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VPLIV PODNEBNIH SPREMEMB NA RAZPOLOŽLJIVOST 
VODNIH VIROV 

PREDSTAVITEV PROBLEMATIKE 

Ekstremni vremenski dogodki, kot so dolga sušna obdobja ali močni padavinski dogodki, nas  vedno 
znova opozarjajo, kako ranljivi so vodni viri, še posebej kadar gre za podzemno vodo. Podzemna voda 
se nahaja pod površjem in je ne vidimo, spremembe, ki vplivajo na njeno količinsko in kakovostno 
stanje pa ne zaznamo  neposredno, ampak se pokažejo šele s časovnim zamikom. Podzemna voda  
je pomemben vodni vir, saj je v Sloveniji kar v 90 odstotkih vir pitne vode. 
 
Zaradi vse pogostejših vprašanj, kaj se dogaja z vremenom in kako se odražajo podnebne 
spremembe na razpoložljivost vodnih virov,,je Evropska okoljska agencija (The European 
Environmental Agency –EEA) dala pobudo za regionalne in lokalne projekte ter študije z namnom 
oceniti obseg podnbnih spremeemb in določiti vpliv le-teh na vire pitne vode. Glavni poblemi oskrbe s 
pitno vodo na bmočju Evrope se v zadnjih desetletjih namreč pripisujejo opaznemu zmanjšanju 
količine in poslabšanju kakovosti podzemne vode, tako zaradi neprimerne rabe prostora kakor tudi 
zaradi podnebnih sprememb. 
 
V okviru programa Jugovzhodna Evropa se je v maju 2009 začel projekt »Podnebne spremembe in 
njihov vpliv na oskrbo s pitno vodo (Climate Change and impact on water supply), ki je prepoznaven 
pod akronimom »CC-WaterS« (http://www.ccwaters.eu/) . 
 
Glavni cilj projekta CC-WaterS je določiti vpliv opodnebnih prememb na oskrbo s pitno vodo na 
območju Alp, srednje in spodnje Donave in obale Jadranskega morja, se pravi na območjih z različnimi 
podnebnimi razmerami in topografskimi pogoji. Ob naštetem so cilji projekta tudi: 
Ocena neposrednih in posrednih vplivov podnebnih sprememb na rabo prostora in na oskrbo s pitno 
vodo 
Varovanje in zagotavljanje razpoložljivih količin in kakovosti pitne vode za dolgoročno zdravstveno 
ustrezno oskrbo s pitno vodo ob upoštevanju podnebnih sprememb in neustrezne rabe prostora 
Razvoji sistema meritev in kontrole za prilagoditev oskrbe s pitno vodo na predvidene spremembe 
Varovanje in zagotavljanje razpoložljivih količin in razvoji metod upravljanja, načrtovanja in varovanja 
virov pitne vode 
 
V Sloveniji smo izbrali dve testni območji (Slika 1), peščeno prodna vodonosnika Ljubljanskega polja in 
Murske kotline. V obeh primerih gre za aluvialna vodonosnika, ki pa se razlikujeta po geometriji, 
izdatnosti, rabi prostora in odzivu na ekstremne vremenske dogodke.  
 
Vodonosnik Ljubljanskega polja je primer urbanega vodonosnika, saj 49% vodonosnika leži pod 
urbaniziranimi površinami ter 26,4% pod kmetijskimi površinami, ki so predvsem na vodovarstvenih 
območjih. Podzemna voda, ki se črpa iz vodonosnika je vir pitne vode za okoli 300.000 prebivalcev 
mesta Ljubljane in okolice, ki so vključeni v javno oskrbo s pitno vodo. 
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NAPOVEDI PRETOKOV REK V PRIHODNOSTI 

Za izračun projekcij pretokov za obdobji 2021-2050 in 2071-2100 je bil uporabljen numerični model 
VNC. Model VNC upošteva korelacijsko odvisnost med standardnimi spremenljivkami ter različne 
kombinacije relacij. Vhodni podatki so podatki o temperaturi, padavinah in pretokih za obdobje 1971-
2000. Podatki so bili reducirani na srednja mesečna povprečja. Standardni proces generira serije 
srednjih mesečnih pretokov, mesečne količine padavin in srednje mesečne temperature za obdobje 
1971–2000.Osnovne odvisnosti so definirane kot  
 

)t(U)p(U)q(U k,iok,iok.i o 2211
0 ⋅+⋅= αα

     
 
kjer je:qi

0 srednji mesečni pretok, pi srednja mesečna količina padavin v hidrografskem bazenu in ti 
srednja mesečna temperatura v hidrografskem bazenu. 
 
Tako modelirani parametri v modelu VNC, kot tudi ustrezna funkcionalna odvisnost standardiziranih in 
realnih vrednosti obravnavanih naključnih spremenljivk (U (qi

0), U1 (pi) in U2 (ti)), so bile določene z 
uporabo merjenih podatkov iz obdobja 1971-2000. Zaradi relativno nizke vrednosti korelacijskih 
koeficientov med povprečnim mesečnim pretokom in mesečno količino padavin, kot tudi med 
povprečnim mesečnim pretokom in povprečno mesečno temperaturo zraka, je bil uporabljen iterativni 
korektivni postopek za izračun vrednosti standardizirane spremenljivke toka, ki zagotavlja pridobitev 
časovne vrste pretoka, ki ima približno enake statistične parametre (srednja vrednost, standardni 
odklon, koeficient variacije in asimetrije, min, max) kot osnovne serije (Prohaska). 
 
Reka Sava 
 
Reka Sava prispeva okoli 50% obnovljivih količin, ki se iz reke infiltrirajo v vodonosnik na območju Roj 
in Tomačevega. Poznavanje razmer na celotnem hidrografskem bazenu reke Save je pomembno za 
določitev razpoložljivosti vodnih virov, kakor za izdelavo ocene v prihodnosti. 
  
Podnebni modeli so pokazali, da bo manj padavin poleti in več pozimi, ki pa bodo zaradi višjih 
temperatur v obliki dežja in ne snega. To ima lahko zelo velik vpliv na bilanco vodonosnika 
Ljubljanskega polja, predvsem v deležu napajanja podzemne vode iz reke Save. Reka Sava izvira v 
Julijskih Alpah in na njeno vodnatost vpliva snežna odeja v visokogorju. Če je le ta, zaradi višjih 
temperatur tanjša ali pa je ni, pomeni da ni akumulacije za poletno obdobje. Na osnovi dolgoletnega 
niza meritev padavin in pretokov reke Save in ob upoštevanju scenarijev podnebnih sprememb so bile 
narejene simulacije pretokov reke Save. Izračuni kažejo, ob predpostavki, da se struga reke Save  v 
nasledjih 100 letih ne bo spremenila, da se trend srednjih pretokov reke Save ne bo bistveno 
spremenil, vendar bo razpon vrednosti večji (večje vrednosti nizkih in visokih srednjih pretokov). 
 
Modelirani podatki na merilni postaji v Mednem kažejo, po obeh modelih, naraščanje pretoka v 
obdobju (2021-2050). Na merilni postaji Šentjakob kaže model ALADIN upadanje trenda, RegCM3 pa 
stagnacijo – enakomeren pretok.V obdobju (2071-2100) sta trenda modelov nasprotna. Po ALADIN-u 
naj bi pretok reke Save rahlo upadal na obeh postajah, po RegCM3 pa rahlo naraščal. 
 
Sliki 6 in 7 prikazujeta izmerjene pretoke za obdobje 1961-1990 in modelirane pretoke za obdobji 
2021-2050 in 2071-2100 na dveh merilnih postajah na reki Savi. 
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Slika 6: Povprečni letni pretok Save v Mednem za obdobje 1980-2000 (siva) in modelirani pretoki za 
2021-2050 in 2071-2100 (modra za ALADIN in rdeča za model RegCM3). 
 

 
Slika 2: Povprečni letni pretok Save v Šentjakobu za obdobje 1971-2000 (siva) in modelirani pretoki za 
2021-2050 in 2071-2100 (modra za ALADIN in rdeča za model RegCM3 
 
Reka Mura in Ledava 
 
Razporeditev pretokov reke Mure tekom leta je odvisna predvsem od snežnih padavin in dolžine 
trajanja snežne odeje v avstrijskih gorah. Večji pretoki se pojavljajo spomladi med marcem in majem, v 
jesenskih in zimskih mesecih pa so pretoki nizki. Reka Mura ima pomembno vlogo pri ohranjanju zalog 
podzemne vode na območju Murske kotline. Za dobro količinsko stanje vodnosnikov je pomembno, da 
je v tleh poplavnega prostora reke stalno prisotna voda, da so rečni rokavi vodnati in da so mrtvice čim 
večkrat omočene. 
 
Na sliki 8 je prikazan povprečni letni pretok za obdobje 1971-2000 na merilni postaji Petanjci in 
napovedi pretokov v obdobjih 2021-2050 in 2071-2100, ki smo jih dobili z modelom VNC na osnovi 
rezulatov modelov ALADIN in RegMC3  

 
Slika 8: Povprečni letni pretok Mure na merilni postaji v Petanjcih za obdobje 1971-2000 (siva) in 
modelirani pretoki za 2021-2050 in 2071-2100 (modra za ALADIN in rdeča za model RegCM3 
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Rezultati modela kažejo, da bo pretok reke Mure v obdobju 2021-2050 naraščal (od 0,31 do 0,41 m3/s 
na leto, kakor tudi v obdobju 2071-2100 (od 0,33 do 0,55 m3/s na leto) 
 
Reka Ledava ima panonski dežno-snežni pretočni režim. Primarni višek vode je v marcu kot posledica 
dežja in taljenja snega po gričevju in nižinah, sekundarni, ki je manjši, pa je v novembru in decembru. 
Najmanj vode ima vodotok poleti, ko zaradi velikega izhlapevanja večino padavin porabijo rastline za 
rast in evapotranspiracijo. 
 
Slika 9: Povprečni letni pretok Ledave na merilni postaji Čentiba za obdobje 1971-2000 (siva) in 
modelirani pretoki za 2021-2050 in 2071-2100 (modra za ALADIN in rdeča za model RegCM3 
 

 
Slika 10: Povprečni letni pretok Ledave na merilni postaji Polana I za obdobje 1971-2000 (siva) in 
modelirani pretoki za 2021-2050 in 2071-2100 (modra za ALADIN in rdeča za model RegCM3 
 
Rezultati modela kažejo primerljive trende na obeh merilnih postajah. Pretok bo upadal na obeh 
merilnih postajah tako v obdobju 2021-2050 kakor v obdobju 2050-2100. 

KOLIČINSKO STANJE PODZEMNE VODE 

Razpoložljivost vodnih virov smo izvedli na podlagi ocene napajanja vodonosnikov z modelom 
GROWA-SI (Andjelov in sod., 2011) in na podlagi analize trendov dolgoletnih podatkovnih nizov 
meritev gladin podzemne vode. Z modelom GROWA-SI smo ob upoštevanju podnebnih pogojev, 
vrste tal, rabe prostora, naklona površja in hidrogeoloških lastnosti na testnih območjih izračunali 
površinski odtok, podzemni odtok in realno evapotranspiracijo za obdobje 1971-2000, 2012-2050 in 
2071-2100 (Preglednica 1 in 2).  
 
Ljubljansko polje  
 
Količinsko stanje podzemne vode lahko določimo na osnovi analize dolgoletnih podatkovnih nizov 
podzemne vode. Trend gladin podzemne vode je v osrednjem delu Ljubljanskega polja pozitiven, 
kar pomeni da se gladina podzemne vode dviguje ter da je dinamični pretok večji od odvzetih količin 
(Slika 11).  
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Slika 11: Trendi gladin podzemne vode za obdobje 1990-2006 na Ljubljanskem polju 
 
Obdobje ETR (mm/leto) QD (mm/leto) QGW (mm/leto) 
1971-2000    

Model ALADIN 559 331 371 
Model RegCM3 565 351 396 

2021-2050    
Model ALADIN 595 366 414 

Model RegCM3 589 352 397 
2071-2100    

Model ALADIN 554 311 344 
Model RegCM3 584 350 394 

 
Preglednica 1: Realna evapotranspiracija (ETR), površinski odtok (QD) in podzemni odtok (QGW) 
izračunan z modelom GROWA-SI za različna obdobja in podnebne modele na testnem območju 
Ljubljanskega polja. 
 
Po napovedih za obdobje 2021-2050 se zaradi višjih temperatur poveča izhlapevanje, zaradi bolj 
intenzivnih padavin se poveča površinski odtok kakor tudi podzemni odtok. Po napovedih za 2071-
2100 pa je izhlapevanje takšno kakor v obdobju 1971-2000, ravno tako površinski in podzemni odtok. 
 
Murska kotlina 
 
Negativni trendi so v Murski kotlini izraženi na severnem in osrednjem delu Prekmurskega polja. 
Negativne trende lahko pripišemo vrsti umetnih posegov v preteklosti, kot so izsuševanje 
močvirnatega sveta za potrebe kmetijstva, velikim prodnim jamam, kjer se izkop proda vrši tudi pod 
gladino podzemne vode, črpanju podzemne vode za oskrbo s pitno vodo in druge namene, 
erozijskemu poglabljanju reke Mure, pa tudi manjšemu napajanju s padavinami v letu 2002 in 2003 
(Slika 12). 
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Slika 12: Trendi gladin podzemne vode za obdobje 1990-2006 v Murski kotlini 
 
Obdobje ETR (mm/leto) QD (mm/leto) QGW (mm/leto) 
1971-2000    

Model ALADIN 509 98 116 
Model RegCM3 500 90 107 

2021-2050    
Model ALADIN 517 91 108 

Model RegCM3 516 91 108 
2071-2100    

Model ALADIN 496 60 71 
Model RegCM3 525 93 100 

 
Preglednica 2: Realna evapotranspiracija (ETR), površinski odtok (QD) in podzemni odtok (QGW) 
izračunan z modelom GROWA-SI za različna obdobja in podnebne modele na testnem območju 
Murske kotline.. 
 
Po napovedih za obdobje 2021-2050 so razmere podobne kakor v obdobju 1971- 2000, v obdobju 
2050-2100 pa so izrazitejšo manjši površinski odtok in podzemni odtok, kar je posledica manjših 
padovin v tem obdobju. 
 

ZAKLJUČKI 

Analize preteklih podatkov in rezultati modelov napovedi podnebnih sprememb so pokazali, da lahko v 
prihodnosti pričakujemo sezonske spremembe padavin in temperatur, kar bo imelo posledice na 
napajanje aluvialnih vodonosnikov. Ker so vodonosniki na obeh testnih območjih v neposredni 
povezavi z vodotoki, je za količinsko stanje podzemne vode pomembno, kakšne so napovedi 
sprememb pretokov rek na teh območjih. 
  
Razpoložljivost vodnega vira na Ljubljanskem polju, so kljub napovedanim podnebnim sremembam ne 
bo bistveno zmanjšala.  
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Drugačna je slika razpoložljivosti vodnih virov v Murski kotlini, kjer so že seda,j v njenem zgornjem 
delu, negativni trendi. Napovedane podnebne spremembe bodo še zmanjšale razpoložljivost vodnih 
virov. 
 
Ocena podnebnih sprememb in razpoložljivosti vodnega vira v sedanjosti in projekcije v prihodnosti so 
zelo pomembne za upravljanje vodnega vira, ki se uporablja za oskrbo s pitno vodo. Na podlagi 
analize in projekcije rabe vode v se bo v nadaljevanju projekta določilo ukrepe prilagajanja podnebnim 
spremembam oz določilo alternative rešitve. Tako bo omogočeno pravočasno zaznavanje in ukrepanje 
ob negativnih posledicah podnebnih sprememb na način, da bo tudi v prihodnosti zagotovoljena 
zadostna in zdravstveno ustrezna javna oskrba s pitno vodo. 
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