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1. CILJI NALOGE 
 
 
Namen 1. faze je bil dopolnitev strokovnih podlag. Zbirali smo osnovne hidrološke, 
biološke in fizikalno-kemijske podatke o Ledavi, Lukaju in Ledavskem jezeru. Opredelili 
smo vodna telesa na obravnavanem območju ter zbrali podatke o točkovnem in razpršenem 
onesnaževanju. 
 
Na Ledavi in Lukaju smo izbrali posamezne odseke vodotokov, ki smo jih natančneje 
preiskali. Na vseh odsekih smo ocenili morfološko stanje vodotoka (ekomorfološko 
kartiranje), posamezne odseke smo fotografirali. 
 
Za določitev ekološkega stanja voda smo na izbranih odsekih vzorčevali fitobentoške alge, 
merili osnovne fizikalne in kemijske parametre, izvedli smo analizo za izračun Indeksa 
RCE (Riparian, Channel and Environmental Inventory) ter popisali vodne mezohabitate. 
Pripravili smo oceno stanja voda. 
 
Pripravili smo bilance hranilnih snovi, določili smo okoljske cilje upravljanja z Ledavo, 
Lukajem in Ledavskim jezerom ter podali predloge za prioritetne ukrepe za izboljšanje 
stanja. Izdelali smo tudi predlog za načrt spremljanja stanja na obravnavanem območju. 
 
 
2. ZBIRANJE OBSTOJEČIH PODATKOV REKE LEDAVE S PRITOKI IN 
LEDAVSKEGA JEZERA 
 
Analiza obstoječih podatkov iz programov monitoringa kakovosti jezer in monitoringa 
meddržavnih vodotokov Slovenije in Avstrije, za katera je pristojna Agencija RS za okolje 
(ARSO), je podana v poročilu Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor. 
 
V nadaljevanju podajamo izsledke dveh dodatnih raziskav, ki kažejo na stanje reke 
Ledave, njenih pritokov in Ledavskega jezera. 
 
 
2.1. Izsledki raziskave: Ugotovitev stanja stoječih voda z enotnimi limnološkimi 
metodami kot osnova za preventivne in kurativne ukrepe, Vodnogospodarski inštitut 
Ljubljana, 1994 
 
Fitoplankton 
V jezeru so številčno prevladovale zelene alge. Med njimi so bile posebno pogoste kokalne 
vrste. Predstavnice vseh ostalih skupin so bile manj pogoste ali celo redke. Najbolj 
raznolik sestav fitoplanktona je bil v pomladanskem in poletnem obdobju. V jeseni je bila 
pogosta vrsta Ceratium hirudinella. Spomladi oziroma konec zime pa se je masovno 
pojavljala vrsta Pediastrum chlatratum. Konec poletja je bil prisoten bohoten razvoj 
evglen, posebno vrst iz rodu Phacus. Slednje kaže na močno organsko onesnaženje 
oziroma na močno evtrofno stanje. 
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Tabela 1: Vrstni sestav fitoplanktona v Ledavskem jezeru od 1991 do 1993 
     91    92    93    
ROD VRSTA Sap. Z P Pol J Z P Pol J Z P Pol J 
Agmenellum 
(Merismopedia) 

punctata b      +  +  +   

Agmenellum 
(Merismopedia) 

tenuissima b-a   +   +       

Ankistrodesmus falcatus b   + +   +   + +  
Ceratium hirudinella o    +  +  + + +  + 
Chrysococcus rufescens o-b   +  +   +  +  + 
Coelastrum microporum b   +   +    + +  
Cosmarium sp. o-b   +   + +    +  
Crucigenia tetrapedia b   +    +     + 
Cyclotella comta o    + + +  + + +   
Cyclotella ocellata o-b   +     +  + +  
Dinobryon divergens b    +  + +    +  
Euglena acus b      + +    +  
Euglena platydesma b-a   +    +   + +  
Euglena sp. a    +         
Gyrosigma attenuatum b        +    + 
Microcystis aeruginosa b     + +  +  + +  
Nitzschia palea b-a      +    +   
Oscillatoria agardhii b     + + + + + +   
Pediastrum boryanum b       + +  +  + 
Pediastrum clathratum o-b   +  + +   + +  + 
Pediastrum duplex b   +  + +    +  + 
Pediastrum simplex o-b    +   + +  + +  
Pediastrum tetras b   +    + +  + +  
Peridinium cinctum o-b       + +  +  + 
Phacus curvicauda b   +   + +    +  
Phacus longicauda b-a   + +  +    +  + 
Scenedesmus acuminatus b   +   +  +  +   
Scenedesmus acutus b    +   +   + +  
Scenedesmus bijugatus b     + +    +   
Scenedesmus ecornis b   + +    +  +  + 
Scenedesmus quadricauda b   +  + +   + + +  
Sorastrum sp.    +    +    + + 
Staurastrum furcigerum    +    + +  +  + 
Staurastrum paradoxum       +     +  
Tetraedron trigonum b      +  +  + +  
Trachelomonas volvocina b   +   +     +  

(Z=zima, P=pomlad, P=poletje, J=jesen) 
 

Zooplankton 
V zooplanktonu so determinirali 10 vrst zooplanktonskih rakcev in dve vrsti kotačnikov. 
Posebno pogosti sta vrsti Bosmina longirostris in Daphnia hyalina. Vrstni sestav 
zooplanktona ne kaže na močno evtrofno stanje. 
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Tabela 2: Vrstni sestav zooplanktona v Ledavskem jezeru v letih 1991-1993 
  91 92 93   
vrsta Sap. Poletje Poletje Pomlad Poletje Jesen 
Acanthocyclops robustus f. limnetica  +     
Bosmina longirostris  + + + +  
Ceriodaphnia quadrangula  +     
Cyclops vicinus  + +  + + 
Daphnia cucullata  +     
Daphnia hyalina  + +   + 
Daphnia parvula  +     
Keratella sp.   + +   
Pleuroxus truncatus  +     
Polyarthra sp.   +   + 
Scapholeberis mucronata  +     
Sida crystalina  +     
 
 
Ribe 
V jezeru so prevladovalui krapovci, kar kaže, da je bila kakovost vode srednje do močno 
evtrofna. 
 
Tabela 3: Vrstni sestav rib v Ledavskem jezeru v letih 1991-1993 
Vrsta_sl Vrsta_lat 
ščuka Esox lucius 
krap Cyprinus carpio 
navadni koreselj Carassius carassius 
linj Tinca tinca 
ploščič Abramis brama 
klen Leuciscus cephalus 
beli amur Ctenopharyngodon idella 
 
Fizikalno - kemijske analize 
Rezultati analiz hranilnih snovi predvsem fosfatov in nitratov so pokazali, da so bile 
vrednosti tako v dotoku in v jezeru kot v iztoku zelo visoke. Vrednosti se močno povečajo 
v jesenskem obdobju. Relativno nizke koncentracije hranilnih snovi v jezeru v primerjavi z 
dotokom  v letu 93 kažejo na hitro vgrajevanje teh snovi v fitoplanktonsko biomaso. Nizke 
vrednosti kisika v iztoku kažejo na anaerobne pogoje v spodnjih plasteh posebno v 
obdobju temperaturne plastovitosti. 
 
 
Tabela 4: Koncentracije hranilnih snovi in kisika v Ledavskem jezeru 
 
91 

 Zim   Pom   Pol   Jes   

  D J I D J I D J I D J I 
P  (mg/l)          0.72 0.4 3.72 
N (mg/l)             
Si (mg/l)             
O2 (mg/l)          10.8 12.1 0.8 
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92  Zim   Pom   Pol   Jes   
  D J I D J I D J I D J I 
P  (mg/l)          0.85  3.47 
N (mg/l)             
Si (mg/l)             
O2 (mg/l)             
              
93  Zim   Pom   Pol   Jes   
  D J I D J I D J I D J I 
P  (mg/l)    1.05 0.4 2.35 0.98 0.02 1.4 2.03 1.2 6.08 
N (mg/l)    4.6 0.94 2.02 2.7 0.6 1.8 7.4 2.1 4.05 
Si (mg/l)    17.4 3.2 6.9 8.4 0.3 1.5    
O2 (mg/l) 12.4 9.8 5.4 10.4 13.1 2.1 9.8 11.2 0.6 10.2 11.8 0.9 
(d-dotok, j-jezero, i-iztok) 
 
 
2.2. Izsledki raziskave: Ohranjanje vidrine populacije (Lutra lutra) na Goričkem – 
Faza 1. (Life narava projekt Aqualutra 2004-2008, Občina Gornji Petrovci) 
 
V okviru projekta sta bili spomladi 2005 (23. in 24. marca ter 12. aprila) in poleti 2005 (25. 
in 26. julija) izvedeni dve vzorčevanji za fizikalno-kemijske in biološke parametre na reki 
Ledavi, potoku Lukaj ter v Ledavskem jezeru. 
 
 
Tabela 5: Odvzemna mesta za vzorčevanje – projekt Aqualutra 
Ledava Serdica 
Lukaj Kuzma 
Ledavsko j. na pregradi 
Iztok Led. j. takoj za pregrado 
Pritok Lukaj tik pred iztokom v Ledavo 
Pritok Ledava tik pre pritokom Lukajskega potoka 
 
 
Tabela 6: Fizikalno-kemijski parametri pomlad 05 – projekt Aqualutra 
pomlad 2005 
 

T  
[°C] 

SpC 
[mS/cm] 

Razt. kisik 
[mg/l] 

pH Slanost 
[PSS] 

Redox 
[mV] 

Razt. kisik 
[%] 

Ledava 7,44 0,505 9,68 7,75 0,24 479 96,6 
Lukaj 10,81 0,316 7,98 7,20 0,15 478 86,2 
Ledavsko j. 10,3 0,431 11,46 8,43 0,20 453 102,4 
Iztok Led. j. 10,14 0,431 11,11 8,26 0,2 455 99,1 
Pritok Lukaj 7,55 0,317 11,21 7,53 0,15 459 94,1 
Pritok 
Ledava 

7,36 0,496 11,4 7,76 0,24 459 95,1 
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Tabela 7: Fizikalno-kemijski parametri poletje 05 – projekt Aqualutra 
poletje 2005 
 

T  
[°C] 

SpC 
[mS/cm] 

Razt. kisik 
[mg/l] 

pH Slanost 
[PSS] 

Redox 
[mV] 

Razt. kisik 
[%] 

Ledava 21,73 0,583 7,82 8,02 0,29 362 96,5 
Lukaj 19,53 0,568 6,25 6,91 0,27 357 74,0 
Led. j. - pov 25,27 0,377 10,60 8,57 0,18 351 139,3 
Led. j. - 1m 24,27 0,382 8,36 8,27 0,18 360 108,5 
Led. j. - 1.6m 23,73 0,387 5,05 7,76 0,18 364 64,8 
Led. j. - 2.1m 23,23 0,392 2,10 7,48 0,19 365 27,2 
Iztok Led. j. 22,26 0,406 6,12 7,52 0,19 365 76,6 
Pritok Lukaj 20,50 0,429 6,27 7,81 0,21 324 75,9 
Pritok Ledava 20,26 0,626 3,45 7,65 0,30 335 41,6 

 
Iz rezultatov meritev je razvidno, da je poleti v Ledavskem jezeru ob dnu prisoten deficit 
kisika z vsemi posledicami takega stanja (sproščanje hranilnih snovi iz sedimentov). 
 
Analize hranilnih snovi so pokazale na visoke koncentracije nitrata v pomladanskem času 
v reki Ledavi tako na odvzemnem mestu Serdica kot pred vtokom v jezero (do 34,3 mg 
NO3/l). V poletnem času so bile izmerjene povišane koncentracije skupnega fosforja v 
potoku Lukaj (do 1,167 mg PO4/l). 
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Slika 1: Nitrat spomladi 05 – projekt Aqualutra 
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Slika 2: Nitrat poleti 05 – projekt Aqualutra 
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Slika 3: Skupni fosfor spomladi 05 – projekt Aqualutra 
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Slika 4: Skupni fosfor poleti 05 – projekt Aqualutra 
 
Podobno sliko kot rezultati projekta Aqualutra kaže tudi redni monitoring, ki ga opravlja 
ARSO (glej poročilo ZZV Mb). 
 
Tabela 8: Saprobni indeks Ledave in potoka Lukaj ob pomladanskem vzorčevanju – projekt 
Aqualutra 
 Saprobni indeks Kakovostni razred Saprobna stopnja 
Ledava (Serdica) 1.69 1.-2. oligosaprobna do beta mezosaprobna 
Lukaj (Kuzma) 1.81 2. beta mezosaprobna 
Iztok Led. j. 1.69 1.-2. oligosaprobna do beta mezosaprobna 
Pritok Lukaj 1.79 1.-2. oligosaprobna do beta mezosaprobna 
Pritok Ledava 1.81 2. beta mezosaprobna 
 
Tabela 9: Saprobni indeks Ledave in potoka Lukaj ob poletnem vzorčevanju – projekt Aqualutra 
 Saprobni indeks Kakovostni razred Saprobna stopnja 
Ledava (Serdica) 1.91 2. beta mezosaprobna 
Lukaj (Kuzma) 1.98 2. beta mezosaprobna 
Iztok Led. j. 2.09 2. beta mezosaprobna 
Pritok Lukaj 1.80 2. beta mezosaprobna 
Pritok Ledava 1.90 2. beta mezosaprobna 
 
Tabela 10: Koncentracija klorofila-a v Ledavskem jezeru – projekt Aqualutra 

Vodno telo datum µg klorofila a/l trofičnost 
Ledavsko jezero 12.04.2005 44,69 evtrofno 
Ledavsko jezero 26.07.2005 67,12 evtrofno 



SPNU Ledave in jezera, Interreg III A (SLO-A) 

Limnos d.o.o., februar 2007 12

Po priporočilih OECD (1980) je meja, ki loči mezotrofna in eutrofna jezera pri 25 μg 
klorofila –a/l. Tako je bilo Ledavsko jezero ob obeh vzorčevanjih uvrščeno med evtrofna 
jezera. Da je Ledavsko jezero že daljše obdobje v evtrofnem stanju in da se tu vsako leto 
pojavlja cvetenje tudi toksičnih cianobakterij, nam kažejo primerjave s starejšimi 
raziskavami. Študija, izvedena v letih 1991-1993 (Vrhovšek, 1994), kjer so bili kot osnova 
za klasifikacijo trofičnosti upoštevani vrstni sestav in kemijski parametri, potrjuje naše 
trditve. Tudi kasnejša študija, ki obravnava pojav toksičnih cianobakterij v Sloveniji v 
obdobju 1994-1997 (Kosi, 1999) in ki tudi zajema omenjeno jezero, kaže na prisotnost 
toksičnih cianobakterij ter na evtrofno (tudi hipertrofno) stanje Ledavskega jezera. 
 
 
3. OPIS PREISKANIH MEST 
 
3.1 Ledava 
 
Na vodotoku Ledava smo izbrali 6 mest, ki si sledijo vzdolž toka od izvira do izliva. 
Preiskano mesto LE1 se nahaja pri mejnem prehodu Sotina, mesto LE2 se nahaja pri 
kamnolomu. Mesto LE3 se nahaja pri Kolarjevi Grabi, mesto LE4 smo si izbrali v 
Rogaševcih, mesto LE5 pa v Vučkovi Gasi. Mesto LE6, ki je zadnje preiskovano mesto na 
vodotoku Ledava, se nahaja  pri mostu v Pertoči. Nizvodno od mesta LE6 voda zaradi 
vpliva Ledavskega jezera zastaja. Preiskovani mesta LE1 in LE6 sta bili hkrati tudi 
odvzemni mesti za alge, na preiskovanih mestih LE1, LE4, LE5 in LE6 smo izvedli popis 
mezohabitatov in izvedli RCE analizo. 
 
3.2 Lukaj 
 
Preiskana mesta na vodotoku Lukaj si sledijo vzdolž toka od izvira do izliva. Izbrali smo 9 
mest. Preiskano mesto LU1 se nahaja pri mostu pred vasjo Matjaševci. Mesto LU2 se 
nahaja v naselju Kuzma, mesto LU3 pa tik pred tablo, ki označuje začetek naselja Kuzma 
(smer Gornji Slaveči-Kuzma). Mesto LU4 smo izbrali pri urejenem počivališču pred 
naseljem Kuzma, mesto LU5 pa pri odcepu, ki vodi do Kliničeve Gase.  Preiskovano 
mesto LU6 se nahaja pri Gasilskem domu v Gornjih Slavečih, mesto LU7 pa pri odcepu 
ceste, ki vodi v Reckovo Grabo. Mesto LU8 se nahaja v Motovilcih, LU9 pa pri zadnjem 
mostu čez vodotok Lukaj preden se le ta združi z Ledavo. Preiskovani mesti LU1 in LU9 
sta bili hkrati tudi odvzemni mesti za alge, na preiskovanih mestih LU1, LU4, LU7 in LU9 
smo izvedli popis mezohabitatov in izvedli RCE analizo. 
 



SPNU Ledave in jezera, Interreg III A (SLO-A) 

Limnos d.o.o., februar 2007 13

 
Slika 5: Analizirana mesta na Ledavi in Lukaju 
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4. METODE DELA 
 
4.1 Ocena ekološkega stanja Ledave in Lukaja 
 
4.1.1 Vrstni sestav fitobentosa 
Fitobentoške alge smo nabirali na vodotoku Ledava na odvzemnih mestih LE1 in LE6 in 
na vodotoku Lukaj na odvzemnih mestih LU1 in LU9 in sicer dne 19.10.2006. 
 
Vzorce fitobentoških alg za kvalitativno analizo smo pobirali tako, da smo postrgali 
površino prodnikov, kamnov, peska, makrofitov in potopljenega lesa na območju odvzema. 
Vzorce fitobentoških alg smo že na terenu fiksirali s 4 % formalinom. Da smo lahko 
določili kremenaste alge do nivoja vrste smo vzorce predhodno obdelali s koncentrirano 
HNO3. 
 
V laboratoriju smo fitobentoške alge pregledali pod svetlobnim mikroskopom, s fazno 
kontrastno optiko pri povečavah do 1000 ×. Pri pregledu vzorcev smo ocenili pogostost 
posameznih taksonov (vrst) fitobentoških alg s pomočjo lestvice (tabela 11). 

Tabela 11: Lestvica za ocenjevanje pogostosti posameznih taksonov fitobentoških alg (Grbović, 
1994). 

ocena pogostosti takson prisoten v % vidnih 
polj 

1 - posamezno - redko  1 - 15 
3 - srednje pogosto >15 - 60 
5 - pogosto - množično >60-100 

 

Fitobentoške alge smo določali po sledečih identifikacijskih monografijah:  
Krammer in Lange-Bertalot (1986-1991) 
Komárek in Anagnostidis (1998, 2005) 
Hindák (1978) 
Lenzenweger (1996) 
 

4.1.2 Pantle-Buckov saprobni indeks 
 

Za podajanje ocene kakovosti voda smo za vsako odvzemno mesto izračunali Pantle-
Buckov saprobni indeks po enačbi: 
 

 SI S h G
h G

=
⋅ ⋅∑

⋅∑
 

 
kjer je:  
            SI = saprobni indeks 
 S = saprobna vrednost 
 h = ocena abundance (1, 3 ali 5) 
 G = teža indikacije (od 1 do 5) 
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Pri izračunu saprobnega indeksa smo upoštevali indikatorske vrednosti po Weglu (1983). 
Vrednost saprobnega indeksa (SI) se slabšanjem kakovosti vode povečuje od 1 do največ 
4. Na osnovi vrednosti saprobnega indeksa potem uvrstimo preiskano vodo v ustrezno 
saprobno stopnjo oziroma v ustrezen kakovostni razred. Štirim osnovnim saprobnim 
stopnjam lahko po potrebi dodamo še tri prehodne oziroma vmesne saprobne stopnje.  
 
 
Tabela 12: Mejne vrednosti saprobnega indeksa pri uporabi vmesnih saprobnih stopenj 

Vrednost SI Saprobna stopnja Kakovostni 
razred 

Opis stanja vodnega 
telesa 

   1.0 - < 1.5 oligosaprobna (o) I neobremenjen  
>=1.5 - < 1.8 oligo do beta mezosaprobna (o-β) I - II malo obremenjen 
>=1.8 - < 2.3 beta mezosaprobna (β) II zmerno obremenjen 
>=2.3 - < 2.7 beta do alfa mezosaprobna (β-α) II - III kritično obremenjen 
>=2.7 - < 3.2 alfa mezosaprobna (α) III močno onesnažen 
>=3.2 - < 3.5 alfa mezosaprobna do polisaprobna (α-p) III - IV zelo močno onesnažen 
>=3.5 - < 4.0 polisaprobna (p) IV prekomerno onesnažen 
 
 
4.1.3 Fizikalni in kemijski dejavniki 
 
Meritve fizikalnih in kemijskih dejavnikov smo opravljali v času vzorčevanja fitobentoških 
alg in sicer na vodotoku Ledava na odvzemnih mestih LE1 in LE6 in na vodotoku Lukaj na 
odvzemnih mestih LU1 in LU9. Merili smo osnovne fizikalne in kemijske dejavnike: 
temperaturo vode, elektroprevodnost, nasičenost vode s kisikom, količino kisika v vodi in 
pH. Pri meritvah smo uporabljali instrument WTW MultiLine F / SET. 
 
 
4.2 Ocena ekomorfološkega stanja Ledave in Lukaja 
 
4.2.1 Podatki MOP-ARSO 
 
Podatke o ekomorfološki kategorizaciji Ledave in Lukaja smo pridobili iz 
Naravovarstvenega atlasa  (Vir: MOP-ARSO, MOP-GURS). 
 
4.2.2 Indeks RCE 
 
8.11.2006 smo na preiskovanih mestih LE1, LE4, LE5 in LE6 na vodotoku Ledava in na 
preiskovanih mestih LU1, LU4, LU7 in LU9 na vodotoku Lukaj izvedli RCE analizo 
(Peterson, 1992), po kateri smo izračunali Indeks RCE. Na vseh zgoraj naštetih mestih smo 
izpolnili obrazec RCE za 100 m odsek vodotoka in izračunali vrednost Indeksa RCE.  
 
Indeks RCE je ena od metod ekomorfološkega vrednotenja vodotokov (obrežje, struga in 
okolje). Metoda je bila razvita za vrednotenje majhnih (<3 m široki), nižinskih vodotokov 



SPNU Ledave in jezera, Interreg III A (SLO-A) 

Limnos d.o.o., februar 2007 16

na kmetijskih območjih na osnovi fizičnih in biotskih značilnosti vodotoka, upoštevanje 
značilnosti njegovega zaledja.  
Metoda je osnovana na 16 značilnostih obrežne vegetacije in zaledja, morfoloških 
znečilnosti struge ter biotskih razmer v vodnih in obrežnih habitatih. Pri vrednotenju 
opazovalec izbere mesto opazovanja ter upošteva odsek v dolžini 50 m po toku navzgor in 
50 m po toku navzdol od mesta opazovanja. Opazovane značilnosti zabeleži v obrazec 
RCE (tabela 13), v katerem je vsaka od značilnosti razdeljena v štiri različno ovrednotene 
kategorije. Z vrednostjo 1 je označeno najbolj spremenjeno ali degradirano stanje izbrane 
značilnosti vodotoka, z najvišjo vrednostjo (ki je med 15 in 30) pa najbolj nespremenjeno – 
naravno stanje. 
 
Tabela 13: Obrazec RCE 
Zap. št. Parameter in opis stanja Vredn.
1. Raba zemljišča za obrežno cono  
      Nespremenjena (prvotna), gozdni sestoji in naravna močvirja 30 
      Izmenjevanje pašnih površin, gozdov in močvirij, nekaj polj 20 
      Izmenjavanje obdelovalnih in pašnih površin 10 
      Prevladujejo obdelovalne površine 1 
2. Širina cone obrežne vegetacije med robovoma struge in polj  
      Močvirna ali lesnata obrežna vegetacija > 30 m širine 30 
      Močvirna ali lesnata obrežna vegetacija od 5 do 30 m širine 20 
      Močvirna ali lesnata obrežna vegetacija od 1 do 5 m širine 5 
      Močvirne ali lesnate obrežne vegetacije ni 1 
3. Sklenjenost obrežne vegetacije  
      Sklenjena obrežna vegetacija, brez prekinitev v vegetaciji 30 
      Prekinitve vegetacije se pojavljajo na razdaljah > 50 m 20 
      Prekinitve vegetacije se pojavljajo vsakih 50 m 5 
      Po celotni dolžini brez obrežne vegetacije 1 
4.  Obrežna vegetacija znotraj 10-meterskega pasu ob strugi  
      > 90% pokrovnosti predstavljajo nepionirska drevesa ali grmovja in močvirske rastline 25 
      Mešane pionirske združbe vzdolž struge z drevesi v ozadju 15 
      Vegetacija travnih vrst in redkih pionirskih dreves ali grmovja 5 
      Travnata vegetacija, nekaj dreves ali grmovja 1 
5. Zadrževalne strukture  
      Struga s skalami in / ali matično kamnino 15 
      Skale prisotne, od zadaj zapolnjene z usedlinami 10 
      Zadrževalne strukture v strugi nestabilne; ob povišanih vodostajih se premikajo 5 
      Peščena naplavina; le nekaj zadrževalnih struktur v strugi 1 
6. Oblika struge  
      Zadosti velika struga za najvišje letne pretoke, razmerje širina / globina < 7 15 
      Redko preplavljeni bregovi, razmerje širina / globina struge od 8 do 15 10 
      Razmerje širina / globina struge od 15 do 25 5 

 
     Preplavljanja bregov pogosto, razmerje širina / globina > 25, ali pa je vodotok 
kanaliziran 1 

7. Usedline v strugi  
      Odlaganje usedlin mali ali nič ne vpliva na povečanje struge 15 
      Malo skalnih ali kamnitih ovir v strugi s spranimi naplavinami, malo muljastih naplavin 10 
      Ovire iz skal, peska ali muljastih naplavin pogoste 5 
      Struga deljena v preplete ali pa je vodotok kanaliziran 1 
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8. Struga bregov  

 
     Bregova stabilna, kamnita ali pa čvrsto utrjena s travo, grmičevjem in drevesnimi 
koreninami 25 

      Bregova trdna, utrjenost s travo in grmičevjem rahla 15 
      Zemljina na bregovih rahla, zadržuje jo skromna plast trave in grmičevja 5 
      Nestabilna bregova iz rahle zemljine ali peska, erozija pristotna 1 
9. Spodjedanje bregov  
      Ni opazno, oziroma je opazno na predelih, ki so utrjeni z drevesnimi koreninami 20 
      Spodjedanje le na zavojih in ožinah 15 
      Pogosto spodjedanje bregov 5 
      Močno spodjedanje vzdolž struge, erozija prisotna 1 
10. Kamnit substrat: videz in oblika  
      Kamni čisti, brez ostrih robov in peščenih usedlin na površini; lahko pa so počrneli 25 
      Kamni brez ostrih robov in z rahlimi peščenimi usedlinami na površini 15 
      Nekateri kamni z ostrimi robovi in očitnimi peščenimi usedlinami na površini 5 
      Kamni svetli z ostrimi robovi in očitnimi peščenimi usedlinami na površini 1 
11. Dno vodotoka  
      Kamnito dno, sestavljeno iz delcev različnih velikosti z očitnimi intersticielnimi prostori 25 
      Lahkogibljivo kamnito dno z malo mulja 15 
      Dno iz mulja, peska in gramoza; stabilno na nekaterih mestih 5 
      Dno iz rahlo sprijetega peska in mulja, kamnitega substrata ni 1 
12. Brzice, tolmuni ali meandri  
      Enakomerno prisotni na razdalji 5- do 7- kratne širine vodotoka 25 
      Nepravilno razporejeni 20 
      Dolgi tolmuni, ločeni s kratkimi brzicami, meandri odsotni 10 
      Meandri, brzice in tolmuni odsotni ali pa je vodotok kanaliziran 1 
13. Vodna vegetacija  
      Sestoji iz mahov in posameznih kosmov alg, druge vegetacije ni 15 
      Alge prevladujejo v tolmunih, vaskularne rastline pa vzdolž roba struge 10 
      Prisotnost nitastih alg, nekaj vaskularnih rastlin in mahov 5 
      Nitaste alge prekrivajo dno, v strugi prevladujejo vaskularne rastline 1 
14. Ribe  
      Prisotnost reofilnih rib (salmonidov, glavača), prvotna populacija prisotna v tolmunih 20 
      Reofilne ribe redke 15 
      Reofilnih rib ni, prisotnih nekaj lentičnih rib v tolmunih 10 
      Ribe odsotne ali posamične 1 
15. Detrit  
      V glavnem sestoji iz listja in lesa brez usedlin 25 
      Listje in les redka, prisotne drobne organske usedline 10 
      Odsotnost naplavljenega listja in lesa 5 
      Drobne anoksične usedline, odsotnost grobih naplavin 1 
16. Vodni nevretenčarji (makroinvertebrati)  
      Prosotnost velikega števila vrst na vseh tipih substrata 20 
      Veliko vrst, vendar le v dobro prezračenih habitatih 15 
      Malo vrst v večini habitatov 5 
      Malo vrst, vendar le v dobro prezračenih habitaih 1 
                                                                                         SKUPNO ŠTEVILO TOČK:  
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Tabela 14: Vrednosti indeksa RCE, izražene kot kakovostni razredi 
Razred Rezultat Stopnja ohranjenosti Barva Priporočljivi obnovitveni ukrep 
      I 293 - 360 Odlična Modra Spremljanje stanja in zaščita stopnje ohranjenosti 
      II 224 - 292 Zelo dobra Zelena Spremljanje sprememb, po potrebi manjši ukrepi 
      III 154 - 223 Dobra Rumena Manjši ukrepi potrebni 
      IV 86 - 153 Zadovoljiva Rjava Potrebni so večji ukrepi 
      V 16 - 85 Nezadostna Rdeča Popolna prenova rečnega koridorja 
 
 
4.3 Značilnosti vodnega telesa 
 
Značilnosti vodnega telesa smo določili glede na Pravilnik o določitvi in razvrstitvi vodnih 
teles površinskih voda, objavljen v Uradnem listu RS 63/2005 z dne 4.7.2005. 
 
 
 
5. DOLOČITEV VODNIH TELES IN OPIS ZNAČILNOSTI POVRŠINSKIH VODA 
 
 
Tabela 15: Značilnosti vodnega telesa za vodotok Ledava po Pravilniku o določitvi in razvrstitvi 
vodnih teles površinskih voda (Uradni list RS 26/2006 z dne 10.3.2006) 
       Merila uporabljena za določitev vodnega 

telesa 
Zap.št. šifra Povodje 

ali 
porečje 

Površinska 
voda 

Ime 
vodnega 
telesa 

vrsta Razvrstitev 
v tip 

tip Pomembna 
hidromorfološka 
sprememba 

Pomembna 
antropogena 
fizična 
sprememba 

118 SI442VT11 Mura Ledava VT Ledava 
državna 
meja-
zadrževalnik 
Ledavsko 
jezero 

V 11SMS × × × 

119 SI442VT12 Mura Ledava kMPVT 
zadrževalnik 
Ledavsko 
jezero 

kMPVT 11SMS   × 

 
Legenda za tipe površinskih voda: 
11- hidroekoregija Panonska nižina, ki predstavlja ekoregijo 11. Madžarsko nižavje po Illesu 
SM-  srednje majhna prispevna površina (10-100 km2) 
S- silikatna podlaga 
V-vodotok, kMPVT-kandidat za močno preoblikovano vodno telo 
 
Vodotok Ledava (od državne meje pa do Ledavskega jezera) je v Pravilniku o določitvi in 
razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Uradni list RS 63/2005, 26/2006) voden pod 
zaporedno številko 118 in šifro SI442VT11. Spada v porečje reke Mure. Razvrščen je v tip 
površinske vode z oznako 11SMS, kar pomeni, da sodi v hidroekoregijo Panonska nižina, 
ki predstavlja ekoregijo 11. Madžarsko nižavje po Illesu. Ima srednje majhno prispevno 
površino (10-100 km2) in teče po silikatni podlagi. 
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6. EKOMORFOLOŠKO KARTIRANJE VODNEGA IN OBVODNEGA SVETA 
 
6.2 Ocena ekomorfološkega stanja Ledave in Lukaja 
 
6.2.1 Opis odvzemnih mest 
 
6.2.1.1 Ledava 
 
LE1:  
Na odseku vodotoka LE1 je struga sonaravno urejena, prisotni so meandri v enakomernih 
presledkih. Bregova struge sta stabilna, čvrsto utrjena z grmičevjem in drevesnimi 
koreninami. Spodjedanje bregov je opazno le na zavojih in ožinah. Povprečna širina struge 
je 4 m, njena omočenost pa je 3 m. Povprečna globina vode je 80 cm. Vodni tok je komaj 
opazen (~0,1 m/s). Na dnu struge prevladujeta glina in detrit. 30 % dna vodotoka 
preraščajo alge, 20 % pa makrofiti. Struga je zasenčena približno 60 %. Obrežna vegetacija 
je sklenjena, brez prekinitev. Širina obrežne vegetacije med robovoma struge in zemljišči 
za obrežno cono znaša od enega do petih metrov. Za obrežno cono se izmenjujejo 
močvirja, pašne površine in polja. 
 
LE2: 
Odsek LE2 se nahaja pri kamnolomu. Struga je široka približno 4 m, omočenost struge je 
približno 3 m. Povprečna globina vode je 30 cm, povprečna hitrost vodnega toka pa 0,1 
m/s. Na dnu struge prevladujeta mulj in pesek. Struga je zasenčena 70 %. 40 % dna struge 
je poraslo z algami. 
 
LE3: 
Na odseku vodotoka LE3 je struga široka približno 8 m. Povprečna omočenost struge je 3 
m. Povprečna globina vode je 10 cm. Hitrost vodnega toka je komaj opazna (0,1 m/s). Na 
dnu struge prevladujeta mulj in detrit. 20 % dna struge poraščajo alge, makrofitov ni 
opaziti. Zasenčenost struge je približno 60 %. 
 
LE4: 
Na odseku vodotoka LE4 je struga regulirana z lesenimi količki. Bregova sta stabilna, 
čvrsto utrjena z grmičevjem in drevesnimi koreninami. Spodjedanje bregov je opazno le na 
zavojih in ožinah. Na preiskovanem odseku struge ni prisotnih tolmunov, brzic niti 
meandrov. Širina struge je približno 6 m, tudi njena omočenost je 6 m. V prvi polovici 
preiskovanega odseka je povprečna globina vode 20 cm, vodni tok pa je precej hiter. V 
drugi polovici preiskovanega odseka je povprečna globina vode 80 cm, vodni tok pa se 
upočasni. Na dnu struge prevladuje grobi prod, nekaj pa je tudi grušča in detrita. Alg je 
približno 30 %, zasenčenost pa je zaradi drevesnih vrst kar 80 %. Makrofitov ni opaziti. 
Obrežna vegetacija je sklenjena, brez prekinitev. Sestavljena je pretežno iz grmovnih in 
drevesnih vrst. Povprečna širina obrežne vegetacije med robovoma struge in obdelovalnimi 
površinami je 10 m. Za obrežno cono prevladujejo obdelovalne površine.  
 
LE5:  
Na odseku vodotoka LE5 je struga kanalizirana. Bregova sta trdna, utrjenost s travo in 
grmičevjem je rahla. Spodjedanje bregov je prisotno le na zavojih in ožinah. Na 
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preiskovanem odseku vodotoka ni prisotnih tolmunov, brzic ali meandrov. Povprečna 
širina struge je 7 m, povprečna omočenost struge je 3 m. Povprečna globina vode je 50 cm. 
Vodni tok je komaj opazen (~0,1 m/s). Na dnu struge prevladuje droban prod, nekaj pa je 
tudi navadnega produ in detrita. 20 % dna vodotoka preraščajo alge, 10 %  pa makrofiti.  
Struga vodotoka je 10 % zasenčena. Obrežna vegetacija je sklenjena, brez prekinitev. 
Sestavljena je pretežno iz močvirnih vrst. Povprečna širina obrežne vegetacije med 
robovoma struge in obdelovalnimi površinami je 7 m. Za obrežno cono prevladujejo 
obdelovalne površine.  
 
LE 6:  
Na odseku vodotoka LE5 je struga kanalizirana. Bregova sta trdna, utrjenost s travo in 
grmičevjem je rahla. Spodjedanje bregov ni opazno. Na preiskovanem odseku vodotoka ni 
prisotnih tolmunov, brzic ali meandrov. Povprečna širina struge je 6 m, povprečna 
omočenost struge je 3 m. Povprečna globina vode je 50 cm. Hitrost vodnega toka je komaj 
opazna (0,1 m/s). Na dnu struge prevladuje mulj, nekaj je tudi peska in drobnega proda. 
Pokritost dna z algami je 30 %, z makrofiti pa 5 %. Zasenčenost struge je približno 20 %. 
Obrežna vegetacija je sklenjena, brez prekinitev. Sestavljena je pretežno iz močvirnih vrst. 
Povprečna širina obrežne vegetacije med robovoma struge in obdelovalnimi površinami je 
5 m. Za obrežno cono prevladujejo obdelovalne površine.  
 

1 2  

3 4  
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5 6  
 
Fotografije preiskanih mest na vodotoku Ledava.  
Legenda: 1-LE1, 2-LE2. 3-LE3, 4-LE4, 5-LE5, 6-LE6 
 
 
 
6.2.1.2 Lukaj 
 
LU1:  
Na odseku LU1 je struga kanalizirana. Bregova sta trdna, utrjenost s travo in drugimi 
rastlinami je rahla. Spodjedanje bregov ni opazno. Povprečna širina struge je 3 m, 
povprečna omočenost struge pa 1 m. Povprečna globina vode je 5 cm. Hitrost vodnega 
toka je večja kot 0,1 m/s. Na dnu prevladuje pesek, pojavlja pa se še droban prod in glina. 
Pokritost dna z algami in makrofiti je 0 %. Struga ni zasenčena. Obrežna vegetacija je 
sklenjena, brez prekinitev. Sestavljena je pretežno iz različnih vrst trav. Povprečna širina 
obrežne vegetacije med robovoma struge in obdelovalnimi površinami je 1 m. Za obrežno 
cono prevladujejo obdelovalne površine.  
 
LU2:  
Na odseku LU2 je struga kanalizirana, povprečna širina struge je 2 m, povprečna 
omočenost struge pa 1 m. Obrežna vegetacija je odsotna, v okolici vodotoka prevladujejo 
obdelovalne površine.  
 
LU3: 
Na odseku LU3 je struga kanalizirana, povprečna širina struge je 3 m, povprečna 
omočenost struge pa 1,5 m. Povprečna hitrost vodnega toka je 0,1 m/s in povprečna 
globina vode 5 cm. 10 % dna struge poraščajo makrofiti, na dnu struge prevladujeta prod 
in mulj. Obrežna vegetacija je odsotna, v okolici vodotoka prevladujejo obdelovalne 
površine.  
 
LU4:  
Na odseku LU4 je struga kanalizirana. Zemljina na bregovih je rahla, zadržuje jo skromna 
plast trave. Spodjedanje bregov je pogosto. Povprečna širina struge je 3 m, povprečna 
omočenost struge pa 2 m. Povprečna globina vode je 20 cm. Na dnu struge prevladuje 
grobi prod, pojavlja pa se še pesek in nekaj mulja in detrita. Pokritost dna z algami je 20 
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%. Na celotnem odseku struge je dno popolnoma poraslo z makrofiti. Zasenčenost struge 
je 10 %. Obrežna vegetacija ni prisotna, trava se kosi do gladine vode.  
 
LU5: 
Na odseku LU3 je struga kanaliziran, povprečna širina struge je 3 m, povprečna omočenost 
struge pa 1,5 m. Povprečna hitrost vodnega toka je 0,1 m/s in povprečna globina vode 5 
cm. 10 % dna struge poraščajo makrofiti, na dnu struge prevladujeta prod in mulj. Obrežna 
vegetacija je odsotna, v okolici vodotoka prevladujejo obdelovalne površine.  
 
LU6: 
Na odseku LU3 je struga kanalizirana, povprečna širina struge je 3 m, povprečna 
omočenost struge pa 1,5 m. Povprečna hitrost vodnega toka je 0,1 m/s in povprečna 
globina vode 5 cm. 10 % dna struge poraščajo makrofiti, na dnu struge prevladujeta prod 
in mulj. Obrežna vegetacija je odsotna, v okolici vodotoka prevladujejo obdelovalne 
površine.  
 
LU7:  
Na odseku LU7 je struga regulirana. Bregova sta stabilna, čvrsto utrjena z grmičjem in 
drevesnimi koreninami. Spodjedanje bregov je opazno le na predelih, ki so utrjeni z 
drevesnimi koreninami. Povprečna širina struge je 5 m, povprečna omočenost struge pa  
3,5 m. Povprečna globina vode je 20 cm. Hitrost vodnega toka je 0,01 m/s. Na dnu struge 
prevladujeta pesek in detrit. Poraščenost dna z algami je 20 %, makrofitov nismo opazili. 
Zasenčenost struge je 80 %. Obrežna vegetacija je sklenjena, brez prekinitev. Sestavljena 
je pretežno iz grmovja in dreves. Povprečna širina obrežne vegetacije med robovoma 
struge in obdelovalnimi površinami je 4 m. Za obrežno cono prevladujejo obdelovalne 
površine.  
 
LU8: 
Na odseku LU8 je struga kanalizirana. Povprečna širina struge je 4 m, povprečna 
omočenost struge pa 2,5 m. Povprečna hitrost vodnega toka je 0,1 m/s, povprečna globina 
vode pa 5 cm. Na dnu struge prevladuje mulj, prisoten je tudi detrit. 35 % dna struge 
poraščajo alge. 70 % dna struge je zasenčenega.  
 
LU9:  
Na odseku LU9 je struga regulirana. Bregova sta stabilna, čvrsto utrjena z grmičevjem in 
drevesnimi koreninami. Spodjedanje struge je pogosto. Povprečna širina struge je 7 m, 
povprečna omočenost struge pa 6 m. Povprečna globina vode je 40 cm. Vodni tok je zelo 
počasen (0,01 m/s). Na dnu struge prevladuje pesek, nekaj pa je tudi mulja in detrita. 
Poraščenost dna z algami je 30 %, makrofitov nismo opazili. Zasenčenost struge je 80 %. 
Obrežna vegetacija je sklenjena, brez prekinitev. Sestavljena je pretežno iz grmovja in 
dreves. Povprečna širina obrežne vegetacije med robovoma struge in obdelovalnimi 
površinami je 6 m. Za obrežno cono prevladujejo obdelovalne površine.  
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7 8  

9  
 
Fotografije preiskanih mest na vodotoku Lukaj.  
Legenda: 1-LU1, 2-LU2. 3-LU3, 4-LU4, 5-LU5, 6-LU6, 7-LU7, 8-LU8, 9-LU9 
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6.2.3 Podatki MOP-ARSO 
 

 

Legenda:  
Slika 6: Ekomorfološka kategorizacija Ledave in Lukaja (Vir: MOP-ARSO, MOP-GURS). 
 
 
6.2.3.1 Ledava 
 
Glede na podatke MOP-ARSO spada vodotok Ledava od mejnega prehoda Sotina do 
naselja Serdica v 2. razred – sonaravno urejeni vodotoki. V krajšem delu svoje poti skozi 
naselje Serdica spada v 3. razred, to so tehnično urejeni vodotoki. Od Serdice do naselja 
Sv. Jurij spada Ledava v 2.-3. razred, od Sv. Jurija pa do izliva v Ledavsko jezero pa v 3. 
razred - tehnično urejeni vodotoki. 
 
6.2.3.2 Lukaj 
 
Glede na podatke MOP-ARSO spada vodotok Lukaj od naselja Matjaševci do Kuzme v 2.-
3. razred, od Kuzme pa do sredine poti do Gornjih Slavečev v 3. razred - tehnično urejeni 
vodotoki, naprej do Gornjih Slavečev zopet v 2.-3. razred, krajši del za Gornjimi Slaveči v 
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3. razred in za Gornjimi Slaveči pa do izliva v Ledavsko jezero v 2. razred, to so sonaravno 
urejeni vodotoki. 
 
6.2.3 Indeks RCE  
 
6.2.3.1 Ledava 
 
Glede na vrednost Indeksa RCE spadata odseka LE1 (197) in LE4 (188) na vodotoku 
Ledava v III. kakovostni razred, kar pomeni da je stanje vodotoka na teh dveh mestih 
dobro, potrebni so le manjši ukrepi. Odseka LE5 (127) in LE6 (108) glede na vrednost 
Indeksa RCE spadata v IV. kakovostni razred, kar pomeni da je stanje vodotoka na teh 
dveh odsekih le še zadovoljivo, potrebni so večji ukrepi.  
 
Tabela 16: Vrednost Indeksa RCE na točkah LE1 do LE6 
odsek skupno število točk razred stanje vodotoka priporočljivi ukrep 
LE1           197      III dobra potrebni so manjši ukrepi  
LE4           188      III dobra potrebni so manjši ukrepi 
LE5           127      IV zadovoljiva potrebni so večji ukrepi 
LE6           108      IV zadovoljiva potrebni so večji ukrepi 
 
Tabela 17: Indeks RCE na odseku vodotoka Ledava LE1 
Zap. 
št. Parameter in opis stanja Vrednosti 
1. Raba zemljišča za obrežno cono  
      Nespremenjena (prvotna), gozdni sestoji in naravna močvirja 30 
      Izmenjevanje pašnih površin, gozdov in močvirij, nekaj polj 20 
      Izmenjavanje obdelovalnih in pašnih površin 10 
      Prevladujejo obdelovalne površine 1 
2. Širina cone obrežne vegetacije med robovoma struge in polj  
      Močvirna ali lesnata obrežna vegetacija > 30 m širine 30 
      Močvirna ali lesnata obrežna vegetacija od 5 do 30 m širine 20 
      Močvirna ali lesnata obrežna vegetacija od 1 do 5 m širine 5 
      Močvirne ali lesnate obrežne vegetacije ni 1 
3. Sklenjenost obrežne vegetacije  
      Sklenjena obrežna vegetacija, brez prekinitev v vegetaciji 30 
      Prekinitve vegetacije se pojavljajo na razdaljah > 50 m 20 
      Prekinitve vegetacije se pojavljajo vsakih 50 m 5 
      Po celotni dolžini brez obrežne vegetacije 1 
4.  Obrežna vegetacija znotraj 10-meterskega pasu ob strugi  
      > 90% pokrovnosti predstavljajo nepionirska drevesa ali grmovja in močvirske rastline 25 
      Mešane pionirske združbe vzdolž struge z drevesi v ozadju 15 
      Vegetacija travnih vrst in redkih pionirskih dreves ali grmovja 5 
      Travnata vegetacija, nekaj dreves ali grmovja 1 
5. Zadrževalne strukture  
      Struga s skalami in / ali matično kamnino 15 
      Skale prisotne, od zadaj zapolnjene z usedlinami 10 
      Zadrževalne strukture v strugi nestabilne; ob povišanih vodostajih se premikajo 5 
      Peščena naplavina; le nekaj zadrževalnih struktur v strugi 1 
6. Oblika struge  
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      Zadosti velika struga za najvišje letne pretoke, razmerje širina / globina < 7 15 
      Redko preplavljeni bregovi, razmerje širina / globina struge od 8 do 15 10 
      Razmerje širina / globina struge od 15 do 25 5 
      Preplavljanja bregov pogosto, razmerje širina / globina > 25, ali pa je vodotok kanaliziran 1 
7. Usedline v strugi  
      Odlaganje usedlin mali ali nič ne vpliva na povečanje struge 15 
      Malo skalnih ali kamnitih ovir v strugi s spranimi naplavinami, malo muljastih naplavin 10 
      Ovire iz skal, peska ali muljastih naplavin pogoste 5 
      Struga deljena v preplete ali pa je vodotok kanaliziran 1 
8. Struga bregov  

 
     Bregova stabilna, kamnita ali pa čvrsto utrjena s travo, grmičevjem in drevesnimi 
koreninami 25 

      Bregova trdna, utrjenost s travo in grmičevjem rahla 15 
      Zemljina na bregovih rahla, zadržuje jo skromna plast trave in grmičevja 5 
      Nestabilna bregova iz rahle zemljine ali peska, erozija pristotna 1 
9. Spodjedanje bregov  
      Ni opazno, oziroma je opazno na predelih, ki so utrjeni z drevesnimi koreninami 20 
      Spodjedanje le na zavojih in ožinah 15 
      Pogosto spodjedanje bregov 5 
      Močno spodjedanje vzdolž struge, erozija prisotna 1 
10. Kamnit substrat: videz in oblika  
      Kamni čisti, brez ostrih robov in peščenih usedlin na površini; lahko pa so počrneli 25 
      Kamni brez ostrih robov in z rahlimi peščenimi usedlinami na površini 15 
      Nekateri kamni z ostrimi robovi in očitnimi peščenimi usedlinami na površini 5 
      Kamni svetli z ostrimi robovi in očitnimi peščenimi usedlinami na površini 1 
11. Dno vodotoka  
      Kamnito dno, sestavljeno iz delcev različnih velikosti z očitnimi intersticielnimi prostori 25 
      Lahkogibljivo kamnito dno z malo mulja 15 
      Dno iz mulja, peska in gramoza; stabilno na nekaterih mestih 5 
      Dno iz rahlo sprijetega peska in mulja, kamnitega substrata ni 1 
12. Brzice, tolmuni ali meandri  
      Enakomerno prisotni na razdalji 5- do 7- kratne širine vodotoka 25 
      Nepravilno razporejeni 20 
      Dolgi tolmuni, ločeni s kratkimi brzicami, meandri odsotni 10 
      Meandri, brzice in tolmuni odsotni ali pa je vodotok kanaliziran 1 
13. Vodna vegetacija  
      Sestoji iz mahov in posameznih kosmov alg, druge vegetacije ni 15 
      Alge prevladujejo v tolmunih, vaskularne rastline pa vzdolž roba struge 10 
      Prisotnost nitastih alg, nekaj vaskularnih rastlin in mahov 5 
      Nitaste alge prekrivajo dno, v strugi prevladujejo vaskularne rastline 1 
14. Ribe  
      Prisotnost reofilnih rib (salmonidov, glavača), prvotna populacija prisotna v tolmunih 20 
      Reofilne ribe redke 15 
      Reofilnih rib ni, prisotnih nekaj lentičnih rib v tolmunih 10 
      Ribe odsotne ali posamične 1 
15. Detrit  
      V glavnem sestoji iz listja in lesa brez usedlin 25 
      Listje in les redka, prisotne drobne organske usedline 10 
      Odsotnost naplavljenega listja in lesa 5 
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      Drobne anoksične usedline, odsotnost grobih naplavin 1 
16. Vodni nevretenčarji (makroinvertebrati)  
      Prosotnost velikega števila vrst na vseh tipih substrata 20 
      Veliko vrst, vendar le v dobro prezračenih habitatih 15 
      Malo vrst v večini habitatov 5 
      Malo vrst, vendar le v dobro prezračenih habitaih 1 
                                                                                         SKUPNO ŠTEVILO TOČK:           197 

 
 
Tabela 18: Indeks RCE na odseku vodotoka Ledava LE4 
Zap. 
št. Parameter in opis stanja Vrednosti 
1. Raba zemljišča za obrežno cono  
      Nespremenjena (prvotna), gozdni sestoji in naravna močvirja 30 
      Izmenjevanje pašnih površin, gozdov in močvirij, nekaj polj 20 
      Izmenjavanje obdelovalnih in pašnih površin 10 
      Prevladujejo obdelovalne površine 1 
2. Širina cone obrežne vegetacije med robovoma struge in polj  
      Močvirna ali lesnata obrežna vegetacija > 30 m širine 30 
      Močvirna ali lesnata obrežna vegetacija od 5 do 30 m širine 20 
      Močvirna ali lesnata obrežna vegetacija od 1 do 5 m širine 5 
      Močvirne ali lesnate obrežne vegetacije ni 1 
3. Sklenjenost obrežne vegetacije  
      Sklenjena obrežna vegetacija, brez prekinitev v vegetaciji 30 
      Prekinitve vegetacije se pojavljajo na razdaljah > 50 m 20 
      Prekinitve vegetacije se pojavljajo vsakih 50 m 5 
      Po celotni dolžini brez obrežne vegetacije 1 
4.  Obrežna vegetacija znotraj 10-meterskega pasu ob strugi  
      > 90% pokrovnosti predstavljajo nepionirska drevesa ali grmovja in močvirske rastline 25 
      Mešane pionirske združbe vzdolž struge z drevesi v ozadju 15 
      Vegetacija travnih vrst in redkih pionirskih dreves ali grmovja 5 
      Travnata vegetacija, nekaj dreves ali grmovja 1 
5. Zadrževalne strukture  
      Struga s skalami in / ali matično kamnino 15 
      Skale prisotne, od zadaj zapolnjene z usedlinami 10 
      Zadrževalne strukture v strugi nestabilne; ob povišanih vodostajih se premikajo 5 
      Peščena naplavina; le nekaj zadrževalnih struktur v strugi 1 
6. Oblika struge  
      Zadosti velika struga za najvišje letne pretoke, razmerje širina / globina < 7 15 
      Redko preplavljeni bregovi, razmerje širina / globina struge od 8 do 15 10 
      Razmerje širina / globina struge od 15 do 25 5 
      Preplavljanja bregov pogosto, razmerje širina / globina > 25, ali pa je vodotok kanaliziran 1 
7. Usedline v strugi  
      Odlaganje usedlin mali ali nič ne vpliva na povečanje struge 15 
      Malo skalnih ali kamnitih ovir v strugi s spranimi naplavinami, malo muljastih naplavin 10 
      Ovire iz skal, peska ali muljastih naplavin pogoste 5 
      Struga deljena v preplete ali pa je vodotok kanaliziran 1 
8. Struga bregov  

 
     Bregova stabilna, kamnita ali pa čvrsto utrjena s travo, grmičevjem in drevesnimi 
koreninami 25 
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      Bregova trdna, utrjenost s travo in grmičevjem rahla 15 
      Zemljina na bregovih rahla, zadržuje jo skromna plast trave in grmičevja 5 
      Nestabilna bregova iz rahle zemljine ali peska, erozija pristotna 1 
9. Spodjedanje bregov  
      Ni opazno, oziroma je opazno na predelih, ki so utrjeni z drevesnimi koreninami 20 
      Spodjedanje le na zavojih in ožinah 15 
      Pogosto spodjedanje bregov 5 
      Močno spodjedanje vzdolž struge, erozija prisotna 1 
10. Kamnit substrat: videz in oblika  
      Kamni čisti, brez ostrih robov in peščenih usedlin na površini; lahko pa so počrneli 25 
      Kamni brez ostrih robov in z rahlimi peščenimi usedlinami na površini 15 
      Nekateri kamni z ostrimi robovi in očitnimi peščenimi usedlinami na površini 5 
      Kamni svetli z ostrimi robovi in očitnimi peščenimi usedlinami na površini 1 
11. Dno vodotoka  
      Kamnito dno, sestavljeno iz delcev različnih velikosti z očitnimi intersticielnimi prostori 25 
      Lahkogibljivo kamnito dno z malo mulja 15 
      Dno iz mulja, peska in gramoza; stabilno na nekaterih mestih 5 
      Dno iz rahlo sprijetega peska in mulja, kamnitega substrata ni 1 
12. Brzice, tolmuni ali meandri  
      Enakomerno prisotni na razdalji 5- do 7- kratne širine vodotoka 25 
      Nepravilno razporejeni 20 
      Dolgi tolmuni, ločeni s kratkimi brzicami, meandri odsotni 10 
      Meandri, brzice in tolmuni odsotni ali pa je vodotok kanaliziran 1 
13. Vodna vegetacija  
      Sestoji iz mahov in posameznih kosmov alg, druge vegetacije ni 15 
      Alge prevladujejo v tolmunih, vaskularne rastline pa vzdolž roba struge 10 
      Prisotnost nitastih alg, nekaj vaskularnih rastlin in mahov 5 
      Nitaste alge prekrivajo dno, v strugi prevladujejo vaskularne rastline 1 
14. Ribe  
      Prisotnost reofilnih rib (salmonidov, glavača), prvotna populacija prisotna v tolmunih 20 
      Reofilne ribe redke 15 
      Reofilnih rib ni, prisotnih nekaj lentičnih rib v tolmunih 10 
      Ribe odsotne ali posamične 1 
15. Detrit  
      V glavnem sestoji iz listja in lesa brez usedlin 25 
      Listje in les redka, prisotne drobne organske usedline 10 
      Odsotnost naplavljenega listja in lesa 5 
      Drobne anoksične usedline, odsotnost grobih naplavin 1 
16. Vodni nevretenčarji (makroinvertebrati)  
      Prosotnost velikega števila vrst na vseh tipih substrata 20 
      Veliko vrst, vendar le v dobro prezračenih habitatih 15 
      Malo vrst v večini habitatov 5 
      Malo vrst, vendar le v dobro prezračenih habitaih 1 
                                                                                         SKUPNO ŠTEVILO TOČK:           188 
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Tabela 19: Indeks RCE na odseku vodotoka Ledava LE5 
Zap. 
št. Parameter in opis stanja Vrednosti 
1. Raba zemljišča za obrežno cono  
      Nespremenjena (prvotna), gozdni sestoji in naravna močvirja 30 
      Izmenjevanje pašnih površin, gozdov in močvirij, nekaj polj 20 
      Izmenjavanje obdelovalnih in pašnih površin 10 
      Prevladujejo obdelovalne površine 1 
2. Širina cone obrežne vegetacije med robovoma struge in polj  
      Močvirna ali lesnata obrežna vegetacija > 30 m širine 30 
      Močvirna ali lesnata obrežna vegetacija od 5 do 30 m širine 20 
      Močvirna ali lesnata obrežna vegetacija od 1 do 5 m širine 5 
      Močvirne ali lesnate obrežne vegetacije ni 1 
3. Sklenjenost obrežne vegetacije  
      Sklenjena obrežna vegetacija, brez prekinitev v vegetaciji 30 
      Prekinitve vegetacije se pojavljajo na razdaljah > 50 m 20 
      Prekinitve vegetacije se pojavljajo vsakih 50 m 5 
      Po celotni dolžini brez obrežne vegetacije 1 
4.  Obrežna vegetacija znotraj 10-meterskega pasu ob strugi  
      > 90% pokrovnosti predstavljajo nepionirska drevesa ali grmovja in močvirske rastline 25 
      Mešane pionirske združbe vzdolž struge z drevesi v ozadju 15 
      Vegetacija travnih vrst in redkih pionirskih dreves ali grmovja 5 
      Travnata vegetacija, nekaj dreves ali grmovja 1 
5. Zadrževalne strukture  
      Struga s skalami in / ali matično kamnino 15 
      Skale prisotne, od zadaj zapolnjene z usedlinami 10 
      Zadrževalne strukture v strugi nestabilne; ob povišanih vodostajih se premikajo 5 
      Peščena naplavina; le nekaj zadrževalnih struktur v strugi 1 
6. Oblika struge  
      Zadosti velika struga za najvišje letne pretoke, razmerje širina / globina < 7 15 
      Redko preplavljeni bregovi, razmerje širina / globina struge od 8 do 15 10 
      Razmerje širina / globina struge od 15 do 25 5 
      Preplavljanja bregov pogosto, razmerje širina / globina > 25, ali pa je vodotok kanaliziran 1 
7. Usedline v strugi  
      Odlaganje usedlin mali ali nič ne vpliva na povečanje struge 15 
      Malo skalnih ali kamnitih ovir v strugi s spranimi naplavinami, malo muljastih naplavin 10 
      Ovire iz skal, peska ali muljastih naplavin pogoste 5 
      Struga deljena v preplete ali pa je vodotok kanaliziran 1 
8. Struga bregov  

 
     Bregova stabilna, kamnita ali pa čvrsto utrjena s travo, grmičevjem in drevesnimi 
koreninami 25 

      Bregova trdna, utrjenost s travo in grmičevjem rahla 15 
      Zemljina na bregovih rahla, zadržuje jo skromna plast trave in grmičevja 5 
      Nestabilna bregova iz rahle zemljine ali peska, erozija pristotna 1 
9. Spodjedanje bregov  
      Ni opazno, oziroma je opazno na predelih, ki so utrjeni z drevesnimi koreninami 20 
      Spodjedanje le na zavojih in ožinah 15 
      Pogosto spodjedanje bregov 5 
      Močno spodjedanje vzdolž struge, erozija prisotna 1 
10. Kamnit substrat: videz in oblika  
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      Kamni čisti, brez ostrih robov in peščenih usedlin na površini; lahko pa so počrneli 25 
      Kamni brez ostrih robov in z rahlimi peščenimi usedlinami na površini 15 
      Nekateri kamni z ostrimi robovi in očitnimi peščenimi usedlinami na površini 5 
      Kamni svetli z ostrimi robovi in očitnimi peščenimi usedlinami na površini 1 
11. Dno vodotoka  
      Kamnito dno, sestavljeno iz delcev različnih velikosti z očitnimi intersticielnimi prostori 25 
      Lahkogibljivo kamnito dno z malo mulja 15 
      Dno iz mulja, peska in gramoza; stabilno na nekaterih mestih 5 
      Dno iz rahlo sprijetega peska in mulja, kamnitega substrata ni 1 
12. Brzice, tolmuni ali meandri  
      Enakomerno prisotni na razdalji 5- do 7- kratne širine vodotoka 25 
      Nepravilno razporejeni 20 
      Dolgi tolmuni, ločeni s kratkimi brzicami, meandri odsotni 10 
      Meandri, brzice in tolmuni odsotni ali pa je vodotok kanaliziran 1 
13. Vodna vegetacija  
      Sestoji iz mahov in posameznih kosmov alg, druge vegetacije ni 15 
      Alge prevladujejo v tolmunih, vaskularne rastline pa vzdolž roba struge 10 
      Prisotnost nitastih alg, nekaj vaskularnih rastlin in mahov 5 
      Nitaste alge prekrivajo dno, v strugi prevladujejo vaskularne rastline 1 
14. Ribe  
      Prisotnost reofilnih rib (salmonidov, glavača), prvotna populacija prisotna v tolmunih 20 
      Reofilne ribe redke 15 
      Reofilnih rib ni, prisotnih nekaj lentičnih rib v tolmunih 10 
      Ribe odsotne ali posamične 1 
15. Detrit  
      V glavnem sestoji iz listja in lesa brez usedlin 25 
      Listje in les redka, prisotne drobne organske usedline 10 
      Odsotnost naplavljenega listja in lesa 5 
      Drobne anoksične usedline, odsotnost grobih naplavin 1 
16. Vodni nevretenčarji (makroinvertebrati)  
      Prosotnost velikega števila vrst na vseh tipih substrata 20 
      Veliko vrst, vendar le v dobro prezračenih habitatih 15 
      Malo vrst v večini habitatov 5 
      Malo vrst, vendar le v dobro prezračenih habitaih 1 
                                                                                         SKUPNO ŠTEVILO TOČK:           127 
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Tabela 20: Indeks RCE na odseku vodotoka Ledava LE6 
Zap. 
št. Parameter in opis stanja Vrednosti 
1. Raba zemljišča za obrežno cono  
      Nespremenjena (prvotna), gozdni sestoji in naravna močvirja 30 
      Izmenjevanje pašnih površin, gozdov in močvirij, nekaj polj 20 
      Izmenjavanje obdelovalnih in pašnih površin 10 
      Prevladujejo obdelovalne površine 1 
2. Širina cone obrežne vegetacije med robovoma struge in polj  
      Močvirna ali lesnata obrežna vegetacija > 30 m širine 30 
      Močvirna ali lesnata obrežna vegetacija od 5 do 30 m širine 20 
      Močvirna ali lesnata obrežna vegetacija od 1 do 5 m širine 5 
      Močvirne ali lesnate obrežne vegetacije ni 1 
3. Sklenjenost obrežne vegetacije  
      Sklenjena obrežna vegetacija, brez prekinitev v vegetaciji 30 
      Prekinitve vegetacije se pojavljajo na razdaljah > 50 m 20 
      Prekinitve vegetacije se pojavljajo vsakih 50 m 5 
      Po celotni dolžini brez obrežne vegetacije 1 
4.  Obrežna vegetacija znotraj 10-meterskega pasu ob strugi  
      > 90% pokrovnosti predstavljajo nepionirska drevesa ali grmovja in močvirske rastline 25 
      Mešane pionirske združbe vzdolž struge z drevesi v ozadju 15 
      Vegetacija travnih vrst in redkih pionirskih dreves ali grmovja 5 
      Travnata vegetacija, nekaj dreves ali grmovja 1 
5. Zadrževalne strukture  
      Struga s skalami in / ali matično kamnino 15 
      Skale prisotne, od zadaj zapolnjene z usedlinami 10 
      Zadrževalne strukture v strugi nestabilne; ob povišanih vodostajih se premikajo 5 
      Peščena naplavina; le nekaj zadrževalnih struktur v strugi 1 
6. Oblika struge  
      Zadosti velika struga za najvišje letne pretoke, razmerje širina / globina < 7 15 
      Redko preplavljeni bregovi, razmerje širina / globina struge od 8 do 15 10 
      Razmerje širina / globina struge od 15 do 25 5 
      Preplavljanja bregov pogosto, razmerje širina / globina > 25, ali pa je vodotok kanaliziran 1 
7. Usedline v strugi  
      Odlaganje usedlin mali ali nič ne vpliva na povečanje struge 15 
      Malo skalnih ali kamnitih ovir v strugi s spranimi naplavinami, malo muljastih naplavin 10 
      Ovire iz skal, peska ali muljastih naplavin pogoste 5 
      Struga deljena v preplete ali pa je vodotok kanaliziran 1 
8. Struga bregov  

 
     Bregova stabilna, kamnita ali pa čvrsto utrjena s travo, grmičevjem in drevesnimi 
koreninami 25 

      Bregova trdna, utrjenost s travo in grmičevjem rahla 15 
      Zemljina na bregovih rahla, zadržuje jo skromna plast trave in grmičevja 5 
      Nestabilna bregova iz rahle zemljine ali peska, erozija pristotna 1 
9. Spodjedanje bregov  
      Ni opazno, oziroma je opazno na predelih, ki so utrjeni z drevesnimi koreninami 20 
      Spodjedanje le na zavojih in ožinah 15 
      Pogosto spodjedanje bregov 5 
      Močno spodjedanje vzdolž struge, erozija prisotna 1 
10. Kamnit substrat: videz in oblika  
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      Kamni čisti, brez ostrih robov in peščenih usedlin na površini; lahko pa so počrneli 25 
      Kamni brez ostrih robov in z rahlimi peščenimi usedlinami na površini 15 
      Nekateri kamni z ostrimi robovi in očitnimi peščenimi usedlinami na površini 5 
      Kamni svetli z ostrimi robovi in očitnimi peščenimi usedlinami na površini 1 
11. Dno vodotoka  
      Kamnito dno, sestavljeno iz delcev različnih velikosti z očitnimi intersticielnimi prostori 25 
      Lahkogibljivo kamnito dno z malo mulja 15 
      Dno iz mulja, peska in gramoza; stabilno na nekaterih mestih 5 
      Dno iz rahlo sprijetega peska in mulja, kamnitega substrata ni 1 
12. Brzice, tolmuni ali meandri  
      Enakomerno prisotni na razdalji 5- do 7- kratne širine vodotoka 25 
      Nepravilno razporejeni 20 
      Dolgi tolmuni, ločeni s kratkimi brzicami, meandri odsotni 10 
      Meandri, brzice in tolmuni odsotni ali pa je vodotok kanaliziran 1 
13. Vodna vegetacija  
      Sestoji iz mahov in posameznih kosmov alg, druge vegetacije ni 15 
      Alge prevladujejo v tolmunih, vaskularne rastline pa vzdolž roba struge 10 
      Prisotnost nitastih alg, nekaj vaskularnih rastlin in mahov 5 
      Nitaste alge prekrivajo dno, v strugi prevladujejo vaskularne rastline 1 
14. Ribe  
      Prisotnost reofilnih rib (salmonidov, glavača), prvotna populacija prisotna v tolmunih 20 
      Reofilne ribe redke 15 
      Reofilnih rib ni, prisotnih nekaj lentičnih rib v tolmunih 10 
      Ribe odsotne ali posamične 1 
15. Detrit  
      V glavnem sestoji iz listja in lesa brez usedlin 25 
      Listje in les redka, prisotne drobne organske usedline 10 
      Odsotnost naplavljenega listja in lesa 5 
      Drobne anoksične usedline, odsotnost grobih naplavin 1 
16. Vodni nevretenčarji (makroinvertebrati)  
      Prosotnost velikega števila vrst na vseh tipih substrata 20 
      Veliko vrst, vendar le v dobro prezračenih habitatih 15 
      Malo vrst v večini habitatov 5 
      Malo vrst, vendar le v dobro prezračenih habitaih 1 
                                                                                         SKUPNO ŠTEVILO TOČK:           108 
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6.2.3.2 Lukaj 
 
Glede na vrednosti Indeksa RCE (107) sodi odsek LU1 na vodotoku Lukaj v IV. 
kakovostni razred, kar pomeni da je stanje vodotoka zadovoljivo, v strugi in okoli nje so 
potrebni večji ukrepi. Glede na vrednosti Indeksa RCE (35) spada odsek LU4 v V. 
kakovostni razred, kar pomeni da je stanje vodotoka nezadostno in je potrebna popolna 
prenova rečnega koridorja.  Odseka LU7 (184) in LU9 (184) spadata glede na Indeks RCE 
v III. kakovostni razred, stanje vodotoka je na teh dveh odsekih dobro, potrebni so le 
manjši ukrepi. 
 
Tabela 21: Vrednost Indeksa RCE na točkah LU1, LU 4, LU7 in LU9 
odsek skupno število točk razred stanje vodotoka priporočljivi ukrep 
LU1           107      IV zadovoljiva potrebni so večji ukrepi 
LU4            35       V nezadostna popolna prenova rečnega koridorja 
LU7           184      III dobra potrebni so manjši ukrepi  
LU9           184      III dobra potrebni so manjši ukrepi 
 
Tabela 22: Indeks RCE na odseku vodotoka Lukaj LU1 

Zap. 
št. Parameter in opis stanja Vrednosti 
1. Raba zemljišča za obrežno cono  
      Nespremenjena (prvotna), gozdni sestoji in naravna močvirja 30 
      Izmenjevanje pašnih površin, gozdov in močvirij, nekaj polj 20 
      Izmenjavanje obdelovalnih in pašnih površin 10 
      Prevladujejo obdelovalne površine 1 
2. Širina cone obrežne vegetacije med robovoma struge in polj  
      Močvirna ali lesnata obrežna vegetacija > 30 m širine 30 
      Močvirna ali lesnata obrežna vegetacija od 5 do 30 m širine 20 
      Močvirna ali lesnata obrežna vegetacija od 1 do 5 m širine 5 
      Močvirne ali lesnate obrežne vegetacije ni 1 
3. Sklenjenost obrežne vegetacije  
      Sklenjena obrežna vegetacija, brez prekinitev v vegetaciji 30 
      Prekinitve vegetacije se pojavljajo na razdaljah > 50 m 20 
      Prekinitve vegetacije se pojavljajo vsakih 50 m 5 
      Po celotni dolžini brez obrežne vegetacije 1 
4.  Obrežna vegetacija znotraj 10-meterskega pasu ob strugi  
      > 90% pokrovnosti predstavljajo nepionirska drevesa ali grmovja in močvirske rastline 25 
      Mešane pionirske združbe vzdolž struge z drevesi v ozadju 15 
      Vegetacija travnih vrst in redkih pionirskih dreves ali grmovja 5 
      Travnata vegetacija, nekaj dreves ali grmovja 1 
5. Zadrževalne strukture  
      Struga s skalami in / ali matično kamnino 15 
      Skale prisotne, od zadaj zapolnjene z usedlinami 10 
      Zadrževalne strukture v strugi nestabilne; ob povišanih vodostajih se premikajo 5 
      Peščena naplavina; le nekaj zadrževalnih struktur v strugi 1 
6. Oblika struge  
      Zadosti velika struga za najvišje letne pretoke, razmerje širina / globina < 7 15 
      Redko preplavljeni bregovi, razmerje širina / globina struge od 8 do 15 10 
      Razmerje širina / globina struge od 15 do 25 5 
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     Preplavljanja bregov pogosto, razmerje širina / globina > 25, ali pa je vodotok 
kanaliziran 1 

7. Usedline v strugi  
      Odlaganje usedlin mali ali nič ne vpliva na povečanje struge 15 
      Malo skalnih ali kamnitih ovir v strugi s spranimi naplavinami, malo muljastih naplavin 10 
      Ovire iz skal, peska ali muljastih naplavin pogoste 5 
      Struga deljena v preplete ali pa je vodotok kanaliziran 1 
8. Struga bregov  

 
     Bregova stabilna, kamnita ali pa čvrsto utrjena s travo, grmičevjem in drevesnimi 
koreninami 25 

      Bregova trdna, utrjenost s travo in grmičevjem rahla 15 
      Zemljina na bregovih rahla, zadržuje jo skromna plast trave in grmičevja 5 
      Nestabilna bregova iz rahle zemljine ali peska, erozija pristotna 1 
9. Spodjedanje bregov  
      Ni opazno, oziroma je opazno na predelih, ki so utrjeni z drevesnimi koreninami 20 
      Spodjedanje le na zavojih in ožinah 15 
      Pogosto spodjedanje bregov 5 
      Močno spodjedanje vzdolž struge, erozija prisotna 1 
10. Kamnit substrat: videz in oblika  
      Kamni čisti, brez ostrih robov in peščenih usedlin na površini; lahko pa so počrneli 25 
      Kamni brez ostrih robov in z rahlimi peščenimi usedlinami na površini 15 
      Nekateri kamni z ostrimi robovi in očitnimi peščenimi usedlinami na površini 5 
      Kamni svetli z ostrimi robovi in očitnimi peščenimi usedlinami na površini 1 
11. Dno vodotoka  
      Kamnito dno, sestavljeno iz delcev različnih velikosti z očitnimi intersticielnimi prostori 25 
      Lahkogibljivo kamnito dno z malo mulja 15 
      Dno iz mulja, peska in gramoza; stabilno na nekaterih mestih 5 
      Dno iz rahlo sprijetega peska in mulja, kamnitega substrata ni 1 
12. Brzice, tolmuni ali meandri  
      Enakomerno prisotni na razdalji 5- do 7- kratne širine vodotoka 25 
      Nepravilno razporejeni 20 
      Dolgi tolmuni, ločeni s kratkimi brzicami, meandri odsotni 10 
      Meandri, brzice in tolmuni odsotni ali pa je vodotok kanaliziran 1 
13. Vodna vegetacija  
      Sestoji iz mahov in posameznih kosmov alg, druge vegetacije ni 15 
      Alge prevladujejo v tolmunih, vaskularne rastline pa vzdolž roba struge 10 
      Prisotnost nitastih alg, nekaj vaskularnih rastlin in mahov 5 
      Nitaste alge prekrivajo dno, v strugi prevladujejo vaskularne rastline 1 
14. Ribe  
      Prisotnost reofilnih rib (salmonidov, glavača), prvotna populacija prisotna v tolmunih 20 
      Reofilne ribe redke 15 
      Reofilnih rib ni, prisotnih nekaj lentičnih rib v tolmunih 10 
      Ribe odsotne ali posamične 1 
15. Detrit  
      V glavnem sestoji iz listja in lesa brez usedlin 25 
      Listje in les redka, prisotne drobne organske usedline 10 
      Odsotnost naplavljenega listja in lesa 5 
      Drobne anoksične usedline, odsotnost grobih naplavin 1 
16. Vodni nevretenčarji (makroinvertebrati)  
      Prosotnost velikega števila vrst na vseh tipih substrata 20 
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      Veliko vrst, vendar le v dobro prezračenih habitatih 15 
      Malo vrst v večini habitatov 5 
      Malo vrst, vendar le v dobro prezračenih habitaih 1 
                                                                                         SKUPNO ŠTEVILO TOČK:             107 
 
 
Tabela 23: Indeks RCE na odseku vodotoka Lukaj LU4 

Zap. 
št. Parameter in opis stanja Vrednosti 
1. Raba zemljišča za obrežno cono  
      Nespremenjena (prvotna), gozdni sestoji in naravna močvirja 30 
      Izmenjevanje pašnih površin, gozdov in močvirij, nekaj polj 20 
      Izmenjavanje obdelovalnih in pašnih površin 10 
      Prevladujejo obdelovalne površine 1 
2. Širina cone obrežne vegetacije med robovoma struge in polj  
      Močvirna ali lesnata obrežna vegetacija > 30 m širine 30 
      Močvirna ali lesnata obrežna vegetacija od 5 do 30 m širine 20 
      Močvirna ali lesnata obrežna vegetacija od 1 do 5 m širine 5 
      Močvirne ali lesnate obrežne vegetacije ni 1 
3. Sklenjenost obrežne vegetacije  
      Sklenjena obrežna vegetacija, brez prekinitev v vegetaciji 30 
      Prekinitve vegetacije se pojavljajo na razdaljah > 50 m 20 
      Prekinitve vegetacije se pojavljajo vsakih 50 m 5 
      Po celotni dolžini brez obrežne vegetacije 1 
4.  Obrežna vegetacija znotraj 10-meterskega pasu ob strugi  
      > 90% pokrovnosti predstavljajo nepionirska drevesa ali grmovja in močvirske rastline 25 
      Mešane pionirske združbe vzdolž struge z drevesi v ozadju 15 
      Vegetacija travnih vrst in redkih pionirskih dreves ali grmovja 5 
      Travnata vegetacija, nekaj dreves ali grmovja 1 
5. Zadrževalne strukture  
      Struga s skalami in / ali matično kamnino 15 
      Skale prisotne, od zadaj zapolnjene z usedlinami 10 
      Zadrževalne strukture v strugi nestabilne; ob povišanih vodostajih se premikajo 5 
      Peščena naplavina; le nekaj zadrževalnih struktur v strugi 1 
6. Oblika struge  
      Zadosti velika struga za najvišje letne pretoke, razmerje širina / globina < 7 15 
      Redko preplavljeni bregovi, razmerje širina / globina struge od 8 do 15 10 
      Razmerje širina / globina struge od 15 do 25 5 

 
     Preplavljanja bregov pogosto, razmerje širina / globina > 25, ali pa je vodotok 
kanaliziran 1 

7. Usedline v strugi  
      Odlaganje usedlin mali ali nič ne vpliva na povečanje struge 15 
      Malo skalnih ali kamnitih ovir v strugi s spranimi naplavinami, malo muljastih naplavin 10 
      Ovire iz skal, peska ali muljastih naplavin pogoste 5 
      Struga deljena v preplete ali pa je vodotok kanaliziran 1 
8. Struga bregov  

 
     Bregova stabilna, kamnita ali pa čvrsto utrjena s travo, grmičevjem in drevesnimi 
koreninami 25 

      Bregova trdna, utrjenost s travo in grmičevjem rahla 15 
      Zemljina na bregovih rahla, zadržuje jo skromna plast trave in grmičevja 5 
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      Nestabilna bregova iz rahle zemljine ali peska, erozija pristotna 1 
9. Spodjedanje bregov  
      Ni opazno, oziroma je opazno na predelih, ki so utrjeni z drevesnimi koreninami 20 
      Spodjedanje le na zavojih in ožinah 15 
      Pogosto spodjedanje bregov 5 
      Močno spodjedanje vzdolž struge, erozija prisotna 1 
10. Kamnit substrat: videz in oblika  
      Kamni čisti, brez ostrih robov in peščenih usedlin na površini; lahko pa so počrneli 25 
      Kamni brez ostrih robov in z rahlimi peščenimi usedlinami na površini 15 
      Nekateri kamni z ostrimi robovi in očitnimi peščenimi usedlinami na površini 5 
      Kamni svetli z ostrimi robovi in očitnimi peščenimi usedlinami na površini 1 
11. Dno vodotoka  
      Kamnito dno, sestavljeno iz delcev različnih velikosti z očitnimi intersticielnimi prostori 25 
      Lahkogibljivo kamnito dno z malo mulja 15 
      Dno iz mulja, peska in gramoza; stabilno na nekaterih mestih 5 
      Dno iz rahlo sprijetega peska in mulja, kamnitega substrata ni 1 
12. Brzice, tolmuni ali meandri  
      Enakomerno prisotni na razdalji 5- do 7- kratne širine vodotoka 25 
      Nepravilno razporejeni 20 
      Dolgi tolmuni, ločeni s kratkimi brzicami, meandri odsotni 10 
      Meandri, brzice in tolmuni odsotni ali pa je vodotok kanaliziran 1 
13. Vodna vegetacija  
      Sestoji iz mahov in posameznih kosmov alg, druge vegetacije ni 15 
      Alge prevladujejo v tolmunih, vaskularne rastline pa vzdolž roba struge 10 
      Prisotnost nitastih alg, nekaj vaskularnih rastlin in mahov 5 
      Nitaste alge prekrivajo dno, v strugi prevladujejo vaskularne rastline 1 
14. Ribe  
      Prisotnost reofilnih rib (salmonidov, glavača), prvotna populacija prisotna v tolmunih 20 
      Reofilne ribe redke 15 
      Reofilnih rib ni, prisotnih nekaj lentičnih rib v tolmunih 10 
      Ribe odsotne ali posamične 1 
15. Detrit  
      V glavnem sestoji iz listja in lesa brez usedlin 25 
      Listje in les redka, prisotne drobne organske usedline 10 
      Odsotnost naplavljenega listja in lesa 5 
      Drobne anoksične usedline, odsotnost grobih naplavin 1 
16. Vodni nevretenčarji (makroinvertebrati)  
      Prosotnost velikega števila vrst na vseh tipih substrata 20 
      Veliko vrst, vendar le v dobro prezračenih habitatih 15 
      Malo vrst v večini habitatov 5 
      Malo vrst, vendar le v dobro prezračenih habitaih 1 

                                                                                         SKUPNO ŠTEVILO TOČK: 
               
35 
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Tabela 24: Indeks RCE na odseku vodotoka Lukaj LU7 
Zap. 
št. Parameter in opis stanja Vrednosti 
1. Raba zemljišča za obrežno cono  
      Nespremenjena (prvotna), gozdni sestoji in naravna močvirja 30 
      Izmenjevanje pašnih površin, gozdov in močvirij, nekaj polj 20 
      Izmenjavanje obdelovalnih in pašnih površin 10 
      Prevladujejo obdelovalne površine 1 
2. Širina cone obrežne vegetacije med robovoma struge in polj  
      Močvirna ali lesnata obrežna vegetacija > 30 m širine 30 
      Močvirna ali lesnata obrežna vegetacija od 5 do 30 m širine 20 
      Močvirna ali lesnata obrežna vegetacija od 1 do 5 m širine 5 
      Močvirne ali lesnate obrežne vegetacije ni 1 
3. Sklenjenost obrežne vegetacije  
      Sklenjena obrežna vegetacija, brez prekinitev v vegetaciji 30 
      Prekinitve vegetacije se pojavljajo na razdaljah > 50 m 20 
      Prekinitve vegetacije se pojavljajo vsakih 50 m 5 
      Po celotni dolžini brez obrežne vegetacije 1 
4.  Obrežna vegetacija znotraj 10-meterskega pasu ob strugi  
      > 90% pokrovnosti predstavljajo nepionirska drevesa ali grmovja in močvirske rastline 25 
      Mešane pionirske združbe vzdolž struge z drevesi v ozadju 15 
      Vegetacija travnih vrst in redkih pionirskih dreves ali grmovja 5 
      Travnata vegetacija, nekaj dreves ali grmovja 1 
5. Zadrževalne strukture  
      Struga s skalami in / ali matično kamnino 15 
      Skale prisotne, od zadaj zapolnjene z usedlinami 10 
      Zadrževalne strukture v strugi nestabilne; ob povišanih vodostajih se premikajo 5 
      Peščena naplavina; le nekaj zadrževalnih struktur v strugi 1 
6. Oblika struge  
      Zadosti velika struga za najvišje letne pretoke, razmerje širina / globina < 7 15 
      Redko preplavljeni bregovi, razmerje širina / globina struge od 8 do 15 10 
      Razmerje širina / globina struge od 15 do 25 5 

 
     Preplavljanja bregov pogosto, razmerje širina / globina > 25, ali pa je vodotok 
kanaliziran 1 

7. Usedline v strugi  
      Odlaganje usedlin mali ali nič ne vpliva na povečanje struge 15 
      Malo skalnih ali kamnitih ovir v strugi s spranimi naplavinami, malo muljastih naplavin 10 
      Ovire iz skal, peska ali muljastih naplavin pogoste 5 
      Struga deljena v preplete ali pa je vodotok kanaliziran 1 
8. Struga bregov  

 
     Bregova stabilna, kamnita ali pa čvrsto utrjena s travo, grmičevjem in drevesnimi 
koreninami 25 

      Bregova trdna, utrjenost s travo in grmičevjem rahla 15 
      Zemljina na bregovih rahla, zadržuje jo skromna plast trave in grmičevja 5 
      Nestabilna bregova iz rahle zemljine ali peska, erozija pristotna 1 
9. Spodjedanje bregov  
      Ni opazno, oziroma je opazno na predelih, ki so utrjeni z drevesnimi koreninami 20 
      Spodjedanje le na zavojih in ožinah 15 
      Pogosto spodjedanje bregov 5 
      Močno spodjedanje vzdolž struge, erozija prisotna 1 
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10. Kamnit substrat: videz in oblika  
      Kamni čisti, brez ostrih robov in peščenih usedlin na površini; lahko pa so počrneli 25 
      Kamni brez ostrih robov in z rahlimi peščenimi usedlinami na površini 15 
      Nekateri kamni z ostrimi robovi in očitnimi peščenimi usedlinami na površini 5 
      Kamni svetli z ostrimi robovi in očitnimi peščenimi usedlinami na površini 1 
11. Dno vodotoka  
      Kamnito dno, sestavljeno iz delcev različnih velikosti z očitnimi intersticielnimi prostori 25 
      Lahkogibljivo kamnito dno z malo mulja 15 
      Dno iz mulja, peska in gramoza; stabilno na nekaterih mestih 5 
      Dno iz rahlo sprijetega peska in mulja, kamnitega substrata ni 1 
12. Brzice, tolmuni ali meandri  
      Enakomerno prisotni na razdalji 5- do 7- kratne širine vodotoka 25 
      Nepravilno razporejeni 20 
      Dolgi tolmuni, ločeni s kratkimi brzicami, meandri odsotni 10 
      Meandri, brzice in tolmuni odsotni ali pa je vodotok kanaliziran 1 
13. Vodna vegetacija  
      Sestoji iz mahov in posameznih kosmov alg, druge vegetacije ni 15 
      Alge prevladujejo v tolmunih, vaskularne rastline pa vzdolž roba struge 10 
      Prisotnost nitastih alg, nekaj vaskularnih rastlin in mahov 5 
      Nitaste alge prekrivajo dno, v strugi prevladujejo vaskularne rastline 1 
14. Ribe  
      Prisotnost reofilnih rib (salmonidov, glavača), prvotna populacija prisotna v tolmunih 20 
      Reofilne ribe redke 15 
      Reofilnih rib ni, prisotnih nekaj lentičnih rib v tolmunih 10 
      Ribe odsotne ali posamične 1 
15. Detrit  
      V glavnem sestoji iz listja in lesa brez usedlin 25 
      Listje in les redka, prisotne drobne organske usedline 10 
      Odsotnost naplavljenega listja in lesa 5 
      Drobne anoksične usedline, odsotnost grobih naplavin 1 
16. Vodni nevretenčarji (makroinvertebrati)  
      Prosotnost velikega števila vrst na vseh tipih substrata 20 
      Veliko vrst, vendar le v dobro prezračenih habitatih 15 
      Malo vrst v večini habitatov 5 
      Malo vrst, vendar le v dobro prezračenih habitaih 1 
                                                                                         SKUPNO ŠTEVILO TOČK:           184 
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Tabela 25: Indeks RCE na odseku vodotoka Lukaj LU9 
Zap. 
št. Parameter in opis stanja Vrednosti 
1. Raba zemljišča za obrežno cono  
      Nespremenjena (prvotna), gozdni sestoji in naravna močvirja 30 
      Izmenjevanje pašnih površin, gozdov in močvirij, nekaj polj 20 
      Izmenjavanje obdelovalnih in pašnih površin 10 
      Prevladujejo obdelovalne površine 1 
2. Širina cone obrežne vegetacije med robovoma struge in polj  
      Močvirna ali lesnata obrežna vegetacija > 30 m širine 30 
      Močvirna ali lesnata obrežna vegetacija od 5 do 30 m širine 20 
      Močvirna ali lesnata obrežna vegetacija od 1 do 5 m širine 5 
      Močvirne ali lesnate obrežne vegetacije ni 1 
3. Sklenjenost obrežne vegetacije  
      Sklenjena obrežna vegetacija, brez prekinitev v vegetaciji 30 
      Prekinitve vegetacije se pojavljajo na razdaljah > 50 m 20 
      Prekinitve vegetacije se pojavljajo vsakih 50 m 5 
      Po celotni dolžini brez obrežne vegetacije 1 
4.  Obrežna vegetacija znotraj 10-meterskega pasu ob strugi  
      > 90% pokrovnosti predstavljajo nepionirska drevesa ali grmovja in močvirske rastline 25 
      Mešane pionirske združbe vzdolž struge z drevesi v ozadju 15 
      Vegetacija travnih vrst in redkih pionirskih dreves ali grmovja 5 
      Travnata vegetacija, nekaj dreves ali grmovja 1 
5. Zadrževalne strukture  
      Struga s skalami in / ali matično kamnino 15 
      Skale prisotne, od zadaj zapolnjene z usedlinami 10 
      Zadrževalne strukture v strugi nestabilne; ob povišanih vodostajih se premikajo 5 
      Peščena naplavina; le nekaj zadrževalnih struktur v strugi 1 
6. Oblika struge  
      Zadosti velika struga za najvišje letne pretoke, razmerje širina / globina < 7 15 
      Redko preplavljeni bregovi, razmerje širina / globina struge od 8 do 15 10 
      Razmerje širina / globina struge od 15 do 25 5 

 
     Preplavljanja bregov pogosto, razmerje širina / globina > 25, ali pa je vodotok 
kanaliziran 1 

7. Usedline v strugi  
      Odlaganje usedlin mali ali nič ne vpliva na povečanje struge 15 
      Malo skalnih ali kamnitih ovir v strugi s spranimi naplavinami, malo muljastih naplavin 10 
      Ovire iz skal, peska ali muljastih naplavin pogoste 5 
      Struga deljena v preplete ali pa je vodotok kanaliziran 1 
8. Struga bregov  

 
     Bregova stabilna, kamnita ali pa čvrsto utrjena s travo, grmičevjem in drevesnimi 
koreninami 25 

      Bregova trdna, utrjenost s travo in grmičevjem rahla 15 
      Zemljina na bregovih rahla, zadržuje jo skromna plast trave in grmičevja 5 
      Nestabilna bregova iz rahle zemljine ali peska, erozija pristotna 1 
9. Spodjedanje bregov  
      Ni opazno, oziroma je opazno na predelih, ki so utrjeni z drevesnimi koreninami 20 
      Spodjedanje le na zavojih in ožinah 15 
      Pogosto spodjedanje bregov 5 
      Močno spodjedanje vzdolž struge, erozija prisotna 1 
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10. Kamnit substrat: videz in oblika  
      Kamni čisti, brez ostrih robov in peščenih usedlin na površini; lahko pa so počrneli 25 
      Kamni brez ostrih robov in z rahlimi peščenimi usedlinami na površini 15 
      Nekateri kamni z ostrimi robovi in očitnimi peščenimi usedlinami na površini 5 
      Kamni svetli z ostrimi robovi in očitnimi peščenimi usedlinami na površini 1 
11. Dno vodotoka  
      Kamnito dno, sestavljeno iz delcev različnih velikosti z očitnimi intersticielnimi prostori 25 
      Lahkogibljivo kamnito dno z malo mulja 15 
      Dno iz mulja, peska in gramoza; stabilno na nekaterih mestih 5 
      Dno iz rahlo sprijetega peska in mulja, kamnitega substrata ni 1 
12. Brzice, tolmuni ali meandri  
      Enakomerno prisotni na razdalji 5- do 7- kratne širine vodotoka 25 
      Nepravilno razporejeni 20 
      Dolgi tolmuni, ločeni s kratkimi brzicami, meandri odsotni 10 
      Meandri, brzice in tolmuni odsotni ali pa je vodotok kanaliziran 1 
13. Vodna vegetacija  
      Sestoji iz mahov in posameznih kosmov alg, druge vegetacije ni 15 
      Alge prevladujejo v tolmunih, vaskularne rastline pa vzdolž roba struge 10 
      Prisotnost nitastih alg, nekaj vaskularnih rastlin in mahov 5 
      Nitaste alge prekrivajo dno, v strugi prevladujejo vaskularne rastline 1 
14. Ribe  
      Prisotnost reofilnih rib (salmonidov, glavača), prvotna populacija prisotna v tolmunih 20 
      Reofilne ribe redke 15 
      Reofilnih rib ni, prisotnih nekaj lentičnih rib v tolmunih 10 
      Ribe odsotne ali posamične 1 
15. Detrit  
      V glavnem sestoji iz listja in lesa brez usedlin 25 
      Listje in les redka, prisotne drobne organske usedline 10 
      Odsotnost naplavljenega listja in lesa 5 
      Drobne anoksične usedline, odsotnost grobih naplavin 1 
16. Vodni nevretenčarji (makroinvertebrati)  
      Prosotnost velikega števila vrst na vseh tipih substrata 20 
      Veliko vrst, vendar le v dobro prezračenih habitatih 15 
      Malo vrst v večini habitatov 5 
      Malo vrst, vendar le v dobro prezračenih habitaih 1 
                                                                                         SKUPNO ŠTEVILO TOČK:           184 
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7. EVIDENTIRANJE IN KVANTIFIKACIJA VIROV ONESNAŽENJA 
 
7.1 Prispevno območje in ocenitev izpiranja hranilnih snovi 
 
Prispevno območje Ledave in jezera do pregrade na jezeru smo določili na osnovi 
digitalnega modela višin – DMV25 (Geodetska uprava RS) s kvadratno mrežo velikosti 25 
krat 25 metrov. Z orodjem ArcGIS smo najprej izračunali smeri pretokov padavin, nato pa 
na osnovi le-teh še gravitacijska območja. Izrabo tal smo določili na podlagi sloja rabe tal 
(MKGP) oziroma sloja Corine Land Cover za avstrijsko prispevno območje. Prispevno 
območje reke Ledave smo razdelili na povodje v Avstriji, na prispevno območje reke 
Ledave od državne meje do vtoka v jezero, na prispevno območje potoka Lukaj in na 
direktno prispevno območje samega jezera. 

Prispevno območje Ledave do pregrade na Ledavskem jezeru znaša v Sloveniji 6.319 ha, 
4.558 ha pa sega v sosednjo državo Avstrijo, skupaj torej 10.877 ha. Prispevno območje 
Ledave je pretežno kmetijsko. Kmetijska dejavnost (gnojenje, uporaba fitofarmacevtskih 
sredstev, uporaba kmetijske mehanizacije, večanje erozije…) predstavlja pomemben vir 
obremenjevanja okolja, posebno površinskih voda in podtalnice. 
 
 

Slika 7: Raba tal na povodju Ledave do pregrade na Ledavskem jezeru 
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Tabela 26: Raba tal na slovenskem povodju Ledave do pregrade na Ledavskem jezeru 

ID Ime 
Ledava 

(ha)
Lukaj 

(ha)
Jezero 

(ha) 
skupaj 

(ha)
%

1100 Njive in vrtovi 1.347,48 1.176,81 78,34 2.602,63 41,19
1211 Vinogradi 19,37 7,11 3,13 29,61 0,47
1221 Intenzivni sadovnjaki 9,71 7,75 7,81 25,27 0,40
1222 Ekstenzivni sadovnjaki 62,85 37,64 5,79 106,28 1,68
1300 Trajni travniki 367,96 386,60 28,50 783,06 12,39
1321 Barjanski travniki 17,94 2,54 4,64 25,12 0,40
1410 Zemljišča v zaraščanju 1,61 6,91 0,00 8,52 0,13
1500 Drevesa in grmi 39,08 27,98 3,87 70,93 1,12
2000 Gozd 609,09 1.449,37 66,91 2.125,37 33,64
3000 Pozidana in sorodna zemljišča 213,04 211,51 18,77 443,32 7,02
4210 Trstičja 0,10 0,00 5,38 5,48 0,09
7000 Vode 5,66 5,00 82,36 93,02 1,47
 Skupaj 2.693,89 3.319,22 305,50 6.318,61 100,00
 
Največji del slovenskega povodja Ledave do pregrade na jezeru zavzemajo njive in vrtovi 
(41%), sledita jim gozd (34%) in travniki (12%). 
 
Tabela 27: Raba tal na povodju Ledave v Avstriji 

ID Ime 
Ledava Avstrija 

(ha) %
21 Njivske površine 345,30 7,58
23 Pašniki 1.126,72 24,72
24 Mešane kmetijske površine 1.118,56 24,54
31 Gozdovi 1.926,57 42,27
11 Urbane površine 40,76 0,89
 skupaj 4.557,91 100,00
 
Po Corine Land Cover 2000 je na povodju Ledave v Avstriji največ gozdov (42%), 
pašnikov  (25%) in mešanih kmetijskih površin (25%). 
 
Pri oceni izpiranja hranilnih snovi s kmetijskih površin smo uporabili standarde po 
Jorgensenu (1980). Po pričakovanju se največ dušika in fosforja izpere s pridelovalnih 
površin (36 ton N in 2,6 ton P na leto). 
 
 
Tabela 28: Ocena izpiranja hranilnih snovi s kmetijskih površin na prispevnem območju Ledave v 
Avstriji in v Sloveniji skupaj 

 površina km2 izpiranje N (kg/leto) izpiranje P (kg/leto)
gozd 40,52 13.776,80 474,08
negojeni travniki 8,93 5.358,00 208,07
pašniki 11,27 5.353,25 507,15
pridelovalne površine 42,28 35.938,00 2.579,08
skupaj  60.426,05 3.768,38
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7.2 Komunalne odpadne vode 
 
V Sloveniji živi na povodju Ledave do pregrade na jezeru v 12-ih naseljih 4565 
prebivalcev (vir Statistični urad RS, Popis prebivalstva 2002). Naselja nimajo urejenega 
zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda v čistilni napravi, pač pa so v uporabi 
greznice (razen Osnovna Šola in podjetje Altrad – LIV d.o.o. v Rogašovcih; naselje 
Motovilci bo ČN dobilo spomladi 07). Podatki o upravljanju z greznicami na tem področju 
niso na voljo, lahko pa sklepamo, da zaradi nerednega praznjenja in vzdrževanja prihaja do 
onesnaževanja okolja tudi iz tega vira. Poleg prebivalcev okolje obremenjuje tudi živina. 
Po podatkih iz Popisa kmetijskih gospodarstev v RS v letu 2000 (vir Statistični urad RS) je 
na prispevnem območju Ledave v Sloveniji do pregrade 2181 glav velike živine (GVŽ). 
Podatkov iz Avstrije nam žal ni uspelo pridobiti. 
 
Tabela 29: Število prebivalcev in GVŽ na povodje Ledave do pregrade na jezeru v Sloveniji 
 Št. preb. GVŽ 
Matjaševci 203 55,524 
Dolič 415 45,986 
Kuzma 376 84,317 
Sotina 394 228,861 
Serdica 528 267,763 
Nuskova 311 247,308 
Rogašovci 278 129,663 
Sveti Jurij 478 117,43 
Večeslavci 393 308,435 
Pertoča 479 291,928 
Dolnji Slaveči 416 256,459 
Motovilci 294 147,677 
 
Na podlagi podatkov Statističnega urada RS o vrsti živine (Popis kmetijskih gospodarstev 
v RS v letu 2000) smo izračunali potencialno obremenitev okolja zaradi neprečiščenih 
komunalnih odpadnih voda in zaradi vzreje živine. Privzeli smo, da 1 PE letno prispeva v 
okolje 4,56 kg dušika in 1,095 kg fosforja. V opisanem primeru je letna obremenitev 184,6 
ton dušika in 44,3 ton fosforja. 
 
Tabela 30: Potencialna obremenitev okolja s hranilnimi snovmi na povodju Ledave v Sloveniji 
zaradi neprečiščenih komunalnih odpadnih voda in zaradi živine 
  PE - preb. PE - živina PE - skupaj kg N/leto kg P/leto 

Matjaševci 203 1189 1392 6347,52 1524,24 
Dolič 415 1003 1418 6466,08 1552,71 
Kuzma 376 1392 1768 8062,08 1935,96 
Sotina 394 3471 3865 17624,4 4232,175 
Serdica 528 4538 5066 23100,96 5547,27 
Nuskova 311 4232 4543 20716,08 4974,585 
Rogašovci 278 1967 2245 10237,2 2458,275 
Sveti Jurij 478 2029 2507 11431,92 2745,165 
Večeslavci 393 4752 5145 23461,2 5633,775 
Pertoča 479 4642 5121 23351,76 5607,495 
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Dolnji Slaveči 416 4070 4486 20456,16 4912,17 
Motovilci 294 2628 2922 13324,32 3199,59 
Skupaj 4565 35913 40478 184579,7 44323,41 

 
 
7.3 Točkovno onesnaženje 
 
Pri oceni točkovnega onesnaženja smo uporabili fotografije, ki jih je leta 2004 naredila 
Ribiška družina Murska sobota. Na njih so evidentirani v glavnem dotoki (površinski ali 
cevni izpusti, izpusti obcestnih jarkov…), katerih kakovost je vprašljiva. Na nekaterih 
mestih so evidentirana manjša odlagališča smeti (največje v peskokopu Perdoča) in 
gradbenega materiala. S kemijskimi analizami bi bilo potrebno preveriti tudi vpliv tovarne 
Altrad – LIV d.o.o. v Rogašovcih na okolje in vode. Drugih večjih virov točkovnega 
onesnaženja na obravnavanem območju nismo zasledili. 
 

 

 
Slika 8: Kataster točkovnega onesnaženja na obravnavanem območju reke Ledave 
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8. EKOLOŠKO STANJE VODA 
 
8.1 Ocena ekološkega stanja Ledave in Lukaja 
 
8.1.1 Ledava 
 
8.1.1.1 Vrstni sestav fitobentosa 
 
Vrstni sestav fitobentoških alg je za vodotok Ledava podan v preglednici X. Dne 
19.10.2006 smo na dveh odvzemnih mestih skupno določili  49 različnih taksonov alg. 
Prevladovale so kremenaste alge s 40–imi, sledile so zelene alge s štirimi, cianobakterije s 
tremi in Euglenophyceae ter Xanthophyceae s po enim taksonom. Na odvzemnem mestu 
LE1 smo določili 29, na odvzemnem mestu LE6 pa 32 različnih taksonov alg.  
 
Kremenasta alga Melosira varians je bila pogosta na obeh odvzemnih mestih (relativna 
abundanca = 3). Melosira varians je splošno razširjena vrsta tako v planktonu kot v 
bentosu, najdemo jo v distrofnih in oligotrofnih kot tudi v evtrofnih in celo brakičnih 
vodah. Masovno se pojavlja v plitvih, počasi tekočih nižinskih potokih, kjer prerašča dno v 
obliki dolgih, rjavih  nitastih kosmov. Z relativno abundanco 3 je bila prisotna tudi 
kremenasta alga Navicula gregaria na odvzemnem mestu LE1. Navicula gregaria je 
značilna vrsta voda s povišano elektroprevodnostjo. Tudi Cyclotella meneghiniana, 
Caloneis amphisbaena, Navicula viridula, Nitzschia sigmoidea in Nitzschia tubicola so 
značilne vrste evtrofnih voda s povišano vsebnostjo elektrolitov. Nitzschia palea je 
indikatorska vrsta za organsko onesnažene vode (alfa-mezosaprobna do polisaprobna 
stopnja onesnaženja), strpna pa je tudi do  različnega industrijskega onesnaženja.   
 
Pri primerjavi vrstnega sestava posameznih odvzemnih mest smo ugotovili, da je obema 
odvzemnima mestoma skupnih le 12 vrst alg, iz česar je razvidno, da se vrstna sestava alg 
na odvzemnih mestih LE1 in LE6 med seboj precej razlikujeta. 
 

1 2  
Slika 9: 1 Melosira varians, 2 Navicula gregaria 
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Tabela 31: Vrstna sestava alg z oceno abundance (1=posamična, 3=običajna,  5=prevladujoča) v 
vodotoku Ledava, dne 19.10.2006. 
 Sap.st. LE1 LE6 
PROKARYOTA    
CYANOPHYTA    
CYANOPHYCEAE    
Heteroleibleinia sp.  1  
Leptolyngbya sp.  1  
Phormidium sp. o-a  1 
EUKARYOTA    
EUGLENOPHYTA    
EUGLENOPHYCEAE    
Euglena sp. a 1  
HETEROKONTOPHYTA    
XANTHOPHYCEAE    
Tribonema sp. o 1  
BACILLARIOPHYCEAE    
Achnanthes lanceolata (Brébisson) Grunow b 1  
Achnanthes sp. b  1 
Amphora ovalis (Kützing) Kützing o-b  1 
Amphora pediculus (Kützing) Grunow o-b  1 
Aulacoseira sp. b 1  
Caloneis amphisbaena (Bory) Cleve b-a  1 
Cocconeis pediculus Ehrenberg b  1 
Cocconeis placentula Ehrenberg o 1 1 
Cyclotella meneghiniana Kützing a-b 1 1 
Cymatopleura elliptica (Brébisson) W.Smith b  1 
Cymatopleura solea (Brébisson) W.Smith b  1 
Fragilaria ulna (Nitzsch) Lange-Bertalot b  1 
Frustulia vulgaris (Thwaites) De Toni b 1  
Gomphonema angustatum (Kützing) Rabenhorst b 1  
Gomphonema angustum Agardh o  1 
Gyrosigma attenuatum (Kützing) Rabenhorst b 1  
Gyrosigma spencerii (Quekett) Griffith & Henfrey  1 1 
Melosira varians Agardh b 3 3 
Navicula capitata Ehrenberg  1  
Navicula capitatoradiata Germain b  1 
Navicula cryptotenella Lange-Bertalot o 1 1 
Navicula gregaria Donkin b-a 3 1 
Navicula lanceolata (Agardh) Ehrenberg b 1 1 
Navicula pupula Kützing b 1  
Navicula radiosa (Kützing)  o-b 1  
Navicula schroeterii Meister   1 
Navicula sp. b  1 
Navicula viridula (Kützing) Ehrenberg b-a 1 1 
Nitzschia acicularis (Kützing) W.Smith a 1  
Nitzschia constricta (Gregory) Grunow  1 1 
Nitzschia dissipata (Kützing) Grunow o-b  1 
Nitzschia linearis (Agardh) W. Smith o-b  1 
Nitzschia palea (Kützing) W.Smith b-a 1 1 
Nitzschia recta Hantzsch o-b  1 
Nitzschia sigmoidea (Nitzsch) W.Smith b-a  1 
Nitzschia tubicola Grunow  1  
Rhoicosphenia abbreviata (C. Agardh) Lange-Bertalot b  1 
Surirella angusta Kützing o-b  1 
Surirella brebissonii var. kuetzingii Krammer & Lange-Bertalot o-b 1 1 
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Surirella splendida (Ehrenberg) Kützing   1 
CHLOROPHYTA    
ZYGNEMATOPHYCEAE    
Closterium ehrenbergii Meneghini b 1  
Closterium gracile Brébisson  1  
Closterium moniliferum (Bory) Ehrenberg b 1 1 
Closterium sp. b-a 1  
Skupno število vrst                                                                 49    29 32 
 
 
8.1.1.2 Pantle-Buckov saprobni indeks 
 
Glede na vrednost saprobnega indeksa spada vodotok Ledava na obeh odvzemnih mestih 
dne 19.10.2006 v 2. kakovostni razred oziroma beta mezosaprobno stopnjo. 
  
Tabela 32: Vrednosti saprobnega indeksa za posamezni odvzemni mesti na vodotoku Ledava, dne 
19.10.2006 
odvzemno mesto saprobni indeks 
LE1 2,1 
LE6 2,0 
 
Na obeh odvzemnih mestih prevladujejo indikatorji beta mezosaprobne stopnje. 
 
Tabela 33: Število indikatorskih organizmov za posamezne saprobne stopnje: 
 LE1 LE6 
oligosaprobna 3 3 
oligo-betamezo saprobna 2 7 
oligo-alfamezo saprobna / 1 
beta mezosaprobna 10 11 
betamezo-alfamezo saprobna 4 5 
alfa mezosaprobna 2 / 
 
 
8.1.1.3 Fizikalni in kemijski dejavniki 
 
Rezultati meritev fizikalnih in kemijskih dejavnikov na vodotoku Ledava so prikazani v 
preglednici X. Na odvzemnem mestu LE1 je bil izmerjeni pH 7,86, na odvzemnem mestu 
LE6 pa 8,1. Temperatura vode je bila za 0,3 ºC višja na odvzemnem mestu LE6 kot na 
odvzemnem mestu LE1. Tudi električna prevodnost je bila na odvzemnem mestu LE6 višja 
kot na mestu LE1. Rezultati nasičenosti vode s kisikom in vsebnosti kisika v vodi so 
pokazali ravno nasprotno. Na odvzemnem mestu LE1 je nasičenost vode s kisikom nad 
100 %, tudi vsebnost kisika v vodi je nad 10 mg/l. Na odvzemnem mestu LE6 pa je 
nasičenost vode s kisikom pod 100 %, tudi vsebnost kisika v vodi je pod 10 mg/l. 
 
Tabela 34: Rezultati fizikalnih in kemijskih meritev na vodotoku Ledava dne 19.10.2006.  
vzorčno mesto            LE1            LE6 
pH            7,86            8,1 
Temperatura (ºC)            8,9            9,2 
prevodnost (µS/cm)            592            663 
O2 (mg/l)            11,04            8,3 
O2 (%)            119            92 
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8.1.2 Lukaj 
 
8.1.2.1 Vrstni sestav fitobentosa 
 
Vrstni sestav fitobentosa je za vodotok Lukaj podan v preglednici X. Dne 19.10.2006 smo 
na dveh odvzemnih mestih skupno določili 26 različnih taksonov alg. Prevladovale so 
kremenaste alge z 20–imi, sledile so cianobakterije s tremi, Zygnematophyceae z dvema in 
Chlorophyceae z enim taksonom.  
 
Na odvzemnem mestu LU1 smo določili 12, na odvzemnem mestu LU9 pa 18 različnih 
taksonov alg. Na obeh odvzemnih mestih so se vsi taksoni pojavljali le posamično. Izjema 
je kremenasta alga Nitzschia linearis, ki je bila na odvzemnem mestu LU9  pogosta, na 
odvzemnem mestu LU1 pa je manjkala. Pri primerjavi vrstnega sestava alg obeh 
odvzemnih mest ugotovimo, da so obema odvzemnima mestoma skupne le štiri vrste alg, 
in sicer: Heteroleibleinia sp., Navicula gregaria, Nitzschia acicularis in Nitzschia palea.  
Kremenasta alga Nitzschia acicularis je značilna vrsta za bolj ali manj evtrofne vode s 
povišano elektroprevodnostjo. Je tolerantna na organsko onesnaženje do alfa 
mezosaprobne stopnje.  
Nitzschia palea je indikatorska vrsta za organsko onesnažene vode (alfa-mezosaprobna do 
polisaprobna stopnja onesnaženja), strpna pa je tudi do  različnega industrijskega 
onesnaženja.  
Navicula gregaria in Navicula protracta sta kremenasti algi, ki sta značilni za vode s 
povišano elektroprevodnostjo. Navicula viridula  prenese organsko onesnaženje do beta- 
alfa mezosaprobne stopnje. 
 

1 2  
Slika 10: 1 Nitzschia acicularis, 2 Nitzschia palea  
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Tabela 35: Vrstna sestava alg z oceno abundance (1=posamična, 3=običajna,  5=prevladujoča) v 
vodotoku Lukaj, dne 19.10.2006. 
 Sap.st. LU1 LU9 
PROKARYOTA    
CYANOPHYTA    
CYANOPHYCEAE    
Heteroleibleinia sp.  1 1 
Leptolyngbya sp.  1  
Phormidium sp. o-a 1  
EUKARYOTA    
HETEROKONTOPHYTA    
BACILLARIOPHYCEAE    
Achnanthes lanceolata (Brébisson) Grunow b 1  
Fragilaria ulna (Nitzsch) Lange-Bertalot b 1  
Gomphonema angustatum (Kützing) Rabenhorst b  1 
Gyrosigma spencerii (Quekett) Griffith & Henfrey   1 
Melosira varians Agardh b 1  
Navicula capitata Ehrenberg   1 
Navicula gregaria Donkin b-a 1 1 
Navicula protracta (Grunow) Cleve   1 
Navicula pupula Kützing b  1 
Navicula sp. b 1  
Navicula viridula (Kützing) Ehrenberg b-a  1 
Neidium dubium (Ehrenberg) Cleve o-b  1 
Nitzschia acicularis (Kützing)W.Smith a 1 1 
Nitzschia linearis (Agardh) W. Smith o-b  3 
Nitzschia palea (Kützing) W.Smith b-a 1 1 
Nitzschia tubicola Grunow   1 
Pinnularia lundii Hustedt   1 
Stauroneis anceps Ehrenberg o  1 
Surirella angusta Kützing o-b  1 
Surirella splendida (Ehrenberg) Kützing   1 
CHLOROPHYTA    
CHLOROPHYCEAE    
Ulothrix zonata Kützing o 1  
ZYGNEMATOPHYCEAE    
Closterium sp. b-a  1 
Mougeotia sp. o-b 1  
Skupno število vrst                                                             26        12 18 
 
 
8.1.2.2 Pantle-Buckov saprobni indeks 
 
Glede na vrednost saprobnega indeksa spada vodotok Lukaj na obeh odvzemnih mestih 
dne 19.10.2006 v 2. kakovostni razred oziroma v beta mezosaprobno stopnjo. 
 
Tabela 36: Vrednosti saprobnega indeksa za posamezni odvzemni mesti na vodotoku Lukaj, dne 
19.10.2006 
odvzemno mesto saprobni indeks 
LU1 2,2 
LU9 2,0 
 
Na odvzemnem mestu LU1 prevladujejo med vrstami indikatorji beta mezosaprobne 
stopnje, na odvzemnem mestu LU9 pa indikatorji betamezo alfamezosaprobne stopnje.  
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Tabela 37: Število indikatorskih organizmov za posamezne saprobne stopnje: 
 LU1 LU9 
oligosaprobna 1 1 
oligo-betamezo saprobna 1 3 
oligo-alfamezo saprobna 1 / 
beta mezosaprobna 4 2 
betamezo-alfamezo saprobna 2 4 
alfa mezosaprobna 1 1 
 
 
8.1.2.3 Fizikalni in kemijski dejavniki 
 
Vrednosti fizikalnih in kemijskih dejavnikov na vodotoku Lukaj so podane v tabeli 38. 
 
Izmerjena temperatura vode je bila na odvzemnem mestu LU1 enkrat višja kot na 
odvzemnem mestu LU9. Vrednosti pH in električne prevodnosti pa so bile višje na 
odvzemnem mestu LU9. Nasičenost vode s kisikom je bila na odvzemnem mestu LU1 
višja od 100 %, tudi vsebnost kisika v vodi je bila nad 10 mg/l. Na odvzemnem mestu LU9 
pa je bila nasičenost vode s kisikom pod 100 %, tudi vsebnost kisika v vodi je bila pod 10 
mg/l. 
 
Tabela 38: Rezultati meritev fizikalnih in kemijskih dejavnikov v vodotoku Lukaj dne 19.10.2006. 
Vzorčno mesto           LU1           LU9 
pH            7,18            7,6 
Temperatura (°C)            12,4            6,6 
Prevodnost (µS/cm)            385            419 
O2 (mg/l)            11,6            9,79 
O2 (%)            119            80,5 
 
Tabela 39: Rezultati meritev meritve temperature vode v potoku Lukaj dne 13.12.2006. 
Vzorčno mesto           LU1           LU9 
Temperatura (°C)            5,4            4,6 
 
 
8.2 Ocena ekološkega stanja Ledavskega jezera 
 
Kemijsko stanje Ledavskega jezera je podrobno predstavljeno v poročilu ZZV Maribor. 
Kriteriji za oceno ekološkega stanja jezer so še v pripravi, trenutno se za oceno stanja še 
vedno uporabljajo OECD kriteriji in priporočila. Le-ti jezera razvrščajo v pet trofičnih 
kategorij na osnovi povprečne letne vsebnosti celotnega fosforja, povprečne letne 
vsebnosti dušika, povprečne letne in minimalne globine prosojnosti ter povprečne letne in 
maksimalne vsebnosti klorofila-a. 
 
V spodni tabeli prikazujemo trofično stanje Ledavskega jezera v letu 2005, vir podatkov je 
ARSO. Dodatnih meritev na Ledavskem jezeru nismo opravljali. 
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Tabela 40: Trofična kategorija Ledavskega jezera po OECD kriterijih. 
tip jezera skupni P anorgan. N Chl-a pov. Chl-a maks. 

 (µg P/l) (µg N/l) (µg/l) (µg/l) 

u-oligotr. < 4 < 200 < 1 < 2,5 

oligotrofno < 10 200 – 400 < 2,5 < 8 

mezotrofno 10 - 35 300 – 650 2,5 - 8 8 - 25 

evtrofno 35 - 100 500 – 1500 8 - 25 25 -75 

hiperevtrof. > 100 > 1500 > 25 > 75 

     

Ledavsko j. 822 ni podatka 36,9 83,3 

 
Ledavsko jezero se je v letu 2005 po gornjih kriterijih uvrščalo med hiperevtrofna jezera. 
Evtrofno in hiperevtrofno stanje se je izkazovalo tudi na nivoju primarnih producentov. V 
jezeru so bile prisotne cianobakterije in v poletnem času je prihajalo tudi do cvetenja le-teh 
(glej poročilo ZZV iz Maribora). Dejstvo je, da stanje jezera slabo in da so ukrepi za 
njegovo zaščito in sanacijo nujni. 
 
 
9. BILANCA HRANILNIH SNOVI 
 
Izračun bilance hranilnih snovi za Ledavsko jezero je zaradi pomanjkanja meritev 
nezanesljiv. Hidrološke podatke za bilanco je pripravil VGB. Pri izračunu so uporabili 
srednje mesečne pretoke Ledave v prerezu pred sotočjem z Lukaj potokom, ki so 
izračunani na podlagi linearne zveze med pretoki na VP Nuskova (1999-2003) in 
prispevnimi površinami. Za izračun pretokov na Lukaj potoku so uporabili merilne podatke 
VP Dolnji Slaveči za obdobje 1956-1964. Za pretoke pod pregrado so uporabili povprečje 
mesečnih pretokov na vodomerni postaji Domajinci, in sicer od leta 1975-1986. Podatke o 
koncentracijah celotnega dušika in celotnega fosforja smo črpali iz monitoringa ARSO. 
 
Bilanca kaže, da se v določenih obdobjih hranilne snovi v jezeru lahko zadržijo (pozitivna 
bilanca), posebno v poletnem času pa zaradi sproščanja iz sedimentov jezero lahko postane 
vir hranilnih snovi (navadno vir fosforja poleti). 
 
Tabela 41: Bilanca celotnega dušika v Ledavskem jezeru 

 
Ledava dotok 
(kg N/mesec) 

Lukaj dotok
(kg N/mesec)

Iztok
(kg N/mesec)

Bilanca
(kg N/mesec)

22.4.2004 4185,04 1437,00 9376,82 -3754,77
21.7.2004 1669,18 795,48 2839,64 -374,98
4.11.2004 1278,37 2122,85 2561,41 839,81
13.4.2005 5794,68 2395,01 5023,30 3166,39
25.8.2005 877,44 756,92 3187,30 -1552,94
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Tabela 42: Bilanca celotnega fosforja v Ledavskem jezeru 

 
Ledava dotok 

(kg PO4/mesec) 
Lukaj dotok

(kg PO4/mesec)
Iztok

(kg PO4/mesec)
Bilanca

(kg PO4/mesec)
22.4.2004 439,97 135,72 887,45 -311,77
21.7.2004 162,53 154,68 1640,68 -1323,48
4.11.2004 106,53 200,49 398,44 -91,42
13.4.2005 309,67 661,74 822,48 148,93
25.8.2005 283,46 321,69 557,32 47,83

 
 
 
10. CILJI UPRAVLJANJA Z VODAMI 
 
 
10.1 Splošni cilji 
 
Med glavnimi cilji upravljanja z vodami je potrebno skladno z Vodno Direktivo dosegati 
dobro ekološko stanje oziroma dober ekološki potencial. 
 
V nadaljevanju so podani splošni cilji upravljanja na Ledavi, Lukaju in Ledavskem jezeru: 
 

• vzpostavitev monitoringa ekološkega in kemijskega stanja voda; 
• revitalizacija vodotokov, njihovega vodnega in obvodnega okolja;  
• doseganje predpisanih mejnih vrednosti skladno z Uredbami, Zakoni in 

Direktivami; 
• preprečevanje nenadzorovanih izpustov odpadnih voda v vodotok; 
• zmanjšanje vnosa hranil in fitofarmacevtskih sredstev v vodotok; 
• izboljšanje hidromorfološkega in ekološkega stanja vodotokov. 

 
Posebno pozornost pri upravljanju si zasluži Ledavsko jezero, zato ga obravnavamo v 
ločenem poglavju. 
 
 
10.2. Cilji pri upravljanju Ledavskega jezera 
 
Nastanek jezera in primarna raba 
Zaradi nenehnih poplav potoka Ledave, ki so uničevale rodovitna tla po celotni ledavski 
dolini, so v Kraščih leta 1975 začeli graditi nasip in zadrževalnik, kjer se sedaj zadržuje 
voda in s čimer se regulira potok Ledava. Osnovna funkcija jezera je zadrževanje vode in s 
tem obvarovanje nižje ležečih krajev, med njimi tudi mesta Murska Sobota pred 
poplavami. Akumulacija, ki se ustvari v zimsko-spomladanskem obdobju, zagotavlja v 
poletnem sušnem obdobju določen pretok vode in ohranitev življenja v potoku Ledava ter 
posredno tudi delovanje čistilne naprave v Murski Soboti. Ledavsko jezero je eno izmed 
večjih jezer v Sloveniji, saj meri v dolžino 1500 metrov in v širino 650 metrov. Poleg 
potoka Ledava vodo v jezero prispeva še potok Lukaj, ki se tik pred jezerom izliva v 
Ledavo in še nekaj manjših pritokov na zahodni strani. 
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Sekundarne rabe Ledavskega jezera 
Ledavsko jezero je zanimivo z naravovarstvenega stališča. Posebno vtok v jezero 
predstavlja raj za ornitologe. Najpogosteje srečamo race mlakarice, liske, sivke, labode, 
čaplje, rečne galebe, čopaste črnice, zelenonoge tukalice, čopaste ponirke... Našteli so blizu 
25 različnih vrst ptic. Priča ohranjenosti narave in lepih okoliških gozdov so prostoživeče 
lisice, jeleni, srne in divji zajci, obiskovalec jezera in okoliških potokov je tudi vidra. 
 
Na Ledavskem jezeru je razvit športni ribolov. Ribe, ki jih lahko najdemo v jezeru so: 
klen, krap, ščuka, ploščič, mrena, smnuč ipd.  
 
Regionalni razvojni plani predvidevajo razvoj turizma ob Ledavskem jezeru. Že danes so 
ob jezeru urejene ceste, ob sprehajalnih poteh je postavljenih nekaj klopi in skrbi se za 
ustrezen odvoz odpadkov z obrežij. Na jezeru se odvjajo nekatere tradicionalne prireditve 
kot je npr. kres na jezeru ob prvem maju. 
 
 
Stanje jezera in možnosti večnamenske uporabe 
Že velikokrat v tej nalogi je bilo ugotovljeno, da je stanje Ledavskega jezera slabo 
(evtrofno do hiperevtrofno). Ob planiranju rabe prostora in postavljanju razvojnih ciljev se 
je potrebno zavedati, da je raba jezera (tudi če je to objezerski turizem) močno odvisna od 
njegovega stanja. Zato je s preventivnimi in sanacijskimi ukrepi najprej potrebno poskrbeti 
za boljše ekološko stanje jezerskega ekosistema. Predlog ukrepov podajamo v naslednjem 
poglavju. 
 
Možne rabe jezer in zadrževalnikov so: 

- naravovarstveni rezervat 
- vodooskrba (zaloga pitne vode) 
- vodni športi in rekreacija 
- obvodni športi in rekreacija 
- turizem 
- zaloga vode za bogatenje vodotokov 
- voda za kmetijsko izrabo (namakanje) 
- zmanjševanje visokovodnih valov in zaščita pred poplavami 
- tehnološka raba (energetika, hladilne vode, zasneževanje, gašenje požarov…) 
- športni ribolov 
- vzreja vodnih organizmov 
 
Ker je Ledavsko jezero zaradi plitvosti (problem zamuljanja), onesnaževanja iz zaledja ter 
nestrokovnega upravljanja v evtrofnem stanju, so možne rabe omejene na: 
 
- obvodni športi in rekreacija 
- turizem 
- zaloga vode za bogatenje vodotokov 
- voda za kmetijsko izrabo (namakanje) 
- zmanjševanje visokovodnih valov in zaščita pred poplavami 
- športni ribolov 
- vzreja vodnih organizmov 
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Večnamembnost jezera je potrebno določiti skupaj z lokalnimi skupnostmi, pri tem pa 
upoštevati regionalne-razvojne plane in interese ostalih ciljnih skupin (turistični sektor, 
ribiči, naravovarstveniki…). 
 
Normativi o kvaliteti vode za posamezne namembnosti so znani: najboljšo kvaliteto vode 
se zahteva za zaščitena območja in zaloge pitne vode, sledijo vodno rekreacijska dejavnost, 
turizem, zaloga vode za bogatenje vodotokov, voda za kmetijsko izrabo (namakanje) in 
ribogojstvo, objekt za varovanje pred poplavami, rezervoarji industrijske vode in 
energetski objekti ( HE akumulacije)... Boljša kot je kvaliteta vode, večje so možnosti za 
večnamensko uporabo.  
 
Dejstvo je, da akumulacija kot je Ledavsko jezero zaradi svoje narave tudi s sanacijskimi 
ukrepi ne more doseči oligotrofnega stanja, lahko pa se z ustreznimi ukrepi zmanjša vnos 
hranil in drugih onesnaževal do te mere, da se močno zmanjša možnost cvetenja alg 
(cianobakterij). To je predpogoj za razvoj turizma ob jezeru. 
 
 
11. PREDLOG PRIORITETNIH UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE STANJA 
 
Za izboljšanje stanja vodnih ekosistemov na obravnavanem območju predlagamo naslednje 
prioritetne ukrepe: 

 
• reaktiviranje starih meandrov Ledave in Lukaja 
• vzpostavitev rečnega kontinuuma 
• zaščita vodotokov pred vplivi s kmetijskih zemljišč, cest in naselij z 

ekoremediacijskimi ukrepi 
• čiščenje odpadnih voda na celotnem povodju 
• sanacija črnih odlagališč odpadkov na brežinah Lukaja in Ledave  
• sanacija greznic 
• vzpostavitev vegetacijskega pasu za zaščito jezera 
• revitalizacija vodotokov z ekoremediacijskimi tehnikami za okolje ter izdelava 

načrtov ekoremediacij vodnega in obvodnega ekosistema Ledave, Lukaja in jezera 
• izdelava smernic za izvajanje vzdrževalnih del na vodotokih 
• nadzor nad rabo vode 
• zaščita mokrišč, poplavnih lok in poplavnih travnikov 
• spiranje sedimenta med stratifikacijo s talnim izpustom oz. odstranitev sedimenta iz 

Ledavskega jezera; 
• ureditev izobraževalnih ekoremediacijskih poti ob Ledavi, Lukaju in Ledavskem 

jezeru 
 
Idejne rešitve za ekoremediacije Ledave in potoka Lukaj obravnavamo v Fazi II tega 
poročila. Za zaščito in sanacijo Ledavskega jezera pa bi izpostavili naslednje ukrepe: 
 
Čiščenje odpadnih voda v zaledju 
Neprečiščene komunalne odpadne vode v vodotoke in v jezero vnašajo hranilne snovi 
(dušikove in fosforjeve spojine), ki so generatorji evtrofikacije. Procesi evtrofikacije 
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potekajo v zadrževalnikih veliko hitreje kot v naravnih jezerih, kar je ob definiranju 
uporabe zadrževalnikov in gospodarjenja z njimi potrebno upoštevati. Glavni biološki 
kazalci evtrofnosti so kvantitativne spremembe, spremembe v dinamiki, kvalitativne 
spremembe in zmanjšanje raznolikosti vrst. Produktivnost vodnega biotopa se poveča, kar 
v končni fazi pripelje do t.i. cvetenja, to je množičnega pojavljanja posameznih vrst 
fitoplanktonskih alg. Povečana produktivnost je posledica naraščanja hranilnih snovi v 
jezeru. Povečanje primarne produkcije preko prehranjevalnih verig vpliva tudi na 
povečanje sekundarne produkcije. Povečanje biomase v jezerskem ekosistemu povzroči niz 
verižnih sprememb. Vedno več odmrlega organskega materiala tone proti dnu. Dvigovanje 
dna pomeni povečevanje plasti vode z višjo temperaturo. Sprememba temperature poveča 
aktivnost aerobnih bakterij, ki razgrajujejo organski material. Posledica aerobne razgradnje 
pa je pomanjkanje kisika v hipolimniju in tvorba H2S. Deficit kisika pa še poslabša stanje, 
saj se v anaerobnih razmerah iz sedimenta začne sproščati fosfor, ki sodi med glavne 
generatorje evtrofikacije. Evtrofna jezera in zadrževalniki nudijo veliko manjše možnosti 
večnamenske uporabe, zato je gospodarjenje z ekosistemi, kjer so evtrofikacijski procesi 
hitri, potrebno skrbno načrtovati. Če se vnos hranil v Ledavsko jezero ne bo zmanjšal, so 
vsi sanacijski ukrepi v jezeru samem nesmiselni. Zato menimo, da je čiščenje odpadnih 
voda v zaledju prva prioriteta in najpomembnejši ukrep za zaščito jezera pred nadaljnjo 
hitro evtrofikacijo. 
 
Izgradnja ekoremediacij na dotoku in na brežinah jezera 
V ERM potekajo učinkoviti samočistilni procesi, zato so lahko učinkovito orodje za 
zaščito jezera pred razpršenim onesnaženjem. Čiščenje temelji predvsem na delovanju 
mikroorganizmov in rastlin, ki lahko preživijo v onesnaženi vodi ali v tleh in bodisi 
absorbirajo, razgradijo ali nevtralizirajo škodljive odpadne snovi. Rastline skupaj z 
bakterijami in mikroorganizmi encimatsko predelajo ali razgradijo številne organske 
polutante, med njimi zlasti fosfate in nitrate, pa tudi ostanke pesticidov, poliklorirane 
bifenile, trikloretilene in poliaromatske oglikovodike. ERM pa imajo poleg zmanjševanja 
onesnaževanja še številne druge zelo pomembne učinke kot so: 
 
- utrjevanje brežine in zmanjševanje erozije, 
- ustavljanje sedimentov, 
- povečanje infiltracije in zadrževanja vode, 
- obnavljanje in ustvarjanje ekosistemov in večanje biološke diverzitete. 
 
Odstranitev sedimenta oz. spiranje 
Problem Ledavskega jezera je zasipavanje s sedimenti. Problem zamuljenja v prihodnosti 
lahko omilimo z ekoremediacijami na vtoku, VGB pa bo v svoji nalogi proučil možnost 
odstranitve obstoječih sedimentov iz jezera. 
 
Sediment igra pomembno vlogo pri kroženju hranilnih snovi v jezeru, saj lahko deluje kot 
njihov izvor ali pa hranilne snovi vanj ponikajo. Sproščanje fosforja iz sedimenta je 
odvisno od količine in porazdelitve fosforjevih spojin v sedimentu, od stopnje zasičenosti 
izmenljivega fosforja v sedimentu, intenzitete bioloških procesov v sedimentu in v vodi, od 
hidroloških pogojev, v prvi vrsti pa od anoksije. Tudi na v Ledavskem jezeru lahko v 
pogojih anoksije zasledimo sproščanje fosfatov iz sedimenta v hipolimnijski sloj. 
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Izpiranje sedimenta med stratifikacijo s kontroliranim izpuščanjem s hranili bogate in s 
kisikom revne hipolimnijske vode je bilo kot sanacijska metoda uporabljeno na številnih 
evropskih jezerih. Izkušnje so pokazale, da se z iztokom hipolimnijske vode viša 
koncentracija raztopljenega kisika v hipolimniju, ter da postane bilanca hranilnih snovi v 
jezeru ugodnejša. Pri uporabi te metode pa moramo biti pozorni na zmanjšanje termokline 
(zapornega sloja), kar pospeši mineralizacijske procese v jezeru ter na zagotavljanje 
ekološko sprejemljivega pretoka v iztoku iz zadrževalnika. Glede na to, da zaradi plitvosti 
Ledavsko jezero nima izrazitega zapornega sloja v času poletne stagnacije, bi bilo potrebno 
to možnost potrditi z dodatnimi meritvami temperature v poletnem času. 
 
Seveda pa bi za selektivno spuščanje vode bilo potrebno preurediti zapornični objekt in 
sicer tako, da bi omogočal tudi izpust talne vode oz. kombiniran izpust na različnih višinah 
pregrade (površina, talni izpust). Redni monitoring kvalitete vode na različnih globinah ter 
mešanje odvzete vode različnih globin bi omogočala reguliranje oz. zagotavljanje določene 
kvalitete vode na izpustu (ekološko sprejemljiv pretok v smislu kvalitete in kvantitete 
vode). 

 
 
12. SPREMLJANJE STANJA OKOLJA 
 
Kot nadgradnjo obstoječega monitoringa, ki ga izvaja MOP-ARSO predlagamo monitoring 
Ledave in Lukaja na naslednjih odvzemnih mestih: 
 
Vodotok Ledava: 

Odvzemno mesto 1: Mejni prehod Sotina 
Odvzemno mesto 2: Rogaševci  
Odvzemno mesto 3: pred vtokom v Ledavsko jezero 

Vodotok Lukaj: 
Odvzemno mesto 1: Matjaševci  
Odvzemno mesto 2: Gornji Slaviči 
Odvzemno mesto 3: pred vtokom v Ledavo 

 
Štirikrat letno predlagamo vzorčevanje fitobentosa (pomlad, poletje, jesen, zima) ter enkrat 
letno vzorčevanje zoobentosa. V času vzorčevanja bioloških parametrov predlagamo 
meritve osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov (temperatura, pH, kisik, prevodnost) ter 
glede na problematiko posameznih odsekov Ledave in Lukaja še dodatne parametre, kot 
jih predlaga ZZV iz Maribora. 
 
Monitoring Ledavskega jezera je ustrezen, potrebno bi bilo le bolj pogosto vzorčevanje 
(vsak mesec). Predlagamo tudi meritev hidroloških parametrov na iztoku iz jezera. Stara 
vodomerna postaja Domajinci namreč ni več v uporabi, zato je vrednotenje bilanc jezera 
skoraj nemogoče. 
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13 DISKUSIJA IN ZAKLJUČKI 
 
 
13.1 Ledava 
 
V vodotoku Ledava smo na obeh odvzemnih mestih skupaj določili 49 različnih taksonov 
alg, od tega na odvzemnem mestu LE1 29 in na odvzemnem mestu LE6 32. Prevladovale 
so kremenaste alge, sledile so zelene alge in cianobakterije. Najpogosteje se je pojavljala 
kremenasta alga Melosira varians, za katero je značilno da se masovno pojavlja v plitvih, 
počasi tekočih, nižinskih vodotokih, kjer prerašča dno v obliki dolgih rjavih nitastih 
kosmov. Med kremenastimi algami je bilo prisotnih veliko taksonov značilnih za evtrofne 
vode s povišano elektroprevodnostjo: Navicula gregaria, Cyclotella meneghiniana, 
Caloneis amphisbaena, Navicula viridula, Nitzschia sigmoidea in Nitzschia tubicola. Na 
obeh odvzemnih mestih je bila prisotna tudi Nitzschia palea, ki je indikatorska vrsta za 
organsko onesnažene vode (alfa-mezosaprobna do polisaprobna stopnja onesnaženja), 
strpna pa je tudi do  različnega industrijskega onesnaženja.  Na obeh odvzemnih mestih 
prevladujejo indikatorji beta mezosaprobne stopnje. Tudi glede na vrednost saprobnega 
indeksa spada vodotok Ledava na obeh odvzemnih mestih v 2. kakovostni razred oziroma 
beta mezosaprobno stopnjo.  
 
Glede na vrstno sestavo alg se odvzemni mesti LE1 in LE6 med seboj precej razlikujeta 
(skupnih je le 12 taksonov alg).  Na razlike med odvzemnima mestoma kažejo tudi meritve 
fizikalnih in kemijskih dejavnikov in ekomorfološko stanje odvzemnih mest. Na 
odvzemnem mestu LE1 je bil izmerjeni pH 7,86, na odvzemnem mestu LE6 pa 8,1. 
Temperatura vode je bila za 0,3 ºC višja na odvzemnem mestu LE6 kot na odvzemnem 
mestu LE1. Tudi električna prevodnost je bila na odvzemnem mestu LE6 višja kot na 
mestu LE1. Rezultati nasičenosti vode s kisikom in vsebnosti kisika v vodi so pokazali 
ravno nasprotno. Na odvzemnem mestu LE1 je nasičenost vode s kisikom nad 100 %, tudi 
vsebnost kisika v vodi je nad 10 mg/l. Na odvzemnem mestu LE6 pa je nasičenost vode s 
kisikom pod 100 %, tudi vsebnost kisika v vodi je pod 10 mg/l. Na odvzemnem mestu LE1 
je struga sonaravno urejena, prisotni so meandri, bregova struge sta stabilna, čvrsto utrjena 
z grmičevjem in drevesnimi koreninami, okoli struge se izmenjujejo močvirja, pašne 
površine in polja. Na odvzemnem mestu LE6 je struga kanalizirana, utrjenost bregov s 
travo in grmičevjem je rahla, okoli struge prevladujejo obdelovalne površine. Glede na 
podatke MOP-ARSO spada vodotok Ledava v predelu, kjer se nahaja odvzemno mesto 
LE1 v 2. razred - to so sonaravno urejeni vodotoki, v predelu, kjer se nahaja odvzemno 
mesto LE6 pa v 3. razred – to so tehnično urejeni vodotoki. Glede na vrednost Indeksa 
RCE spada Ledava na odvzemnem mestu LE1 v III. kakovostni razred, kar pomeni da je 
stanje vodotoka dobro. Na odvzemnem mestu LE6 pa v IV. razred, kar pomeni da je stanje 
vodotoka na tem mestu le še zadovoljivo.   
 
Glede na vrednost Indeksa RCE spada odsek LE4 v III. kakovostni razred, odsek LE5 pa v 
IV. kakovostni razred. Pri vodotokih, ki spadajo v III. razred so priporočeni manjši ukrepi 
v strugi, pri vodotokih, ki spadajo v IV. razred pa so potrebni večji ukrepi za izboljšanje 
stanja vodotoka.  
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13.2 Lukaj 
 
V vodotoku Lukaj smo na obeh odvzemnih mestih skupaj določili 26 različnih taksonov 
alg, od tega na odvzemnem mestu LU1 12 in na odvzemnem mestu LU9 18. Prevladovale 
so kremenaste alge, sledile so cianobakterije in Zygnematophyceae. Vsi taksoni so se 
pojavljali le posamično, razen kremenaste alge Nitzschia linearis, ki je bila na odvzemnem 
mestu LU9 pogosta, na odvzemnem mestu LU1 pa je manjkala. Prisotne so bile vrste 
značilne za vode s povišano elektroprevodnostjo: Navicula gregaria, Navicula protracta, 
Nitzschia acicularis. Na obeh odvzemnih mestih je bila prisotna tudi  Nitzschia palea, ki je 
indikatorska vrsta za organsko onesnažene vode (alfa-mezosaprobna do polisaprobna 
stopnja onesnaženja), strpna pa je tudi do  različnega industrijskega onesnaženja. Na 
odvzemnem mestu LU1 prevladujejo med vrstami indikatorji beta mezosaprobne stopnje, 
na odvzemnem mestu LU9 pa indikatorji betamezo alfamezosaprobne stopnje. Glede na 
vrednost saprobnega indeksa spada vodotok Lukaj na obeh odvzemnih mestih v 2. 
kakovostni razred oziroma v beta mezosaprobno stopnjo. 
 
Glede na vrstno sestavo alg se odvzemni mesti LU1 in LU9 med seboj precej razlikujeta 
(skupni so le 4 taksoni alg). Na razlike med odvzemnima mestoma kažejo tudi meritve 
fizikalnih in kemijskih dejavnikov in ekomorfološko stanje odvzemnih mest. Izmerjena 
temperatura vode je bila na odvzemnem mestu LU1 višja kot na odvzemnem mestu LU9. 
Vrednosti pH in električne prevodnosti pa so bile višje na odvzemnem mestu LU9. 
Nasičenost vode s kisikom je bila na odvzemnem mestu LU1 višja od 100 %, tudi vsebnost 
kisika v vodi je bila nad 10 mg/l. Na odvzemnem mestu LU9 pa je bila nasičenost vode s 
kisikom pod 100 %, tudi vsebnost kisika v vodi je bila pod 10 mg/l. Na odseku LU1 je 
struga kanalizirana, utrjenost bregov s travo in drugimi rastlinami je rahla, struga ni 
zasenčena, obrežno vegetacijo sestavljajo pretežno trave. Na odvzemnem mestu LU9 je 
struga sonaravno urejena, bregova sta čvrsto utrjena z grmičevjem in drevesnimi 
koreninami, zasenčenost sruge je 80 %, obrežno vegetacijo sestavlja grmovje in drevesa. 
Glede na podatke MOP-ARSO spada vodotok Lukaj v predelu, kjer se nahaja odvzemno 
mesto LU1 v 2.-3. razred, v predelu, kjer se nahaja odvzemno mesto LU9 pa v 2. razred – 
to so tehnično urejeni vodotoki. 
Glede na vrednosti Indeksa RCE sodi odsek LU1 na vodotoku Lukaj v IV. kakovostni 
razred, kar pomeni da je stanje vodotoka zadovoljivo, v strugi in okoli nje so potrebni večji 
ukrepi.  Odsek LU9 spada glede na Indeks RCE v III. kakovostni razred, stanje vodotoka je 
na tem odseku dobro, potrebni so le manjši ukrepi. 
 
Glede na vrednosti Indeksa RCE (35) spada odsek LU4 v V. kakovostni razred, kar pomeni 
da je stanje vodotoka nezadostno in je potrebna popolna prenova rečnega koridorja. Odsek 
LU7 pa v III. kakovostni razred. 
 
Ukrepi za izboljšanje stanja (ekoremediacije) so obravnavani v fazi II našega poročila. 
 
13.3 Ledavsko jezero 
 
Ledavsko jezero se nahaja v evtrofnem do hiperevtrofnem stanju. Za večnamensko 
uporabo je jezero potrebno sanirati in zaščititi ter izdelati strokovne podlage za upravljanje 
z jezerom. Sanacijski ukrepi v jezeru (odstranitev sedimenta, izpiranje sedimenta…) so 
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nesmiselni, če se prej ne zmanjša dotok hranilnih snovi in drugih onesnaževal v jezero. Kot 
preventivne ukrepe v nalogi omenjamo čiščenje odpadnih voda v zaledju in postavitev 
ekoremediacij za zmanjšanje razpršenega onesnaženja. Z izboljšanjem stanja jezera bi bila 
mogoča tudi njegova večnamenska uporaba (poleg zadrževanja visokega vala še športni 
ribolov, opazovanje narave, razvoj objezerske rekreacije in turizma…). 
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