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Sedanja biodiverziteta območja 
• 47 ribjih vrst
• 44 vrst ptic
• 33 drugih vrst
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Projektno območje BIOMURE:

• Projektno območje: 1520 ha 
• Območje Natura 2000 (SPA: 

SI5000010, pSCI: SI3000215) 
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Raznolikost rečnih habitatov je 
odvisna od:

- naravnih danosti (geologija, 
pedologija, klimatologija)

- pretokov vode in plavin -
oblikovanosti struge

- toka podzemne vode
- načinov gospodarjenja v 

rečnem prostoru (raba, 
dejavnosti, intenzivnost..) ter 
izven njega
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UKREPI v projektu BIOMURA:

• povezava glavne struge z rokavi (odstranjevanje brežine in 
dotok vode)
• vzpostavitev ustrezne višine rečne vode pri vtoku v rokave: 
DRČE
• razširitve glavne struge za oblikovanje erozijskih brežin, prodišč
in virov plavin (ostranjevanje utrditev, oblikovanje otokov)
• obnovitev stranskih rokavov
• vzpostavitev vodnih povezav izbranih mrtvic s podzemno vodo 
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1) Star rečni rokav - mrtvica
Priprava 2007: v coni D1 je suh večino

leta, omoči ga le zelo visoka voda reke
Mure v primeru preplavljanja brežin. 
Ob koncu poplav se voda sicer dan ali
dva še zadrži v rokavu (kotanji), nato
pa se rokav zopet osuši, ker voda 
ponikne v tla”

Dela pozimi 2007/2008 in 2008/2009:
S poglobitvijo in razširitvijo starega rokava

se je oblikovala večja depresijska
kotanja: blag nagib brežin, ohranjena
večja drevesa, medsebojna
oddaljenost posameznega grma na eni
brežini ne presega širine mrtvice. 
Direktnega stika vode z reko Muro ni. 
Mrtvico “napaja” podzemna voda in s 
tem ustvarja pogoje za stalno
omočeno mrtvico. 

2) Star rečni rokav – obnovljen 
vtok rečne vode v rokav 

2009/2010, 2010/2011: S poglobitvijo in 
razširitvijo stare struge rokava in 
odstranitvijo obrežnega zavarovanja je 
rečna voda začela napajati rokav 
Besnica. Ob večjih pretokih (nad 350 
m3/s) bodo hidrodinamični procesi 
preoblikovali vodni prostor 

3) Kamnita drča
V letu 2010 zgrajena drča dvigne nizke 

vodostaje od 15 do 30 cm (pretoki 
<110 m3)
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Odpiranje brežine in povezave 
rečne vode z rokavom 2010/2011

18.3.2011:
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Izvajanje del na drči pri Bakovcih: 16.11.2010
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Drča pri Bakovcih: 2.3.2011 (67 m3/s)



10Odprtje rokava pri Bunčanih: 18.3.2011 (Mura 205 m3/s; rokav 1.8 m3/s)
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Dokležovje: razširitev glavne struge
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Dokležovje: razširitve glavne struge – odstranjevanje utrditev, nove 
erozijske brežine, novi viri plavin, oblikovanje otokov

18.3.201118.3.2011

13.9.2010
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Hidrološki monitoring
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Hvala za pozornost!


