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REKA MURA S PODPORO V GIS
1. UVOD
Poseganje v prostor predstavlja zahtevno in odgovorno nalogo vseh strokovnjakov, ki se z
obravnavano problematiko srečujejo. S prostorom v katerem živimo, bi morali, kot preudarni
gospodarji, ravnati čim bolj v smislu trajnostnega - sonaravnega razvoja, ki po definiciji pravi, da
moramo v prostor posegati na način, da vsaj enak ali boljši življenjski standard omogočimo tudi našim
zanamcem.
»Kvaliteten« poseg v prostor je možen le ob kvalitetni podpori kvalitetnih podatkov o prostoru, ki jih
pridobivamo na različne načine (z meritvami, opazovanji, statistično obdelavo), jih analiziramo in z
njihovo pomočjo in pomočjo znanj različnih interdisciplinarnih ved poiščemo najboljše možne variante
posegov v prostor, ki so do okolja najmanj obremenjujoče in konfliktne z ostalimi naravnimi in
ustvarjenimi danostmi. Izdelujemo t.i. sintezne tematske karte, ki jih pridobivamo s prekrivanjem
različnih geografskih, ekoloških, geoloških, geodetskih, arheoloških, socioloških in ostalih podatkovnih
slojev.
Pričujoči prispevek obravnava problematiko reke Mure, ki izvira v sosednji Avstriji in se v Dravo izliva v
sosednji Hrvaški, vendar kar velik del njenega porečja in s tem različnih problemov pripada državi
Sloveniji. V prispevku obravnavamo obstoječe podatke o reki, jih primerjamo z razpoložljivimi podatki
v sosednjih državah (Avstriji, Madžarski in Hrvaški), ki jih reka Mura zadeva tako ali drugače in
nakazujem možnosti povezovanja teh štirih držav. Če se določen problem na reki pojavi v gor-vodnem
delu se skoraj zagotovo prenese tudi na dol-vodni del, zatorej je za učinkovito gospodarjenje potrebno
reko Muro obravnavati kot celoto. Pri oblikovanju prispevka smo naleteli na velike količine podatkov in
težave v zvezi z njimi: nedostopnost podatkov, analogni podatki, zastareli podatki, neenoten hidrološki
pregled, veliko neskladje v zgodovinskih podatkih, itd..
Študije smo se lotili z namenom, da bi dokončno odpravili določene nejasnosti o mestu izvira reke,
njenem vzdolžnem profilu, o energetskih objektih, ki so na reki postavljeni in številne druge podatke, ki
jih lahko s pomočjo računalniških orodij pridobimo in obdelamo na veliko lažji način kot prej. Namen je
bil zbrane podatke združiti v enotno bazo podatkov (podobno bazo kot jo imajo Avstrijci) in jih pripraviti
tako, da bodo lahko služili kot osnova za nadaljnje delo, lažje načrtovanje, ugotavljanja stanja na reki,
prognoziranje, varstvo naravne dediščine in alarmiranje v primeru visokih poplavnih voda. Namen v
prihodnje je izdelava 3D modela rečne struge, brežin in bližnje okolice in simuliranje razlitja poplavnih
voda, saj ugotavljamo, da se rečna struga precej spreminja (poglabljanje, odlaganje proda).
Zbrane podatke smo skenirali (geodetske podlage), digitalizirali (določene prečne profile) s pomočjo
programskega orodja Autodesk Map in iz njih pridobivali nove podatke oz. podatkovne sloje, ki smo jih
nato uredili v smislu projekta s programskih orodjem ArcView.
Živimo v računalniški dobi, ki nam je delo z ogromnimi količinami podatkov zelo olajšala. Podatke, ki
omogočajo študije tega in podobnih problemov, lahko povezujemo v t.i. informacijske sisteme, ki so
računalniško podprti. Informacijski sistem ali podatkovni procesni sistem je zbirka metod, pripomočkov
in dejavnosti, ki jih neka organizacija potrebuje za zagotavljanje potreb po informacijah [Kvamme,
et.al., 1997].
Za dober informacijski sistem potrebujemo ustrezno strojno opremo (zmogljiv računalnik, monitor,
skener, digitalizator, tiskalnik, ploter), programsko opremo (sistem, uporabniške aplikacije), bazo
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podatkov (prostorskih) ter vzdrževalce sistema. Poznamo več vrst informacijskih sistemov
(registrativni in čisti) eden izmed tipov informacijskih sistemov pa so geografski informacijski sistemi.
GIS je okrajšava za geografski informacijski sistem (angl. Geographical Information System), ki so, če
jih opredelimo kar se da ozko, zbirka računalniških programov, namenjenih obdelavi podatkov s
prostorsko ali kartografsko komponento [Kvamme, et. al., 1997].

2. REKA MURA JE EVROPSKA REKA
Reka Mura je reka evropskega merila, saj teče po štirih državah, od katerih so tri tudi članice
Evropske unije (Slovenija, Avstrija in Madžarska), zato jo moramo v tem smislu tudi obravnavati. Tako
smo zastavili tudi naš koncept zajemanja podatkov in povezovanja držav med sabo, z namenom
pridobivanja celovitega vpogleda v problematiko in možnosti celostnega reševanja konfliktov in
planiranja. Na sliki 1 vidimo razdelitev prispevnega območja reke Mure glede na države.

M 1 : 8500000

Reka Mura s prispevnim območjem v Evropi

Podlage smo naredili s pomočjo programskega orodja ArcView 3.2a, ki je le eden izmed mnogih
programskih paketov za GIS proizvajalca ESRI. Podjetje ESRI izdeluje programe za GIS in programe
za izdelavo kart. ArcView je vektorsko GIS orodje, s katerim lahko obdelujemo podatke v digitalni
obliki in omogoča [http://esri.com/]:
•
•
•
•

izdelavo kart in prikazovanje podatkov – z ArcView-jem je enostavno izdelovati karte in
dodajati svoje podatke ali pa dostopati do že obstoječih podatkov in jih prikazovati na kartah,
integracijo podatkov – povezovanje geografskih podatkov iz celotne baze,
reševanje geografskih problemov – geografski prikaz podatkov omogoča enostavnejše
razumevanje zvez med geografskimi pojavi in s tem omogoča boljše in hitrejše reševanje
geografskih problemov ter enostavnejše sprejemanje odločitev v zvezi s prostorom,
prikaz svojega dela – prikazati je mogoče kvalitetne karte in izdelovati interaktivne prikaze s
povezovanjem tabel, grafov, načrtov, fotografij in ostalih datotek.

Podjetje ESRI je sicer izdalo že novejše verzije GIS programov (ArcGIS 9.1 in kmalu že ArcGIS 9.2),
ki pa nam žal še ni dostopna.

3. PODATKI O REKI MURI
Podatkov o reki smo zbrali res precej, omejil in v nalogi predstavil pa bi morda le najzanimivejše, kjer
je prihajajo do največjih težav zaradi količine podatkov, njihove kvalitete, aktualnosti, …čeprav so v
bazi podatkov vključeni vsi podatki. Baza je organizirana v smislu ArcView projekta, ki omogoča
številna povpraševanja, prostorske analize in izdelave tematskih kart.
O dolžini reke Mure najdemo zelo različne podatke. Po avstrijskih uradnih podatkih je dolžina Mure
444,4 km [Wasserwirtschaftliche Planung und Hidrographie Steiermark, 2002]. V študiji o gornji Muri je
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dolžina reke 452,6 km [Wasserwirtschaftliches Grundsatzkonzept fur die obere Mur, 1987]. V
slovenskih študijah smo zasledili dolžino Mure 445,1 km [Slovenski vodar, 1995 - 2001] in dolžino
444,4 km [Agencija RS za okoje prostor in energijo, 2002]. Na Hrvaškem so imeli podatke, da je reka
dolga 454 km [Hrvatske vode, 2002]. Po naših raziskavah in glede na študije, ki so nam bile dostopne
smo ugotovili, da je v primeru izvira na višini 1898 m.n.v., dolžina Mure 457,5 km. V kolikor
upoštevamo izvir na višini 1960 m.n.v., se dolžina podaljša na 465,7 km (glej tabelo 1).
Glede na dostopne vire, smo ugotovili, da je napaka na madžarsko-hrvaškem delu. V Sloveniji in
Avstriji so uporabljali vrednosti za izhodišče rečnih kilometrov stare avstro-ogrske podatke izpred prve
svetovne vojne. Po takratnih podatkih je dolžina hrvaško-madžarskega dela Mure 34,9 km in ravno ta
podatek sta tako slovenska kot avstrijska stroka uporabljali v svojih študijah. Ta podatek pa je
napačen. Resnična dolžina tega odseka znaša 48 km [Hrvatske vode, 2002], kar smo potrdili tudi s
pomočjo digitaliziranih podatkov v naši študiji.
Tabela 1: Dolžina Mure po državah v dolžini (km) in odstotkih (%)
Država

Avstrija

Avstrija –

Slovenija

Dolžina

323,1

33,45

27,9

69,38

7,18

6,00

Slovenija

Slovenija –

Madžarska –

Skupaj

Hrvaška

Hrvaška

32,83

48,42

465,70

7,05

10,40

100

[km]
Odstotek
[%]

Prispevno območje reke Mure se razteza od vzhodnega dela Visokih Tur - pokrajina Lungau, pa vse
do zahodnega dela Panonske nižine - Medžimurje. Velikost prispevnega območja znaša 14.025 km2.
Razdelitev na države je prikazana v tabeli 2. V Avstriji znaša velikost Murinega prispevnega področja
10285 km2. V tej državi obsega porečje pet zveznih dežel: Gradiščansko, Spodnjo Avstrijo, Koroško,
Salzburško in Štajersko. V Sloveniji ima Mura 1392 km2 veliko porečje, obsega skrajni severovzhodni
del Štajerske in celotno Prekmurje. Na Hrvaškem je najmanj prispevnega območja, ki je veliko 458
km2 in obsega le del Medžimurja. Na Madžarskem je porečje veliko 1891 km2 in je razdeljeno med dve
pokrajini Zalsko in Železno. V tabeli 2 je prikazan potek prispevnega območja na vodomernih postajah
po celotni Muri, kjer smo velikost prispevnega območja določili s pomočjo ukaza area v AtoCad-u.
Tabela 2: Prispevno območje Mure po državah v površini (km2) in odstotkih (%)
Avstrija

Slovenija

Hrvaška

Madžarska

Skupaj

Velikost [km ]

Država

10.285

1.392

458

1.890

14.025

Odstotek [%]

73,33

9,93

3,27

13,47

100

2

Na slikah od 2 do 5 lahko vidimo prispevno območje po državah, kjer Mura teče. Podatke o
prispevnem območju za Avstrijo smo dobili od Štajerske deželne vlade (slika 2), ki ima te podatke
obdelane in izdelane v programu ArcView. Dobili smo njihove kartografske podlage (pregledno karto
merila 1:500000 in 10 kilometrski pas ob reki Muri v merilu 1:50000).

Območje pritokov Mure v Avstriji

Območje pritokov Mure na Hrvaškem
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Območje pritokov Mure v Sloveniji

Ostala prispevna območja (v Sloveniji, na Hrvaškem in na Madžarskem (slike 3 – 5)) smo dobili s
pomočjo digitaliziranja razvodnic po temeljnih topografskih načrtih merila 1 : 5000 (slika 6). Kot pritoke
smo smatrali vse tiste, ki imajo srednji letni pretok MQ večji od 1m3/s vse ostale smo, po enem izmed
pravil v kartografiji, izpustili.

Razdelitev prispevnega območja po državah
Srednji letni pretok se v reki Muri veča od izvira do izliva. V tabeli 3 lahko vidimo srednji letni pretok
(MQ) na devetih vodomernih postajah v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem in na Madžarskem. Na sliki 7
vidimo poleg devetih vodomernih postaj, s katerih smo v tabeli 3 prikazali srednji letni pretok, še vseh
ostalih 10 vodomernih postaj na tem območju.
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Vodomerne postaje na reki Muri
Podatke so v tem primeru prispevali Štajersko vodnogospodarstvo, Agencija RS za okolje in VGO
Osijek. Podatke smo v glavnem dobili v analogni obliki, le-te pa smo potem shranili v digitalni obliki kot
podatkovne datoteke tipa *.dbf in s tem polnili našo podatkovno bazo.
Tabela 3: Srednji letni pretoki na devetih večjih merilnih postajah
Merilna

Gestuthof

Zeltweg

Bruck

Gradec

Mellach

Cmurek

Radgona

Središče

postaja

A

A

A

A

A

SLO

SLO

SLO

Letenye
H

pretok

36,6

56,8

110

120

124

153

157

170

176

318,3

378,0

248,6

191,1

170,5

129,8

113,7

70,3

36,9

3

[m /s]
stacionaža
[km]

V naš projekt smo vključili tudi analizo, ki smo jo opravili za vseh 31 še delujočih hidroelektrarn na reki
Muri. Analizo smo izvedli zelo podrobno in za vsako hidroelektrarno zajeli preko 20 podatkov (tehnični,
konstrukcijski podatki, podatki o turbini, generatorju, pregradi in gospodarski podatki), ki smo jih
ustrezno tudi tabelirali v tabele tipa *.dbf. Hidroelektrarne smo kartirali na tematski karti, kar lahko
vidimo na sliki 8, ki prikazuje lokacijo vseh 31 še delujočih hidroelektrarn.

Hidroelektrarne na reki Muri
Za reko Muro smo izdelali tudi območje vpliva in sicer na 250 m, 500 m in 1000 m, ter to predstavili
tudi na karti, saj smo s tem želeli pokazati, kako veliko območje vpliva pri tem nastane (slika 9). Ker je
karta v precej majhnem merilu spodaj prikazujemo le izsek iz te karte. V primeru vplivnega območja
250 m levo in desno od reke Mure dobimo površino 223 km2, v primeru 500 m dobimo 440 km2 in v
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primeru 1000 m že slabih 860 km2. Vidimo, da se vplivno območje v primeru poplavnih voda zelo hitro
povečuje s čimer je lahko ogrožena velika površina in življenje ljudi v bližnji okolici.

Območje vpliva reke Mure in pritokov
Reka lahko ima zelo veliko razdiralno moč kar v primeru poplav za človeka predstavlja veliko
nevarnost. Zato je eden izmed naših ciljev bil tudi izdelava kart, ki bi prikazovale območja, ki so
neposredno ogrožena v primeru poplavnih voda. Na kartografske podlage, ki smo jih pridobili iz
sosednje Avstrije smo dodali območja poplavnih voda (sliki 10 in 11). Za enkrat smo dodali le
območja, ki bi jih voda prekrila v primeru stoletne vode, saj nam ostali podatki še niso dostopni.

Prikaz poplavnih voda v Avstriji
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Prikaz poplavnih voda – mejni del

O reki Muri smo zbrali zares veliko podatkov iz vseh držav po katerih teče. Živimo v času hitrih
sprememb in prava informacija ob pravem času, lahko pomeni prihranek velike količine denarja ali, še
pomembneje, celo človeških življenj. Zato se nam zdi zelo pomembno, vlagati energijo v stvari, ki to
omogočajo, sploh danes, v času visoko razvite računalniške tehnologije, ko to ni več tako zelo
težavno. Napredek pri gospodarjenju s naravnimi resursi vidimo tudi v vzpostavitvi on-line podatkovnih
baz (internetnih portalov), ki predstavljajo neizčrpen vir podatkov, brezmejno sodelovanje
strokovnjakov, kvaliteten poligon za planiranje s prostorom in, ob pravilnem upravljanju, tudi možnost
za pravočasno posredovanje v primeru ogrožanja človeških življenj.

4. ZAKLJUČKI
Kakorkoli se obravnavane problematike rek lotimo, ugotovimo da je v primeru reke Mure dela še
precej. Naj bo reka večjega ali manjšega »formata«, potrebno jo je obravnavati z vso resnostjo in
strokovnostjo, saj se nam vse drugo v primeru poplav ali drugih elementarnih in naravnih nesrečah
lahko še kako maščuje.
V prispevku smo pokazali naše dosedanje raziskovanje reke Mure, nakazali kje so problemi in kako bi
se nadaljnjega dela lahko lotili. Pri izdelavi projekta nam je največ preglavic predstavljal zajem
podatkov, različni tipi podatkov, količina podatkov, aktualnost podatkov, …
Usmeritve za v bodoče, bi tako lahko bile naslednje:
•
•
•
•
•
•
•

nadaljnja digitalizacija podatkov iz vodnogospodarskega področja, ,
stremenje za enotnim hidrološki pregledom nad stanjem reke Mure, kar bi poenostavilo
analiziranje, spremljanje in napovedovanje poplavnih valov (predpisati standard za zajem,
analizo in predstavitev podatkov),
aktualno prikazati vodnogospodarske projekte in v njih vključiti ljudi, ki živijo ob in z Muro,
prikazati idejnih rešitev nad problemi, ki obstajajo na Muri, kar bi vodilo do dokončne rešitve
problematike na reki Muri,
izdelati 3-D model terena in 3-D model prikaza scenarija poplavnih voda,
izdelati mednarodni internetni portal s takoj dostopnimi podatki o pretokih za celoten tok reke,
možnostjo poplav in pravočasnega alarmiranja,
v projekt vključiti vse zainteresirane pravne in fizične osebe, ter izboljšati življenje ob Muri.
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