti baznih
gladin (slika 34) podzemne vode je smer toka podzemne vode severovzhod–jugozahod, kar ne
sovpada s smerjo toka podzemne vode, ki ga določa hidrogeološka karta Dravskega polja.

57

Turnšek, A. 2016. Zaloge podzemne vode v kvartarnem vodonosniku na Dravskem polju

4.1.2 Bilančna razdelitev B

4.1.2.1 Določitev obravnavanega območja

Zaradi primerljivosti na Hidrološko študijo režima (H) podzemne vode na Dravskem polju
1956–1988 (Steklasa, 1990), sem obravnavano območje razdelila še na drug način, in sicer na
tri glavna podobmočja ter vsako podobmočje še na tri dele.
Po zgledu Hidrološke študije režima (H) podzemne vode na Dravskem polju 1956–1988
(Steklasa, 1990), je celotno polje razdeljeno na tri glavne hidrogeološke enote (Žlebnik,
1982). Te enote omejujejo tri podzemne razvodnice (slika 35).

Slika 35: Hidrogeološke enote Dravskega polja (Steklasa, 1990)
Oznake I., II. in III. na karti (slika 35) označujejo tri hidrogeološke enote, katere so na vzhodu
omejene z reko Dravo.
Na podlagi geološke sestave območja, sem tri glavne enote razdelila še na manjše enote. Ker
je zahodni del Dravskega polja zaglinjen, oziroma ga sestavljajo drobnozrnati sedimenti
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(glina, mulj), sem to območje obravnavala ločeno. Ločeno sem obravnavala tudi zaledje
Dravskega polja. Tako sem določila devet podobmočij (slika 36). Območja z indeksom a so
zaledje, območja z indeksom b predstavljajo zaglinjeno območje, območja z indeksom c pa so
ravninski del Dravskega polja, kjer je prevladujoč prodni nasip.

Slika 36: Območja napajanja Dravskega polja po bilančni razdelitvi B

4.1.2.2 Določitev vodne bilance z modelom GROWA-SI

Vodno bilanco Dravskega polja določeno z modelom GROWA-SI, po bilančni razdelitvi B,
sem prav tako določila na podlagi razpoložljivih podatkov, ki obsegajo obdobje od leta 1971
do leta 2013. Bilanco sem določila za celotno območje ter za devet posameznih podobmočij,
katere sem določila na podlagi hidrološke študije (Steklasa, 1990) ter geologije
obravnavanega ozemlja.
Dobljeni rezultati vodne bilance, določene z modelom GROWA-SI (tabela 13), so primerljivi
z rezultati, ki jih daje Steklasova (1990) študija za obdobje od 1956–1988. Za celotno
območje je po Steklasi (1990) skupni podzemni odtok znašal 2,9 m3/s, po mojih izračunih pa
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je povprečni podzemni odtok 43 letnega obdobja 2,5 m3/s. Primerjava vodne bilance po mojih
izračunih in Steklasovih izračunih je podana v tabeli 12. Ker Steklasa (1990) ni upošteval
pripovršinskega odtoka, sem pri svojih izračunih, za primerjavo izračunov, pripovršinski
odtok prištela k površinskemu odtoku.

Tabela 12: Primerjava vodne bilance z modelom GROWA-SI (1971–2013) in hidrološke
bilance (1956–1988) po Steklasa (1990)

Bilančna
enota
1 (a+b+c)
2 (a+b+c)
3 (a+b+c)
Celotno
območje

Podzemni
odtok
GROWA
(1971 2013)
0,40
0,38
1,72
2,50

Povprečna količina v m3/s
Podzemni Površinski Površinski
odtok
odtok
odtok
Steklasa
GROWA
Steklasa
Evapotranspiracija
(1956 GROWA
(1956 (1971 1988)
2013
1988)
(1971 - 2013)
0,96
0,71
/
1,26
0,47
0,26
/
0,83
1,48
1,06
2,40
3,48
2,91

2,03

2,40

5,56

Evapotranspiracija
Steklasa
(1956 - 1988)
1,46
1,00
6,51
8,97

Tabela 13: Vodna bilanca Dravskega polja po bilančni razdelitvi B z modelom GROWA za
obdobje 1971–2013

Bilančna enota
1a
1b
1c
2a
2b
2c
3a
3b
3c
Celotno
območje

Podzemni odtok
0,134
0,031
0,237
0,027
0,061
0,292
0,091
0,124
1,501

Povprečna količina v m3/s
Pripovršinski odtok Površinski odtok
0,327
0,048
0,050
0,006
0,253
0,030
0,067
0,009
0,059
0,009
0,092
0,019
0,261
0,039
0,321
0,033
0,317
0,085

2,499

1,747

0,277

Evapotranspiracija
0,534
0,115
0,611
0,117
0,185
0,523
0,423
0,690
2,365
5,563

Na sliki 37 je grafično prikazana vodna bilanca celotnega območja za bilančno razdelitev B za
posamezna leta v 43-letnem obdobju.
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Vodna bilanca Dravskega polja
Letna vodna bilanca (m^3/s)

14
12
10
8

Evapotranspiracija

6

Površinski odtok

4

Pripovršinski odtok
Podzemni odtok

2
2013

2010

2007

2004

2001

1998

1995

1992

1989

1986

1983

1980

1977

1974

1971

0
Leto

Slika 37: Prikaz evapotranspiracije, površinskega odtoka, pripovršinskega odtoka in
podzemnega odtoka za obdobje 1971–2013 za celotno območje (B)
Prav tako kot pri bilančni razdelitvi A sem tudi pri bilančni razdelitvi B izračunala bilanco
samo za osrednji oziroma ravninski del Dravskega polja, katerega zavzemajo območja z
indeksom c (1c, 2c, 3c). Rezultati tega izračuna so prikazani v tabeli 14.

Tabela 14: Vodna bilanca osrednjega oziroma ravninskega dela Dravskega polja po bilančni
razdelitvi B z modelom GROWA za obdobje 1971–2013

Bilančna enota
1c
2c
3c
Celotno območje

Povprečna količina v m3/s
Podzemni odtok Pripovršinski odtok Površinski odtok
0,237
0,253
0,030
0,292
0,092
0,019
1,501
0,317
0,085
2,029

0,662

0,134

Evapotranspiracija
0,611
0,523
2,365
3,498

4.1.2.3 Razlaga visokega deleža pripovršinskega odtoka

Model GROWA razdeli skupni odtok na direktni odtok, ki ga sestavljata površinski in
pripovršinski odtok ali tako imenovani medtok in podzemni odtok. Iz tabele 15 je razvidna
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velika spremenljivost deležev direktnega in podzemnega odtoka, ki je odraz klimatskih
pogojev, geološke zgradbe, pedoloških lastnosti tal, rabe prostora, morfologije in
hidrogeologije. Količina podzemnega odtoka je odvisna od indeksa baznega odtoka (BFI),
katerega pri izračunu posameznih odtokov upošteva model GROWA (Tetzlaff et. al. 2015).

Tabela 15: Deleži podzemnega in direktnega odtoka po posameznih bilančnih enotah na
Dravskem polju

Indeks BFI pa je odvisen od več komponent, in sicer od poseljenosti oziroma deleža
urbaniziranosti površja (zaradi pozidave za vodo neprepustna tla), same geologije (sestave
tal), drenaž in naklona. Tako lahko na podlagi indeksa BFI razlagam visoke deleže direktnega

0.29
0.38
0.48
0.29
0.51
0.76
0.26
0.28
0.83

Podzemni odtok
m3/s
0.134
0.031
0.237
0.027
0.061
0.292
0.091
0.124
1.501

Direktni odtok
m3/s
0.327
0.05
0.253
0.067
0.059
0.092
0.261
0.321
0.317

Podzemni odtok
%
29.1
38.3
48.4
28.7
50.8
76.0
25.9
27.9
82.6

Direktni odtok
%
70.9
61.7
51.6
71.3
49.2
24.0
74.1
72.1
17.4

0.59

2.499

1.747

58.9

41.1

Bilančna enota

BFI

1a
1b
1c
2a
2b
2c
3a
3b
3c
Celotno
območje

odtoka v primerjavi s podzemnim odtokom za nekatere dele obravnavanega območja (tabela
15). Če podrobneje pogledam tabelo, kjer so prikazane bilance za posamezna območja,
vidim, da so direktni odtoki višji na delih Pohorja in Haloz ter na zaglinjenem območju kot na
samem Dravskem polju. Nizke vrednosti BFI indeksa pomenijo majhen delež podzemnega
odtoka, visoke vrednosti pa velik delež podzemnega odtoka. Na zahodnem delu
obravnavanega območja (območje Haloz in Pohorja) so značilne majhne količine
podzemnega odtoka, kar povezujem z geološko sestavo, saj so tu značilne magmatske
oziroma metamorfne kamnine. Zahodni rob Dravskega polja, kateri je zaglinjen ima prav tako
majhen delež podzemnega odtoka, saj je za to območje značilen gost drenažni sistem zaradi
same sestave območja (glina, mulj). Visok delež direktnega odtoka pa ima poleg omenjenih
62

Turnšek, A. 2016. Zaloge podzemne vode v kvartarnem vodonosniku na Dravskem polju

predelov tudi del samega polja, in sicer severni del Dravskega polja, območje Maribora, kar
ni v skladu z geološko zgradbo, saj so za to območje značilni grobozrnati nelitificirani
sedimenti (pesek, prod). Vzrok visokega deleža direktnega odtoka za ta predel zato pripisujem
urbaniziranosti tega predela, kar predstavlja zaradi pozidave za vodo neprepustna tla in s tem
nizek indeks BFI (slika 38).

Slika 38: Prikaz deležev podzemnega odtoka v skupnem odtoku (BFI)
4.1.3 Primerljivost vodnih bilanc po obeh bilančnih razdelitvah (A in B)

S primerljivostjo rezultatov, ki jih dajeta bilančni razdelitvi A in B, sem ugotovila, da sta
vodni bilanci celotnega območja primerljivi (tabela 16).
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Tabela 16: Primerljivost bilanc območij bilančne razdelitve A in bilančne razdelitve B za
obdobje 1971–2013

Povprečna količina v
3
m /s

Bilančna razdelitev A Bilančna razdelitev B

Podzemni odtok

2,976

2,499

Pripovršinski odtok

3,214

1,747

Površinski odtok

0,469

0,277

Evapotranspiracija

8,242

5,563

Relativno dobro se ujemajo rezultati podzemnega odtoka, nekoliko manj pa rezultati
pripovršinskega in površinskega odtoka in evapotranspiracije. Nekoliko višje rezultate daje
vodna bilanca Dravskega polja po bilančni razdelitvi A, saj je v to analizo vključeno večje
območje kot v bilančni razdelitvi B. Če iz skupne bilance oziroma iz bilance celotnega
območja bilančne razdelitve A odštejem bilanco območij, ki jih bilančna razdelitev B ne
zajema, in tako dobim prilagojeno bilančno razdelitev A, se rezultati obeh bilanc celotnega
območja nekoliko bolj ujemajo (tabela 17), vendar tudi takšna primerjava ni povsem
korektna, saj površine niso povsem enake.

Tabela 17: Primerljivost bilanc območij prilagojene bilančne razdelitve A in bilančne

Povprečna količina v
3
m /s

razdelitve B
Prilagojena bilančna razdelitev A

Bilančna razdelitev B

Podzemni odtok

2,524

2,499

Pripovršinski odtok

1,854

1,747

Površinski odtok

0,284

0,277

Evapotranspiracija

5,771

5,563
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5 SKLEP

Namen magistrske naloge je bil opredeliti, kakšne so zaloge podzemne vode na območju
Dravskega polja S pregledom literature sem ugotovila, da je bil v preteklosti koncept zalog
podzemne vode v veliki meri neopredeljen, saj v literaturi obstaja več kriterijev. Te kriterije
oziroma koncepte sem pregledala in ugotovila, da se koncepti med seboj zelo razlikujejo in ni
enotnega pristopa za določanje zalog podzemne vode. Izbrala sem enega, ki najbolj ustreza
implementaciji na območju Slovenije, v mojem primeru na kvartarnem vodonosniku
Dravskega polja. Tako sem za kvartarni vodonosnik Dravskega polja implementirala koncept
dinamičnih in statičnih zalog podzemne vode.
Z implementacijo koncepta dinamičnih in statičnih zalog podzemne vode na Dravsko polje
sem ugotovila, da Dravsko polje iz hidrogeološkega vidika ni enotno, zato sem ga razdelila na
več območij napajanja oziroma na več bilančnih območij. To delitev sem izvedla na dva
načina. Po bilančni razdelitvi A sem območje razdelila s pomočjo delitve Dravskega polja, ki
jo je omenjal Žlebnik (1982). Tako sem območje obravnavala kot 13 podobmočij, katere sem
poimenovala po večjih krajih posameznih območij. Med 13 območij spada tudi zaledje
Dravskega polja, in sicer območje Pohorja in Haloz. Po bilančni razdelitvi B pa sem območje
razdelila na devet podobmočij, po zgledu Steklase (1990). Tako sem s to delitvijo prispevala k
boljšemu poznavanju geoloških in hidrogeoloških razmer na območju Dravskega polja.
Z modelom GROWA-SI sem dobila podatke o podzemnem odtoku za posamezna območja ter
za skupno celotno območje za 43-letno obdobje (1971–2013). Ti podatki so mi omogočili
določitev zalog podzemne vode in s tem dovoljene količine izkoriščanja podzemne vode. Na
celotnem območju so obnovljive količine približno 3 m3/s podzemne vode oziroma
570,9 m3/dan/km2, saj se ta količina obnavlja. Dovoljene količine izkoriščanja podzemne
vode predstavljajo dinamične zaloge, vendar te količine niso vse na voljo za črpanje, saj
moramo upoštevati varnostni faktor za primere večletnih zaporednih suš. Za podobmočja so
dovoljene količine izkoriščanja primerljive med seboj in se gibljejo med 244,5 m3/dan/km2 in
934,7 m3/dan/km2. Razlike so v dovoljenih količinah izkoriščanja oziroma v dinamičnih
zalogah med območji na samem polju ter med območji na Pohorju. Tako so na Pohorju
dinamične zaloge podzemne vode manjše kot na samem Dravskem polju, kar je posledica
geološke sestave. Pohorje je predvsem iz metamorfnih kamnin in je zato infiltracija in s tem
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podzemni odtok na tem območju manjši kot na Dravskem polju, ki je pretežno iz
pleistocenskih in holocenskih naplavin reke Drave, katere predstavljajo dobro prepustnost.
Podani rezultati veljajo za območje oziroma podobmočja, ki sem jih določila po bilančni
razdelitvi A.
Rezultati vodne bilance z modelom GROWA-SI, ki sem jih dobila za območje, ki sem ga
določila po bilančni razdelitvi B, so primerljivi z rezultati, ki jih daje hidrološka študija
Hidrometeorološkega zavoda (Steklasa, 1990) za obdobje 1956–1988. Za celotno območje je
po Steklasi (1990) skupni podzemni odtok znašal 2,9 m3/s, po mojih izračunih z modelom
GROWA-SI za obdobje 1971–2013 pa je povprečni podzemni odtok 2,5 m3/s.
Primerljivost rezultatov bilančne razdelitve A in rezultatov bilančne razdelitve B pokaže, da
sta vodni bilanci celotnega območja primerljivi. Nekoliko višje rezultate daje vodna bilanca
Dravskega polja po bilančni razdelitvi A, kar je posledica tega, da je v bilančno razdelitev A
vključeno večje območje kot v bilančni razdelitvi B. Da bi te razlike zmanjšala, sem iz bilance
celotnega območja bilančne razdelitve A odštela bilanco območij, ki jih druga bilančna
razdelitev (B) ne zajema. Tako sem dobila bolj ujemajoče rezultate obeh bilanc. Na podlagi
tega sklepam, da sta bili obe bilančni razdelitvi ustrezni.
S študijem literature in z rezultati analize podatkov o podzemnem odtoku sem odgovorila na
vprašanja, ki sem si jih pri magistrskem delu zastavila. Opredelila sem statične in dinamične
zaloge podzemne vode na Dravskem polju in določila dovoljene količine črpanja vode.
Za nadaljnje delo predlagam, da se za Dravsko polje izvajajo redne meritve gladin podzemne
vode na vseh razpoložljivih merilnih mestih in se bo tako lažje določilo bazne gladine
podzemne vode z večjo količino razpoložljivih podatkov. Z gostejšo mrežo baznih gladin
podzemne vode bi dosegli izris bolj zanesljive karte baznih gladin, na podlagi katere bi se
lažje in zanesljivejše določila kritična gladina podzemne vode.
V stroki se uporabljajo različni koncepti zalog podzemne vode. Obstajajo nestrinjanja glede
terminologije, zato nekateri uporabljajo izraz zaloge podzemne vode, drugi pa količine
podzemne vode. Katera terminologija je pravilna, ni določeno, saj sta lahko oba izraza za
podajanje tega pojma napačna in je mogoče bolje govoriti o pretoku skozi vodonosnik ali pa o
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volumnu vod v vodonosniku. V prihodnosti bi bilo potrebno to natančneje določiti, da bi se za
ta pojem uporabljal skupni izraz.
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7 PRILOGE
Priloga 1: Vodne bilance posameznih območij
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Priloga 2: Porazdelitev deležev površinskega odtoka, infiltracije in evapotranspiracije tekom
43 let reprezentativne dobe za posamezna bilančna območja
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Priloga 3: Navzkrižna korelacija infiltracije in podzemnega odtoka za celotno območje in
avtokorelacija podzemnega odtoka za celotno območje

Navzkrižna korelacija Dravsko polje
Infiltracija : Podzemni odtok
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Priloga 4: Kumulativne porazdelitve podzemnega odtoka posameznih območij v m3/s
Kumulativna porazdelitev podzemnega odtoka Hočko Pohorje
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Kumulativna porazdelitev podzemnega odtoka Razvanje
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Priloga 5: Diagrami za določitev bazne gladine za posamezna merilna mesta
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