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Povzetek

Akumulacija Pernica I je čelna akumulacija na Pe-
snici, kar ima za posledico odlaganje plavin. Po-
stopno zaplavljanje akumulacije Pernica poteka 
že vse od izgradnje. Na območju vtoka Pesnice 
v akumulacijo se tvori zaplavni vršaj, ki posega 
v volumen namenjen zadrževanju visokih voda, 
zaplavljanje pod koto stalne ojezeritve povečuje 
ranljivost vodnega ekosistema, predvsem v po-
letnih sušnih obdobjih. Ob razpadu cianobakte-
rijskega cveta se v vodno telo sproščajo velike 
količine bioaktivnih snovi, od katerih so nekatere 
toksične za živali in ljudi. Za potrebe vzdrževanja 
potrebnega volumna bi bilo potrebno akumulaci-
jo periodično čistiti s premeščanjem sedimentov 
iz akumulacijskega prostora. Predvsem pa uvesti 
ukrepe za zmanjšanje vnosa suspendiranih snovi 
v reko Pesnico in pritoke na prispevnem območju 
akumulacije.

Uvod 
Zamuljevanje v visokovodnih zadrževalnikih 
povzroča več negativnih vplivov. Poleg zmanjše-
vanja prostega volumna zadrževalnika ima pove-
čanje količin sedimenta in s tem zmanjšanje ko-
ličine vode tudi negativen vpliv na kakovost vode 
v zadrževalniku. Zaradi manjše globine vode se 
v akumulaciji le ta hitreje segreva, kar negativno 
vpliva na vodni ekosistem. Ob višjih temperaturah 
je v vodi manj raztopljenega kisika, kar v kombi-
naciji s toksini cianobakterij lahko vodi do uničujo-
čih posledic za vodni in obvodni živelj.

Lastnosti akumulacije Pernica I

Akumulacija Pernica I (spodnja) je bila zgrajena v 
letih 1968 do 1969 za zadrževanje visokovodne-
ga vala Pesnice in njenih pritokov Jareninskega in 
Vukovskega potoka ter s tem zmanjšanje obsega 
poplav dolvodno od pregrade. Leta 1971 je bilo za 
potrebe ribogojstva ojezerjeno še območje gor-
vodno od cestnega nasipa ceste Pernica-Vukovje. 
Z izvedbo del je nastala nova, popolnoma samo-
stojna akumulacija Pernica II (zgornja, poimeno-
vana tudi Velimlje), v kateri je gladina vode neodvi-
sna od visokovodnega režima Pesnice oz. nihanja 
vodostajev v akumulaciji Pernica I. Shematski pri-
kaz akumulacije Pernica je na Sliki 1. Akumulacija 
je na južni strani omejena z zemeljskim nasipom, 
drugje pa se naslanja na obstoječe pobočje. AK 
Pernica se deli na dva dela: spodnji Pernica I in 
zgornji Pernica Il. Zgornjo akumulacijo napajata 
Vukovski in Jareninski potok, v spodnjo akumu-
lacijo pa priteka reka Pesnica. Oba dela sta loče-
na s cestnim nasipom ceste Pernica - Vukovje, v 
nasipu pa povezana s talnim izpustom in fiksnim 
prelivom. Akumulacija Pernica je na začetku ime-
la zvezno gladino skozi prepusta. V začetku 70. let 
sta bila za potrebe aktiviranja dodatnih površin 
za ribogojstvo prepusta pregrajena. Na pobudo 
investitorja Agrokombinat Maribor, ki je imel do-
voljenje za gojenje rib, je bil izdelan projekt za 
nadvišanje in zavarovanje ceste Pernica-Vukov-
je. Z izvedbo del je nastala nova, popolnoma sa-
mostojna akumulacija Pernica II, v kateri so vode 
neodvisne od visokovodnega režima Pesnice oz. 
nihanja vodostajev v akumulaciji Pernica I.

PROBLEMATIKA SEDIMENTACIJE 
V AKUMULACIJI PERNICA
Blaž Ivanuša, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.,  
VGP DRAVA Ptuj d.o.o.; Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj.

mag. Špela Remec-Rekar, univ. dipl. biol., Agencija RS za okolje, Urad za stanje okolja,  
Sektor za ekološko stanje voda, Vojkova 1B, 1000 Ljubljana

Problematika sedimentacije v akumulaciji Pernica



34

Slika 1: Shematski prikaz sistema akumulacije Pernica
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Zaradi intenziviranja rabe akumulacijskega pros-
tora za potrebe ribogojstva, so bili v letu 1984 iz-
vedeni dodatni gradbeni ukrepi. Na vtoku Pesnice 
v akumulacijo, pod mostom na sedaj opuščenem 
odseku ceste Maribor-Lenart, je bila po projektu 
1199/4-85 izvedena fiksna pregrada za prepre-
čitev migracije ribam gorvodno od zadrževalnika 
oz. preprečitev dotoka hladnejše vode v akumu-
lacijo. Cca 50 m gorvodno od omenjene pregrade 
je bil izveden cevni propust Ø 100 cm s tablasto 
zapornico, ki predstavlja povezavo regulirane Pe-
snice s starim še nezasutim koritom Pesnice, ki 
se izliva v regulirano Pesnico cca 250 m dolvod-
no od zaporničnega objekta. Namen objekta je bil 
preprečiti dotok relativno hladne vode Pesnice v 
zadrževalnik v tistih časovnih obdobjih, ko dovod 
vode ne bi odgovarjal interesom oziroma potre-
bam intenzivne vzreje krapov.

V okviru mreže merilnih mest državnega moni-
toringa kakovosti površinskih voda po zahtevah 
Vodne direktive (Direktiva, 2000/60/EC) Agencija 
RS za okolje na Perniškem jezeru od leta 2007 iz-
vaja vrednotenje kemijskega in ekološkega stanja 
vodnega telesa. Od leta 2007 dalje je monitoring 
potekal le na spodnjem zadrževalniku, Pernica I 
(evidenca ARSO - Perniško jezero 2). Ker sta oba 
zadrževalnika zelo obremenjena s hranili in se v 
poletnem času v obeh pogosto pojavi cvetenje cia-
nobakterij in pogini rib, je v program monitoringa 
v letih 2014 in 2016 Agencija RS za okolje vklju-
čila tudi zgornji zadrževalnik Perniško jezero 1 
(Pernica II). Po letu 2012 se je vsebnost herbicida 
metolaklora, ki se uporablja za zatiranje plevelov 
v kmetijstvu sicer zmanjšala, obremenjevanje za-
drževalnika s hranili pa še vedno ostaja bistveni 
problem obeh akumulacij.

Koncentracija hranil, predvsem fosforja v jezer-
ski vodi, neposredno vpliva na količino in vrstno 
sestavo fitoplanktona, zato je fitoplankton najbolj-
ši indikator trofičnih razmer v stoječih površin-
skih vodah. V akumulaciji Pernica se posledično 
poleti vrstijo intenzivna »cvetenja« fitoplanktona. 
Analize fitoplanktona, ki se v obeh zadrževalnikih 
po vrstni sestavi sicer precej razlikuje, kažejo na 
slabo trofično stanje tako Pernice I in Pernice II. 
Pomanjkanje kisika je znak obremenjenosti obeh 
akumulacij z organskimi snovmi, od katerih zna-
ten delež predstavlja tudi propadajoča biomasa fi-
toplanktona, ki se zaradi obremenjenosti s hranili 
neprestano obnavlja. Ob razgradnji propadajoče 
biomase fitoplanktona preko noči, prihaja do po-
mankanja kisika v zgodnjih jutranjih urah in po-
sledično tudi do poginov rib.

Zaplavljanje akumulacijskega 
prostora

Akumulacija Pernica I je čelna akumulacija na Pe-
snici, kar ima za posledico odlaganje plavin. Po-
stopno zaplavljanje akumulacije Pernica poteka 
že vse od izgradnje. Na območju vtoka Pesnice 
v akumulacijo se tvori zaplavni vršaj, ki posega 
v volumen namenjen zadrževanju visokih voda, 
zaplavljanje pod koto stalne ojezeritve povečuje 
ranljivost vodnega ekosistema v poletnih sušnih 
obdobjih.

Slika 2: Lokaciji vzorčnih mest na AK Pernica in izračunane vred-
nosti multimetrijskega indeksa fitoplanktona v obdobju 2009 - 2014 
za zadrževalnike in umetna vodna telesa jezer v Sloveniji. REK 2016 
– Per.j.1 0,31 in Per.j.2 0,23, REK 2017 – Per.j.2 0,23 (Vir: Ocena 
stanja jezer v Sloveniji v letu 2014, ARSO)
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1975 1981 1991 2006 2009 2013 2018

0,680 0,498 0,290 0,185 0,102 0,192 0,178

Tabela 1: Spreminjanje volumna akumulacije Pernica I pod koto 
246,40 [*106 m3]

Ob napredovanju zaplavnega vršaja v smeri pre-
livnega objekta AK Pernica I, se odlaganje naplavin 
vrši pretežno vzdolž pregradnega nasipa. Drugje 
so razlike manjše od 10 cm. Erozija se pojavlja na 
zožitvi med kotanjama. Predviden trend odlaganja 
naplavin pod koto stalne ojezeritve je cca. 18.000 
m3 (PUH) do 14.000 m3 (Kračun) sedimenta na 
leto. Med letoma 2013 in 2018 se je volumen pod 
koto stalne gladine zmanjšal za 14.000 m3. Seda-
nja prostorska razporeditev odlaganja naplavin je 
neugodna z vidika poteka matice toka, saj se us-
merja pravokotno v pregradni nasip.

Retencijski volumen za zadrževanje visokih vod 
med koto 246,40 in 249,00 se zaplavlja počasne-
je. V tem območju prihaja na zaplavnem vršaju 
do napredovanja zaraščanja oz. sukcesije. Gosta 
zarast z rogozom, trstičjem, vrbo ipd. ovira res-
uspenzijo mulja, zato je erozija omejena na nepo-
raščeno dno.

V jesenskem obdobju in pozimi začne prihajati do 
odmiranja in razkrajanja rastlinja, zaradi česar 
se še dodatno poveča vsebnost hranil v akumula-
ciji. Odmrle dele vodnih rastlin, vejevje in podrta 
drevesa tok ob jesenskih visokovodnih dogodkih 
nakopiči ob rešetke iztočnega objekta, kar pred-
stavlja dodatno oviro pretočnosti in intenzivira od-
laganje naplavin. 

Slika 3: Napredovanje zaplavnega vršaja Pesnice (DOF 2006, 2009-11, 2012-14 in 2015-16, Atlas okolja)
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Pogini rib
V poletnih mesecih, najpogosteje konec julija in v 
avgustu, je v letih 2008, 2010, 2013, 2017 in 2020 
prišlo do večjih poginov rib v spodnji akumulaciji, 
Pernici I. V letu 2013 je med 5.8. in 24.8. poginilo 
več kot 20 ton rib, kar je največji pogin, do katere-
ga je prišlo zaradi pomanjkanja kisika, intenzivne-
ga »cvetenja« fitoplanktona ter hkratnega upada 
nivoja gladine za več kot 20 cm pod koto stalne 
gladine. 

Slika 4: Primerjava hidrografskih meritev 2013 (HarphaSea) in 
2018 (DEM).

Skupno za vse omenjene pogine rib v Perniškem 
jezeru med letoma 2008 in 2017 je, da je do po-
gina prišlo samo v akumulaciji Pernica I, po zni-
žanju gladine zaradi iztekanja vode skozi delilni 
objekt v staro strugo Pesnice. V letu 2020 je prišlo 
do pogina somov, kljub vzdrževanju višje gladine. 
Omenjeni pa so tudi primeri poginov rib zaradi 
namnoženih evglen (Euglena sanguinea) v škrgah 
rib, ki tvori za ribe toksične bioaktivne snovi. 
Položno dno z neizrazitimi nakloni in tvorjenje za-
plavnega vršaja, ki postopoma oblikuje dve kota-
nji otežuje izlov rib ob prelivnem objektu Pernice 
I. Prav tako oblika dna ob nizki gladini, med koto 
246,30 in 246,20 močno otežuje odstranjevanje 
poginulih rib, zato poginjene ribe ostajajo v aku-
mulaciji do zadostnega povečanja vodostaja. V 
tem času ptice raznašajo ostanke rib vse do nase-
lij. Zamuljenost akumulacije je dosegla tak obseg, 
da je bilo potrebno pristopiti k sanaciji zatečene-
ga stanja. Prioriteta naloga sanacije je izboljšanje 
kvalitete življenjskih pogojev ljudi, ki prebivajo ob 
akumulaciji, ob upoštevanju osnovne funkcije – 
zadrževanja visokih voda.

Dodatno lahko razmere za preživetje rib zaostri 
dovajanje vode iz Pernice II, saj se tako z doteka-
njem ogromne količine delno razgrajenih odmrlih 
cianobakterij iz Pernice II dodatno obremeni spo-
dnjo akumulacijo. 

Slika 5: Značilno dolgo sušno obdobje, ko pride do pogina

Slika 6: Pogin rib 2013 (Vir: B. Repič)
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Slika 7: Gošča odmrlih cianobakterij v Pernici II

Slika 8: Rdeče obarvanje na gladini v Pernici I

Zaostrovanje razmer v Pernici I nakazuje rdeče 
opečno obarvanje, ki ga povzroča Euglena san-
guinea, ki ob veliki količini organske snovi, visoki 
temperaturi vode, pomanjkanju kisika in visokem 
UV sevanju tvori preživetvene ciste, ki so rdeč-
kaste barve. Prej ni opazna, ker je tako kot večina 
ostalih fitoplanktonskih vrst zelene barve. 

Obe akumulaciji sta preobremenjeni s hranili in 
posledica teh obremenitev so masovna »cvete-
nja« cianobakterij, ki ob razgradnji predstavljajo 
velik vir in veliko organsko obremenitev, ki je v AK 
Pernica I še posebej izrazita. Prekomerna produk-
cija, oziroma »cvetenje« fitoplanktona s formacijo 
gošče na površini, vpliva na pomanjkanja svetlobe 
že kmalu pod površino. V takšnih razmerah so iz-
redno uspešne vrste, ki ob pomanjkanju svetlobe 
in obilici prisotne organske snovi, ki jo predsta-
vljajo odmrle alge preidejo celo na heterotrofen 
način prehranjevanja. To so predvsem vrste iz 
skupine evglen (Euglenophyta). (ARSO, Remec-Re-
kar) 

Pomanjkanje kisika ob dnu in v sedimentu povzro-
ča tudi pogine školjk. Pogini školjk vrste jezerska 
brezzobka so bili opaženi v letih 2017 in 2018. Ob 

zaostrovanju sušnih razmer pa nakazujejo na po-
tencialno nevarnost za pogin rib. 

Zaključek
Območje akumulacij in stara struga Pesnice so bili 
zaščiteni z odlokom o razglasitvi naravnih zna-
menitosti na območju občine Maribor, 17/92. Za 
vzpostavitev ustreznih pogojev za razvoj naravnih 
procesov v akumulaciji za zagotovitev samooh-
ranitvene sposobnosti, je primerno sekundarne 
rabe prilagoditi izboljšanju oz. ohranjanju zavaro-
vanih rastlinskih in živalskih vrst ter njim primer-
nim habitatom. Ob razpadu cianobakterijskega 
cveta se v vodno telo sproščajo velike količine bio-
aktivnih snovi, od katerih so nekatere toksične za 
živali in ljudi. Cianobakterijske gošče so nevarne v 
primeru zaužitja, kjer gre izpostaviti ptice, pse in 
mačke. Zato je pomembno zaznavanje sprememb 
v številčnosti fitoplanktona v vodnem telesih, saj 
nam to omogoča spremljanje ekološkega stanja 
in omogoča pravočasno ukrepanje oz. opozarjanje 
uporabnikov vode in prostora ob akumulaciji.
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