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OCENA HIDROLOŠKIH RAZMER PO HIDROMELIORACIJI 
POLSKA VSKE DOLINE 

POVZETEK 

Analiza hidroloških podatkov po izvedbi hidromelioracije v dolini reke Polskave izkazuje 
povečanje vseh karakteristik rečnega odtoka. To sicer povzroča obremenitev dolvodne 
odtočne mreže izboljšuje pa nizkovodne razmere. Ugoden vpliv melioracije na 
hidrološki režim pripisujemo izboljšanju retenzijskih sposobnosti kultiviranih tal. Sestavni 
del urejenega odvodnega sistema so tudi vodni bazeni za zadrževanje in akumuliranje 
vod za razne vodnogospodarske namene. 

Referat predstavlja spremljavo hidroloških dogajanj na vodnogospodarsko urejevanem 
sistemu, kar bi morala biti obvezna praksa, ne le izjema, kot v predstavljenem 
primeru. 

UVOD 

Sredi sedemdesetih let smo sodelovali pri pridobivanju in usposabljanju zemljišč za 
intenzivno kmetijsko rabo. Naloga vodarjev je bila predvsem ureditev osnovne odvod ne 
mreže, ki je ob zmanjšanju poplavne nevarnosti nudila tudi pogoje za priključitev 

drenažnih sistemov, torej za izvedbo melioracije zemljišč. 

Hidromelioracijski sistem Polskava je eden takih sistemov med številnimi po vsej 
Sloveniji. Čeprav še ni popolnoma zgrajen, pa je bila izvedena pretežna melioracija 
nižinskega predela s pripadajočo regulacijo vodotokov v letih 1976-1982. Kljub temu, 
da je del osnovne odvod ne mreže in melioracije zemljiŠČ v izvajanju tudi po letu 
1982, lahko predpostavimo, da so bile do tedaj že storjene izrazite spremembe 
odtočnih razmer. Ker je od takrat minilo nekaj let, ko melioracijski sistem deluje, nas 
zan ima ali je že mogoče zaznati spremembe v odtočnem režimu. 

OPIS POVODJA 

Povodje reke Polskave in njenih pritokov meri 188 km2 in sega do vrha Pohorja z 
najvišjo nadmorsko lego 1347 m. Gorsko in gričevnato vzhodno pobočje, ki obsega 87 
km2 se spusti do višine 270 m ob vznožju. Ravninski svet s povrŠino 101 km2 
doseže pri izlivu Polskave v Dravinjo, nekoliko gorvodno od Vidma pri Ptuju, višino 
214 m. Dokaj strma grapasta pobočja hribovja dajejo vodam hudourniški značaj, 

bogata preperinska krovna plast 

in poraščenost pa zadržujeta dovolj padavin, da ostanejo potoki vodnati vse leto. 
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HIDROGRAFSKA MRE2A REKE POLSKAVE 

Povodje reke Polskave 
Melioracijsko območje 
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Ravnina je prekrita z glinasto-ilovnatim pokrovom na rečnem prod no-peščenem nanosu 
Dravskega polja. Za vodo slabo prepustni krovni sloj je ob vznožju Pohorja pri 
Pragerskem debel do 12 m, proti vzhodu pa postaja vse tanjši. 

Ker so bile struge potokov na ravnini plitve, majhne, zarastle in zvij ugane so vode 
večkrat na leto poplavljale in zastajale na neprepustnih tleh. Tako je okrog 6600 ha 
kmetijskih zemljšč dajalo le slabo travno krmo in steljo, včasih pa še te ni bilo 
mogoče pospraviti. 
Odtočne razmere so bile zelo specifične . visoke vode, ki so ob vznožju Pohorja 
dosegale znatne vrednosti, so se na ravnini razlivale in do izliva močno splošči le. 
Celotna bilanca odtoka je v končnem-izlivnem prerezu izkazovala primanjkljaj, kar smo 
razlagali z dreniranjem površinskih slovjev v prodno podtalje. 

Hidromelioracija ravninskega dela povodja obsega ureditev primarne odvodne mreže v 
skupni dolžini 80 km, dveh retenzijskih akumulacij in izvedbo drenaž na 4000 ha 
kmetijskih površin. Spremembe odtočnih pogojev so znatne, zanimajo nas torej vplivi 
teh sprememb na hidrološki režim odtoka reke Polskave. 

HIDROLOŠKA ANALIZA 

Na Polskavi delujeta dve vodomerni postaji, in sicer v Zgornji Polskavi ob vznožju 
Pohorja (36 km2) in v Tržcu pred izlivom v Dravinjo (188 km2) . Rezultate meritev v 
teh dveh prerezih smo primerjali z meritvami na Dravinji v Vidmu pod izlivom Polskave 
(823 km2) . 

Hidromelioracijsko obmOČje leži med vodomernima postajama Zg. Polskava in Tržec. 

Anal izirali smo podatke v opazovalnem obdobju, razdeljene na značilna podobdobja: 

1954 - 1988 obdobje celotne analize 
1954 - 1978 obdobje pred hidromelioracijo 
1978 - 1982 obdobje intenzivne hidromelioracije 
1982 - 1988 obdobje po hidromelioraciji 

Zanima nas predvsem primerjava karakteristik vodnega režima pred hidromelioracijo in 
po njej. 

PRIMERJAVA KARAKTERISTiČNIH PRETOKOV 

Rezultate statistične obdelave podatkov podajamo v tabeli. Primerjamo značilne 

pretoke: 

sOs srednji letni pretok 
sOn srednji nizki pretok 
sOv pretok srednje visoke vode 

Podane so vrednosti v m3/s za primerjalna obdobja in odstotek povečanja (+) ali 
zmanjšanje (-) pretokov po hidromelioraciji v primerjavi s celotnim analiziranim 
obdobjem. 
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1954-1978 0,728 2,460 
sOs 1982-1988 0,728 O 2,840 :+-15 

1954-1978 0,175 0,509 
san 1982-1988 0,187 +7 0,537 +6 

1954-1978 8,03 27,2 
sOv 1982-1988 7,37 -8 34,7 +28 

obdobje 1954-1978 pred hidromelioracijo 
1082-1988 po hidromelioraciji 

VP Zg. Polskava na začetku opazovanega območja 
VP Tržec na koncu opazovanega območja 
VP Videm na sosednjem primerjal nem povodju 

POl.SK.AVA ZGORNJA POl.SK.AVA 

Q- ,7 4:1800082 158 + -8.774 6 I 2924:\7E-()4 ... l 

POLSK.A VA 1RŽEC 

0 - 1.963639!;22.';:8" 2.7."i33.'S77.'S3221!-02 ... t 
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UGOTOVITVE IN RAZLAGA 

V primerjavi z obdobjem pred spremembami so se srednji letni pretoki (sOs) po 
hidromelioraciji v končnem prerezu (fržec) povečali za 15 %, ob tem ko so bili na 
povirju (Zg. Polskava) enaki, nespremenjeni (O), na širšem območju (Videm) pa so 
bili celo nižji (-7 %). 
Taka sprememba je gotovo posledica močno izboljšanih odtočnih razmer površinskega 
odtoka ter manjših izgub v podtalnico in atmosfero. 

Srednji nizki pretoki so se V končnem prerezu povečale za 6 %, domala enako, kot v 
povirju (7 %), vendar več, kot v širšem območju, kjer je bilo povečanje v tem 
obdobju le 3 %. V našem primeru razlagamo navedene rezultate kot posledico 
agromelioracije in izboljšanja retenzijskih lastnosti kultiviranih tal kmetijskih zemljišč. 

Srednje visoke vode (sOv) so se v končnem prerezu izrazito povečale za 28 %, V 

povirju so v tem obdobju nižje za 8 %, v širšem območju pa nižje celo za 11 %. 
Izsledek je povsem razumljiv in pričakovan, saj so odpravljene obširne poplavne 
retenzije in omogočen je neoviran odtok visokih vod. Ugotovitev velja za visoke vode, 
ki ne presežejo prevodnosti rečnih strug, te pa so dimenzionirane na 5 do 10 letne 
visoke vode. 

Pri nadaljni analizi hidroloških dogajanj smo ugotovili tudi, da se povečujejo trajanja 
vseh pretokov v končnem prerezu. 

Analizirali smo tudi odtočne koeficiente, razmerja med dotokom padavin in rečnim 

odtokom ter ugotovili, da se je odtočni koeficient v končnem prerezu v obdobju po 
hidromelioraciji povečal od 0,370 na 0,410 (+ 0,040) , pri tem pa je bilo v povirju to 
povečanje mnogo manjše, od 0,480 na 0,488 (+0,008). 

SKLEP 

Opazovalno obdobje hidroloških sprememb je sicer kratko, vendar lahko potrdimo 
nekaj spoznanj. S hidromelioracijskimi posegi, zlasti z ureditvijo boljših odtočnih razmer 
in z zmanjšanjem poplavnih retenzij se je povečal rečni odtok z melioranega območja. 
Ugodno je spoznanje, da so se izboljšale hidrološke razmere tudi v sušnih obdobjih. 
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Zelo očitno je bil ta pojav potrjen ob izrazitih sušah v letih 1992 in 1993. Kljub 
izrednemu pomanjkanju padavin smo na koncu sušne dobe v vodomernem profilu 
Videm beležili pretoke nad 120 in 200 l/s. V podobnih razmerah pred hidromelioracijo 
je reka celo presušila. 

To izredno razveseljivo ugotovitev pnplsuJemo kultiviranju tal in kmetijskih površin. Pred 
hidromelioracijo je večina padavin obležala na domala neprepustnih površinah , 
izhlapela v ozračje, le majhen del je poniknil v tla ali odtekel po površini. Danes so 
tla sposobna sprejeti obilo vode, jo ohranjati za potrebe rastlin, nekaj pa se celo 
odcedi v vodotoke, kar ima izredno ekološko vrednost. 

Posledica izboljšanja odtočnih razmer je tudi povečanje konic visokih vod. To je 
seveda neljuba sprememba. Za njeno kompenzacijo poskrbimo z zgraditvijo posebnih 
retenzijskih in akumulacijskih bazenov. V njih kratkoročno zadržimo previsoke deleže 
visokih vod, da ne bi povzročali poplav, dolgoročno pa akumuliramo vodne viške za 
potrebe namakanja in druge vodnogospdoarske namene. 

Ob ohranitvi nekaterih mokrotnih in močvirnih naravnih ambientov so nova grajena 
jezera ob že opisanih namenih tudi nadomestni vodni biotopi in prijetna popestritev 
novega kultiviranega kmetijskega prostora. 
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