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Zloženko smo izdali v okviru projekta »Ohranjanje in upravljanje 
sladkovodnih mokrišč v Sloveniji – WETMAN« (LIFE 09NAT/
SI/000374) s prispevkom LIFE+ finančnega instrumenta Evropske 
skupnosti. Besedilo ne izraža nujno pogledov Evropske komisije.

LIFE+ je finančni instrument EU, ki je namenjen izključno varstvu 
okolja. Podpira izvajanje okoljske politike EU, vzpodbuja projekte, 
ki prispevajo k trajnostnemu razvoju in tiste, ki predstavljajo 
dodano vrednost v smislu ohranjanja okolja in narave v državah 
EU. LIFE+ Narava podpira projekte za ohranjanje habitatov in 

vrst na območjih Natura 2000.
Več informacij na: http://ec.europa.eu/environment/life/

Vodilni partner projekta je

Partnerji projekta so:

Sofinancerji projekta so:

Občina Črnomelj, Občina Zreče, Mestna občina Maribor, 
Občina Slovenska Bistrica, Mestna občina Slovenj 

Gradec in Občina Lovrenc na Pohorju.

Na pilotnem območje 
mrtvice Mure pri 
Petišovcih je ohranjenih 
največ mrtvic ob reki 
Muri. V zadnjih letih 
se kaže poslabšanje 
njihovega ekološkega 
stanja zaradi česar je 

visoka biotska pestrost območja ogrožena. 
Obstoj mrtvic ogrožajo:
• spremenjene hidrološke značilnosti območja 

onemogočajo nastajanje novih mrtvic in 
pospešujejo kopnenje obstoječih,

• neprimerno upravljanje z mrtvicami v preteklosti 
(zasipavanje, vnos tujerodnih vrst, uničevanje 
obrežne vegetacije, gradnja objektov na 
bregovih…).

V projektu WETMAN so predvidene aktivnosti za 
izboljšanje ekološkega stanja mrtvic in celotnega 
pilotnega območja. Terenske aktivnosti se bodo 
izvajale na treh pilotnih mrtvicah: Nagy Parlag, 
Petišovskem jezeru in na Muriši. Izvedli bomo 
naslednje akcije:
• popis živalstva in rastlinstva pilotnega območja, 
• odstranitev prekomerne zarasti na pilotnih 

mrtvicah, 
• obnova ugodnega hidrološkega stanja pilotnih 

mrtvic, 
• zmanjšanje vpliva 

tujerodnih vrst na 
biotsko pestrost 
pilotnih mrtvic,

• vključitev 
naravovarstvenih ciljev 
v sektorske načrte 
upravljanja,

• ozaveščanje 
deležnikov, lokalne 
skupnosti in širše 
javnosti o pomenu 
mrtvic in biotske 
pestrosti.

Opis projekta:

Cilj projekta »Ohranjanje in upravljanje 
sladkovodnih mokrišč v Sloveniji - WETMAN« je 
obnova in izboljšanje stanja šestih slovenskih 
mokrišč, ki so opredeljena tudi kot območja 
Natura 2000. To so Pohorska barja, Zelenci, 
mrtvice Mure pri Petišovcih, območja Planik, 
Vrhe in trije kali v Beli krajini (Gornji kal, Krivače 
in Kršeljivec). 

Projekt, ki poteka od 1. 2. 2011 do 1. 2. 2015, 
financira naravovarstvene akcije na posameznih 
pilotnih območjih. Z izvedbo le-teh in z vzpostavitvijo 
trajnostnega upravljanja pilotnih območij bomo 
pomembno prispevali k ohranjanju mokrišč v 
Sloveniji. Projekt WETMAN (LIFE 09NAT/SI/000374) 
se izvaja s prispevkom LIFE+ finančnega inštrumenta 
Evropske skupnosti.

Pilotno območje projekta WETMAN, mrtvice Mure pri 
Petišovcih, obsega spodnji tok reke Mure s poplavnim 
območjem med Petišovci in tromejo s Hrvaško 
ter Madžarsko. Na območju je ohranjena obrečna 
kulturna krajina, ki jo oblikuje preplet poplavnih 
gozdov, travnikov, reka Mura ter njeni številni 
stranski rokavi in mrtvice. Številna redka življenjska 
okolja ter redke in zavarovane vrste uvrščajo 
območje med naravovarstveno najpomembnejša v 
Sloveniji. Posebno bogastvo predstavljajo mrtvice, 
ki jih je največ ravno ob spodnjem toku Mure. Z 
akcijami projekta WETMAN želimo na pilotnem 
območju izboljšati ekološko stanje mrtvic in njihovo 
upravljanje ter izboljšati poznavanje in zavedanje o 
naravovarstvenem pomenu mokrišč.



Reka Mura je naša največja reka s povsem nižinskim 
značajem. Nekoč močno meandrirajoča reka, ki je 
pogosto spreminjala pot svoje struge, je danes v 
večjem delu toka ukročena in uravnana. Prvobitno, 
naravno podobo Mure lahko občudujemo le še 
ponekod v njenem spodnjem toku. Naravni procesi 
spreminjanja in oblikovanja toka in struge, ohranjene 
naravne združbe ter velika pestrost habitatov in vrst so 
razlog za izjemen naravovarstveni pomen območja.

Prizadevanja za ohranitev reke Mure in bogastva 
njene narave so stara več desetletij. Naravovarstveni 
pomen tega območja se odraža v določitvi območij 
Natura 2000 Mura, ekološko pomembnega območja, 
številnih naravnih vrednot in predloga za zavarovanje 
kot Regijski park Mura. Celotno območje je tudi del 
nastajajočega mednarodnega Biosfernega rezervata 
Mura – Drava – Donava.

Mrtvice so značilne za nižinske reke. Njihov nastanek, 
obstoj in izginjanje so povezani z naravno rečno 
dinamiko, ki se kaže v stalnem spreminjanju toka reke 
- meandriranju. 

Mrtvica nastane iz okljuka matične struge ali stranskega 
rokava. Tok reke izpodjeda zunanje bregove okljukov. 
To povzroča večanje okljuka ter zbliževanje začetka in 
konca okljuka. Sčasoma tok reke izdolbe novo strugo po 
krajši poti. Začetek in konec okljuka se počasi zasipata 
z materialom, tako da ostane okljuk brez stika s tekočo 
vodo - mrtvica. Mrtvica nastane tudi iz stranskega 
rokava, kadar se prekine trajna povezava stranskega 
rokava z matično strugo.

Že ob nastanku je mrtvica obsojena na izginotje. Nanosi 
materiala ob poplavah, usedanje organskih ostankov 
rastlinja in vnos prašnih delcev počasi zapolnjuje vodno 
kotanjo. Naravni proces nastajanja in izginjanja mrtvic 
lahko traja več desetletij. Človek je s svojimi posegi v 
reko Muro omejil možnost nastajanja novih mrtvic in 
pospešil proces njihovega izginjanja. 

Mrtvice reke Mure so kljub svojemu imenu polne 
življenja in so pravi raj za številne živalske in rastlinske 
vrste. 

V vodi mrgoli raznih žuželk, hroščev, rakcev, vodnih 
stenic, polžev, pijavk in drugih drobnih bitij. Nekatera 
med njimi, kot odrasli osebki, del svojega življenja 
preživijo tudi nad vodo. Takšni so na primer kačji pastirji, 
Ob mrtvicah Mure jih najdemo več kot 30 vrst. 

V mrtvicah živijo tudi mnoge vrste rib. Med njimi je 
najbolj posebna in tudi ogrožena velika senčica. Kot 
mrestišča mrtvice uporablja vsaj deset vrst dvoživk. 
Mrtvice so tudi dom želve močvirske sklednice, vidre, 
bobra ter gnezdišče številnih vrst ptic. 

Tudi rastlinski svet mrtvic je bogat in zanimiv. 
Rastlinstvo v posameznih mrtvicah je odvisno od 
dotoka vode, globine in osončenosti mrtvice. 

Med najbolj značilne vrste, ki uspevajo v mrtvicah, 
sodijo beli lokvanj, njegov sorodnik rumeni blatnik, žabji 
šejek, različni dristavci, rmanci, rogolist in vodne leče.

Med mnogimi ogroženimi in redkimi vrstami rastlin, 
ki rastejo v mrtvicah, so tudi vodna lečica, streluša, 
vodna škarjica, mešinka, kobulasta vodoljuba in 
plavajoči plavček.

Plavajoči plavčekDOF2006: Vir GURS Zelena deva Plavček

Murska šumaMurska šuma Muriša Mrtvica z vodno škarico

Shema nastajanja mrtvice

Plavajoči plavček je vrsta vodne praproti, ki jo v Sloveniji 
najdemo le v nekaj mrtvicah v spodnjem toku reke Mure. 

Ogroženi vrsti kačjega pastirja zeleni devi ustrezajo le 
maloštevilne mrtvice, v katerih raste prav tako ogrožena 
in redka vodna škarjica. Zelena deva je znana le iz okolice 
Petišovcev.

Samček barjanske žabe ali plavčka se spomladi v času 
mresta obarva sinje modro.




