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Povzetek 

Rečna okolja se nenehno spreminjajo in satelitski posnetki nam omogočajo podrobno spre-
mljanje te dinamike. Za boljše razumevanje vzrokov in posledic sprememb je nujno poglo-
bljeno terensko delo. Z združevanjem metod daljinskega zaznavanja in antropoloških raziskav 
si prizadevamo za celostno opazovanje rečnih okolij. Pristop smo razvili skozi analizo reke 
Mure v Sloveniji in reke Vjose v Albaniji, fizično-geografsko primerljivih rek, ki imata zelo 
različno intenziteto upravljavskih posegov. Primerjava rek na podlagi strokovnih analiz in 
lokalnega znanja omogoča pojasnjevanje vpliva infrastrukturnih posegov ter hidrogeomorfo-
loških značilnosti na rečno okolje. Za zaznavanje sprememb tako v rabi obrečnega prostora 
kot v obsegu odlaganja plavin v obliki prodišč smo uporabili optične satelitske posnetke Lan-
dsat in Sentinel-2, ki skupaj pokrivajo časovno obdobje štirih desetletij. Za prikaz pretekle 
dinamike reke smo pripravili vizualizacijo na podlagi digitalnega modela višin. Z etnografskim 
gradivom, ki temelji na večdesetletnih terenskih izkušnjah, smo razložili in umestili opažanja 
v širši kontekst. Rezultate daljinskega zaznavanja in antropoloških raziskav smo združili v 
tako imenovani StoryMap ali bazo znanja, kjer so na voljo širšemu krogu uporabnikov iz vrst 
nevladnih organizacij in lokalnih skupnosti. Zbrani strokovni rezultati in lokalna znanja bodo 
prispevali k razkrivanju procesov, ki do zdaj niso bili dovolj dobro vidni, s tem pa k boljšemu 
razumevanju rečnih okolij ter bolj smotrnim upravljavskim odločitvam.

Ključne besede: antropologija vode, daljinsko zaznavanje, lokalna znanja, pokrovnost, 
prodišča, prostorske spremembe, raba tal, reke, satelitski posnetki.

Abstract

River environments are constantly changing and satellite images allow us to monitor these 
dynamics in detail. For a better understanding of the causes and consequences of changes,  
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2.1 Študijski območji

V raziskavi smo se osredotočili na reko Muro v Sloveniji (vključno z mejnima odsekoma z 
Avstrijo in Hrvaško) ter na reko Vjoso v Grčiji in Albaniji (Slika 1). Gre za primerljivi reki, ki 
izvirata v mladonagubanih gorovjih na visoki nadmorski višini in imata tako visoko potencialno 
energijo za prenašanje plavin. Obe imata snežno-dežni rečni režim in povprečni pretok 
znotraj študijskega območja okrog 150 m3/s. Reki prečkata več držav, zato je njuno smotrno 
upravljanje zelo pomembno.

Slika 1: Pregledna karta študijskih območij v Evropi – Mura desno zgoraj in Vjosa desno spodaj.

Vir: ZRC SAZU. Viri podlag: Bing, 2021; DRSV, 2021; Natural Earth, 2020; OSM, 2021.

Pomembna razlika med Muro in Vjoso je obseg infrastrukturnih posegov v rečni prostor. Na Muri 
obratuje 26 hidroelektrarn. Poleg tega je bilo na njeni strugi od 19. stoletja naprej izvedenih 
več projektov regulacije in gradnje protipoplavnih nasipov, s katerimi so utrdili rečne bregove, 
zmanjšali bočno erozijo ter lokalno omejili obseg poplav. Vjosa je nezajezena in neregulirana; 
poznana je kot zadnja večja »divja« reka v Evropi. Edina izjema pri posegih na Vjosi je 

in-depth field work is necessary. By combining the methods of remote sensing and anthro-
pological research, we strive for a comprehensive observation of fluvial environments. We 
developed the approach through the analysis of the Mura river in Slovenia and the Vjosa river 
in Albania. The rivers are similar in terms of physical geography but they have very differ-
ent intensities of management interventions. Comparison of rivers based on expert analyses 
and local knowledge makes it possible to explain the impact of infrastructural interventions 
and hydrogeomorphological characteristics on the fluvial environment. We used Landsat and 
Sentinel-2 optical satellite images, which together cover a time period of four decades, to 
detect changes in the use of riparian areas and the extent of bedload deposits in the form 
of gravel bars. To show the past dynamics of a river, we have prepared a visualization based 
on a digital elevation model. Using ethnographic material based on several decades of field 
experience, we explained and placed the observations in a wider context. The results of re-
mote sensing and anthropological research were combined in the so-called StoryMap or a 
knowledge base where they are available to a wider range of users from non-governmental 
organizations and local communities. The collected results and local knowledge will contrib-
ute to revealing processes that have not been sufficiently visible until now, and thus to a 
better understanding of river environments and more expedient management decisions.

Keywords: anthropology of water, gravel bars, land cover, land use, local knowledge, re-
mote sensing, rivers, satellite images, spatial changes.

1. UVOD

Dinamiko rečnih okolij je mogoče proučevati z neposrednim opazovanjem s terenskimi meritvami, 
na podlagi podatkov daljinskega zaznavanja ali z zbiranjem zgodovinskega lokalnega znanja 
(Spada et al., 2018; Stecca et al., 2018). V luči pozivov k uporabi različnih novih virov podatkov 
za analizo hidroloških tematik smo združili metodološke pristope antropoloških raziskav in 
obdelave satelitskih posnetkov za boljše razumevanje rečnih okolij (Blöschl et al., 2019).

Metodo smo uporabili za celostno obravnavo dveh različnih rek – Muro v Sloveniji in Vjoso 
v Albaniji. Zanimalo nas je, kako nam lahko novi podatki pomagajo pri primerjavi dveh 
rečnih okolij z zelo različno zgodovino posegov. Razumevanje poteka sprememb in lokalnega 
dojemanja tovrstnih sprememb lahko pomaga pri boljših upravljavskih odločitvah kot tudi 
okoljskih politikah v prihodnosti.

2. ZAZNAVANJE PROSTORSKIH SPREMEMB

Obravnavali smo različne vidike sprememb v rečnih okoljih. V intervjujih in spontanih pogovorih 
z lokalnimi prebivalci nas je zanimalo, ali prebivalci omenjenih rek zaznavajo spremembe, ki jih 
opažamo s satelitskimi posnetki, in katere spremembe sploh opažajo, vključno z vegetacijo. Z 
daljinskim zaznavanjem smo obravnavali spremembe v pokrovnosti v rečnem okolju, dinamiko 
prodišč in ostanke preteklih meandrov.
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2.3 Daljinsko zaznavanje

Za zaznavanje prostorskih sprememb smo uporabili satelitske posnetke sistemov Landsat 
in Sentinel-2. Optična multispektralna sistema za opazovanje Zemlje snemata površje v 
primerljivih spektralnih pasovih. Posnetki Landsat so na voljo od leta 1984 vsakih 16 dni v 
prostorski ločljivosti 30 m. Sentinel-2 je dostopen od leta 2015 in lahko isto območje opazuje 
vsakih pet dni. Snema v prostorskih ločljivostih 10, 20 in 60 m, odvisno od spektralnega 
pasu. Časovna vrsta je sicer zaradi oblakov, meglic in senc, ki se lahko pojavijo na posnetkih, 
redkejša. Pretekle tokove rek smo zaznavali tudi z uporabo digitalnega modela površja (DMP) 
s prostorsko ločljivostjo 1 m. DMP je bil izdelan na podlagi aerolaserskega skeniranja Slovenije 
med letoma 2014 in 2015.

2.3.1 Spremembe v obrečni pokrovnosti

Pokrovnost obrečnih okolij smo zaznavali s klasifikacijo satelitskih posnetkov z uporabo 
metode podpornih vektorjev (ang. Support Vector Machine). Zaznavali smo naslednje razrede 
pokrovnosti: kmetijska površina, travnik, gozd, pozidana površina in voda. Učne vzorce smo 
pridobili na podlagi referenčnih podatkov z višjo prostorsko ločljivostjo. Spremembo v rabi tal 
smo zaznavali s primerjavo izdelanih kart pokrovnosti iz različnih let.

Na območju Mure smo primerjali karte iz let 1984 in 2020 (Slika 3). Opazno je zmanjšanje 
kmetijskih površin na račun travnikov in pozidanih površin v širšem obrečnem okolju. Večjih 
sprememb bližje reki ni opaziti, saj je struga stabilizirana.

hidroelektrarna z akumulacijo na samem izviru reke. V zadnjih desetletjih je bilo na Vjosi več 
načrtov za izgradnjo novih hidroelektrarn. V najbolj napredni fazi je projekt, ki se izvaja blizu kraja 
Kalivaç, kjer so bila že narejena pripravljalna dela, nato pa je zaradi pravnih in finančnih težav 
zastal. S tem ko je 13. junija 2022 albanska vlada podpisala namero o ustanovitvi Narodnega 
parka reke Vjose, se zdi možnost za prihodnost Vjose brez jezov še verjetnejša.

2.2 Etnografsko delo

V izbranih skupnostih ob obeh rekah sta geograf in antropologinja opravila številne intervjuje s 
prebivalci. Spraševala sta jih o njihovem doživljanju in uporabi rečnega okolja ter spremembah, 
ki jih zaznavajo v rečnem okolju. Oba raziskovalca imata večdesetletne izkušnje s terenskim 
delom na študijskem območju, zato sta lahko interpretirala poglede sogovorcev ter jih umestila 
v širši zgodovinski, družbeni, kulturni, okoljski in ekonomski kontekst. Sogovorci so zaznane 
spremembe zarisali na satelitskih posnetkih študijskega območja (Slika 2).

Slika 2: Primer satelitskega posnetka reke Vjose v bližini naselij Qesarat in Iliras s spremembami, 
ki jih je vrisal eden od sogovorcev iz naselja, ki leži ob reki.

Vir: ZRC SAZU.

Nekateri pogovori so bili tudi posneti in so predstavljeni v javno dostopni bazi znanja (v 
nadaljevanju).
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Slika 4: Pokrovnost in spremembe ob izviru Vjose med letoma 1985 in 2019.

Vir: ZRC SAZU.

Klasifikacija obrečne pokrovnosti nam omogoča spremljanje stanja v okolju za poljubno 
obdobje od prvih dostopnih satelitskih posnetkov naprej. Na ta način lahko s pristopom, ki je 
enak za vse obravnavane posnetke, opazujemo spremembe v prostoru.

2.3.2 Odlaganje proda

Plavine se na študijskih rekah, predvsem na Muri, pogosto odlagajo v obliki manjših prodišč. 
Takšna prodišča je na satelitskih posnetkih z večdesetmetrsko prostorsko ločljivostjo težko 

Slika 3: Pokrovnost in spremembe ob Muri na območju Petanjcev in Radencev med letoma 1984 
in 2020.

Vir: ZRC SAZU.

Vjosa je zaradi odsotnosti infrastrukturnih posegov precej bolj dinamična kot Mura. Rečni 
tok se pogosto premešča. Kljub temu pa so največje spremembe v pokrovnosti na območju 
Vjose antropogenega izvora. Na izviru reke v Grčiji so leta 1984 začeli z gradnjo jezu za 
akumulacijsko jezero za hidroelektrarno. Opazovali smo pokrovnost na območju ob izviru 
Vjose v letih od 1985 (pred napolnitvijo akumulacije) do 2019 (Slika 4). S kart pokrovnosti 
je razvidno, da je akumulacijsko jezero zalilo predvsem kmetijske površine. Njive, ki niso bile 
zalite z vodo, so se zarasle z gozdom.
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2.3.3 Sledi preteklega rečnega okolja

Poleg optičnih satelitskih posnetkov in podatkov o pokrovnosti smo za analizo rečnih okolij 
uporabili tudi lidarske posnetke z informacijami o višini površja. Z izbrano vizualizacijo DMP 
smo prikazali relativno višino površja glede na najbližjo rečno gladino (Slika 6). S takim 
prikazom so postali jasno vidni pretekla dinamičnost reke, njene stare struge in meandri.

Slika 6: Relativni model višin glede na gladino vode na najbližji točki. Vizualizacija prikazuje Muro 
med Krogom in Melinci.

Vir: ZRC SAZU.

Namenske vizualizacije lidarskih podatkov jasno pokažejo sledi preteklega rečnega okolja, ki z 
drugimi načini opazovanj niso vidne. S takšno vizualizacijo si lahko lažje predstavljamo, kako 
spremenljiv je bil v preteklosti tok reke, ki je danes regulirana in stabilizirana.

3. PREPLETANJE REZULTATOV

Ključni poudarek našega raziskovanja rečnih okolij je bila kombinacija rezultatov različnih 
pristopov za pridobitev novih informacij in boljše razumevanje opazovanih procesov. Rezultate 
daljinskega zaznavanja smo najprej primerjali s hidrološkimi podatki. V naslednjem koraku 

zaznati. Za spremljanje prodišč smo zato razvili podpikselsko metodo kartiranja, ki temelji 
na analizi vsebnosti spektralnega signala. Rezultat analize so karte deležev pokrovnosti, ki za 
vsak vhodni piksel podajo delež, ki ga zaseda vsak od vnaprej izbranih razredov pokrovnosti. 
Za natančne rezultate moramo izbrati razrede pokrovnosti, ki imajo zelo različne spektralne 
značilnosti, zato smo kartirali prod, vegetacijo in vodo.

Časovna vrsta kart deležev proda jasno kaže spremembe v dinamiki odlaganja plavin. Na Muri 
so se na primer po dokončanju regulacij rečnih bregov plavine začele odlagati bolj dolvodno. 
Na mejnem odseku med Slovenijo in Hrvaško prodišča v preteklosti niso bila prisotna, po 
regulaciji pa so se na tem območju začele plavine pospešeno odlagati (Slika 5). Prav te plavine 
so se pred regulacijo odložile bolj gorvodno, zaradi izravnane struge in gladkih bregov pa je 
Mura dobila dodatno nosilno zmogljivost, tako da je lahko plavine nosila naprej.

Slika 5: Prisotnost proda na reki Muri v okolici Podturna na podlagi analize vsebnosti spektralnega 
signala posnetkov Landsat za tri različna časovna obdobja.

Vir: ZRC SAZU. Viri podlag: Bing, 2021; GURS, 2021.

S podpikselsko klasifikacijo pridobimo podatke o oblikah na površju, ki so premajhne, da bi jih 
lahko zaznali s tako imenovano trdo klasifikacijo. Na ta način lahko spremljamo procese, ki bi 
sicer ostali neopaženi. Enako kot pri trdi klasifikaciji je prispevek metode tudi to, da lahko z 
njo opazujemo zelo dolgo časovno obdobje.
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3.2 Kartiranje sprememb

Lokacijo sprememb, zaznanih na satelitskih posnetkih, smo primerjali tudi s spremembami, ki 
so jih na satelitske posnetke vrisali lokalni prebivalci (Slika 8).

Slika 8: Sprememba rečnega toka, kot so jo označili lokalni prebivalci, in potek reke v prete-
klosti glede na satelitske posnetke.

Vir: ZRC SAZU. Vir podlage: Bing, 2021.

Primerjava je pokazala zelo dobro ujemanje lokalnega znanja in podatkov daljinskega 
zaznavanja. Prebivalci sicer niso zarisali vseh meandrov, ki so vidni na starejših satelitskih 
posnetkih, se pa lokacija toka zelo dobro ujema. Na Vjosi ribarjenje, mlinarstvo in čolnarjenje 
niso razviti, prebivalci reko predvsem vidijo kot vir vode za namakanje kmetijskih površin. 
Kljub manjšemu stiku z reko so prebivalci pozorni na spremembe in v spominu ohranjajo 
stanje rečnega toka izpred skoraj štirih desetletij in več.

3.3 Skupna baza znanja

Različne vidike Mure in Vjose, ki smo jih obravnavali v raziskavi, smo želeli prikazati čim bolj 
dostopno kot tudi pregledno. Oblikovali smo spletno stran, ki omogoča pregled ugotovitev na 
posameznih izbranih lokacijah na vsaki reki. Poleg lokalnega znanja in podatkov, pridobljenih 

smo procese, vidne na satelitskih posnetkih, primerjali s spremembami, ki so jih lokalni 
prebivalci opazili v lastnem okolju. Rezultate primerjav smo združili v bazo znanja v obliki 
spletne strani, ki je na voljo širši zainteresirani javnosti.

3.1 Satelitski posnetki in talne meritve

Najprej nas je zanimalo, kolikšno je ujemanje med informacijami, pridobljenimi iz satelitskih 
posnetkov, in podatki, izmerjenimi na terenu. Pretoke Vjose, izmerjene na hidrološki postaji 
Dorez, v bližini mesta Poçem, smo primerjali s površino, ki jo pokriva voda, na podlagi 
posnetkov Landsat istega območja (Hauer et al., 2019). Podatki o pretokih so bili na voljo za 
vsak dan, v analizo pa smo vključili le tiste, ki so bili izmerjeni na dan, ko je bil narejen tudi 
satelitski posnetek (Slika 7).

Slika 7: Časovna vrsta pretokov, izmerjenih na reki Vjosi, in površine vode, zaznane na satelit-
skih posnetkih Landsat.

Vir: ZRC SAZU.

Vizualno je mogoče oceniti, da se časovni vrsti pretokov in prisotnosti vode dobro ujemata. 
To smo potrdili tudi s statističnimi testi (Pearsonov koeficient korelacije r = 0,63, p < 0,001). 
Dobro ujemanje daljinsko zaznanih podatkov z meritvami na terenu potrjuje, da so satelitski 
posnetki uporabni za natančno spremljanje procesov na Zemljinem površju.
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na podlagi satelitskih posnetkov, smo predstavili tudi ključne zgodovinske, etnološke, biološke 
in hidrološke vidike obeh rek.

Spletna stran je namenjena širši zainteresirani javnosti. Nahaja se na spletnem naslovu 
https://riverchange.zrc-sazu.si/. Vsebuje veliko slikovnega gradiva in videoposnetkov ter 
jedrnatih opisov rezultatov. Opisi izbranih lokacij na eni reki vsebujejo povezave na lokacije 
s podobnimi tematikami na drugi reki. Na ta način skupna baza znanja v obliki spletne strani 
omogoča jasno primerjanje procesov na fizično-geografsko primerljivih rekah z zelo različnimi 
upravljavskimi režimi.

4. ZAKLJUČEK

Rečna okolja so lahko zelo pestra in dinamična. Za čim bolj celostno razumevanje procesov 
in sprememb v rečnih okoljih smo prepletli tako antropološke raziskave kot tudi podatke 
daljinskega zaznavanja. Pristopi obeh disciplin so med raziskavo usmerjali drug drugega. 
Ugotovitve etnografskega gradiva so določile zanimiva območja, na katera smo se osredotočili 
z daljinskim zaznavanjem. Prostorske spremembe, zaznane na satelitskih posnetkih, so bile 
hkrati povod za intervjuje in predmet, ki je omogočil zelo konkretne pogovore o prostorskih 
procesih. Sprotno prepletanje pristopov je omogočilo umestitev dogajanja v družbeno-kulturni 
in okoljski okvir ter s tem boljše razumevanje procesov v rečnih okoljih.

V raziskavi smo vzpostavili metodo spremljanja rečnih okolij s kombinacijo antropoloških in 
satelitskih podatkov. Poleg tega smo razvili pristop za jasno primerjavo dveh obravnavanih 
rek. Predstavljeni potek dela se lahko uporabi za analizo različnih drugih rečnih okolij, ki so 
pod pritiski infrastrukturnih projektov. S primerjavo naravne in antropogeno spremenjene 
reke lahko bolje ocenimo posledice posegov. Po drugi strani metoda omogoča bolj smotrno 
usmerjanje prizadevanj za renaturacijo rečnih okolij (European Commission, 2022). S 
primerjavo lahko poiščemo reke, ki so bile v preteklosti močno spremenjene, a imajo fizično-
geografske značilnosti, ki omogočajo razvoj pestrih in stabilnih naravnih okolij.
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