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VODNA BILANCA Z MODELOM GROWA-SI 
ZA KOLIČINSKO OCENJEVANJE VODNIH VIROV SLOVENIJE 

POVZETEK 

GROWA je empirični regionalni vodno-bilančni model, ki konceptualno kombinira distribuirane 
meteorološke podatke z distribuiranimi hidrološkimi in drugimi fizično-geografskimi parametri za 
izračun elementov vodne bilance v prostoru. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje se model 
uporablja za izračune letih vodnih bilanc območja cele države, kar omogoča primerjalne regionalne 
analize. V načrtu je nadgradnja modela GROWA, ki bo omogočila analize s podrobnejšo časovno 
skalo za analize sezonske variabilnosti. Bodoči nadgrajeni model mGROWA bo omogočal boljše 
upravljanje voda ob sušah in predvidevanje posledic za vodne vire po različnih podnebnih scenarijih. 

UVOD 

Vodna direktiva evropske unije (Directive 2000/60/EC) uvaja zahtevo po celovitem upravljanju z 
vodnimi viri. Direktiva je bila prenesena v slovensko zakonodajo, kjer krovno zakonsko podlago za 
izpolnjevanje njenih zahtev predstavljata Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 41/04) in Zakon o 
vodah (Uradni list RS, 67/02). V okviru omenjenih zakonskih in številnih drugih podzakonskih določil 
Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) spremlja pojave in procese v hidrosferi, ter izmerjene 
podatke preko analiziranja in modeliranja vključuje v procese načrtovanja upravljanja voda.  
 
Za operativnost programa ukrepov v načrtih upravljanja voda je potrebno tudi poznavanje vodne 
bilance države, na kateri bo po predvidevanjih evropske komisije v prihodnje temeljilo tudi integralno 
hidro-ekonomsko modeliranje (Delsalle, 2012). ARSO izvaja monitoringe površinskih in podzemnih 
voda s katerimi meri količine voda. S temi monitoringi se zagotavlja kakovostne točkovne podatke, 
vendar se pri tem pojavlja velik problem prenosa rezultatov točkovnih analiz v prostor, v posamezna 
podporečja oz. vodonosne sisteme vodnih teles. 
 
Učinkovito upravljanje voda in načrtovanje ukrepov zahteva prostorsko podrobnejše in primerljive 
ocene vodne bilance, vendar velika hidrološka raznolikost Slovenije in prostorske omejitve merilne 
mreže hidrološkega monitoringa otežujejo ocenjevanje količin voda v prostoru zgolj z analizo pretokov 
površinskih voda in gladin podzemnih voda. 
 
Problem razširitve ocenjevanja vodnih količin iz hidrološke merilne mreže na ozemlje cele države smo 
začeli poglobljeno reševati v državni hidrološki službi podzemnih voda leta 2009 (Andjelov, 2009). 
Zaradi hidrogeološke heterogenosti slovenskega ozemlja je bil izbran pristop regionalne 
konceptualizacije. Zato smo v sodelovanju z raziskovalnim centrom Jülich v Nemčiji v okviru projekta 
»Application of GROWA model for calculation groundwater recharge rates for Slovenia and 
implementation of GROWA at ARSO« za slovenski prostor prilagodili vodnobilančni sistem GROWA 
(Kunkel in Wendland, 1998, 2002), katerega rezultati so bili podlaga oceni obnavljanja količin 
podzemne vode v Sloveniji že v prvem načrtu upravljanja voda (Bizjak in sod., 2009a, 2009b). 
Ocene količinskega stanja podzemne vode z modelom GROWA ni možno izvesti brez kakovostnega 
izračuna ostalih vodno bilančnih komponent: padavin, potencialne in dejanske evapotranspiracije ter 
direktnega odtoka - to je celotne vodne bilance. Po izvedenih izračunih letnih neto vodnih bilanc 
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Slovenije za niz let od 1971 do 2012 se je ponudila možnost uporabe modelskega sistema GROWA-SI 
razvitega in prilagojenega slovenskim razmeram, za  ocenjevanje in sistematično spremljanje vseh 
komponent letne neto vodne bilance po osnovnih prostorskih enotah upravljanja voda – vodnih telesih. 

MODEL GROWA KOT ORODJE ZA DOLOČANJE VODNE BILANCE 

V Nemčiji so v zadnjih nekaj desetletjih začeli intenzivno razvijati regionalne empirične modele 
(Dörhöfer in Josopait, 1980), ki so se pozneje uspešno uveljavili tudi pri regionalnem upravljanju z 
vodami (Kunkel in Wendland, 2002). Eden izmed takih empiričnih regionalnih vodnobilančnih modelov, 
ki konceptualno kombinira distribuirane meteorološke podatke z distribuiranimi parametri prostora je 
model GROWA - »GROßräumiges WAsserhaushaltsmodell« (slo. »Regionalni model vodne bilance«), 
razvit v  nemškem raziskovalnem središču FZJ - Forschungszentrum Jülich (Kunkel in Wendland, 
1998). 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 1) preko ocene 
dejanske evapotranspiracije ETR (Renger in Wessolek, 1996). 
 

 
 
Slika 1. Konceptualna shema vodno bilančnega modela GROWA. 
 
Skupni odtok se izračuna kot razliko med letno količino padavin in dejansko evapotranspiracijo. 
Prostorsko razporejene vrednosti skupnega odtoka v rastrski mreži uporabimo kot izhodiščne za 
izračun direktnega in podzemnega odtoka, ki ju ločimo z uporabo indeksa baznega odtoka BFI. 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. 
 
Vhodni podatki za vodno bilančni model GROWA o podnebju, hidrologiji, tleh, rabi zemljišč, topografiji, 
geologiji in hidrogeologiji so bili pridobljeni v različnih slovenskih ustanovah. V začetni fazi projekta je 
bilo veliko truda vloženega v pridobivanje podatkov, ki so v lasti različnih državnih institucij, saj so iz 
podatkovnih baz ARSO bili pridobljeni le vhodni podatki o padavinah, potencialni evapotranspiraciji, 
padavinskih zaledjih porečij, pretokih vodotokov in globinah do podzemne vode. Večina vhodnih 
podatkov je bila na voljo za celotno območje države, vendar pa je bilo potrebno nekatere podatke 
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dodelati, da so ustrezali modelu. Ker je GROWA model zgrajen na podlagi GIS tehnologije, je bilo 
potrebno vhodne podatkovne sloje pretvoriti v digitalno obliko, primerno za uporabo. V projektu je bila 
izdelana obsežna tematsko skladna in geografsko enotna baza prostorskih podatkov. Prav tako je bilo 
potrebno parametre, določene z raziskavami v Nemčiji, prilagoditi slovenskim razmeram. Tako je 
nastala različica modela za Slovenijo GROWA-SI. 
 
Model GROWA-SI je bil umerjen z vrednostmi letnih pretokov na merskih postajah hidrometrične 
mreže površinskih voda ARSO. Tako je bilo z modelom GROWA-SI prvič hidrološko celovito ocenjeno 
napajanje podzemne vode za celotno območje Slovenije (Andjelov in sod., 2011; Andjelov in Uhan, 
2013). Za potrebe modela so bili homogenizirani tudi vhodni meteorološki podatki (Vertačnik in sod., 
2013). Z modelom se izdeluje vodne bilance Slovenije za posamezna leta in večletna obdobja. Po 
enotnem pristopu so bile izračunane vodne bilance za vsa leta od 1971 dalje in bilance različnih 
desetletnih in tridesetletnih obdobij. Narejene so bile tudi preliminarne simulacije vodnih bilanc za 
scenarije podnebne spremembe. 
 

 
Slika 2. Povprečja podzemnega, pripovršinskega in površinskega neto odtoka ter dejanske 
evapotranspiracije za hidrološka leta 1971-2011, izračunana z modelom GROWA-SI. 
 
Model se je izkazal za izjemno zanesljivega pri vodnih bilancah dolgoletnih obdobij in velikih porečij, 
kot je bilo verificirano s korelacijo z vodno bilanco za obdobje 1971-2000 izdelano na podlagi podatkov 
vodomernih postaj v hidrometrični mreži ARSO (Frantar, 2008). 
 
V dosedanji praksi na ARSO pomeni uporaba modela velik napredek, saj se je z njim prešlo iz 
točkovnih analiz na letne prostorske prikaze, kar je pomembno za dobre sprotne regionalne ocene, 
potrebne pri upravljanju voda.  
 
Potrebno je opozoriti na nekatere posebnosti modela. Ključni element procedure GROWA je izračun 
dejanske evapotranspiracije, zato so vhodne padavine v model ločene glede na vegetacijska obdobja: 
v »zimske« od novembra do aprila in »poletne« od maja do oktobra. GROWA-SI hidrološko leto se 
začne s 1. novembrom, kar pomeni, da posamezno obdelovalno leto vključuje dva zadnja meseca iz 
predhodnega leta in se končuje 31. oktobra. 
 
Z modelom GROWA-SI se računa samo vodne količine, ki izhajajo iz padavin na območju Slovenije in 
se ne upošteva dotoke/tranzite rek iz sosednjih držav. To pomeni, da se določa neto elemente vodne 
bilance. 
 
Platforma modela ni namenjena široki komercialni rabi, kot pri nekaterih popularnih hidroloških in 
hidrogeoloških modelih na trgu. Poganjanje modela zahteva zelo poglobljeno hidrološko in 
hidrogeološko znanje, saj je pravilna ocena vhodnih parametrov in pravilno izvajanje procedur 
odločilnega pomena za pravilno delovanje modela. Tako kot do sedaj, bo nadaljnji razvoj GROWA-SI 
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temeljil na tesnem sodelovanju strokovnjakov FZJ in ARSO pri prenosu nemškega znanja in izkušenj v 
slovensko prakso. 
 
Osnovni model GROWA ima zelo fleksibilno modularno zgradbo, kar omogoča stalno dograjevanje z 
novimi moduli za nove rabe in za izboljševanje rezultatov. Naročniki modela pri FZJ so zvezne nemške 
dežele, zato mora slediti potrebam upravljanja voda in izpolnjevanja zahtev EU zakonodaje (Wendland 
in sod., 2013). 

VODNA BILANCA OBDOBJA 1981-2010 

GROWA-SI omogoča zelo zanesljive vodne bilance večletnih obdobij, saj se v dolgoletnem obdobju 
izniči vpliv razlike med hidrološkim letom modela GROWA  in koledarskim letom ter vodne zadržke 
snega, jezer in podzemne vode. Prostorsko distribuiran prikaz elementov vodne bilance omogoča 
regionalno analizo velike prostorske variabilnosti ozemlja Slovenije (Slika 3). 
 
 

 

 
Slika 3. Padavine (a), dejanska evapotranspiracija (b), direktni (c) in podzemni neto odtok (d) za 
obdobje 1981-2010 (mm). 
 
V obdobju 1981-2010 je na območju Slovenije v hidroloških letih padlo povprečno 1431 mm padavin. 
Od te količine se je z dejansko evapotranspiracijo letno vrnilo v ozračje povprečno 641 mm. Povprečni 
skupni letni odtok je znašal 790 mm, od tega je bilo 501 mm direktnega odtoka in 289 mm 
podzemnega odtoka. Največ skupnega povprečnega neto letnega odtoka je bilo v porečju Soče, 
najmanj pa v porečju Mure, kar se odraža tudi pri obnavljanju podzemne vode. Z modelom je bilo 
ugotovljeno zmanjšanje vodnih količin med dvema tridesetletnima obdobjema: 1971-2000 in 1981-
2010. Skupni povprečni neto letni odtok se je zmanjšal za 38 mm, napajanje vodonosnikov pa za 15 
mm. 
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VODNA BILANCA SUŠNEGA LETA 2011 

 
Hidrološko leto 2011 je bilo izjemno sušno leto, celo najbolj sušno v vsem obdobju 1971 - 2012, za 
katero so bile izračunane vodne bilance z modelom GROWA-SI (Slika 2). Prostorska razporeditev 
skupnega neto odtoka leta 2011 v primerjavi s skupnim povprečnim neto letnim odtokom 
primerjalnega obdobja kaže nekatere regionalne značilnosti (Slika 4).  
 

 
Slika 4. Skupni povprečni neto letni odtok v obdobju 1981-2010 in v hidrološkem sušnem letu 2011 
(mm). 
 
Ob nizki podpovprečni količini padavin je hidrološko leto 2011 zaznamovala velika nadpovprečna 
dejanska evapotranspiracija. Komponente vodne bilance predstavljene s količniki, ki kažejo njihov 
delež v količini padavin, izkazujejo za vse odtoke nižje vrednosti od primerjalnega obdobja 1981-2010 
(Slika 5). 
 

 
Slika 5. Z modelom GROWA-SI izračunani količniki dejanske evapotranspiracije, površinskega, 
pripovršinskega in podzemnega neto odtoka v sušnem hidrološkem letu 2011 ter za primerjalno 
obdobje 1981-2010. 
 
V skupni količini padavin je bil v hidrološkem letu 2011 delež dejanske evapotranspiracije ETR višji za 
11 odstotkov. Več kot polovica padavin se je vrnila nazaj v ozračje (56 %).  Pripovršinski odtok PP 
(ang. interflow) se je neznatno razlikoval od obdobja (0,6 %), vse ostale komponente vodnega odtoka 
so bile manjše: površinski odtok POV (ang. overland flow) za 7 odstotkov, direktni odtok DIR (ang. 
direct runoff) tudi za 7 odstotkov in podzemni odtok POD (ang. groundwater runoff) pa za 4 odstotke.    
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BODOČI RAZVOJ MODELA GROWA V SLOVENIJI IN PREDVIDENE MOŽNE 
RABE 

Razvoj modela GROWA-SI sledi razvoju izvornega modela v Nemčiji in dinamiki prenosa znanja na 
ARSO, skladno s podpisanimi sporazumi med ARSO in FZJ. ARSO obvladuje osnovni model za 
ocenjevanje letnih vodnih količin, trenutno je v zaključni fazi izdelava slovenske različice modela za 
modeliranje letnega toka nitrata, ki predstavlja enega največjih bremen slovenskih voda. 
 
Na FZJ so osnovni model GROWA nadgradili za modeliranje toka hranil z moduloma modela DENUZ 
za procese denitrifikacije v tleh ter modelom WEKU za modeliranje denitrifikacije in zadrževalnega 
časa nitrata v podzemni vodi. Z vhodnimi podatki obremenitev z dušikom je z modelskim sistemom 
GROWA / DENUZ / WEKU možno modelirati tok hranil na celi poti od površja tal, skozi nenasičeno 
cono, podzemno vodo do recipienta površinskega vodnega telesa. Model se v Nemčiji uporablja za 
različne namene v procesu upravljanja voda od ocenjevanja obremenitev z dušikom v tleh in 
spremljanju učinkov ukrepov v kmetijstvu do ocenjevanja obremenitev z dušikom površinskih 
vodotokov (Wendland in sod., 2013). Slovenska različica modela bo razvita do sredine leta 2014, ko 
se ga bo začelo uporabljati na ARSO in potem postopoma vpeljevati v proces upravljanja voda. 
 
Najnovejša razvojna faza na FZJ je izgradnja modela mGROWA, to je modeliranje vodne bilance na 
mesečni ravni. Nov nadgrajeni model ima zelo izpopolnjeni in razširjeni modul modeliranja toka vode 
skozi nenasičeno cono, kar mu omogoča rabo pri upravljanju sistemov namakanja. Model z izboljšano 
časovno skalo bo omogočal izračun poljubnega dvanajstmesečnega obdobja vodne balance, to je tudi 
za koledarsko leto. V kratkem se pričakuje podpis sporazuma med FZJ in ARSO o sodelovanju, v 
okviru katerega bi slovenski partner prvič aktivno sodeloval v razvoju sistema modelov GROWA. 

POTENCIAL RAZVOJA MODELA GROWA ZA UPRAVLJANJE Z VODAMI OB 
SUŠAH 

Sedanji modelski sistem GROWA-SI nudi primerno orodje za analizo prostorske razsežnosti 
hidrološke suše na ravni hidrološkega leta v porečjih za površinske vode, kakor tudi v vodonosnikih za 
podzemne vode. V primerjavi z analizo na podlagi podatkov iz merilnih mrež je regionalna obravnava 
prostorsko bolj dodelana. Vodna bilanca z modelom omogoča tudi izboljšano prostorsko primerjavo 
sušnega leta s povprečjem dolgoletnega primerjalnega obdobja. Model je šibak pri sezonski obravnavi 
znotraj leta, saj mu letna časovna skala ne omogoča take analize. 
 
Novo nastajajoči nadgrajeni model mGROWA se bo po pričakovanjih razvil v novo orodje za 
upravljanje voda ob sušah. Vhodne podatke za model se zajema dnevno / mesečno, kar bo omogočilo 
tudi simulacije razvoja suše ob različnih scenarijih napovedanih in pričakovanih padavin. Model že 
sedaj ima modul za upravljanje sistemov namakanja. Prav tako bodo mogoče regionalne vodne 
bilance z vključevanjem različnih scenarijev podnebne spremembe. 
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