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MISTI�NA REKA
Kakšna je bila reka Mura 

pred tisočletji?

Kaj nam predstavlja in 
kaj od nje pričakujemo mi?

Zakaj je tako posebna, 
da jo imamo tako radi 

in se je hkrati tako bojimo?

Kakšno reko si želimo?

Reka, ki oblikuje pokrajino in ljudi, daje pečat prekmurski duši, buri domišljijo, daje 
navdih umetnikom in kruh pridnim rokam ter ponuja prostor oddiha, miru, gibanja in 
učenja. Temna voda, lenobna, divja, poplavna. Vse to je Mura in še veliko več. Je tudi 
biser narave, zeleni trak živalskega in rastlinskega bogastva, dediščina, ki smo jo dobili od 
prednikov in jo bomo predali potomcem. Ali jo bomo prepustili grobemu uničenju ali pa 
bomo cenili njeno izjemnost in jo tudi ohranili?   

Morda v tej brošuri ne najdete vseh odgovorov, pomagali pa vam bomo odkriti nekatere 
skrivnosti te reke. Predstavljamo jo takšno, kot jo vidimo danes. Takšna kot je, je zaradi 
narave reke same in zaradi človekovih aktivnosti ob njej v preteklosti. Naša dejanja danes 
v gladini jasnega poletnega jutra že kažejo odsev Murine prihodnosti. Kakšna bo, je 
odvisno tudi od nas.

Vse to je spodbudilo nastanek te publikacije, ki je izšla ob dogodku Bioblitz – 24 ur z reko 
Muro. 24 ur raziskovanja,doživljanja, druženja in učenja vseh generacij in strok ob reki, 
ki povezuje. Povezuje izjemna naravna življenjska okolja, raznoliki živi svet, 
kulturno krajino in njene ljudi.

Kaj pa Mura predstavlja tebi? 

Simona Kaligarič
Vodja območne enote Maribor 
Zavod RS za varstvo narave
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Mura je bila stoletja mejna reka med deželami in regijami in v tistih časih težko prehodna 
prepreka. Tako naj bi bilo tudi njeno ime izpeljano iz latinske besede murus, kar pomeni  
zid, okop, obramba. Po nekaterih virih naj bi njeno ime izhajalo iz slovanskega jezika, 
iz besede mur, kar pomeni temen, torej temna voda.

Njena zgodba se začne v Nizkih Turah v Avstriji, kjer se izlije na svojo 438 km dolgo pot 
do združitve z Dravo v hrvaškem Legradu. Zgodba pripoveduje o gubanju gora in dolgih 
zasneženih zimah v avstrijskih Alpah, o slovenskih gozdovih, o madžarskih in hrvaških 
okljukih in se nazadnje zlije z zgodbo Drave, Donave in Črnega morja.

Reka svoja leta šteje tako v dolgih geoloških obdobjih kot v urah. Nekatere spremembe v 
njenem življenju se lahko dogajajo tisočletja, spet druge se zgodijo že v eni uri 
močnega dežja. 

Človekovo sožitje z reko je zraslo iz strahospoštovanja. V preteklosti se je človek 
spopadal z reko s preprostim sonaravnim varovanjem brežin, kar v prekmurščini 
imenujemo “büranje”. Danes jo poskuša krotiti z neusmiljenimi kamnometi in jezovi, 
preko katerih še komaj uide kak temen prodnik. Utrinki iz Murinega življenjepisa  
prikazujejo reko v 18. stoletju (Jožefinska vojaška topografska izmera) in 
njeno današnjo podobo (Google Earth).

V življenju reke se spreminja tudi njen 
živi svet, nove vrste se pojavljajo in spet 

druge izginjajo. Žal je izginjanje v zadnjem 
obdobju zaradi  posegov človeka veliko 

hitrejše. Takšna usoda je ob Muri doletela 
tudi bobra. Tega “krajinskega arhitekta”, 
ki od človeka spremenjene rečne struge 

ponovno spreminja v naravne vodne 
ekosisteme, smo v Sloveniji iztrebili že 
v 17. stoletju, leta 1998 pa se je k nam 

ponovno naselil. Danes poleg bobra 
tudi naravovarstveniki na Muri in Dravi 

načrtujejo obsežne renaturacijske posege.

Preden se ji je približal človek, je reka nekaj milijonov let obvladovala širok rečni 
prostor, ki si ga je utirala skozi usedline nekdanjega Panonskega morja. Ko se je morje 
umaknilo, so kotanjo še dodatno polnile reke in potoki. Tako so v dolgih tisočletjih zgradili 
vodonosnik, ogromen rezervoar za podzemno vodo, ki je pogosto naravno 
mineralizirana ali termalna, vse prepogosto tudi umetno onesnažena. 



Močvirska sklednica za svoj obstoj potrebuje vodna okolja mrtvic, mlak in stranskih 
rokavov, kjer si poišče hrano in zavetje ter suha peščena mesta, kamor samica odloži jajca. 
Kombinacijo ustreznih habitatov ji ponuja poplavni svet Mure.  

Ohranjen poplavni svet vzdolž reke Mure je pomemben blažilec vremenskih ekstremov 
pokrajine ob Muri. Pogosto se zgodi, da ima Mura ravno v poletnem času, ko je kmetijska 
pokrajina zunaj poplavnega sveta ožgana od poletne pripeke, najvišje vodostaje. Takrat 
vlaga, ki izhlapeva iz poplavnih gozdov, reke in mrtvic, hladi in vlaži razgret zrak, voda iz 
poplavnega pasu pa polni zaloge podtalnice v zaledju. V času visokih voda lahko poplavni 
svet zadrži izjemne količine vode, ki bi sicer zalivala  človekova domovanja.

Bele narcise so v preteklosti krasile mnoge 
poplavne travnike pokrajine ob Muri. 

Danes jih najdemo le še na nekaj manjših 
travnikih v okolici Veržeja.  

MURA JE NJEN POPLAVNI SVET
Poplavne ravnice velikih nižinskih rek, kakršna je Mura, so od nekdaj privlačile človeka. 
Prav ta privlačnost je bila tudi za marsikatero drugo reko pogubna, saj jo človek s svojim 
načinom življenja postopno "izrinja" iz njenega poplavnega prostora. Ljudje ob Muri so z 
njo k sreči ravnali spoštljivo. Čeprav so reko  na različne načine uporabljali, jo spreminjali 
ter ožali njen poplavni svet, so vendarle vedno ostali na  razdalji, ki še omogoča 
razlivanje te reke. Tako se je vzdolž Mure vse do danes ohranil ponekod širši, 
drugod ožji poplavni svet, ki daje Muri tako izjemen pomen za naravo in človeka.
Poplavni svet Mure zaznamuje reka s številnimi stranskimi rokavi in mrtvicami v 
prepletu z obsežnimi poplavnimi gozdovi, kulturno krajino v zaledju ter z vasmi varno na 
rečni terasi ali za obrambnimi poplavnimi nasipi.

Vladar poplavnega sveta je voda v vseh svojih skrajnostih. Poplavni svet je ekstremen 
življenjski prostor, kjer se lahko na zelo majhnem prostoru in v zelo kratkih časovnih 
obdobjih izmenjujejo izjemno sušne z  mokrotnimi razmerami. Medtem ko je  v reki in 
večini mrtvic vode ves čas v izobilju, je lahko le nekaj metrov stran na prodnem nanosu 
več mesecev v letu ekstremna suša. Na travniku, kjer so se še pred dnevi
pasle krave, lahko danes plavajo ribe in obratno. 

 

Morda bi si mislili, da v takšnih nepredvidljivih in spremenljivih razmerah ne najdemo ravno 
veliko bitij. Ravno nasprotno - poplavni svet reke Mure je eden najpestrejših ekosistemov v 
Evropi. Na majhnem prostoru najdemo veliko število različnih bivališč, ekstremne razmere so 
celo razlog za obstoj mnogih bitij, ki jih ne najdemo nikjer drugje.  



Muri rečemo”slovenska Amazonka”. Upravičeno. Ob njej so ohranjene največje površine 
poplavnih gozdov v Sloveniji, čeprav jih je bilo v preteklosti veliko izkrčenih na račun 
kmetijskih površin. Ostali so predvsem tisti v mokrotnih depresijah ob Muri, kjer so bile 
površine za kmetijsko rabo nezanimive. Življenje v njih je odvisno prav od poplavljanja in 
nemotenega gibanja podtalne vode, ki hrani in oživlja ta dragoceni ekosistem.
Vajeni smo, da potencial gozda merimo v kubikih, v zadnjem času pa se pri 
vrednotenju upoštevajo tudi druge izjemno pomembne funkcije poplavnega gozda, 
kot je zagotavljanje protipoplavne varnosti z naravnim zadrževanjem visokih voda, 
prečiščevanje padavinske in rečne vode, zagotavljanje kakovosti talne vode in 
uravnavanje mikroklime. Gozd je namreč tudi neprecenljiva”tovarna kisika”.

Najnižja pogosto poplavljena območja ob Muri poraščajo vrbe, topoli, črna in siva jelša 
ter hrastovo-brestov gozd, predele, ki so le občasno poplavljeni, beli gaber in dob. 

Murski logi so odlično skrivališče za 
samotarje, kot je črna štorklja, ki ji za 
razliko od njene bele sorodnice bližina 
človeka ni ljuba. 

Poplavni gozd ohranja svoje funkcije, tudi 
ko se postara in ko posamezna drevesa 

odmrejo. V stara hrastova debla si  duplo 
izdolbe srednji detel, nekatera pa postanejo 

dom ogroženih hroščev, kot je škrlatni 
kukuj. Odmrla lesna masa  ustvarja 

tudi  zračna gozdna tla, ki kot velika goba 
zadržijo velike količine poplavne vode.

MURA SO NJENI SKRIVNOSTNI GOZDOVI

Vrstno pestre drevesne združbe dopolnjuje bogat zeliščni sloj, ki spomladi zadiši po 
divjem česnu ali čemažu in razveseljuje s planjavami belih znanilcev pomladi.

Poplavni, močvirni in obrežni gozd imenujemo tudi log ali dobrava. Logi ob reki Muri so 
redkost v srednjeevropskem merilu in zato dom številnih redkih in ogroženih živalskih in 
rastlinskih vrst.



Nad vodno gladino mrtvic najprej opazimo 
barvite kačje pastirje. Ob Muri najdemo 
preko 50 vrst teh žuželk, med njimi tudi 

številne ogrožene. Skrivnostna zelena deva 
živi le v mrtvicah, kjer uspeva prav tako 

redka vodna rastlina vodna škarjica.

Ko mrtvica preraste v trstišče, nudi skrivališče čapljici.

Barska žaba ali plavček je zelo neopazna 
dvoživka, ki živi skrito življenje v rečnih 
lokah in močvirnih gozdovih. V plitvih 
vodah med marcem in aprilom si samčki 
le za nekaj dni nadenejo svojo 
modro preobleko.
Plavček si ob Muri svoje ime deli še z 
dvema, povsem drugima vrstama - z 
drobno plavajočo praprotjo, ki jo najdemo v 
nekaterih murskih mrtvicah in vrsto sinice, 
ki se spreletava v Murinih logih. 
In še to - ta plavi trojček lahko na enem 
mestu skupaj opazujemo le ob Muri, 
nikjer drugje v Sloveniji!

Z vidika živalske in rastlinske raznolikosti, ime "mrtvica" prav nič ne pristoji temu 
nekdanjemu rečnemu okljuku. Gre namreč za najbolj življenja polna naravna okolja.  

MURA SO VSI NJENI DELI
Udi dolgega telesa reke so njeni okljuki, pritoki, stranski rokavi in mrtvi rokavi, ki skupaj 
tvorijo neprecenljiv rečni sistem. Nekateri  so še vedno povezani s telesom, nekateri so se 
od reke odcepili in so z njo povezani le še s  podtalno vodo in ob poplavah. Te dele reke 
imenujemo mrtvi rokavi ali mrtvice.

Mrtvice ali mrtvi rokavi so značilni za nižinske reke. Njihov nastanek, obstoj in izginjanje 
so povezani z naravno rečno dinamiko. Mrtvica nastane iz okljuka matične struge ali 
stranskega rokava, a že ob nastanku stopi na pot počasnega kopnenja. Nanosi materiala 
ob poplavah in usedanje organskih ostankov rastlinja počasi zapolnjujejo vodno kotanjo. 
Naravni proces nastajanja in izginjanja mrtvic lahko traja več desetletij. Človek je s svojimi 
posegi v reko Muro omejil proces nastajanja novih mrtvic in pospešil proces njihovega 
izginjanja. V Sloveniji je spodnji tok Mure eno redkih območij, 
kjer reka še lahko ustvarja ta bogata življenjska okolja.



MURA JE NJENA MO� IN MO� NJENIH PREBIVALCEV
Naravna rečna dinamika omogoča nastanek in nenehno spreminjanje najrazličnejših bivališč, 
kot so erodirani okljuki, prodišča, stranski rečni rokavi, zatoki, pritoki, potoki, poplavni 
gozdovi, močvirja in mnogi drugi. Kljub uravnavanju struge, Mura še danes ponekod 
spodjeda bregove in si počasi utira svojo pot ter tako ustvarja enega najlepših mozaikov 
življenjskih okolij med nižinskimi rekami v srednji Evropi.

Rečna dinamika večine slovenskih rek je danes močno okrnjena, zato Mura s svojim 
naravno meandrirajočim spodnjim tokom privablja številne redke in ogrožene živalske vrste. 
Prav te so odličen kazalec ohranjenosti naravne rečne dinamike.

Reka, katere bregove ukalupljajo mogočni kamnometi, ne more ustvarjati okljukov 
in erodiranih rečnih bregov, v katere si svoj dom izdolbejo naše najmanjše lastovke - 
breguljke, spreten ribič - vodomec in barviti lepotec - čebelar, 
ki so zaradi regulacij močno ogroženi. 

Reka, ki je ujeta v raven kanal, ne uspe nabirati, premeščati in odlagati materiala, da bi 
lahko nastajala velika gola prodišča, kjer svoj dom išče ptič mali deževnik in kasneje, 
ko se ta nekoliko zarastejo, še mali martinec. Nižji rečni vodostaji povzročajo 
hitro zaraščanje prodišč in posledično izginjanje teh vrst. 

Mura je svojimi pritoki, mrtvicami in 
zalivi pravi raj za tega spretnega plavalca 

in lovca. Vidra ob Muri kraljuje na vrhu 
prehranjevalne verige, zato je odličen 

pokazatelj kakovosti rečnega ekosistema.



Število invazivnih
tujerodnih vrst se v Sloveniji hitro

povečuje, kar predstavlja vse večji problem
za domorodno favno in floro. 

Veliko skrb naravovarstvenikom povzroča
pojavljanje severnoameriškega signalnega 

raka v Muri. Ta tujerodni rak je namreč 
prenašalec nevarne bolezni "račje kuge", 

ki je za domorodne vrste rakov,
kot sta koščak in jelševec, smrtna. 

Rak koščak je ob Muri razširjen le v nekaj 
pritokih med Ceršakom in Tratami.

Med posebneži, ki jih v Muri vidimo le redko, sta sabljevec in kečiga. 
Kečiga sodi v skupino starodavnih rib jesetrovk, ki so se v preteklosti množično selile 
iz Donave na tudi do 200 kilometrov oddaljena drstišča v zgornjih tokovih rek. 
Danes so zaradi pretiranega izlova in ovir na selitveni poti izjemno redke. 

Znamenitost favne murskih mrtvic je riba velika senčica. Je redka vrsta donavskega 
porečja, ki je bila v Sloveniji prvič najdena leta 1980. Živi v mrtvicah z gosto vodno in 
obrežno zarastjo. Ogrožajo jo pospešeno izsuševanje in kopnenje mrtvic 
ter prisotnost tujerodnih vrst. 

MURA JE NJEN VODNI SVET
Reka Mura je pravi zaklad biotske raznovrstnosti na območju severovzhodne Slovenije, 
tudi ko opisujemo življenje v vodi.  Nedvomno je prav številčnost vrst ribje združbe tista, 
ki to dokazuje. Mura je med slovenskimi rekami po bogastvu ribjih vrst uvrščena na prvo 
mesto, saj  v njej živi več kot polovica vseh domorodnih vrst rib slovenskih celinskih voda. 

V preteklosti je bila reka z ribami še bistveno bolj bogata. V primerjavi s podatki izpred 
sto let, je današnje število vrst v Muri zmanjšano vsaj za četrtino. Različni posegi so njene 
naravne značilnosti zelo spremenili in tako okrnili rečni življenjski prostor,
k slabšanju življenjskih pogojev pa je svoje prispevalo še intenzivno onesnaževanje. 
Po izboljšanju kvalitete vode se je v Muri opazno izboljšala tako raznolikost ribjih vrst
kot tudi velikost njihovih populacij.



Še večja redkost so travniki, na katerih 
uspeva zdravilna strašnica, kamor 
poleti jajčeca odlaga metulj 
temni mravljiščar. 

V okolici Velike Polane se je ohranilo 
največje sklenjeno območje slikovitih 
mokrotnih travnikov v severovzhodni 

Sloveniji. Le na redkih med njimi lahko v 
aprilu še občudujemo cvetove 

močvirske logarice. 

Simbol ohranjene obrečne kulturne krajine ob Muri je nedvomno bela štorklja.

MURA JE KRAJINA IZVEN DIVJINE
Ko stojimo sredi poplavnega gozda ob Muri, imamo zlahka občutek, da smo sredi 
nepregledne divjine neskončnih in neprehodnih pragozdov. A smo vendarle 
še vedno sredi gosto poseljene pomurske ravnice, ki jo je človek že tisočletja 
sooblikoval, spreminjal, obdeloval. Ponekod ob Muri je prehod med divjo 
poplavno ravnico in intenzivno obdelano kmetijsko krajino zelo oster. Marsikje pa 
je prehod postopen in zaznamovan s prepletom naravnih dejavnikov in človekove 
roke, ki dajejo pečat obrečni kulturni krajini. Tukaj se prepletajo mokrotni travniki 
in mozaik njiv, razmejeni s številnimi mejicami ter posejani s posameznimi 
drevesi. V ta preplet sodijo še mokrotni gozdovi črne jelše ter potoki in mrtvice,
ki pričajo o davni preteklosti teh območij, ko je tudi tod tekla Mura. 



�LOVEK IN MURA NEKO�
Pokrajino ob reki je pomembno zaznamoval  človek. Mlini na reki meljejo že skoraj 500 
let, v logih se je paslo, reko se marsikje še vedno prečka  z brodom, mogočni gozdovi 
ljudem dajejo les, rodovitna ravnica na njenih nanosih pa hrano. Sobivanje človeka 
in narave ob Muri je bilo dolga stoletja samoumevno, kar se odraža 
tako v bogati kulturni dediščini, kot ohranjeni naravi. 

Razmerje med človekovim naravnim in kulturnim okoljem odraža tudi bogata rokodelska 
zapuščina. Ilovnata prst panonskega sveta je ponujala glino za lončarjenje, šibje, les 
in trsje za pletarske izdelke so poiskali v murskih obrečnih logih, s koruze so jeseni 
„kožuhali“ ličje, z rženo in pšenično slamo so pokrivali strehe hiš, iz lanu pa tkali oblačila. 
Narava ni samo dajala surovin, ampak prikazovala tudi procese, zato ni naključje, 
da lahko nekatere človekove mojstrovine primerjamo z mojstrovinami narave.

IN DANES
Ljudje ob Muri živijo z reko in 
s spoštovanjem tradicije, zato se nekateri 
običaji in obrti ohranjajo še danes.
Pomemben del tradicije pokrajine ob Muri 
se kaže tudi v kulinarični pestrosti onkraj 
obeh njenih bregov, ki je danes zagotovo 
eden od največjih prepoznavnih znakov in 
potencialov regije.  

V Pomurje privabljajo predvsem zdravilne vode in toplice. Vendar obiskovalci vedno 
bolj postajajo raziskovalci, ki poleg zdravja in udobja iščejo predvsem naravo, 
doživetja in identiteto regije.

Reka ponuja priložnost za razvoj 
sonaravnega obrečnega turizma, ki 

temelji na izobraževanju, interpretaciji 
in doživljanju narave. Te dopolnjujejo 

neponovljive kulinarične izkušnje, 
zaledje vinorodnih goric ter bogata 

kulturna dediščina.

Raba prostora v zadnjih desetletjih je bila 
predvsem antropocentrično usmerjena, 

vendar smo se iz napak naučili, da je 
usmerjanje dejavnosti glede na naravne 

zmogljivosti in omejitve nujno.



�LOVEK IN BIOSFERA
Prizadevanja za ohranitev reke Mure segajo v čas priprave prvih seznamov naravne 
dediščine v Pomurju ter priprave Inventarja najpomembnejše naravne dediščine Slovenije. 
V osemdesetih letih 20. stoletja je območju reke Mure grozila izgradnja hidroelektrarn. 
Lokalno prebivalstvo in naravovarstveniki so se temu uspešno zoperstavili. Danes je ob reki 
opredeljenih večje število naravnih vrednot, območje ima status ekološko pomembnega 
območja in je v celoti vključeno v mrežo Natura 2000 območij. Poplavni svet reke Mure je 
predlagan za vključitev v nastajajoči mednarodni biosferni rezervat Mura–Drava–Donava.

Človek in biosfera (angl. MAB – Man and biosphere) je medvladni raziskovalni program 
organizacije UNESCO, ki razglasi biosferne rezervate. Program vzpostavlja svetovno 
mrežo območij s podobno vizijo trajnostnega razvoja na lokalni, nacionalni in globalni 
ravni. Namen je ohranjanje biotske pestrosti in promocija trajnostnega razvoja, ki temelji 
na upoštevanju priporočil znanosti in sodelovanju lokalnega prebivalstva. Kartografska podlaga: GURS, pregledna karta, 1:500 000

biosferno območje reke Mure

Biosferno območje obsega jedro, ki je namenjeno ohranjanju biotske 
raznovrstnosti, varovalni pas, ki vključuje sonaravne dejavnosti prebivalstva 
in izobraževanje ter zunanje prehodno območje, ki vključuje tudi 
gospodarske dejavnosti in turizem.
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Kakšna pa je tvoja vizija Mure? 
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NASTANEK BROŠURE SO OMOGO�ILI

obeleževanju 70. 
obletnice UNESCO

V podporo 

Organizacija Združenih
 narodov za izobraževanje,

znanost in kulturo

Organizatorji 
dogodka

OBČINA VERŽEJ
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