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PIONIRSKE RASTLINSKE VRSTE NA PRODIŠČIH V ZGORNJEM TOKU REKE
SAVE
Izvleček
Na našem planetu zaradi različnih vzrokov nastajajo območja, ki jih v določenem obdobju
začne poraščati rastlinstvo. Ta proces zaraščanja imenujemo sukcesija in je sestavljena iz
več nizov. V prvih nizih uspevajo t. i. pionirske vrste. Te vrste imajo pomembno funkcijo v
pedogenezi in so kasneje zamenjane z drugimi vrstami, dokler ne nastanejo ustaljene oz.
klimaksne združbe. Eno takšnih okolij, kjer lahko opazujemo proces sukcesije, so rečna
prodišča. V okviru diplomske naloge smo izbrali devet prodišč v zgornjem toku reke Save
in jih detajlno proučili. Ugotovili smo, da prodišča v celoti poraščajo pionirske rastlinske
vrste. Zaradi različnega vpliva abiotskih dejavnikov na različnih delih prodišča so se
izoblikovali rastlinski pasovi oz. formacije. Posamezne pasove na prodiščih smo proučili in
naredili teoretični model sosledja teh pasov. Fitocenozi, ki sledita prodiščnim pionirskim
vrstam sta Alno incanae-Pinetum in Bracypodio-Pinetum. Slednja že vsebuje vrste iz
združb hrastov, belega gabra in bukve, ki so primarno poraščala obravnavano območje.
Ključne besede: fizična geografija, biogeografija, pionirske rastlinske vrste, primarna
sukcesija, prodišča, reka Sava
PIONEER PLANT SPECIES ON THE POINT BARS OF THE UPPER STREAM OF
THE SAVA RIVER
Abstract
On our planet, different causes give rise to regions which start becoming colonized by
vegetation in a certain period. This process of colonization is called succession and it
consists of various stages. In the first stages, the so-called pioneer species grow. These
species have an important function in the paedogenesis and are later substituted for other
species until fix or climax populations are created. River point bars represent one of such
environments where the succession process can be observed. For the purpose of the present
work, nine point bars in the upper stream of the Sava were selected and studied in detail.
We discovered that point bars are colonized by pioneer vegetation species alone.
Vegetation zones or formations were formed due to different abiotic influence. We studied
individual point bar zones and prepared a theoretical model of the sequence of these zones.
The phytocoenoses which follow these point bar pioneer species are the Alno incanaePinetum and the Bracypodio-Pinetum associations. The latter already contains species
from oak, hornbeam and beech associations, which first grew in the studied region.
Key words: physical geography, bio-geography, pioneer vegetation species, primary
succession, point bars, the Sava river
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Matjaž Geršič

1. UVOD
Zemlja je planet življenja. Povsod je najti kakšno obliko življenja: v morju, na kopnem, v
zraku. In kaj je tisto, zaradi česar je Zemlja primerna za bivanje? Je bila primerna za
bivanje preden se je razvilo življenje? Ali je bilo ravno obratno? Ali življenjske oblike
igrajo pomembno vlogo, da je Zemlja primerna za bivanje? Odgovore lahko najdemo v
zgodovini razvoja našega planeta. Pred približno 4 milijardami let je bila notranjost planeta
veliko bolj vroča, površje pa ognjeniško. Zemljo je doseglo tretjino manj sončne energije
in njeno površje bi moralo biti hladnejše, toda ognjeniški dimniki so v zrak bruhali pline in
ustvarjali novo ozračje. Med plini sta bila tudi ogljikov dioksid in vodna para. Tako kot
topla greda prepušča sončno svetlobo in ohranja toploto, so tudi ti t.i. toplogredni plini
prekrili Zemljo in jo ogrevali. Toda Sonce je postajalo vse močnejše in če bi se učinek
tople grede nadaljeval, bi Zemlja postala prevroča za življenje. In zakaj se to ni zgodilo?
Odgovor tiči v življenju samem. Prve oblike življenja so nastale pred približno 3,5
milijardami let. Med prvimi so bile modrozelene cepljivke ali cianobakterije, ki so črpale
ogljikov dioksid iz zraka in ustvarjale velike kupe karbonatov – stromatolitov. S
spreminjanjem mešanice plinov v ozračju so ublažile podnebje in s tem preprečile
pregrevanje (Larison, Larison, 1991).
Planetarni ekosistem1 pa se ni spreminjal le v preteklosti. Spreminjanje poteka tudi danes
in bo potekalo vse dotlej, dokler bo razpad radioaktivnih prvin v notranjosti planeta dovajal
notranjo energijo za vulkanizem in tektoniko plošč, in dokler bo Sonce dajalo dovolj moči
za zunanje erozijske sile vetra, vode in ledu (Herlec, 2006, str. 8).
Organizmi tvorijo z ostalimi sestavinami pokrajine neločljivo celoto. Te t.i. abiotske
sestavine okolja so hkrati dejavniki, ki dajejo s svojo snovjo in energijo možnost obstoja
organizmom (Lovrenčak, 2003, str. 34).
Tako kot so pred milijardami let abiotski okoljski dejavniki omogočili obstoj cianobakterij,
tudi danes v določenih okoljih na novo nastaja sistem abiotskih dejavnikov, ki omogoča
naselitev organizmov. Eno izmed takšnih okolij so rečna prodišča.
To so s prodom prekrita zemljišča ob rečnem toku (Geografski terminološki slovar, 2005,
str. 319).
Vrste organizmov, ki prve naselijo takšno novo okolje, kot so npr. gola, ogolela, kamnita,
peščena tla, ki so nastala kot posledica različnih geomorfnih procesov, imenujemo
pionirske vrste (Geografski terminološki slovar, 2005, str. 208).
2. CILJ IN NAMENI DIPLOMSKEGA DELA
Eno izmed življenjskih okolij, katerega naseljujejo pionirske vrste, je rečno prodišče.
Proučitev pionirskih rastlinskih vrst in vzročno posledičnih povezav med rastiščnimi
pogoji na prodiščih ter pionirskimi vrstami je tudi glavni cilj pričujočega diplomskega
dela. Nameni diplomskega dela so sledeči:
• proučiti rastlinstvo na izbranih prodiščih z biogeografskega vidika,
• ovrednotiti prodišče kot življenjski prostor,
• ovrednotiti posege človeka v prodiščne habitate,
• predstaviti naravovarstven pomen prodišč.

1

Ekosistem: »Uravnotežena celota različnih, medsebojno odvisnih organizmov skupaj z neživimi
sestavinami okolja v kateri krožijo snovi in energije.« (Geografski terminološki slovar, 2005, str. 86)
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3. DELOVNE HIPOTEZE
Pri raziskovalnem delu smo postavili naslednje delovne hipoteze:
•

Zaradi pestrih dejavnikov nastanka prodišč in različnih, predvsem naravnih
dejavnikov, se rastlinstvo med posameznimi prodišči razlikuje po floristični sestavi.

•

Rastlinstvo prodišč sestavljajo tudi dealpinske rastlinske vrste.

•

Na različnih delih prodišča se zaradi različnih abiotskih dejavnikov pojavljajo
različne rastlinske vrste.

4. METODE DELA
Diplomsko delo je sestavljeno iz treh glavnih sklopov. Pri prvem – teoretičnem delu so bile
raziskovalne metode izrazito kabinetne narave. S pomočjo virov in literature smo skušali
holistično zajeti in predstaviti dejstva in zakonitosti, ki izhajajo iz glavnega predmeta
obravnave diplomskega dela t. j. pionirskih rastlinskih vrst na prodiščih. Pri pregledovanju
literature smo ugotovili, da je za področje Slovenije na tem področju le-ta skromna. Zadnja
raziskava namenjena pionirskemu prodiščnemu rastlinstvu je magistrsko delo Marije
Meznarič z naslovom Vegetacija prodišč v odvisnosti od strukture in višine prodišč na
primeru srednje Drave iz leta 2008. Na območju zahodne Slovenije sta prodiščno
rastlinstvo raziskovala Boško Čušin (Čušin, 2001) na reki Nadiži in Tone Wraber (Wraber,
1965) na reki Soči. Viktor Petkovšek (1966) opisuje rastlinstvo na naplavinah različnih
slovenskih rek. Savska prodišča in bregovi so bili z vidika rastlinstva zadnjič temeljiteje
obdelani leta 1940 v članku Marka Zalokarja (Zalokar, 1940). Sodobnih raziskav v tem
severozahodnem delu Slovenije ni bilo narejenih. Rastlinstva na prodiščih omenjenih rek
se mestoma dotakne Viktor Petkovšek (Petkovšek, 1939) v svojem delu o planinskem
cvetju v nižini, na splošno pa o prodišču kot mozaiku različnih habitatnih tipov piše Urban
Šilc (Šilc, 2000) v reviji Proteus.
V drugem delu naloge so predstavljeni rezultati terenskega dela. Raziskave smo opravili na
prodiščih treh rek, Save Dolinke, Save Bohinjke in reke Save na območju med naseljema
Lancovo (sotočje Save Bohinjke in Save Dolinke) ter Podbrezjami (sotočje Tržiške
Bistrice in Save). Na območju vsake reke smo izbrali po tri prodišča, ki smo jih detajlneje
proučili. Meritve smo izvajali poleti, ko so vodostaji rek najnižji, in sicer v mesecu avgustu
leta 2009.
Pri delu smo uporabili kartografsko metodo. Na posameznem prodišču smo skušali izločiti
območja oz. pasove, ki bodisi morfološko bodisi po floristični sestavi tvorijo samostojen
del.
Pri določanju vrst smo si pomagali z različnimi določevalnimi ključi (Spohn, Spohn, 2008;
Spohn, Spohn, 2008; Schauer, Caspari, 2008; Aichele, Golte-Bechtle, 2004; Seidel,
Eisenreich, 2005), glavno pa je bilo delo Mala flora Slovenije (Martinčič et al., 2007).
Višino popisne ploskve smo izmerili glede na najnižji vodostaj reke. Pri merjenju višine
smo si pomagali z doma izdelanim merilnikom, sestavljenim iz 1,5 m visoke navpične
kovinske palice, na katero je bil pravokotno nameščen nosilec, ki ga je bilo mogoče
poljubno nastavljati po višini. Na tem pravokotnem nosilcu je bila pritrjena vodna tehtnica
ter naprava, ki oddaja laserski žarek. Merjeno mesto smo označili s širšim lesenim
količkom, v katerega smo tik nad prodom usmerili laserski žarek. Višino kovinskega
nosilca nad vodno gladino smo izmerili z navadnim kovinskim metrom.

9

Pionirske rastlinske vrste na prodiščih v zgornjem …

Matjaž Geršič

Ostale elemente popisa, ki izhajajo iz popisnega lista, smo določili s pomočjo različnih
pripomočkov (merilna letev, kompas) in kart (geološka, geomorfološka) ali pa smo jih
ocenili. Popisni list je povzet po popisnem listu, ki ga je za slušatelje predmeta
Biogeografija na Filozofski fakulteti v Ljubljani sestavil doc. dr. Blaž Repe. Vsako
prodišče smo tudi natančno fotografirali. Nekatere fotografije so priložene tekstu, ostale se
nahajajo v posebni prilogi (DVD disk).
Kartografsko gradivo smo izdelali s pomočjo računalniškega programa ArcGis ter
programa Corel Draw. Za podlago smo uporabili različne karte (tematske, splošne) in
ortofotoposnetke.
V tretjem delu, ki obsega poglavji 8 in 9, je na podlagi prvih dveh delov, ki sta izrazito
analitično naravnana, podana sinteza in ugotovitve celotne raziskave.
Struktura naloge tako zajema tri glavne korake proučevanja rastlinstva z geografskega
vidika kot jih navaja Lovrenčak v svojem delu Osnove biogeografije. To so:
• »opis aktualne vegetacije, ki vodi k izločitvi večjih ali manjših vegetacijskih
formacij, katerih fiziognomijo lahko prikažemo s prerezi vegetacije,
• omejitev oz. lokalizacijo tipov vegetacije na zemljevidih raznih meril,
• razlago sedanje vegetacije« (Lovrenčak, 2003, str. 14).
5. TEORETIČNI DEL
5.1. Pionirske rastlinske vrste in njihovo mesto v sukcesiji
Pionirske vrste so prve, ki kolonizirajo oz. naselijo še neporasla, torej gola, ogolela
kamnita ali peščena tla, ki jim predstavljajo rastišče in tvorijo pionirske združbe
(Geografski terminološki slovar, 2005; Jogan, 2000).
Evolucijski razvoj neke združbe od golih tal do končne ustaljene združbe, ki je v
dinamičnem ravnotežju s svojim okoljem, imenujemo sukcesija. Celoten proces
sukcesije sestavlja več sukcesijskih nizov. Ti nizi se v danem biotopu medsebojno
nadomeščajo. Končna razvojna stopnja, ki nastane kot produkt sukcesije, je ustaljena
združba oz. klimaks (Lovrenčak, 2003, str. 149; cv: Petauer et al., 1998).
Z drugimi besedami lahko rečemo, da gre pri sukcesiji za sosledje rastlinskih in
živalskih združb na določenem območju, ki tečejo po naravni poti (Geografski
terminološki slovar, 2005; Šilc, 2000).
»V sukcesijskem razvoju se vsaka naslednja združba pojavlja na višji stopnji
organizacije. Pri tem se povečuje vrstna raznolikost, vezi med posameznimi členi so
trdnejše, njihovi biotski odnosi pa so bolj zapleteni. Istočasno se kaže usmerjenost k
omejevanju ali k zoževanju krogotoka osnovnih hranil, kot so dušik, ogljik, fosfor in
kalcij, kar se doseže s kopičenjem organske snovi in njene vključitve v lastnosti
biotopa. V razvojnih stopnjah poraščanja biotopa imajo večjo verjetnost preživetja tiste
vrste, ki se hitro razmnožujejo in rastejo. V njihovi sestavi bo bolj malo vrst, a z
velikim številom poedincev v populaciji. V zaključnih stopnjah sukcesijske vrste bodo
nasproti temu uspešnejše vrste z manjšimi rastnimi, vendar konkurenčno močnejšimi
sposobnostmi. V sestavi bo veliko vrst, a v njihovih populacijah bo malo poedincev.
Značilna sukcesija v zmernem pasu od golih tal do listnatega gozda traja okoli 150 let«
(Lovrenčak, 2003, str. 149-150).
Življenjska doba vrst v višjih nizih je v primerjavi s pionirskimi vrstami daljša, njihova
semena so večja in veter jih ne raznaša tako daleč kot semena pionirskih vrst (Sukcesija
2, 2009).
Sukcesija predstavlja eno od treh vrst sprememb v rastlinstvu. Poleg sukcesije
nastopata še regeneracija (rezultat odmiranja in ponovne rasti organizmov) ter
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fluktuacija (spremembe v biomasi v daljših in krajših časovnih ciklih - sezonske
spremembe). Bistvena razlika med sukcesijo in drugima omenjenima spremembama je
ta, da gre pri sukcesiji za nepovratne spremembe. Sukcesija med vsemi tremi velja za
najbolj splošen, četudi sporen koncept. Čeprav gre za pomemben pojav, zanj ni enotne
razlage. Šlo naj bi za stopnjujoče usmerjene spremembe v strukturi in sestavi vrst v
biomasi oz. rastlinstvu (Tivy, 1993).
Beseda sukcesija izvira iz latinske besede succedere, kar pomeni 'slediti za'. Poznamo
dve vrsti sukcesije, to sta primarna in sekundarna. Primarna sukcesija nastopa na
območjih, kjer je površje nastalo na novo in je zgrajeno iz kamnin, lave, vulkanskega
pepela, peska, gline in nekaterih drugih mineralov (Sukcesija 1, 2009). Taka okolja so
dandanes relativno redka, vendar ponekod še nastajajo (Sukcesija 2, 2009). Za okolje,
kjer poteka primarna sukcesija, je značilna odsotnost posameznih rastlin, rastlinskih
združb, živali, žuželk, semen. Tudi prst kot mešanica mineralnih in organskih delcev
ter živih organizmov tu ni prisotna. Če so bile na tem območju prej že prisotne
združbe, sta sedaj rastlinstvo in sloj prsti popolnoma odstranjena ali prekrita, tako da je
pionirskim združbam na voljo le mineralni substrat. Primeri okolij, kjer nastopa
primarna sukcesija, so območja vulkanskih izbruhov, široka kamnita in peščena
območja (sipine, ipd.), območja kjer je prisotno umikanje ledenika (Sukcesija 1, 2009;
Sukcesija 2, 2009). Med okolja, kjer poteka primarna sukcesija, uvrščamo tudi
novonastale kopne površine kot so otoki, prodišča, ipd. (Sukcesija 2, 2009). Primarna
sukcesija lahko traja od 50 do 1500 let (Tivy, 1993, cv: Miles, 1987).

Slika 1: Primarna sukcesija

povzeto po: Encyclopedia Britannica, 2009

Na območjih, kjer je bilo zaradi različnih vzrokov rastlinstvo popolnoma ali le deloma
uničeno, sloj prsti pa je ostal, govorimo o sekundarni sukcesiji. Vzroki za uničenje
rastlinstva so različni: požari, orkanski vetrovi, suša, poplave, vnos invazivnih vrst,
erozija ter različni človekovi posegi v naravnem okolju (kmetijska obdelava, razni
tehnični posegi v prostor, degradacija rastlinstva) (Tivy, 1993, str. 157; Sukcesija 2,
2009). V kolikor so naravne nesreče ali drugi posegi tako intenzivni, da je odstranjena
tudi prst, govorimo o primarni sukcesiji. Sekundarna sukcesija je precej bolj razširjen
proces kot primarna. Večji del t. i. naravnega rastlinstva je produkt sekundarne
sukcesije. Večina današnjih gozdov na planetu je sestavljena iz sekundarnega rastja, ki
uspeva na prej, zaradi kmetijske rabe ali drugih vzrokov s požiganjem in izsekovanjem,
očiščenih območjih (Tivy, 1993, str. 157). Sekundarna sukcesija poteka veliko hitreje
kot primarna; od 10 do 1000 let (Tivy, 1993 cv: Miles 1987) in je močno odvisna od
količine hranil v tleh in klime. Najhitreje poteka na prej obdelanih tleh (po opustitvi
kmetijstva). V Severni Ameriki traja okoli 100-250 let, da na območju, kjer so bila prej
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polja, zraste gozd. V humidni klimi se ta čas precej podaljša. Gozdovi v okolici templja
Angkor Wat so bili uničeni pred približno 500-600 leti, a se še dandanes razlikujejo od
gozdov v okolici, ki jih požar ni prizadel (Tivy, 1993, str. 160).

Slika 2: Sekundarna skucesija

povzeto po: Encyclopedia Britannica, 2009

Začetek sukcesije predstavlja kolonizacija invazivnih oz. t. i. pionirskih vrst (Tivy,
1993 cv: Fenner, 1985; Grubb 1987). Običajno imajo takšne vrste majhna semena, ki
jih raznaša veter ter sposobnost preživetja na odprtem, klimatološko stresnem in
pogosto s hranili revnem in nestabilnem substratu (Grubb, 1986,1987; cv: Tivy, 1993).
Funkcija pionirskih vrst je obogatitev tal z dušikom, dvig sposobnosti kapacitete vlage,
zaščita pred erozijo, stabilizacija rastišča, idr. (Sukcesija 2009). V ta namen so se
rastlinam razvile dolge korenine, na koncu koreninskih laskov pa bakterije, ki iz zraka
vežejo dušik ter listi, ki omogočajo transpiracijo. Tako kolonizacija kot reprodukcija
potekata hitro. Nekatere vrste, kot so npr. lišaji in nekatere druge rastline, povzročajo
razpad kamnine in prispevajo organski material k formiranju prsti. To omogoča lažjo
naselitev novih organizmov, ki vstopajo v takšno okolje, kjer lahko preživijo in
konkurirajo pionirskim vrstam. Na takšen način organizmi v naslednji fazi sukcesije
prevzamejo habitat od pionirskih vrst (Pionirske vrste 1, 2009).
Kolonizacija je odvisna od prevladujočih klimatskih razmer, razpoložljivosti in
sposobnosti širjenja semen (Pionirske vrste 1, 2009). Med pionirskimi vrstami so
najpogostejši lišaji, mahovi ter trave, pogostokrat pa tudi bakterije, ki so lahko prisotne
tudi v končni fazi združbe (Sukcesija 2, 2009). Pri sekundarni sukcesiji o pionirskih
vrstah v pravem pomenu besede težko govorimo, saj območje običajno prerastejo vrste,
ki so bile na tem mestu že pred uničenjem in se razvijejo iz semen, korenik in
gomoljev, ki so ostali v prsti (Grubb, 1986,1987; cv: Tivy, 1993). Za pionirske vrste ni
nujno, da spadajo med nižje taksonomske enote – nastopajo lahko tudi grmovne in
drevesne vrste (Sukcesija 2, 2009). Pogostokrat je pri sekundarni sukcesiji v različnih
nizih težko ločiti med pionirskimi vrstami, ki so že prej poraščale določeno območje ter
invazivnimi vrstami, ki so zaradi svoje sposobnosti kompeticije2 zmožne preživeti na
določenem območju (Tivy, 1993, str. 157).
Ena od pomembnih lastnosti pionirskih vrst je prilagoditev na svetlobo. Svetloljubne
rastline so v konkurenčnemu boju sicer na slabšem, saj jih senceljubne z zasenčenjem
lahko zatrejo. Vendar ima kot vsaka tudi ta pomanjkljivost določene prednosti, ki jim
omogočajo možnost preživetja. Prenašajo polno osvetlitev in lahko uspevajo na odprtih
2

Kompeticija: »razmerje med osebki dveh ali več vrst organizmov, živečih v skupnem okolju, ki tekmujejo
za prostor, omejene količine hrane, svetlobe.« (Geografski terminološki slovar, 2005, str. 388)
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površinah, v slabši mikroklimi, ker je tam tudi bolj toplo in bolj suho. Mnoga
svetloljubna drevesa rodijo veliko količino drobnih semen, ki jih veter raznaša na
velike razdalje: vrbe, topoli, breze. To jim omogoča naselitev na novih rastiščih.
Svetloljubne rastline se zato uveljavijo posebno v začetnih sukcesijskih stopnjah
biocenoz (Lovrenčak, 2003).
Koncept sukcesije je bil najprej zasnovan izključno na spremembah rastlinskih vrst.
Spremembe v živalskem svetu so bile do pred kratkim zanemarjene. V začetnih fazah
največjo vlogo igrajo žuželke, v kasnejših pa ptice in majhni sesalci (Brown,
Southwood, 1987; cv: Tivy, 1993). Pestrost vrst v zgodnjih sukcesijskih nizih hitro
narašča. Kljub temu, da rastlinska pestrost v poznih fazah nekoliko upade, se živalska,
predvsem žuželke, obdrži na visoki ravni. Skupaj s pestrostjo in zapletenostjo
rastlinskih struktur narašča tudi število mikrohabitatov. Nekateri avtorji opisujejo, da
imajo žuželke v zgodnjih nizih kratko življenjsko dobo in odlične sposobnosti letenja,
tako med vretenčarji kot tudi žuželkami pa prevladujejo rastlinojedci, tako da je
prehranska veriga preprosta (Tivy, 1993, str. 159).
Primer primarne sukcesije je zaraščanje območja po izbruhu vulkana. Lava iz pokrajine
izbriše vse živalstvo in rastlinstvo. Ko se lava ohladi in otrdi, je zaradi pomanjkanja
prsti preživetje za rastline zelo težko. Prvi organizmi, ki kolonizirajo tako območje in
so sposobni preživeti, so prilagojeni na takšne razmere. Lišaji, organizmi zgrajeni iz
alg in gliv, so prve vrste, ki tu preživijo. Sposobni so namreč preživeti praktično brez
prsti. Povzročajo razpad kamnine in tvorijo tanko plast prsti. To omogoča drugim
organizmom, kot je npr. mah, da naselijo takšen habitat in izrinejo lišaje (Pionirske
vrste 1, 2009).
Podoben primer je spreminjanje peščenih sipin v stepe in gozdove. Trave, kot je npr.
vrsta iz rodu Ammophila, kolonizira sipine, jih utrdi in tako omogoči kolonizacijo
severnoameriškega topola (Populus deltoides). Razpad obeh vrst obogati tla z dušikom
in organskimi delci, nastane tanka plast prsti in okolje začnejo poraščati zahtevnejše
vrste (Sukcesija 2, 2009).

Slika 3: Trava iz rodu Ammophilia kot pionirska vrsta na peščenih sipinah
Vir: Ammophilia, 2009

13

Pionirske rastlinske vrste na prodiščih v zgornjem …

Matjaž Geršič

Končni rezultat sukcesije so popolne združbe. Vrste tu živijo v medsebojni odvisnosti v
stabilnem okolju, ki se ne spreminja, izvzemši sezonske spremembe ter okoljske
spremembe. Navkljub temu so klimaksi – kot imenujemo ustaljene končne združbe –
na dolgi rok začasne združbe, četudi se okolje stabilizira in ni nikakršnih motenj s
strani človeka, invazivnih vrst ali bolezni. Proces evolucije namreč poteka
neprekinjeno, ravno tako geološke spremembe. Sukcesija tako predstavlja del
naravnega stanja ekosistema, manjše spremembe pa se vseeno vršijo, četudi je klimaks
že nastal (Sukcesija 2, 2009). Za razliko od začetnih sukcesijskih nizov, se v klimaksu
organska snov ne kopiči. To pomeni, da sta letna produkcija in pritok enaka letni
porabi in odtoku. Kot produkt naravnih razmer ločimo klimatski in edafski klimaks.
Klimatski klimaks je združba, ki je v ravnotežju z makroklimo, edafski klimaks pa
nastane z močnim delovanjem neklimatskih naravnogeografskih dejavnikov v biotopu,
ki preprečujejo nastanek klimatskega klimaksa. Kot posledica vzdrževanja razmer v
združbi s strani človeka nastane disklimaks (Lovrenčak, 2003, str. 150).
Pri sukcesiji gre torej za preprosto zasnovo, ki je zelo pomembna pri razumevanju
medsebojne interakcije vrst in ohranjanju zdravega ekosistema. V procesu sukcesije na
določenem ozemlju brez življenja nastanejo stabilne združbe (Sukcesija 2, 2009).
5.2. Prodišča in njihov nastanek
Pod vplivom sile teže teče padavinska voda po pobočjih navzdol in se postopoma zbira
v potoke, ti pa se praviloma stekajo v druge potoke in reke. Hkrati s tokom opravlja
voda geomorfno delo (erozija, transport in odlaganje gradiva), za katero porablja del
svoje potencialne energije (Natek, 2004, str. 103).
Transportiranje gradiva poteka na tri različne načine; v raztopini, v suspenziji ter s
kotaljenjem po dnu struge.
Večji del sedimenta, ki je raztopljen, v vodo prinese podzemna voda. Padavinska voda,
ki pronica skozi tla do nepropustne matične podlage, v prsti in razpokah v kamnini
raztaplja različne minerale. Del te z minerali nasičene vode priteče v vodotok. Na
zmožnost količine raztopljenih snovi v vodi hitrost toka ne vpliva, pač pa kemične
lastnosti vode oz. sprememba le-teh. Količino raztopljenega gradiva v vodi izražamo v
delcih na milijon delcev vode (ppm). Povprečje v svetovnem merilu znaša 115 do 120
ppm, nekatere reke pa lahko prenašajo celo 1000 ppm ali več. Na ta način vsako leto v
ocean transportirajo okoli 4 milijarde ton gradiva.
Največji delež gradiva večina tokov (toda ne vsi) transportirajo v suspenziji. Motnost
vode je najjasnejši znak za visok delež gradiva v suspenziji. Tako se prenaša glina,
melj in fini pesek, med poplavami pa tudi večji delci. Količina gradiva v suspenziji je
odvisna od hitrosti vode in hitrosti posameznega delca. Večji kot je delec, hitreje ob
zmanjšani hitrosti vode pade na dno struge. Poleg velikosti pa sta pomembni tudi
oblika in specifična teža delca, ki vplivata na hitrost posameznega delca v suspenziji.
Ploski delci tonejo skozi vodo počasneje kot zaobljeni, delci z večjo gostoto pa hitreje
kot tisti z manjšo.
Večji delci se premikajo po dnu struge s kotaljenjem, drsenjem in poskakovanjem. Pri
vodni eroziji imajo ti delci največjo vlogo, saj s pomočjo njih voda premika in brusi
druge delce. Medtem ko transport v suspenziji in raztopini poteka stalno, se večji delci
premikajo le občasno, kadar je moč vode zadostna za premikanje takšnih delcev.
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Slika 4: Transport plavja v rečenem koritu

Matjaž Geršič

Vir: Strahler, Strahler, 2005, str. 488

Sposobnost vodnega toka za transport gradiva je opisana z dvema kriterijema –
prostornino, ki izraža maksimalno količino materiala, ki ga lahko prenese določen rečni
tok ter sposobnost toka za prenos maksimalne velikosti delca. Večja kot je količina
vode v strugi, večja je kapaciteta transporta. Na sposobnost toka za prenos maksimalne
velikosti delca močno vpliva hitrost toka. Hitrejši kot je tok, večje delce lahko voda
prenaša v suspenziji in po dnu struge. Sposobnost vodnega toka narašča s kvadratom
njegove hitrosti; če se hitrost poveča za 2-krat, se sposobnost za 4-krat. Zato so največji
kamni, ki jih pogosto vidimo sredi struge ob povprečnem vodostaju, preneseni ob
naslednji povodnji, ko se sposobnost za transport močno poveča. Ko se hitrost rečnega
toka zmanjša, njegove zmožnosti za transport gradiva upadejo (Tarbuck, Lutgens,
2002, str. 275-276).
Razmerje med hitrostjo vodnega toka in velikostjo prenesenih delcev nam kaže
Hjulströmov diagram (slika št. 5). Vijolična črta predstavlja krivuljo kritične erozijske
hitrosti – hitrosti, ki je potrebna, da lahko voda delec vzame s seboj in ga prenese v
suspenziji. Krivulja povprečne umiritvene hitrosti – hitrosti, pri kateri delci določene
velikosti postanejo pretežki za transport in se začno usedati, je prikazana z modro
barvo. Na območju označenem z rumeno barvo je razmerje med velikostjo delca in
hitrostjo vodnega toka takšno, da poteka transport gradiva (Natek, 2004, str. 113).
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Slika 5: Hjulströmov diagram

Matjaž Geršič

vir: Hjulströmov diagram, 2009

Material, ki ga reka odlaga na svoji poti, imenujemo aluvij. Material v aluviju je
sortiran in so posamezne plasti lepo vidne (Tarbuck, Lutgens, 2002, str. 277).
Pomanjkanje plastovitosti kaže na turbolentost toka ali pa na kasnejše presortiranje
gradiva. Prekinitve sedimentacije imajo pomembno vlogo pri procesu pedogeneze.
Največji delci se odložijo najprej, sledijo manjši, na vrhu pa se odloži najfinejši
material. Najbolj plastovito so odloženi najfinejši delci (Shaetzl, Randal, 2005, str.
629). Poznamo več različnih oblik aluvija. Najdemo jih lahko v sami strugi, v rečnem
ustju ali pa ob bregovih reke (Tarbuck, Lutgens, 2002, str. 277).
Odkladnino, sestavljeno iz peska in proda, ki prekrije zemljišče, navadno ob rečnem
toku ali v sami strugi, imenujemo prodišče (Geografski terminološki slovar, 2005, str.
319). Gre za začasne oblike, saj reke ob visoki vodi delce odnašajo dolvodno, na istem
mestu pa odlagajo nov material. Prodišča lahko nastanejo na različne načine;
največkrat nastajajo na notranjih delih rečnih zavojev – meandrov, kjer se reki zaradi
fizikalnih zakonov hitrost zmanjša. Na nasprotni strani – na zunanjem delu zavoja, pa
se reki hitrost poveča in tam močno erodira (Tarbuck, Lutgens, 2002, str. 277). Glede
na to da poteka bočna erozija, se meandri premikajo navzdol po dolini. V ozek pas, ki
nastane med dvema zaporednima meandroma, se pogostokrat vreže reka in tako skrajša
svoj tok. Nekdanji polkrožni del struge imenujemo mrtvica (Tarbuck, Lutgens, 2000,
str. 103).

16

Pionirske rastlinske vrste na prodiščih v zgornjem …

Slika 6: Klasično prodišče

Matjaž Geršič

vir: Earth system I, 2009

Material se lahko začne odlagati tudi na samem dnu sredi struge. To povzroči, da se
rečni tok razcepi v več manjših kanalov (Tarbuck, Lutgens, 2002, str. 277). Takšen tok,
ko reka teče v številnih kanalih med prodišči, imenujemo pramenast tok.

Slika 7: Pramenasto prodišče

vir: Earth system I, 2009

Značilen je za reke v visokogorju, subpolarnem in puščavskem svetu (Natek, 2004, str.
125). V visokogorju pramenast tok nastane na območjih, kjer manjši hudourniški
potoki pritekajo v reke in se jim hitro zmanjša hitrost in s tem transportna moč. Tako je
odloženega precej gradiva, v katerega reka vreže pramena, po katerih teče. Pramena
lahko reka vreže tudi v material, ki ob večjih deževjih splazi iz rečnih bregov in tako
delno zajezi reko. Pramenast tok je značilen tudi za območja, kjer se stikata vlažno in
sušno podnebje. Na območju sušnega podnebja se močno poveča izhlapevanje in s tem
zmanjša transportna kapaciteta reke. V subpolarnih območjih se reke, ki pritekajo
izpod ledenikov, pramenasto vrezujejo v morensko gradivo, ki ostaja ob umikanju
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ledenika. Tudi tu reke tvorijo pramenaste tokove (Tarbuck, Lutgens, 2002, str. 277).
Poleg naravnih vzrokov za nastanek prodišč so pomembni tudi antropogeni – različni
infrastrukturni objekti ob ali v sami strugi so lahko vzrok za nastanek prodišč.
5.3. Prodišče kot habitatni tip3
Obrežni pas rek, potokov, jezer ali ribnikov je mejno območje med vodo in kopnim. V
njem je odločujoč dejavnik za oblikovanje habitatnih tipov voda, ki s svojo dinamiko
ustvarja izjemno pestre ekološke razmere. Obrežne habitatne tipe najdemo ob vseh
vodah, od gorskih hudournikov, počasi tekočih nižinskih rek do stoječih voda (Seliškar,
2000, str. 128).
Razlage habitatnega tipa so različne. Na nemškem govornem območju mu rečejo
biotopni tip, angloameriški svet pojma habitat in habitatni tip pogosto enači, na
Slovaškem pa poleg izraza biotop uporabljajo fiziotop in ekotop, v biologiji so
formalno blizu ekološka niša, rastlinska združba in ekosistem. Ima pa predvsem pristop
k varstvu narave na podlagi habitatnih tipov številne prednosti. To prinaša v varstvo
narave poenostavitve, ki omogočajo razumevanje tako širše javnosti, hkrati pa
vsebujejo nujne znanstvene podatke (Dobravec, 2001, str. 361).
Poseben habitatni tip predstavljajo tudi prodišča. Prodišča so izrazito dinamični
življenjski prostori, predvsem ob vodotokih, za katere je značilno veliko nihanje
vodostaja. Ob porastu vodostaja, običajno spomladi in jeseni, so poplavljena, poleti pa
se izrazito izsušijo, saj ima prod zelo slabo sposobnost zadrževanja vode (Šilc, 2000,
str. 185). Prodišče gradijo prodniki različnih velikosti, ki sta jim primešana pesek in
mivka, zaradi česar je prodišče ponavadi zelo heterogeno. Ob naslednjih poplavnih
dogodkih se produ in pesku doda še mulj, ki prodišče še dodatno organsko obogati in
poveča kapaciteto zadrževanje vode (Meznarič, 2008, str. 3), prav tako pa je
pomembna višina talne vode (Šilc, 2000, str. 185).
Suša se najmočneje izraža v višjih delih prodišča in je veliko bolj omejujoč dejavnik
kot rastlinojedci, ki obžirajo oz. parazitirajo na rastlinah (Meznarič, 2008, str. 4).
Nastanek in obstoj prodišč je odvisen predvsem od vode in njene razdiralne sile.
Visoke vode uničijo rastlinstvo in preoblikujejo prodišče. Ko voda upade, se začne nov
cikel naseljevanja na sveže nasutem produ do ponovnih poplav. Zaradi vsega naštetega
najdemo na produ širok spekter rastlinskih vrst in združb, ki so prilagojene na surove
razmere in cikličnost ponavljanja (Šilc, 2000, str. 185).
Po klasifikaciji EUNIS (European University Information Systems Organization)
uvrščamo prodišča v habitate obrežnega pasu celinskih voda. Prodišča znotraj te
skupine uvrščamo med efemerno4 rastlinstvo občasno (periodično) poplavljenih bregov
in v redko porasle obale na mehkih ali neustaljenih usedlinah (sedimentih). Dodatno jih
delimo glede na tip vodotoka na alpska, nižinska in mediteranska prodišča. Po ključu
jih lahko uvrstimo tudi v skupino organsko-naplavinskih habitatov z redkim
rastlinstvom ali brez njega. Še naprej jih delimo na več skupin, omejili pa se bomo na
skupino habitatov na ilovici, mulju, pesku in produ.
Zaradi mozaične sestave in raznolikega rastlinstva, ki običajno porašča prodišča, se je
težko omejiti le na posamezne dele in bomo prodišča predstavili širše.
• Habitati na produ nižinskih rek
3

Habitatni tip: »Je vizualna enota narave, ki se po obliki, vsebini in procesih loči od sosednjih.« (Dobravec,
2001, str. 364)
4
Efemerne rastline: »Rastline, ki imajo zaradi dolgotrajnih neugodnih razmer kratko vegetacijsko dobo.«
(Geografski terminološki slovar,2005, str. 84)
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Na golem produ se najprej naseljujejo pionirji. Tu najdemo predvsem enoletne
plevele, ki so običajno pogosti na njivah in grobljah. Posebej pogoste so dresni
(Polygonum lapathifolium, P. persicaria), navadna kostreba (Echinochloa crusgalli) in metlike (Chenopodium album, C. polyspermum). Za prodišča je značilna
združba kodrolisaste kislice (Rumex crispus) in plazeče šopulje (Agrostis
stolonifera). Uspeva kot preproge in blazinice plazečih rastlin na produ, ki tako
dobro kljubujejo mehanskim motnjam vodnega toka. Mednje se ujameta pesek in
mivka, kar omogoča nadaljnji razvoj rastlinstva. Na mestih, kjer se odloži mivka,
se naseli črnordeča ostrica (Cyperus fuscus). Če se rastiščne razmere umirijo in dalj
časa ni poplav, na prodiščih prevladujejo razne vrste mrkačev (rod Bidens), ki se
jim pridružujejo dresni (Polygonum sp.). Te enoletne združbe so predvsem značilne
za boljša tla, kjer se med prodniki odložijo drobni talni delci.

Slika 8: Breskova dresen (Polygonum persicaria)

vir: Geršič, M., 2009

Na višje ležečih mestih, kjer poteka zaraščanje že dalj časa in so rastišča že bogata
s hranili, predvsem z dušikom, najdemo združbe, ki jih uvrščamo v zvezo DaucoMelilotion. Tu prevladujejo dvoletna in trajna zelišča. Značilna je predvsem
združba navadnega gadovca (Echium vulgare) in bele medene detelje (Melilotus
albus). Razvoj te družbe vodi v združbo navadnega vratiča (Tanacetum vulgare) in
navadnega pelina (Artemisia vulgaris), ki je bogata s travniškimi in mezofilnejšemi
vrstami. Posebne monodominantne sestoje gradijo neofiti5, predvsem topinambur
(Helianthus tuberosus) in rozge (Solidago sp.), ki uspevajo na s hranili in dušikom
bogatih tleh z večjo vsebnostjo peska in mivke. Lesnate vrste so za prodišča in
nasploh obrežja rek zelo pomembne, saj jih utrjujejo pred razdiralno silo vode.
Prevladujejo predvsem vrbe (Saliy purpurea, S. eleagnos, S. daphnoides) in topoli
(Populus nigra). Pogosto jih kot kalice najdemo že med zelišči na golem produ. Če
pa se struga reke odmakne in je v tleh več peska, najdemo prave grmiščne sestoje z
5

Neofit: »Tuja vrsta, ki je na neko območje prišla po letu 1500.« (Jogan, 2000, str. 34)
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bogato zeliščno plastjo. Na prodiščih nižinskih rek prevladuje rdeča vrba (S.
purpurea), ki pogosto sestavlja tudi rastlinstvo otokov sredi rek.
• Habitati na produ alpskih in subalpskih rek
Zaradi hudourniškega značaja rek in vpliva alpske flore imajo gorska prodišča v
primerjavi s prodiščnimi združbami v nižini, kjer je zastrtost včasih popolna, le
majhno pokrovnost. Na prodiščih Soče je T. Wraber (1965) opisal združbo
Berinijevega jajčarja in alpske hrustavke (Leontodonti berinii-Chondrilletum), ki
uspeva na golem produ in
pesku. V njej se pojavljajo
nekatere dealpinske vrste,
naplavljene z višje ležečih
melišč. Na produ v srednjem
toku jo nadomesti združba
močvirskega ciprja in pasje
črnobine
(EpilobioScrophularietum
caninae).
Tudi v njej uspevajo vrste,
značilne za melišča (npr.
navadna sršica, Achnatherum
calamagrostis) ali gorske
hudournike (snežnobeli repuh,
Petasites paradoxus), vendar
se pojavljajo tudi še številne
vrste reuderalnih6 rastišč.
Snežnobeli repuh se pojavlja
tudi v monodominantnih
sestojih, ki so višje nad reko
Slika 9: Cvetovi alpske hrustavke
in je vpliv vodotoka že
(Chondrilla chondrilloides)
oslabel. Obe združbi v
vir: Geršič, M., 2009
sukcesiji nadomesti grmišče
sive in rdeče vrbe (Salicetum incano-purpureae).
• Habitati na produ mediteranskih rek
Čeprav v Sloveniji nimamo pravega mediteranskega fitogeografskega območja, bi
lahko v ta habitatni tip pogojno uvrstili prodišča reke Dragonje (Šilc, 2000, str.
185-187; Habitatni tipi Slovenije, 2004; EUNIS, 2009).
5.3.1. Fluvisoli
Fluvisoli so zelo mlade prsti, ki v procesu pedogeneze nastajajo na recentnih
aluvialnih naplavinah, na prodiščih vzdolž rek, v rečnih deltah, estuarjih in na
obalnih območjih (Fitzpatrick, 1996, str. 164; Geografija, 2001, str. 343; World
reference …, 2006, str. 79). Nimajo diagnostičnega horizonta7 oz. imajo ohrični8 ali

6

Ruderalen: »Nanašajoč se na rastline, ki uspevajo na pusti, prodnati podlagi.« (Veliki slovar tujk, 2002, str.
1016 )
7
Diagnostični horizont: »Dobro razvit horizont v prsti z lastnostmi, značilnimi za določeno prst.«
(Geografski terminološki slovar, 2004, str. 74)
8
Ohrični horizont: »Svetlejši, bledo obarvan diagnostični horizont s slabo izraženo strukturo, ki včasih
postane trd, ko se posuši, in je plitvejši od umbričnega in moličnega horizonta (prav tam, str. 262)
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umbrični9 A horizont, histični10 H horizont ali sulfični11 horizont. Na tem tipu prsti
raste širok niz rastlinskih združb in ga najdemo po vseh delih sveta. Lastnosti
fluvisolov so močno odvisne od velikosti delcev, ki ga sestavljajo in so pogosto
stratificirano odloženi. Nekateri fluvisoli spadajo med najrodovitnejše prsti na
planetu (npr. aluvialne prsti ob reki Nil in drugih velikih rekah) (Fitzpatrick, 1996,
str. 164).
Izvor imena fluvisol izhaja iz latinske besede fluvius - reka in solum – tla, zemlja;
nanašajoč se na lego fluvisolov. Fluvisole lahko imenujemo tudi aluvialna tla, saj
so ali pa so bila v preteklosti praviloma zalita s poplavno vodo, iz katere se usedajo
razni delci. V večji ali manjši globini se nahaja talna voda, ki je povezana z vodo v
rečni strugi. Zato se v večini fluvisolov kaže spreminjanje višine gladine talne
vode. Lastnosti fluvisolov so zelo odvisne od lastnosti matične osnove. Matična
osnova fluvisolu sta lahko debelejši prod in pesek ob gorskih rekah ali drobno
zrnate usedline ob mirnejših vodotokih. Po reakciji so lahko bazični ali kisli, po
teksturi skeletni ali brez skeleta, silikatni ali karbonatni. Na njihove lastnosti
odločilno vplivajo zrnatost matične osnove, delež karbonatov in značaj vodnega
režima. Vpliv nihanja gladine vode v strugi na režim vode v fluvisolu se z
oddaljenostjo od struge manjša. Če hočemo fluvisole gospodarsko rabiti, jih je
najprej potrebno temeljito meliorirati. Najvažnejša je zaščita pred poplavami in
osušitvami. Šele nato je mogoče na njih urediti travnike ali pašnike in morebiti
njive. Fluvisole ponekod naravno poraščajo poplavni gozdovi ali grmišča
(Lovrenčak, 1994, str. 91-92; World reference …, 2006, str. 79).
Fluvisole delimo na 4 pododdelke:
• evtrični fluvisoli – nasičenost z bazami je nad 50 % v globini med 20 in 50
cm, v tej globini ni prisotnega CaCO3
• kalkarični fluvisoli: to so tla s prisotnostjo CaCO3 v globini med 20 in 50
cm
• distrični fluvisoli: kisla obrečna tla pri katerih je nasičenost z bazami v
globini med 20 in 50 cm pod 50 %
• thionični fluvisoli: imajo žveplen horizont ali žveplene snovi ali pa oboje in
sicer manj kot 125 cm pod površjem; če so te prsti izsušene, bodisi naravno
bodisi umetno, pirit oksidira v jarosit in žveplovo kislino kar povzroča
močno kislo reakcijo in raztopitev aluminija, ki je strupen za rast rastlin.
Prsti postanejo za gojenje pridelka neprimerne (Lovrenčak, 1994, str. 91-92;
Fitzpatrick, 1996, str. 165; World reference …, 2006, str. 80).
Fluvisole najdemo na vseh celinah ter v različnih klimatskih okoljih. Pokrivajo
okoli 350 mio ha površin, polovico od teh v tropskem pasu. Največje sklenjene
površine fluvisolov najdemo ob rekah in jezerih (v Amazonski kotlini, ob Čadskem
jezeru, ob reku Ganges, ipd.), na območjih rečnih delt (Ganges-Brahmaputra,
Mekong, Misisipi, Nil, Niger, Orinoko, idr.) ter na obalnih območjih (obalna
območja otokov Sumatra, Kalimantan, idr.) (World reference …, 2006, str. 80).
Fluvisoli so bili pomembni predvsem v času prvih visokih civilizacij. Kasneje so
bila območja fluvisolov urbanizirana. Dandanes so pomembni za pridelavo riža. Na
fluvisolih gojijo tudi nekatere druge vrste, a je v obeh primerih vodni režim umetno
9

Umbrični horizont: »Diagnostični horizont s slabo izraženo strukturo, v suhem stadiju trd, manj kot 50 %
nasičen z bazami (prav tam, str. 407)
10
Histični horizont: humusno akumulativni horizont, ki je nastal pod vplivom velike vlažnosti, in vsebuje 30
% organske snovi.« (Lovrenčak, 1994, str. 77)
11
Sulfični horizont: »Vsaj 15 cm debela plast, sestavljena iz organskih ali mineralnih delcev, z reakcijo pH
3,5 ali manj zaradi prisotnosti žveplove kisline.« (Encyclopedia of soil science, 2006, str. 12)
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nadzorovan (World reference …, 2006, str. 80). V literaturi zasledimo različne
klasifikacije fluvisolov. V slovenskem merilu sta poznani dve.
Prva je nastala v okviru splošno sprejete jugoslovanske klasifikacije (Škorič et al.,
1985; cv: Lovrenčak, 1994, str. 125). Prsti so razdeljene v 4 oddelke. Fluvisoli
sodijo v drugi oddelek, med hidromorfne prsti. Prsti tega oddelka so pravzaprav
mladi rečni, jezerski in morski nanosi. Voda zlasti ob večjem vodostaju nanaša in
odlaga različno velike kamninske delce in s tem vpliva na potek pedogeneze. Prsti
še nimajo razvitih genetskih horizontov, pogosto je profil zgrajen iz plasti peska in
proda; pomembno je, da se kaže začetni (A) horizont. V ta razred je uvrščen le en
tip prsti. To so obrečne ali aluvialne prsti imenovane tudi fluvisoli.
Obrečne prsti se razvijejo iz prodišč in drobno zrnatih usedlin, vzdolž rek in
potokov. Začetni (A) horizont vsebuje malo organskih snovi, zlasti na produ in
pesku ob večjih rekah. Pod njim je C ali G horizont. Gladina talne vode je blizu
površja in v prsti lahko poteka oglejevanje. Na obrečnih prsteh se razraščajo
vrbišča ali logi topolov, ponekod so na njih tudi travniki (Lovrenčak, 1994, str.
130).
Zaradi izrazitega vpliva matične osnove na prsti v Sloveniji jih je Stritar (1990)
prsti razdelil na več zaporedij ali pedosekvenc.
Drugo pedosekvenco sestavljajo prsti na pleistocenskem in holocenskem produ in
pesku. Večje reke so v pleistocenu in holocenu odložile v svojih dolinah bolj ali
manj obsežne nanose proda in peska. Take usedline se nahajajo ob Muri, Dravi,
Savinji, Savi, Soči itd. Po sestavi ločujemo karbonatne zasipe, karbonatne zasipe z
večjo primesjo nekarbonatnih prodnikov in nekarbonatne prodne zasipe. Večina je
karbonatnih. Nekarbonatni prod se nahaja v starejših zasipih Mure. Na produ in
pesku sta se izoblikovali dve skupini prsti; a.) obrečne prsti in b.) rjave prsti. Prva
skupina je nastala na holocenskih nanosih, ki gradijo najnižjo teraso nad strugo in
so pod vplivom poplavne vode. Prsti so večinoma mlade in slabo razvite.
Pomembna je višina talne vode, ki vpliva na procese oglejevanja. Zato se v tej prvi
skupini pojavljata dve podskupini: obrečne prsti, ki niso pod vplivom talne vode in
obrečne oglejene prsti, ki so pod vplivom talne vode. Predstavniki prve podskupine
so: obrečne prsti (sin. fluvisol, aluvialna prst), prodišča in sipine (surova obrečna
tla), slabo razvite obrečne prsti in razvite obrečne prsti. V drugo skupino pa
uvrščamo bolj ali manj oglejene obrečne prsti, odvisno od višine gladine talne
vode. V drugo skupino, torej med rjave prsti pa so uvrščene tiste, ki so že izven
vpliva poplav, torej na višjih holocenskih in pleistocenskih terasah (Stritar, 1990,
str. 54-66). Mednarodna FAO–UNESCO klasifikacija fluvisole opisuje kot prsti na
rečnih usedlinah (Clayden, 1982; cv: Lovrenčak, 1994, str. 87). Novejša svetovna
WRB (World Reference Base for Soil Resources) klasifikacija pa fluvisole uvršča v
4. niz; – med mineralne prsti nastale pod vplivom reliefa, znotraj tega pa v
podenoto a, kjer je ta relief predstavljajo rečne doline in nižavja (Repe, 2006, str.
9).
5.3.2. Kolonizacija prodišča
Navadno je prodišče sestavljeno mozaično z zelo raznolikim rastlinstvom in
prepletajočimi habitatnimi tipi (Šilc, 2000; cv: Meznarič, 2008, str. 4). Raznolikost
rastlinskih vrst je povzročena z vplivom procesov, ki vključujejo motnjo
(poplavljanje, erozijo in sedimentacijo) (Cui et al., 2000; Vervuren et al., 2003; cv:
Meznarič, 2008, str. 4), fizikalni stres (suša ali prepojenost z vodo) (Ernst, 1990;
Capon, 2003; cv: Meznarič, 2008, str. 4) in biotske interakcije, kot so
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interspecifična kompeticija za svetlobo ali nutriente (Menges, Wailer, 1983; Wiliby
et al., 2001; cv: Meznarič, 2008, str. 4), rastlinojedstvo (Eiger et al., 2004; cv:
Meznarič, 2008, str. 4) in populacijska dinamika (Marston et al., 1995; Hughes,
1997; Abernethy, Wiliby, 1999; cv: Meznarič, 2008, str. 4). Kot sta ugotovila
Gilvear in Wiliby (2006), je pokrovnost rastlin na prodišču odvisna od sezonske
vode (izvor vlage in pomanjkanje hranil), starosti prodiščne površine, fizikalne
narave usedlin, njihovega razmerja in njihove stanovitnosti ter bioloških lastnosti
potencialnih rastlinskih naseljencev (Gilvear, Wiliby, 2006; cv: Meznarič, 2008,
str. 4). V odvisnosti od teh dejavnikov se novo nastalo prodišče postopoma
kolonizira in zaraste. Na golem produ se najprej naseljujejo pionirske vrste.
Prevladujejo predvsem cvetnice, katerih diaspore, ob povodnjih pa tudi cele
rastline in njihove dele, prenašata voda in veter. Prav tako je že dolgo poznan tudi
pomen herbivorov12 za disperzijo diaspor (Anderson, Nilsson, 1999; Jansson et al.,
2000a; Goodson et al., 2002; cv: Meznarič, 2008, str. 4). Prenos diaspor je
večinoma odvisen od razdalje materinskih rastlin in od njihovih razširjevalnih
značilnosti, kot sta velikost in morfologija diaspor (Eriksson, Ehrlen, 1992; Nathan,
Muller—Landau, 2000; Bischoff, 2002; cv: Meznarič, 2008, str. 4). Diaspore so
pogosto ponovno odstranjene s poplavami (drugotna disperzija) (Schneider, Sharitz
1988; Skoglund, Hytteborn 1990; Nilsson et al., 1991; cv: Meznarič, 2008, str. 4)
ali pa propadejo (segnijejo) (Holzel, Otte, 2004; cv: Meznarič, 2008, str. 4) zaradi
nizke koncentracije kisika v poplavljeni podlagi (Murdoch, Ellis, 1992; cv:
Meznarič, 2008, str. 4). Če seme vzkali, se lahko kalice utopijo zaradi poznejših
poplav, saj so veliko bolj občutljive kot odrasle rastline (Sman, et al., 1993;
Voesenek, 1990; cv: Meznarič, 2008, str. 5).
Število pionirskih vrst narašča v sorazmerju s količino mulja, saj ima le-ta
sposobnost zadrževanja vode. Število vrst se naglo zmanjša takrat, ko delež mulja
prestopi določeno največjo vrednost. Visok delež mulja namreč prispeva k tvorbi
skorje na površini tal, ki lahko ovira rastline pri kaljenju. Naslednja poplava
pokoplje diaspore pod usedline, kar pojasni zmanjšanje vrst na prodišču (Langlade,
1994; Decamps 1995; cv: Meznarič, 2008, str. 5).
Rast pionirskega rastlinstva na prodiščih lahko ovira tudi s poplavami naneseni sloj
organskega materiala, ker zasenči in deluje kot fizikalna pregrada za kaleče rastline
(Langlade, Decarnps, 1994; cv: Meznarič, 2008, str. 5).
5.3.3. Vpliv kompeticije
Motnja in okoljski dejavniki povzročajo izgubo rastlinskih delov ali propad cele
rastline (Grime, 1979; Tilman, 1988; cv: Meznarič, 2008, str. 5). So ključni pri
določanju časovne in prostorske omejenosti vrste. Ker so šibkejši kompetitorji
(stres - tolerantne vrste) tolerantnejši do motenj, jih najdemo na najbolj stresnim
razmeram izpostavljenih območjih. Zmanjšana motenost poveča kompeticijo (pri
kateri pridejo v ospredje vrste, ki so močni kompetitorji) in tako omogoči šibkim
kompetitorjem povečanje relativne abundance13 v okolju brez motnje (Grime,
1979; Huston, 1979; Keddy, 1990; cv: Meznarič, 2008, str. 5). Šibki kompetitorji
so tako močno odvisni od rednih motenj, ki omogočajo njihov obstoj (Huston,
1979; cv: Meznarič, 2008, str. 5). Kompeticija na prodišču naraste, ko se z višino

12
13

Herbivor: »Rastlinojedec.« (Geografski terminološki slovar, 2005, str. 132)
Abundanca: »Številčnost.« (Geografski terminološki slovar, 2004, str. 26)
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prodišča vpliv poplavljanja zmanjša (Menge, Sutherland, 1976; cv: Meznarič,
2008, str. 5).
Lenssen in sod. (2004) so potrdili, da sta toleranca na poplave in kompetitivna
sposobnost v obratnem razmerju in da se sposobnost preživetja vrst v poplavah
dobro ujema z njihovim pojavljanjem vzdolž poplavnega gradienta (Lenssen et al.,
2004; cv: Meznarič, 2008, str. 6).
5.3.4. Poplavnost in odziv rastlin
Poplave so naravni pojav obilice padavin in topljenja snega na višje ležečih
območjih (Vervuren et al., 2003; cv: Meznarič, 2008, str. 6). So ključni dejavnik, ki
vpliva na razširjenost in sestavo vrst vzdolž poplavnega gradienta (Andrews,
Porneroy, 1989; Klirnes, 1994; Siebel, 1998; Steeg et al., 1998; Johansson,
Nilsson, 2002, Sykora et al., 1988; Squires, Van der Valk, 1992; Carter, Grace,
1990; He et al., 1999; Silvertown et al., 1999; cv: Meznarič, 2008, str. 6). Na nižjih
legah se naselijo vrste, ki lahko preživijo krajše ali daljše obdobje potopljene pod
vodo (Grace, Wetzel, 1981; Bertness, 1991; Shipley et al., 1991; Pennings,
Callaway 1992; Castillo et al., 2000; Johansson, Nilsson 2002; Vervuren et al.,
2003; Lenssen et al., 2004b; Eck et al., 2004; cv: Meznarič, 2008, str. 6), medtem
ko so poplavno manj tolerantne vrste omejene na višje poplavne dele (Lenssen,
Kroon, 2005, Eck et al., 2004; cv: Meznarič, 2008, str. 6).
Kljub hujšim vplivom in posledicam poletnih poplav na preživetje rastlin lahko
tudi zimske poplave prispevajo k vzdrževanju razmeroma stabilnih florističnih
vzorcev, saj omogočijo naseljevanje netolerantnih vrst na nižje predele poplavnega
gradienta v obdobju, ko poletne poplave izostanejo (Bischoff, 2000; cv: Meznarič,
2008, str. 6). Vrste, ki so tolerantne na poplave, imajo po končani poplavi visoko
sposobnost regeneracije, medtem ko so poplavno bolj občutljive vrste pokazale
majhno zmogljivost regeneriranja poškodb (Eck et al., 2004; cv: Meznarič, 2008,
str. 6). Te vrste po vsej verjetnosti trpijo za posledicami kisikovega stresa in očitno
nimajo razvitih prilagoditev kot sta nemotena fotosinteza v vodi (He et al., 1999;
Vervuren et al., 1999; cv: Meznarič, 2008, str. 6) in aerenhim14 (Visser et al.,
1997; Jackson, Armstrong, 1999; cv: Meznarič, 2008, str. 6), ki omogočita oskrbo s
kisikom in ogljikovimi hidrati tudi med poplavami (Meznarič, 2008, str. 6).
Za večino poplavno tolerantnih vrst ostaja enaka sposobnost obnavljanja po
končani poplavi ne glede na čas trajanja poplave. Določene tolerantne vrste lahko
med poplavljanjem izgubijo razmeroma velike količine svoje biomase, kar je
verjetno posledica spremembe aerobnega metabolizma v anaerobni metabolizem,
ki je energijsko manj učinkovit proces, in izrazito zmanjša količino ogljikovih
hidratov (Crawford, Brandle, 1996; Vartapctian, Jackson, 1997; cv: Meznarič,
2008, str. 7). Spet druge vrste med poplavami ohranijo svojo biomaso. Takšna je
npr. vrsta Rwnex crispwc, ki lahko preživi poplavljenost dve leti z majhno izgubo
biomase (Vervuren et al., 2003; cv: Meznarič, 2008, str. 7). Ta vrsta lahko opravlja
fotosintezo v vodi in lahko prevaja kisik do vseh tkiv (Vervuren et al., 1999; cv:
Meznarič, 2008, str. 7). Toleranca vrste na poplave pa se lahko tudi spremeni, npr.
zaradi vpliva usedlin ali spremembe temperature (Klimes, 1994; Siebel, 1998;
Nabben et al., 1999; Vervuren et al., 2003; cv: Meznarič, 2008, str. 7) zaradi
14

Aerenhim: »Ali zračno tkivo, se je razvilo pri vodnih rastlinah, ker je količina plinov v vodi manjša kot v
zraku. Aerenhim je razvit v obliki manjših ali večjih, med seboj povezanih praznih prostorov in služi kot
rezerva plinov za fotosintezo in dihanje. V določeni meri nadomešča tudi oporno tkivo, ker zmanjšuje
specifično težo listov, povečuje vzgon in omogoča primerno lego...« (Aernihim, 2009)
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posegov v rečni sistem (Maitby, 1991; Nilsson et al., 1991; Knox, 2000; Crawford
et al., 2003; cv: Meznarič, 2008, str. 7).
5.4. Antropogeni vplivi na prodiščne habitate
Vse večje zanimanje za izkoriščanje naravnih znamenitosti v turistične in gospodarske
namene se v zadnjih letih kaže tudi v neprimernih posegih na prodiščih naših rek. Pri
teh posegih je prav prodiščno rastlinstvo najbolj izpostavljeno (Čušin, 2001, str. 67).
Hidroelektrarne in jezovi onemogočajo premikanje proda in peska, zato so glavna
motnja naravnega toka in nihanja gladine vode. Prav tako onemogočajo odnašanje
semen alpskih rastlin z višjih leg, ki bi lahko vzklila na prodiščih v nižini (Šilc, 2000,
str. 185), ravno tako pa izgradnja jezu trajno uniči prodišča, ki so nastala na območju
za jezom, kjer nastane akumulacijsko jezero.
Na Savi Dolinki je jez za potrebe hidroelektrarne Moste zgrajen v soteski Kavčke.
Poleg HE Moste sta na pritokih reke Save Dolinke zgrajena še dva hidroenergetska
objekta, HE Kranjska Gora in HE Mojstrana. Obe elektrarni sta pretočnega tipa. Dve
pretočni elektrarni sta zgrajeni tudi na Savi Bohinjki. To sta HE Savica in HE Soteska
(Gorenjske elektrarne, 2009). Na obravnavanem odseku zgornjega toka reke Save ni
zgrajenih hidroenergetskih objektov.
Drugi gradbeno tehničen poseg v strugo je gradnja prodnih zadrževalnikov. Eden
takšnih zadrževalnikov je zgrajen na Savi Dolinki, v bližini naselja Hrušica. Pri
povprečni letni količini padavin znaša prodonosnost tega rečnega odseka okoli 20.043
m3/leto, v nadpovprečno namočenem letu pa 100.000 m3/leto (Petkovšek, 1998).
Poleg gradnje prodnih zadrževalnikov ima neposredni vpliv na prodišča tudi čezmerno
kopanje proda. Na ta način se znižuje struga reke in raven talne vode, s čemer se prod
preveč izsušuje (Šilc, 2000, str. 185). Izkop gramoza bi zato morali omejiti na zimske
mesece, izmed več prodišč bi smeli izkopavati le na enem (Geister, 1990, str. 16). Na
Savi Dolinki so izmenično prestrezali prod in pesek tudi na 10 kilometrskem odseku ob
reki navzgor od pregrade pri Hrušici do naselja Belca. Izkopavanje proda je prisotno
tudi na Savi Bohinjki pri Bohinjski Bistrici in pri Bodeščah (Bricelj, 1988, str. 124).
Velik vpliv na prodišča imajo tudi regulacije vodotokov. V kanalizirani strugi ni več
prostora za odlaganje plavin in nastanek prodišč (Šilc, 2000, str. 185).
Pretočni režim, ki zmanjša prenos plavja dolvodno, omeji niše za majhne ruderalne
vrste, še posebej če nov pretočni režim omogoči intenzivnejši nanos organskih snovi in
skladiščenje hranil, kar bolj ustreza kompetitivnim vrstam (Gilvear in Willby, 2006;
cv: Meznarič, 2008, str. 9).
Tudi raba tal prispevne površine pomembno vpliva na stanje v vodotoku, saj sta tako
pretok kot količina sedimentov odvisna od prispevne površine (Vrhovšek et al., 2008).
Nekateri človekovi vplivi na prodišča v literaturi še niso opisani, jih pa lahko opazimo
na terenu. Omenimo uporabo prodišč za divje plaže miru željnih oboževalcev divjega
kopanja, kot prostore za piknik in mesta, primerna za izvajanje ribolova. Zanemarljiv
ni niti poseg kmetov, katerim prodišča predstavljajo ugodno dovozno pot do reke, od
koder črpajo vodo v cisterne, s katerimi zalivajo poljščine na nižjih rečnih terasah, ali
pa čistijo in izpirajo traktorske škropilnice, s katerimi so pred tem z različnimi
agrokemičnimi sredstvi škropili polja v bližini.
Posreden vpliv na prodiščne habitate predstavlja tudi raznovrstno onesnaževanje rek.
To onesnaževanje se z izgradnjo čistilnih naprav za komunalne in industrijske vode z
leti zmanjšuje.
Za ohranitev prodiščnih habitatov je nujna hitra dinamika spreminjanja habitata, vendar
pa mora do teh sprememb prihajati zaradi naravnih razlogov (rečne dinamike), saj so s

25

Pionirske rastlinske vrste na prodiščih v zgornjem …

Matjaž Geršič

tem spremembe reverzibilne, medtem ko omenjeni človekovi posegi povzročajo
ireverzibilne spremembe v kompleksnem prepletu prodiščnih habitatov (Jogan et al.,
2004).
5.5. Naravovarstveni pomen prodišč in prodiščnega rastlinstva
Z regulacijo rečnega toka in ostalimi človekovimi posegi v strugo izgubimo rečno
dinamiko, ki je vzrok sprememb in s tem pestrosti na prodiščih. Pokrajina se
poenostavi in mnoge vrste izginejo (Šorgo, 1997).
Naravno obrežno rastlinstvo; t.j. rastlinstvo, ki raste na bregu voda in je deloma v vodi
ali občasno poplavljeno, daje bivališča in hrano številnim vrstam žuželk, rib, dvoživk,
plazilcev in sesalcev, med katerimi so tudi redke in ogrožene vrste (Vrhovšek et al.,
2008).
Najbolj opazna žival prodišč je mali deževnik (Charadrius dubius), ki s svojim
pivkanjem apatično opozarja nase, v resnici pa je prodišče njegov edini in
nenadomestljivi dom (Geister, 1990, str. 16).

Slika 10: Mali deževnik (Charadrius dubius)

Vir: Klenovšek, 2009

Z naravnim rastlinstvom poraslo obrečno območje poleg nudenja naravnega
življenjskega prostora mnogim vrstam omogoča tudi filtracijo in absorbcijo sedimentov
ter vpijanje odvečne vode ob nalivih in poplavah. Obrečni predeli tako pripomorejo k
naravnemu ravnovesju vodotokov in bližnjih kopenskih habitatov. Dobro razvito
naravno rastlinstvo preprečuje zaraščanje z adventivnimi15 (tujimi ali domačimi)
rastlinskimi vrstami (Vrhovšek et al., 2008).
Veliko število uspešnih neofitov je namreč vezanih na vlažna rastišča. Epekofiti16 se
množično pojavljajo na prodiščih, ki so pač naravna pionirska rastišča, mnogi
15
16

Adventiven: »Priseljen« (Veliki slovar tujk, 2002, str. 13)
Epekofit: »Tuja vrsta, ki je naturalizirana le v ruderalnih združbah.« (Jogan, 2000, str. 35)
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agriofiti17 pa so prav tako vezani na vlagoljubno rastlinstvo, ki se razvija ob vodah.
Očitno so neofiti tudi konkurenčno razmeroma močne vrste, kar pa je precej težko
meriti (Jogan, 2000, str. 32).
Naravno obrečno rastlinstvo, vključno z obrežnim rastlinstvom v ožjem pomenu, je
zaradi velike amplitude vlažnostnega gradienta v tleh zelo raznovrstno in opravlja
predvsem naslednje pomembne ekološke in biološke funkcije:
• povezuje vodotok s pokrajino,
• s koreninami utrjuje bregove ter preprečuje erozijo in spodjedanje,
• upočasnjuje vodni tok, blaži razdiralno moč vode in jo enakomerneje razprši po
strugi in bregovih ter omogoča odlaganje sedimenta in s povečanim odlaganjem
disperznih delcev čisti in bistri vodo,
• vsrkava iz vode čezmerne količine nutrientov18 in nekatere polutante, ki jih
rastline potem razgradijo in vežejo (same ali s pomočjo mikroorganizmov, ki se
zadržujejo med koreninami) ter tako prispevajo k samoočiščevalnim
sposobnostim vodotokov,
• prestreza škodljive snovi iz agrarnega, mestnega in industrijskega okolja in tako
varuje pred škodljivimi vplivi,
• omogoča obstoj različnih habitatov, daje več možnosti za naselitev ptičev ter
drugih kopenskih in vodnih živali ter tako zvišuje raven biološke
raznovrstnosti,
• z odpadlim listjem in iztrebki živali, ki se hranijo s tem rastlinstvom, omogoči
vnos hranil iz terestričnih v vodne ekosisteme,
• zagotavlja biološke koridorje in omogoča vodnim in obrežnim organizmom
neovirano premikanje vzdolž vodotoka,
• tla, poraščena z naravnimi združbami obrečnega rastlinstva, ob poplavah in
močnih nalivih kot goba vsrkavajo in zadržujejo precejšen delež vode, ki se
pozneje počasi steka v strugo in omogoča enakomernejše hidrološke razmere
(Vrhovšek et al., 2008, str. 64-65).
Zakonsko podlago za ohranitev habitatov na prodiščih ureja četrti odstavek 31. člena
Zakona o ohranjanju narave (UL RS, št. 22/03 – uradno prečiščeno besedilo). 14. 11.
2003 je bila izdana Uredba o habitatnih tipih (UL RS, št. 112/2003). Ta uredba določa
habitatne tipe, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem
območju Republike Slovenije, ohranjajo v ugodnem stanju ter ureja usmeritve za
njihovo ohranjanje. Med habitatne tipe te uredbe spadajo tudi rečna prodišča in bregovi
(24.2), ki so razdeljeni na pionirske združbe prodišč gorskih rek in potokov (24.221,
natura 3220, 2) ter visoka steblikovja prodišč sredogorskih rek in potokov (24.222,
natura 3220, 2,3). Posebna enota so enoletne združbe muljastih rečnih bregov (24.52,
natura 3270, 2).
Prvi in tretji spadajo med habitatne tipe sladkih voda, drugi pa med habitatne tipe
grmišč in travišč.
Varstveni cilji za habitatne tipe sladkih voda so sledeči:
• ohranitev ustreznih fizikalnih in kemijskih lastnosti, količine in letne
razporeditve vode ali izboljšanje stanja, če so fizikalne in kemijske lastnosti ali
količina in letna razporeditev vode neustrezni,
• ohranitev ustrezne struge, obrežja in dna sladkih voda,
17

Agriofit: »tuja vrsta, ki se je prilagodila uspevanju in širjenju v naravi na nekem območju.« (prav tam)
Nutrient: »Anorganska snov v ionski obliki, ki jo rastline potrebujejo za rast in razvoj.« (Geografski
terminološki slovar, 2005, str. 141)
18
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ohranitev ustrezne dinamike voda (meandriranje, prenašanje in odlaganje
proda, občasna naravna poplavitev mrtvic in drugo) ter hidrološke raznolikosti
vodotokov (tolmunov, hitro ali počasi tekočih odsekov, brzic, slapišč in drugo),
ohranitev ločenosti voda po porečjih,
ohranitev povezanosti vodnega toka,
hranitev za habitatni tip značilne sestave biocenoze, brez tujerodnih vrst in
gensko spremenjenih organizmov.

Za habitatne tipe grmišč in travišč so varstveni cilji naslednji:
• ohranitev ustreznega razmerja med travišči in grmišči, vključno z zadrževanjem
sukcesivnih procesov, kot so zaraščanje travišč in preraščanje grmišč,
• ohranitev ustrezne nizke vrednosti mineralnih snovi v tleh suhih in mokrotnih
travišč,
• ohranitev ustrezno visokega nivoja podtalnice na mokrotnih traviščih in
združbah visokih steblik,
• omogočanje semenenja in naravnega zasajevanja rastlin,
• ohranitev za habitatni tip značilne sestave biocenoze, brez tujerodnih vrst in
gensko spremenjenih organizmov (Uredba o habitatnih tipih, 2003, str. 15406).
6. IZBRANE GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
6.1. Lega in pripadnost porečja
Glede na številne regionalizacije Slovenije območje naše raziskave najlažje omejimo s
pomočjo sonaravne regionalizacije prof. Dušana Pluta iz leta 1999.
Med glavnimi regionalizacijskimi kriteriji je namreč vsebovana tudi členitev na
porečja. Znotraj Gorenjske makroregije, ki se deli na tri mezoregije, območje raziskave
lahko natančno omejimo na Zgornjo Gorenjsko mezoregijo, ki je poleg Srednje
Gorenjske in Škofjeloške mezoregije sestavni del omenjene makroregije. Zgornja
Gorenjska mezoregija zaobjema porečji Save Dolinke in Save Bohinjke ter zgornjega
toka Save do sotočja s Tržiško Bistrico, ki se kot levi pritok vzhodno od Poljšice pri
Podnartu steka v Savo. Na severu mejo predstavljajo Karavanke, na zahodu pa
razvodnica med črnomorskim in sredozemskim povodjem. Porečje Tržiške Bistrice
tako že spada k Srednje Gorenjski mezoregiji, porečje Selške Sore pa k Škofjeloški
mezoregiji (Atlas Slovenije, 2006, str. 37).
Svetozar Ilešič z regionalizacijo iz leta 1957/1958 to območje označi kot Alpske
pokrajine, Ivan Gams pa leta 1983 Ljubljansko kotlino kot del Predalpske Slovenije na
severozahodnem delu označi vse do Žirovnice in Bleda. Večji del porečja Save
Bohinjke in Save Dolinke tako spada k Alpam, obravnavani del zgornjega toka Save pa
k Predalpski Slovenji (Atlas Slovenije, 2006, str. 38-39).
6.2. Geološke in geomorfološke značilnosti porečij izbranih vodnih tokov
Na območju Slovenije se stikajo tri regionalne geotektonske strukture: Alpidi, Dinaridi
in Panonski bazen. V geotektonskem smislu jo zato lahko razdelimo na več načinov.
Večina ozemlja pripada enotam, ki so del Jadranske plošče. Jadranski plošči pripadajo
tudi Južne Alpe, ki so tektonsko najbolj porušen del Jadranske plošče ter Panonski
bazen (podlaga terciarnih kamnin), ki je del Jadranske plošče in je bil ob koliziji z
Evroazijsko ploščo iztisnjen proti severovzhodu (Poljak, 2006; cv: Vidrih, 2009, str.
30).
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Večji del obravnavanega območja pripada Južnim Alpam, Panonskemu bazenu pa le
skrajni jugovzhodni del.
Julijske Alpe, kamor segata povirji Save Dolinke in Save Bohinjke, je zgrajeno iz
kamnin triasne starosti, večinoma apnenca in dolomita. Mestoma se tu nahajajo tudi
starejše kamnine, kot so glinavci, apnenci in roženci jurske starosti. Zaradi kamninske
zgradbe se kaže izrazit kraški značaj površja. Del povirja Save Dolinke sega tudi v
Karavanke. Od Julijskih Alp so ločene s savskim prelomom, ki poteka v smeri SZ-JV
(Geološka karta Slovenije, 2000). Karavanke predstavljajo sklenjen visokogorski hrbet,
ki se strmo dviga od roba Radovljiške kotline proti severu (Veselič, 1979). Na zahodu
so Karavanke omejene z dolino reke Ziljice oz. Megvarskimi vrati, greben pa se vleče
proti vzhodu do gore Boč (Leksikon Cankarjeve založbe, 2000). Starostna in vrstna
sestava kamnin v Karavankah je precej bolj pestra kot v Julijskih Alpah. Poleg
mezozojskih plasti so tu zastopani tudi permo-karbonski skrilavi glinavci, kremenovi
peščenjaki, konglomerati in apnenci ter kamnine paleocenske starosti. Kamninska
zgradba na nižjih južnih karavanških pobočjih onemogoča podzemsko pretakanje vode,
zato so razčlenjena s številnimi potoki in grapami (Buser, 1980).
V pleistocenu je prišlo do več ohladitev in tedaj so gorske doline zapolnili ledeniki, ki
so bistveno pripomogli k sedanjemu videzu pokrajine (Geološka karta Slovenije,
2000).
Na obravnavanem območju sta bila prisotna dva ledenika; bohinjski in dolinski.
Bohinjski ledenik je bil s svojo dolžino nad 40 km najdaljši v Julijskih Alpah. Dolina je
razmeroma ozka in se razširi le na območju Bohinja. Dno nikjer ne presega 800 m in je
na debelo prekrito s fluvioglacialnimi in aluvialnimi sedimenti, prav tako tudi dolini
Voje in Zgornja Dolina, ki se od nje cepita v Bohinju. Za čelnimi morenami ledenika
sta nastali Bohinjsko in Blejsko jezero. Številni griči kot so Straža, Grajski hrib, idr. pa
so zaradi zgradbe iz odpornejših kamnin vzdržali ledeniško erozijo in danes dajejo
videz osamelcev. Od doline Save Bohinjke se svet dviga glede na to, koliko so bili
dvignjeni posamezni bloki nekdanjega terciarnega ravnika. Najvišje se dvigujejo
predeli okrog Triglava na severozahodu na Hribarških podih. Najmanj dvignjena od teh
je planota Fužinarskih planin severno od Bohinja, še manj pa podi Komne in Vogla. Na
zahod in na jug omejuje pode Komne in Vogla venec vrhov Bohinjskega grebena, ki na
vzhod preko Rodice in Črne prsti prehajajo v razjedeni planoti Možica in Ratitovca.
Najmanj dvignjena bloka nekdanjega ravnika sta Pokljuka in Jelovica, na katerih je
prav zato nekdanji peneplenski značaj površja ohranjen, saj je bila površinska erozija,
ki je spremljala dvigovanje, manj izrazita. Značilen je kraški značaj površja. Najdemo
suhe doline, vrtače, polja in pode z značilno razvitimi žlebiči. Na razvoj kraških
pojavov je odločilno vplival relativno zelo nizek lokalni osnovni hidrogeološki nivo, ki
ga predstavlja v tem področju Sava Bohinjka (Veselič, 1979).
Na osnovi Savskega preloma je nastala Zgornjesavska dolina, ki poteka od Rateč do
Most. Dolinski ledenik jo je poglobil in razširil, po koncu zadnje ledene dobe pa je
glavni geomorfni dejavnik postala tekoča voda (Natek, Natek, 1998). Dolina je izrazito
asimetrična; večje alpske doline se ji priključijo le iz južne smeri (Klemenčič, 2008).
Pri Mostah se tok Save Dolinke iz smeri vzhoda premakne proti jugu in tako zapusti
linijo savskega preloma ter naprej teče po Deželi19 (Geološka karta Slovenije, 2000).
Na njenem skrajnem severozahodnem delu sta se oba ledenika združila. Na podlagi
tektonskih značilnosti in geomorfnega delovanja ledenikov in tekočih voda je nastalo
terasasto razrezano ravninsko območje med Karavankami na severu in Mežakljo,

19

Dežela: »Ravnina na levem bregu Save med Žirovnico in Begunjami.« (Melik, 1959)
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Pokljuko ter Jelovico na zahodu in jugu, katerega nadmorske višine se gibljejo od 450
do 540 metrov (Veselič, 1979).
Od Lancovega pri Radovljici, kjer se oba toka združita, se tok Save drži jugozahodnega
roba Ljubljanske kotline. Struga je večinoma vrezana v terase iz sipkega ali sprijetega
proda (konglomerata), ki ga je Sava s pritoki nanesla v pleistocenu. Ravnina kotline je
pri Radovljici okoli 100 m nad dolinskim dnom, pri Ljubljani pa je razlika manj kot 20
m (Enciklopedija Slovenije, 1996, str. 407).

Slika 11: Geološka karta raziskovanega območja

vir: Geološka karta Slovenije, 2000

6.3. Podnebne značilnosti porečij izbranih vodnih tokov
Obravnavano območje kljub relativni majhnosti pokrivajo trije različni podnebni tipi.
Za povirne dele Save Bohinjke in Save Dolinke ter nekaterih pritokov je značilno
podnebje višjega gorskega sveta. Povprečna temperatura najtoplejšega meseca tu ne
presega 10° C. Takšne razmere so pri nas značilne za nadmorske višine do 1800-1900
m, kjer je tudi zgornja gozdna meja. Značilna je velika namočenost (Stara Fužina 2333
mm) in submediteranski padavinski režim z viškom padavin jeseni. Za gorski svet še
posebej SZ dela Slovenije je značilno najmanj sončnih dni in najdebelejša ter najdlje
trajajoča snežna odeja (Ogrin, 2004).
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Podnebje Bohinja spada k podnebju nižjega gorskega sveta v zahodni Sloveniji.
Padavinski režim je submediteranski, s primarnim viškom padavin jeseni, sekundarnim
pa konec pomladi, v začetku poletja. Primarni minimum je pozimi oz. v začetku
pomladi, sekundarni pa poleti. Snežna odeja v dolinskem delu leži do 100 dni (v
Ukancu in Stari Fužini). Srednja letna temperatura za dolinsko postajo v Stari Fužini
znaša 7,6° C, za Vogel 5,4° C. Najtoplejši mesec je julij, najhladnejši pa januar. Zaradi
reliefne izoblikovanosti je na območju Bohinja pogost pojav temperaturna inverzija,
katerega posledice so ekstremno nizke temperature. Če hladen kotlinski zrak ne more
odtekati in ker je zaprt tudi od zgoraj, ga mora sonce kar dobro ogreti, da se invezija
razkroji, z njo pa tudi megla, ki jo navadno spremlja. Višina inverzne plasti je v
Bohinju med 80 in 150 m nad dnom doline, kadar pa se večji del notranjosti Slovenije
znajde pod inverzijo, sega celo do višine bližnjih grebenov. Poleti so inverzne megle
kratkotrajne, vendar pa že ob koncu avgusta lahko traja megla nad jezerom do 10. ure.
Megla se pojavlja več kot 25 % dni v letu preko celega leta. V dolini sta ob lepem
vremenu značilna lokalna, dnevni in nočni veter. Podnevi se prisojna pobočja ogrejejo
dosti bolj kot osojna (južno pobočje Pršivca nad jezerom). Ob pobočjih segreti zrak pa
se dviga, ker je redkejši od okoliškega. Ob Bohinjskem jezeru se čez dan poleti pri
sončnem vremenu menjata tako dolinski veter od vzhoda in jugozahodnik prek Podrte
gore. Zaradi nočnega ohlajanja pobočij se tudi zrak tik nad njim ohlaja in se spušča v
dno doline (Bohinj, 2009; Klimatski podatki…, 2009).
Podobno kot za Bohinj je tudi za Zgornjesavsko dolino, nekako do naselja Dovje,
značilno podnebje nižjega gorskega sveta Zahodne Slovenije. Povprečna letna
temperatura je nekoliko nižja kot v Bohinju in znaša 5,7° C (Rateče). Povprečna
količina padavin znaša 1563 mm, kar je bistveno manj kot v Bohinju (2333 mm).
Mikroklimatski pogoji se po Dolini navzgor od vasi do vasi že močno razlikujejo;
posebno v zimskih mesecih, kar se kaže v debelini snežne odeje, ki raste z vsakim
višinskim metrom navzgor. Prav tako so pozimi velike razlike med osojnimi in
prisojnimi pobočji, ki dolino omejujejo. Snežna odeja se v povprečju obdrži 132 dni na
leto. Tudi tu so značilni pobočni in dolinski vetrovi, ki nastajajo zaradi segrevanja
zraka in toplotnih razlik med dnom doline in pobočji v različnih delih dneva (Kranjska
gora, 2009; Klimatski podatki …, 2009).
Za ostali del obravnavanega območja je značilno zmernokontinentalno podnebje
zahodne in južne Slovenije. Povprečne januarske temperature so od 0 do -3° C, julijske
pa med 15 in 20° C. Zaradi lege na območju alpsko-dinarske pregrade je značilna
velika namočenost s submediteranskim padavinskim režimom. Lahko bi ga imenovali
predgorsko ali predalpsko podnebje (Ogrin, 2004).
Po podatkih za meteorološko postajo Lesce lahko ugotovimo, da gre pri temperaturnih
razmerah za dvoje izrazitih stanj; zimski minimum in poletni maksimum. Minimum je
dosežen meseca januarja, maksimum pa meseca julija. Padavinske razmere so sledeče:
izrazit je jesenski maksimum, ki skrajno točko dosega meseca novembra, minimum pa
je v mesecu januarju. Količina padavin se potem zvišuje do poletnih mesecev (julij,
avgust) (Klimatski podatki …, 2009).
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Slika 12: Klimatske značilnosti obravnavanega območja

6.4. Hidrološke značilnosti Save Dolinke, Save Bohinjke in Save v zgornjem toku
Reka Sava je pritok Donave in je dolga 947 km. Celotno porečje obsega 95,719 km2.
Pri izlivu v Donavo ima srednji letni pretok 1158 km3. Porečje Save je nesimetrično,
desni pritoki so praviloma daljši (Kolpa, Una, Vrbas, Bosna, Drina) kot levi (Krapina,
Lonja, Bosut). Sava je najdaljša reka na Slovenskem (220 km), vanjo se odvajajo vode
z več kot polovice ozemlja Slovenije. Ima izvirna kraka, Savo Bohinjko in Savo
Dolinko (Enciklopedija Slovenije, 1996, str. 407).
Sava Dolinka izvira v vzhodnem delu dolinskega rateškega razvodja na 837 metrih
nadmorske višine (Melik, 1954; cv: Bricelj, 1988, str. 21). Vsa voda, ki podzemno
priteka iz Planice, pride na mestu, imenovanem Struge, na stiku z nepropustno čelno
moreno na površje v obliki velikega števila malih izvirčkov. Ob obilni vodnatosti se
združijo v potoček, ki teče proti vzhodu, kjer se razširi v sistem tolmunčkov oz. jezerc
(Maher, 1993, str. 21-22). Največja med njimi se zaradi izrazite zelene barve imenujejo
Zelenci. Gre za ostanek nekdanjega Korenskega jezera (Bohinec, 1935). Ostali izviri
podtalne vode se nahajajo v širši okolici. Največji med njimi je slap Nadiža v dolini
Tamar, ki tako velja za primarni izvir Save dolinke. Talna voda iz Planice sočasno teče
tudi proti Ratečam in tam napaja občasno jezero v Ledinah, imenovano tudi Rateško
jezero. Voda iz jezera odteka podzemno proti Zelencem, ob močnejših padavinah pa
tudi na italijansko stran in tako prihaja do bifurkacije20 (Maher, 1993, str. 21-22). V
Rateško jezero priteka tudi voda potoka Trebiže, ki izvira v Karavankah in teče skozi
Rateče (Melik, 1954). V Zelencih so v mehkem mulju v dnu vidni številni majhni
izviri, ki delujejo bolj ali manj intenzivno. V nekaterih izstopa voda trajno in meša mulj
ves čas, v drugih pa le občasno (Bohinec, 1935). Po tektonsko zasnovani Zgornjesavski
20

Bifurkacija: »Površinska ali podzemna razcepitev vodnega toka v različne smeri.« (Geografski
terminološki slovar, 2005, str. 48
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dolini, meji med Karavankami in Julijskimi Alpami, se tok nadaljuje proti vzhodu
(Melik, 1954; cv: Bricelj, 1988, str. 121). Porečje Dolinke meri 521 km2 (Kovačič,
1983; cv: Bricelj, 1988, str. 121). Dolinka meri 44 km, njen povprečni strmec je 9,6 ‰
(Vodnogospodarske osnove …, 1978; cv: Bricelj, 1988, str. 121). Sava Dolinka ima
vsega 10 stalnih pritokov daljših od 1 km, pa še ti so večinoma nepomembni. Bolj kot v
Julijskih Alpah je površinska rečna mreža razvita v Karavankah, tako da je število levih
pritokov bistveno večje kot število desnih (glej preglednico št. 1) (Veselič, 1979).
LEVI PRITOKI

DESNI PRITOKI

Krotnjak, Žakelj, Jurežev graben, Hladnik, Belca,
Sedučnikov potok, Mlinca, Presušnik, Dobršnik,
Jesenica, Ukova, Javornik, Bela, Sevnik, Završnica
Mala Pišnica, Velika Pišnica, Martuljek, Beli potok,
Bistrica, Rečica, Radovna, Ribščica, Rečica

Preglednica 1: Večji pritoki Save Dolinke (Vir: Veselič, 1979)

Vznožja Karavank in Julijskih Alp so v Gornjesavski dolini iz manj odpornih kamnin
in področja z najmočnejšo erozijo v porečju slovenske Save. V Julijskih Alpah nad
Mojstrano erozija letno v povprečju odnese 1.606 m3/km2, v Karavankah pa 797
m3/km2. Vendar več kot polovico erodiranega gradiva ostane na mestu samem in ne
zaide v struge (Vodnogospodarske osnove …, 1978; cv: Bricelj 1988, str. 121).
Dolinka ima hudourniške poteze zaradi velike odtočnosti padavin (67 %), velikega
povprečnega specifičnega odtoka (44 l/s/km2) ter strmca (Rainer, Pintar, 1976; cv:
Bricelj, 1988, str. 121). Povprečni letni pretok Save Dolinke na vodomerni postaji
Kranjska Gora znaša 1,26 m3/s, na vodomerni postaji Blejski most pa 21,8 m3/s (Reka
Sava ter …, 2009).
Sava Bohinjka je nadaljevanje Savice in odteka kot jezernica iz Bohinjskega jezera
(nm. v. 525 m) (Enciklopedija Slovenije, 1996, str. 407). Savica izvira v steni
Komarče, 805 metrov nad morjem in jo štejemo za izvir Save Bohinjke. Ob močnem
deževju se pojavijo številni hudourniki, slapovi in skakavci, ki se izlivajo v jezero ali
neposredno v Bohinjko, a izginejo že v nekaj urah in voda se odteka spet samo
podzemsko, na dan pa prihaja v kraških izvirih (Bricelj, 1988, str. 122; cv: Melik,
1954). Sava Bohinjka je dolga 37 km, njen strmec pa znaša 3,1 ‰. Porečje Bohinjke
meri 381 km2 in je za dobro četrtino manjše kot pri Dolinki. Sava Bohinjka je bolj
vodnata kot Sava Dolinka (Kovačič, 1983; cv: Bricelj 1988, str. 122). Območja v
povirnem delu Bohinjke dobijo bistveno več padavin (Stara Fužina 2333 mm) kot pa v
povirnem delu Dolinke (Rateče 1563 mm) (Klimatski podatki …, 2009). Povprečni
srednji letni pretok na vodomerni postaji Sveti Janez znaša 8,01 m3/s, na vodomerni
postaji Bodešče pa 23,3 m3/s (Reka Sava ter …, 2009). V primerjavi z Dolinko sta v
porečju Bohinjke šibkejša erozija in manjši transport rečnega gradiva predvsem zaradi
njenega manjšega strmca, zlasti v apniškem povirju, saj znaten del vode priteka skozi
votlikavo notranjost Bohinjskih gora, Jelovice in Pokljuke (Bricelj, 1988, str. 122).
LEVI PRITOKI
DESNI PRITOKI

Mostnica, Ribnica, Jereka, Belica, Jezernica
Velika Suha, Bistrica, Blatnica

Preglednica 2: Večji pritoki Save Bohinjke (Vir: Veselič, 1979)

Sotočje Save Dolinke in Save Bohinjke je na Lancovem pri Radovljici okoli 100
metrov pod kotlinskim dnom. Od tod se tok Save drži jugozahodnega roba Ljubljanske
kotline (Enciklopedija Slovenije, 1996, str. 407). Hidrološke značilnosti Save v njenem
skrajnem zgornjem toku so v glavnem rezultanta značilnosti obeh glavnih pritokov.
Drugih večjih pritokov (glej preglednico št. 3) na območju naše obravnave ni. Na
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vodomerni postaji Radovljica znaša povprečni srednji letni pretok 45,1 m3/s (Reka
Sava ter …, 2009).
LEVI PRITOKI
DESNI PRITOKI

Begunjščica (Zgoša), Dobruša, Peračica, Lešnica,
Tržiška Bistrica
Rečica, Lipnica

Preglednica 3: Večji pritoki zgornjega toka Save (Vir: Veselič, 1979; TK Bled, TK Tržič, 1996)

Bolj kot površinska rečna mreža, je v porečju vseh treh tokov razvita podpovršinska
hidrografska mreža, ki se končuje z močnejšimi kraškimi izviri. Ta mreža je nosilec
tako stalnih kot občasnih vodnih tokov. Nanje kažejo številni občasni kraški izviri
(Veselič, 1979). Kraško retinenco21 nam kažejo tudi podatki o pretočnih vrednostih za
posamezen vodotok.
V tem območju prevladujejo zmerno trde magnezijevo kalcijevo sulfatno karbonatne
vode (Vodnogospodarske osnove, 1978).
Glede na pretočne značilnosti vsi trije obravnavani tokovi spadajo med reke z alpskim
visokogorskim snežno-dežnim (nivalno-pluvalnim) rečnim režimom. Takšen režim je
značilen za reke, katerih porečja segajo v visokogorje in je zaradi tega pri njih posebej
izrazit vpliv večmesečnega snežnega zadržka. Glavni, primarni pretočni višek zato
nastopi aprila ali maja, redkeje junija, sekundarni pa novembra. Zaradi manjše količine
padavin ter padavin v obliki snega v visokogorju primarni nižek nastopi meseca
februarja, sekundarni pa poleti, avgusta in septembra (Frantar, Hrvatin, 2005, str. 117119).

Slika 13: Rečna mreža z hidrogrami

21

Retinenca: »Zamuda v vodnem odtoku zaradi zadrževanja padavinske vode na določenem območju.«
(Geografski terminološki slovar, 2005, str. 341)
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Slika 14: Karta raziskovanega območja z označenimi izbranimi prodišči
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7.1. Prodišče B101
Številka popisa

006

Oznaka prodišča

B101

Datum

20.08.2009

Popisovalec

Geršič Matjaž

Lokacija

Pri železniškem mostu čez Savo Bohinjko okoli 1 km Z
od Soteske

Koordinate

S 46° 17' 56"

V 14° 02' 15"

Nadmorska višina

497 m

Reliefna oblika

prodišče

Matična kamnina

Karbonatni prod, pesek, …

Vremenske razmere

Sončno, v dneh prej brez padavin

Vpliv človeka

Ni opazen

Ortofotoposnetek prodišča

Slika 15: Digitalni ortofoto posnetek prodišča B101
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Izbrana fotografija prodišča

Slika 16: Prodišče B101

Vir: Geršič, M., 2009

Prečni profil doline

Slika 17: Prečni profil rečne doline pri prodišču B101
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7.1.1. Opis prodišča
Prodišče B101 leži na desnem bregu Save Bohinjke tik ob železniškem mostu okoli 1 km
zahodno od naselja Soteska v občini Bohinj. Po površini meri okoli 1.300 m2 in je
podolgovate oblike ter uravnano. Prodišče je nastalo na ravnem delu reke. Na nasprotnem
bregu erozije ni opaziti. Vzrok nastanka prodišča gre pripisati izgradnji cestnega mostu, ki
poteka vzporedno z železniškim, a ima za razliko od železniškega dva podporna stebra v
sami strugi. Za desnim stebrom se začne prodišče. Dolina se takoj za mostom razširi in
reka za koncem prodišča naredi večji zavoj v desno. Do prodišča vodi kolovoz, ki se
odcepi od regionalne ceste Bled – Bohinj. Kolovoz se zarašča, kar kaže na to, da prodišče
v zadnjem času ljudje ne uporabljajo. Znakov izrabe proda ter drugih odpadkov na
prodišču nismo opazili.
7.1.2. Rastlinski pasovi
Prodišče smo razdelili na 5+1 rastlinskih pasov. Dodaten pas predstavlja ozek gozdni pas,
kateremu sledi kmetijsko zemljišče, ki se deloma zarašča, deloma pa gre za košen travnik.
I. Prvi pas je pas večjih prodnikov in večjega zaobljenega kamenja velikega od 5 do
20 cm v premeru; finih frakcij na tem prodišču nismo opazili. Na začetku prodišča
je ta pas širok okoli 18 m in se nato razcepi v dva loka. Desni lok poteka v dolžino
okoli 20 m in je širok okoli 10 m, levi lok pa je zelo ozek (v najožjem delu okoli
15-20 cm) in poteka po celotni dolžini prodišča. Razlike med velikostjo materiala
v začetnem in končnem delu prodišča nismo opazili. Pas je gol in ga ne porašča
rastlinstvo.
II. Drugi pas se razprostira po celotni dolžini prodišča in je po površini največji med
opisanimi pasovi. Višina začetka pasu nad nivojem vode znaša okoli 30 cm.
Porašča ga sestoj rušnate masnice (Deschampsia cespitosa), trstične pisanke
(Phalaris arundinacea) in plavajoče sladike (Glyzeria fluitans). Poleg opisanih
trav se v tem pasu mestoma pojavljajo še črni glavinec (Centaurea nigra), navadni
repuh (Petasites hybridus), pisana preslica (Equisetum variegatum), pelin
(Artemisia vulgaris), gozdna potočarka (Rorippa silvestris) in dolgolistna meta
(Mentha longifolia). Meta v tem pasu dosega višino okoli enega metra.
III. Tretji pas se razprostira le v začetnem delu prodišča v dolžini okoli 20 metrov.
Porašča ga predvsem navadni repuh. Med repuhom rastejo še črni glavinec, pisana
preslica in dolgolistna meta. Po površini gre za manjši pas, vendar je zaradi
relativno zaključenega sestoja repuha ta pas izločen.
IV. Četrti pas poraščajo različne vrste vrb. Pas je v srednjem delu prekinjen z drugim
pasom, ki v osrednjem delu prodišča prehaja neposredno v t. i. prehodni pas. V
začetnem delu prevladuje rdeča vrba (Salix purpurea), ob toku navzdol pa rastejo
siva vrba (Salix eleagnos) v drevesnem sloju in rakita (Salix aurita) v grmovnem
sloju. V pasu vrb sta skromno zastopani invazivni vrsti žlezava nedotika
(Impatiens glandulifera Royle) ter kanadska zlata rozga (Solidago canadensis), po
tleh pa se razrašča prava robida (Rubus fruticosus).
V. Peti pas – t. i. prehodni pas, poteka po celotni dolžini prodišča. Vrste, zastopane v
tem pasu, so rdeči dren (Cornus sanguinea), žlezava nedotika, kanadska zlata
rozga ter leska (Corylus avellana) v grmovnem sestoju ter ostrolistni javor (Acer
platanoides) v drevesnem sestoju.
Prehodni pas prehaja v gozdni pas, ki je zelo ozek in se nadaljuje v kmetijsko zemljišče. V
gozdnem pasu v drevesnem sloju prevladujejo ostrolistni javor, jerebika (Sorbus
aucuparia) ter navadna smreka (Picea abeis).
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7.1.3. Karta rastlinskih pasov

Slika 18: Karta rastlinskih pasov na prodišču B101

Legenda
Reka
Gozd

I. pas
II. pas

III. pas
IV. pas

39

V. pas
Železniški most

Pionirske rastlinske vrste na prodiščih v zgornjem …

Matjaž Geršič

7.2. Prodišče B102
Številka popisa
Oznaka prodišča
Datum
Popisovalec
Lokacija
Koordinate
Nadmorska višina
Reliefna oblika
Matična kamnina
Vremenske razmere
Vpliv človeka

007
B102
20.08.2009
Geršič Matjaž
Pri hidroelektrarni v naselju Obrne
S 46° 18' 51" V 14° 03' 46"
470 m
Prodišče
Karbonatni prod, pesek, …
Sončno, v dneh prej brez padavin
Opazen

Ortofotoposnetek prodišča

Slika 19: Digitalni ortofoto posnetek prodišča B102
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Izbrana fotografija prodišča

Slika 20: Prodišče B102

Vir: Geršič, M., 2009

Prečni profil doline

Slika 21: Prečni profil rečne doline pri prodišču B102
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7.2.1. Opis prodišča
Prodišče z oznako B102 je nekoliko specifično. Gre za precej strmo prodišče, ki je nastalo
v ozki in globoki dolini Save Bohinjke pri naselju Obrne v občini Bohinj. Pot k prodišču se
odcepi od glavne ceste, ki povezuje Bled in Bohinj okoli 1,5 km južno od naselja Obrne.
Po površini meri okoli 1.200 m2. Rečni odsek v tem delu je relativno uravnan, vendar sta v
preteklosti dva dejavnika spremenila rečno dinamiko, ki je verjetno botrovala k nastanku
blagega zavoja ter nastanka prodišča. Pred mestom, kjer je danes prodišče, je v preteklosti
prišlo do manjšega podora iz zahodnega pobočja. Reka se je zato začela vrezovati v desni
breg in nastal je blag zavoj. Za podorom, torej na območju notranjega dela blagega zavoja,
pa je nastalo manjše prodišče. Na območju pred podorom okoli 200 m gorvodno pa je
zgrajena tudi manjša zajezitev, ki se uporablja kot akumulacija za hidroelektrarno. Na
nekaterih mestih na tem odseku se je reka vrezala praktično navpično in je pri vrezovanju
dosegla matično podlago. Na desnem bregu so namreč vidni deli fosilnih korit, ki se
trenutno nahajajo okoli tri metre nad nivojem reke. Na strmem desnem bregu nad strugo je
okoli 25 metrov nad nivojem reke zgrajena cesta, na levem bregu pa še okoli pet metrov
višje železniška proga. Do prodišča vodi dobro vzdrževana pot, ki jo uporabljajo predvsem
ribiči. Prodišče namreč predstavlja ugodno dostopno točko do reke v tem ozkem in
globokem delu doline. Poleg enega kurišča drugih vplivov človeka nismo opazili.
7.2.2. Rastlinski pasovi
Prodišče smo razdelili na 5+1 rastlinski pas. Dodaten pas predstavlja gozd.
I. Pas neporaslega aluvialnega sedimenta predstavlja prvi pas, ki z rastlinstvom ni
porasel. Gre za droben zaobljen material, prodnike in peščene delce, ki se med
začetnim in končnim delom pasu po velikosti ne razlikujejo. Na posameznih mestih
najdemo tudi večje nezaobljene kamne, ki so posledica denudacijskih procesov na
pobočjih nad strugo.
II. Drugi pas je po površni najmanjši in zavzema le skrajni začetni del prodišča. Tu se
je odložil zelo fin material katerega poraščajo ščavljelistna dresen (Polygonum
lapathifolium), breskova dresen (Polygonum persicaria) ter veliki trpotec
(Plantago major). V tem pasu je najti posamezne primerke okrasnih vrtnih
enoletnic, katerih semena je verjetno prinesel veter z bližnjih vrtov.
III. Tretji pas je od prvega ločen s strmo stopnjo in je v srednjem delu prekinjen s
potjo, ki vodi na prodišče in z rastlinstvom ni porasla. Ta strmi del že pripada
tretjemu pasu. Začne se okoli 80 cm nad višino reke. Tretji pas v začetnem delu
prehaja v četrti pas, v osrednjem delu v prehodni, peti pas, v zadnjem delu pa
neposredno v gozdni pas. Tretji pas ni sklenjeno porasel, a gre za vrstno pester pas,
vendar so pripadniki posamezne vrste skromno zastopani. Zastopan je predvsem
zeliščni sloj, ki ga sestavljajo naslednje vrste: črni glavinec (Centaurea nigra),
kanadska zlata rozga (Solidago canadensis), pelin (Artemisia vulgaris), robida
(Rubus fruticosus), beli repuh (Petasites albus), pisana preslica (Equisetum
variegatum), siva jelša (Alnus incana), navadna milnica (Saponaria officinalis),
dolgolistna meta (Mentha longifolia), rdeča vrba (Salix purpurea), pisani zebrat
(Galiopsis speciosa), ozkolistni trpotec (Plantago lanceolata), navadni regrat
(Taraxacum officinale), lisasta mrtva kopriva (Lamium malculatum) ter grenkoslad
(Solanum dulcamara).
IV. V četrtem pasu prevladujejo različne vrste vrb. V tem pasu prodišče že prehaja v
velike podorne skale, nato pa v rečno strugo. Velike skale so tudi v sami strugi in
so večinoma porasle z mahovi. Na posameznih skalah najdemo tudi primerke
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navadnega repuha (Petasites hybridus) ter rdečih vrb (Salix purpurea), ki izraščajo
iz skalnih razpok. Podoren material je pomemben, ker ob visoki vodi reki odvzema
potencialno energijo, in varuje rastlinstvo na samem prodišču. V četrtem pasu je
poleg grmovnega sestoja, v katerem prevladujejo vrbe, rdeča, siva (Salix eleagnos)
in raketa (Salix aurita), razvit tudi zeliščni sloj. Ta sloj sestavljajo navadni šipek
(Rosa canina), beli gaber (Caripinus betulus), pisana preslica (Equisetum
variegatum), širokolistna meta, črni glavinec, ptičja graščica (Vicia cracca), beli
repuh, plavajoča sladika (Glyzeria fluitans), siva jelša, pisani zebrat ter hibridna
detelja (Trifolium hybridum).
V. Peti – prehodni pas je na tem prodišču zelo neizrazit. Gre za zelo ozek pas, ki
ločuje predvsem četrti pas in pas gozda. Sestavljajo ga rdeči dren (Cornus
sanguinea), navadna kalina (Ligustrum vulgare), žlezava nedotika (Impatiens
glandulifera Royle), gorski javor (Acer pseudoplatanus) ter beli gaber.
Prehodni t. j. peti in tretji pas prehajata v pas gozda, ki se širi po pobočju navzgor. Začenja
se okoli 2,5 metra nad višino gladine reke. V začetnem delu ga sestavljajo predvsem bukve
(Fagus sylvatica), ter posamezni primeri navadne smreke (Picea abeis), črnega topola
(Populus nigra) ter rdečega bora (Pinus sylvestris), na nasprotnem bregu pa poleg
omenjenih še jerebike (Sorbus aucuparia), leske (Corylus avellana) ter tik nad strugo pa
tudi sive vrbe.
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7.2.3. Karta rastlinskih pasov

Slika 22: Karta rastlinskih pasov na prodišču B102

Legenda
Reka
Gozd

I. pas
II. pas

III. pas
IV. pas
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7.3. Prodišče B103
Številka popisa
Oznaka prodišča
Datum
Popisovalec
Lokacija
Koordinate
Nadmorska višina
Reliefna oblika
Matična kamnina
Vremenske razmere
Vpliv človeka

005
B103
18.08.2009
Geršič Matjaž
Južno od mostu čez Savo Bohinjko pri naselju Selo pri Bledu
S 46° 20' 46" V 14° 06' 20"
418 m
prodišče
Karbonatni prod, pesek, …
Oblačno, v dneh prej suho, brez padavin
Opazen

Ortofotoposnetek prodišča

Slika 23: Digitalni ortofoto posnetek prodišča B103

45

vir: GURS, 2006

Pionirske rastlinske vrste na prodiščih v zgornjem …

Matjaž Geršič

Izbrana fotografija prodišča

Slika 24: Prodišče B103

Vir: Geršič, M., 2009

Prečni profil doline

Slika 25: Prečni profil rečne doline pri prodišču B103
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7.3.1. Opis prodišča
Prodišče z oznako B103 leži v spodnjem delu toka Save Bohinjke pod naseljem Selo pri
Bledu v občini Bled. Nastalo je tik za umetno pregrado na desnem bregu reke, ki se nahaja
185 m južno od mostu. Do prodišča vodi kolovozna pot, ki se odcepi od poti, ki poteka
proti Taležu. Na levem bregu intenzivnejše erozije ni opaziti. Rečni breg je gosto poraščen,
sledi makadamska cesta, nato pa kmetijske površine. Površina prodišča znaša okoli 1.300
m2 in je polkrožne oblike. V poletnih mesecih je prodišče priljubljeno med domačini in
nekaterimi turisti, ki ga uporabljajo kot plažo, prostor za piknik, je pa tu prisotno tudi
kopanje proda ter odlaganje odpadnega gradbenega materiala.
7.3.2. Rastlinski pasovi
Prodišče smo razdelili na 4+1 rastlinske pasove. Dodaten pas predstavlja kmetijsko
zemljišče, ki je od prehodnega pasu ločeno s kolovozom.
I. Prvi pas je z rastlinstvom neporaščen. Predstavlja aluvialno gradivo (pesek, prod) v
osrednjem delu struge, kjer se tok razcepi v več pramen, ter širok pas na stiku poti
in prodišča, ki se nahaja med drugim in tretjim pasom. V tem delu je viden močan
človekov vpliv, tu je odložen gradbeni material, vidno je, da tod z gradbenimi stroji
občasno izkopavajo prod, kar je tudi vzrok da rastlinstvo ne raste. Neporasel del v
sami strugi pa je pogostokrat poplavljen in ravno tako ni poraščen.
II. Drugi pas je vrstno skromen in ni sklenjeno poraščen. V začetnem delu se nahaja
med dvema rečnima pramenoma, v osrednjem delu pa tik nad nivojem reke.
Porašča ga navadni repuh (Petasites hybridus), breskova dresen (Polygonum
persicaria), ščavjelistna dresen (Polygonum lapathifolium), ozkolistna meta
(Mentha longifolia), regrat (Taraxacum officinale) ter grenkoslad (Solanum
dulcamara). Pri drugem obisku prodišča smo opazili, da narasel nivo vode
skromno vpliva na rast omenjenih vrst. Repuh, dresni in meta, so bile v času
drugega opazovanja popolnoma poplavljene.
III. Tretji – prehodni pas leži med neporaslim pasom ter kmetijskim zemljiščem. Tu so
zastopane vrste v zeliščnem, grmovnem in drevesnem sloju. V zeliščnem sloju
prevladujejo japonski dresnik (Reynoutria japonica), žlezava nedotika (Impatiens
glandulifera Royle), velika kopriva (Urtica dioica), robida (Rubus fruticosus),
pisani zebrat (Galiopsis speciosa) ter lisasta mrtva kopriva (Lamium malculatum).
Grmovno plast sestavljata pretežno rdeči dren (Cornus sanguinea) ter beli gaber
(Caripinus betulus), drevesno pa beli javor (Acer pseudoplatanus), siva vrba (Salix
eleagnos), beli gaber ter robinija (Robinia pseudoacacia). Pas se v osrednjem delu
začenja na višini okoli 176 cm nad strugo.
IV. V začetnem delu prodišča tik za pregrado se je na strmem bregu, kjer je dovolj
svetlobe razrasel sestoj žlezave nedotike. V začetnem delu, kjer je dovolj vlage in
je breg zaščiten z večjimi skalami, ki so del pregrade, pa raste japonski dresnik.
Poleg žlezave nedotike se v tem pasu nahajajo še črni glavinec (Centaurea nigra),
navadni repuh, rušnata masnica (Deschampsia cespitosa), plavajoča sladika
(Glyzeria fluitans) ter bela medena detelja (Melilotus alba). Višina, do koder sega
ta pas, znaša okoli 1,7 metra nad gladino reke.
Tretji – prehodni pas od kmetijskih površin, ki se uporabljajo predvsem za pašo govedi in
konj, ločuje kolovozna pot.
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7.3.3. Karta rastlinskih pasov

Slika 26: Karta rastlinskih pasov na prodišču B103

Legenda
Reka
Gozd
Cesta

I. pas
II. pas

III. pas
IV. pas
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7.4. Prodišče D101
Številka popisa
Oznaka prodišča
Datum
Popisovalec
Lokacija
Koordinate
Nadmorska višina
Reliefna oblika
Matična kamnina
Vremenske razmere
Vpliv človeka

008
D101
21.08.2009
Geršič Matjaž
Pri sotočju potoka Belca s Savo Dolinko
S 46° 28' 15" V 13° 54' 27"
676 m
Prodišče
Karbonatni prod, pesek ter ostrorobi material
Oblačno, rahlo rošenje, v dneh prej brez padavin
Opazen

Ortofotoposnetek prodišča

Slika 27: Digitalni ortofoto posnetek prodišča D101
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Izbrana fotografija prodišča

Slika 28: Prodišče D101

Vir: Geršič, M., 2009

Prečni profil doline

Slika 29: Prečni profil rečne doline pri prodišču D101
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7.4.1. Opis prodišča
Prodišče z oznako D101 leži v srednjem toku Save Dolinke pri naselju Belca v občini
Kranjska Gora. Gre za prodišče pramenastega tipa, ki je nastalo ob sotočju potoka Belca
ter Save Dolinke. Prodišče se razteza v dolžino okoli 12 km, v širino pa okoli 200 m.
Obravnavan odsek meri v dolžino okoli 1,5 km in se začenja tik ob sotočju. V osrednjem
delu do prodišča vodi dobro vzdrževana pot, saj iz same struge permanentno kopljejo prod.
Dostop do začetnega dela prodišča je otežen, a kljub temu lahko najdemo odložen gradbeni
material. Opisano je prodišče na levem rečnem bregu, situacija na desnem je zrcalna, le da
je 4. pas izvzet, ker je antropogenega nastanka. Na desnem bregu nad prodiščem sklenjeno
rastejo borovi gozdovi, ki poraščajo pobočja Brane in Čelišnika.
7.4.2. Rastlinski pasovi
Prodišče smo razdelili na 3+1 rastlinske pasove. Dodaten pas pa predstavlja gozd in
kmetijsko zemljišče, ki se uporablja za pašo.
I. Prvi pas predstavlja neporasel aluvialni material različnih frakcij, tudi velike skale,
ki so verjetno glacialnega izvora. Večina materiala ni gladko zaobljenega, kar kaže
na kratkotrajnost transporta gradiva. Najširšo površino prvi pas dosega na samem
sotočju potoka in reke, ob toku navzdol pa predstavlja prodne otoke med rečnimi
prameni in na nekaterih mestih tudi območja na levem in desnem bregu.
II. V drugem pasu, ki po površini obsega največjo območje, se razrašča predvsem
zeliščna plast, mestoma tudi grmovna. Gre za zelo uravnano območje, ki je ob
visoki vodi poplavljeno. O tem nam pričajo številni organski ostanki (majhne
vejice, ostanki rastlinstva), ki so se odložili praktično za vsakim manjšim
grmičkom oz. rastlino. Višina nad nivojem v času meritve je znašala 1,55 m.
Zeliščna plast ni sklenjeno porasla, ampak opazimo posamezne skupine rastlin.
Zeliščno plast sestavljajo: rdeča vrba (Salix purpurea), navadni repuh (Petasites
hxbridus), prodiščna hrustavka (Chondrilla chondrilloides), ozkolistno ciprje
(Epilobium angustifolium), trebušasta zvončnica (Campanula cochleariifolia),
cipresasti mleček (Euphorbia cyparissias), prava robida (Rubus fruticosus), rdeči
bor (Pinus sylvestris), smreka (Picea abeis), beli gaber (Caripinus betulus), siva
jelša (Alnus incana) ter črni topol (Populus nigra). V grmovni plasti raste le siva
vrba (Salix eleagnos.)
III. Tretji pas je antropogenega nastanka. Na levem bregu so zgradili več metrov dolge
ter okoli 1,5 m visoke zidove iz skal, ki so ojačani z žico. Na ta način so obvarovali
rečni breg pred erozijo, ki je na tem območju ob visokih vodah zelo močna. Od
pasu št. 2 je obravnavani pas ločen z manjšimi suhimi rečnimi koriti, ki jih je voda
ob visokem vodostaju izdolbla zaradi umetno zmanjšane širine struge. Med
posameznimi pregradami oz. ovirami se ob visokih vodah odlaga finejši material,
zato je nastalo položno območje. V začetnem delu posameznega odseka je razvita
tako grmovna kot zeliščna plast, v ostalem delu pa zgolj zeliščna. Grmovno plast
sestavljajo: rdeča vrba, siva vrba, siva jelša, zeliščno pa kanadska zlata rozga
(Solidago canadensis), navadni vratič (Tanacetum vulgare), beli repuh, enoletna
suholetnica (Erigeron annuus), pasja šopulja (Agrostis canina), trstična pisanka
(Phalaris arundinacea), pisana preslica (Equisetum variegatum) ter navadna
venčnica (Calycocorsus stipitatus).
Okoli 2 metra nad osrednjim delom struge, kjer se nahaja drugi pas, raste gozd, ki ga v
večini porašča rdeči bor. Poleg bora rastejo še navadna smreka, na gozdnem robu pa
jerebika (Sorbus aucuparia), v grmovni plasti pa tudi enovrati glog (Crataegus
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monogyna), dobrovita (Viburnum lantana) ter puhastolistno kosteničevje (Lonicera
xylosteum). Na tem območju voda ne poplavlja več, saj je skupna višina nad trenutnim
vodostajem več kot tri metre.
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Slika 30: Karta rastlinskih pasov na prodišču D101

Legenda
Reka
Gozd

I. pas
II. pas

III. pas
Kmetijsko zemljišče
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7.5. Prodišče D102
Številka popisa
Oznaka prodišča
Datum
Popisovalec
Lokacija
Koordinate
Nadmorska višina
Reliefna oblika
Matična kamnina
Vremenske razmere
Vpliv človeka

009
D102
21.08.2009
Geršič Matjaž
Ob cesti Jesenice – Kranjska Gora pri naselju Dovje
S 46° 27' 24" V 13° 58' 32"
618 m
Prodišče
Karbonatni prod, pesek ter ostrorobi material
Oblačno, rahlo rošenje, v dneh prej brez padavin
Opazen

Ortofotoposnetek prodišča

Slika 31: Digitalni ortofoto posnetek prodišča D102
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Izbrana fotografija prodišča

Slika 32: Prodišče D102

Vir: Geršič, M., 2009

Prečni profil doline

Slika 33: Prečni profil rečne doline pri prodišču D102
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7.5.1. Opis prodišča
Prodišče z oznako D102 leži v srednjem toku Save Dolinke približno 1,5 km SZ od
Karavanškega predora pri naselju Dovje v občini Kranjska Gora. Prodišče je nastalo na
blagem desnem rečnem zavoju na notranjem bregu. Površina prodišča znaša okoli 6. 000
m2. Tik za prodiščem se rečna struga močno razširi in reka ustvari pramenast tok. Na tem
mestu poteka permanentno kopanje rečnega proda, ki ga separirajo v neposredni bližini
struge. Dostop do prodišča poteka po ozkih poteh na več mestih, ki se odcepijo od
makadamske poti, ki poteka JV od mostu čez Savo Bohinjko pred naseljem Dovje. Na
prodišču smo opazili nekaj kurišč in smeti, drugih človeških vplivov pa nismo opazili. Je
pa močan vpliv opazen na končnem delu prodišča, kjer poteka že omenjeno kopanje proda,
kar verjetno zaradi spreminjanja dinamike rečnega toka vpliva tudi na samo opisano
prodišče. Na levem bregu reke poteka aktivna erozija rečnega brega, ki se kaže v
posameznih nagnjenih in deloma podrtih drevesih. Tik za ozkim gozdnim pasom na
desnem bregu poteka glavna cesta Jesenice – Rateče.
7.5.2. Rastlinski pasovi
Prodišče smo razdelili na 4+1 rastlinske pasove. Dodaten pas pa predstavlja gozd, ki se
razrašča tako na levem ko tudi na desnem bregu reke.
I. Neporaslo aluvialno gradivo različnih frakcij ter večje skale in kamenje, ki so
verjetno glacialnega izvora, predstavljajo prvi pas. Nahaja se na samem začetku
prodišča in se v obliki suhega korita nadaljuje preko celega prodišča ter ločuje
četrti in gozdni pas. Neporaščeni so tudi prodni otoki znotraj struge, ki jih oblivajo
posamezna rečna pramena. Na teh prodnih nasutinah znotraj struge so naplavljena
drevesa in ostali organski material.
II. Drugi pas se razprostira na začetnem in končnem delu prodišča. Poraščajo ga vrste
predvsem v zeliščni plasti, ki pa ni sklenjeno porasla. Zeliščno plast sestavljajo
rdeča vrba (Salix purpurea), navadni repuh (Petasites hybridus), ozkolistno ciprje
(Epilobium angustifolium), trebušasta zvončnica (Campanula cochleariifolia),
cipresasti mleček (Euphorbia cyparissias), prava robida (Rubus fruticosus), rdeči
bor (Pinus sylvestris), beli gaber (Caripinus betulus), siva jelša (Alnus incana), črni
topol (Populus nigra), siva vrba (Salix eleagnos), hibridna detelja (Trifolium
hybridum) in puhastolitno kosteničevje (Lonicera xylosteum).
III. Tretji pas predstavlja zelo ozek pas tik ob strugi na začetnem in končnem delu
prodišča. Prevladujeta rdeča vrba in navadni repuh.
IV. Četrti pas sklenjeno poraščajo vrste v zeliščnem, grmovnem in drevesnem sloju.
Nahaja se v osrednjem delu prodišča 30-40 cm nad nivojem reke. Četrti pas je od
gozda ločen s prvim pasom, kjer se ob visoki vodi naredi stranski rečni rokav.
Zeliščni sloj sestavljajo navadni repuh, prava robida, siva jelša, smreka (Picea
abeis), rdeči bor (Pinus sylvestris), v grmovnem sestoju raste rdeči dren (Cornus
sanguinea), siva jelša in gorski javor (Acer pseudoplatanus). V drevesni plasti
prevladuje volčinasta vrba (Salix daphnoides), poleg nje pa rasteta še siva jelša ter
gorski javor.
Gozd, ki se razrašča izven prodišča ter na levem bregu v drevesnem sloju, večinoma
sestavlja rdeči bor.

56

Pionirske rastlinske vrste na prodiščih v zgornjem …
7.5.3. Karta rastlinskih pasov

Slika 34: Karta rastlinskih pasov na prodišču D102

Legenda
Reka
Gozd
I. pas

II. pas
III. pas
IV. pas

Kmetijsko zemljišče
Cesta
Območje separacije
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7.6. Prodišče D103
Številka popisa
Oznaka prodišča
Datum
Popisovalec
Lokacija
Koordinate
Nadmorska višina
Reliefna oblika
Matična kamnina
Vremenske razmere
Vpliv človeka

001
D103
14.08.2009
Geršič Matjaž
Južno od Blejskega mostu
S 46° 21' 50" V 14° 08' 04"
409 m
Prodišče
Karbonatni prod, pesek, …
Sončno in toplo, v dneh prej suho, brez padavin
Opazen

Ortofotoposnetek prodišča

Slika 35: Digitalni ortofoto posnetek prodišča D103
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Izbrana fotografija prodišča

Slika 36: Prodišče D103

Vir: Geršič, M., 2009

Prečni profil doline

Slika 37: Prečni profil rečne doline pri prodišču D103
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7.6.1. Opis prodišča
Prodišče z oznako D103 leži v spodnjem toku reke Save Dolinke, južno od Blejskega
mostu, v občini Radovljica. Prodišče je nastalo na notranjem delu ostrega rečnega zavoja
na levem bregu. Na zunanjem delu zavoja poteka močna rečna erozija strme
konglomeratne ježe, ki ni v celoti poraščena. Površina prodišča znaša okoli 3.200 m2 in
ima klasično srpasto obliko. Do prodišča vodi slabše vzdrževana kolovozna pot, ki se
odcepi od regionalne ceste I. reda Lesce – Bled. Pot je namenjena predvsem dostopu do
kmetijskih zemljišč, ki se nahajajo na terasi nad rečno strugo. V preteklosti je bilo
kmetijsko zemljišče namenjeno pridelavi žit, danes ga porašča lucerna (Medicago sativa).
Zaradi lahke dostopnosti so človeški vplivi na prodišče zelo intenzivni. Tik ob prodišču, že
v gozdnem pasu, je postavljena lesena koliba, namenjena piknikom, na samem prodišču pa
smo opazili nekaj kurišč ter številne odpadke (pločevinke, druge smeti). Prodišče okoliški
krajani uporabljajo kot vir peska, proda in mivke za domače potrebe, tu nabirajo vrbove
veje za pletenje košar, hkrati pa jim prodišče predstavlja deponijo gradbenega materiala.
7.6.2. Rastlinski pasovi
Prodišče smo razdelili na 7+1 rastlinskih pasov. Samo prodišče je razdeljeno na 7 pasov,
dodaten pas pa predstavlja gozd, ki se razrašča izven prodišča.
I. Prvi pas predstavlja začetni del prodišča ob toku, ki ga sestavljajo večji kamni in
skale. Značilnosti tega pasu sta pogosta poplavljenost in odsotnost rastlinstva. Med
večjimi skalami in kamenjem se tudi ob najnižjem vodostaju pretaka voda. Ta pas
predstavlja neke vrste zaščito za rastlinstvo, ki porašča naslednje pasove, saj
zmanjšuje moč naraščajoče vode.
II. V drugem pasu se razraščata predvsem navadni repuh (Petasites hybridus) in
plavajoča sladika (Glyzeria fluitans). Poleg teh so prisotne še naslednje vrste:
trstična pisanka (Phalaris arundinacea), pisana preslica (Equisetum variegatum),
dolgolistna meta (Mentha longifolia), pasja šopulja (Agrostis canina) ter rdeča vrba
(Salix purpurea).
III. V tretjem pasu sta dobro razvita tudi grmovni in drevesni sloj, ki ju sestavljata
predvsem rdeča vrba in siva vrba (Salix eleagnos). V zeliščnem sloju prevladujejo
dolgolistna meta, beli repuh (Petasites albus), navadni repuh, navadni regrat
(Taraxacum officinale) in orlova praprot (Pteridium aquilinum). Redkejše so
lepljiva kadulja (Salvia glutinosa), črni glavinec (Centaurea nigra), kanadska zlata
rozga (Solidago canadensis) ter žlezava nedotika (Impatiens glandulifera Royle).
IV. Četrti pas obsega območje na prodišču, ki ni poraslo z rastlinstvom. Sestavljata ga
stranska rečna kanala, v katera se voda prelije le ob visokem vodostaju in sta bila v
času opazovanja suha, ter območje, kjer se stika prodišče s kolovozno potjo. Tu
zaradi različnih človeških dejavnikov (kopanje proda, vožnja z vozili, …) rastline
ne rastejo.
V. Peti pas se je razvil okoli 1,4 m nad nivojem reke. Omejujeta ga prej omenjena
rečna kanala. Na vmesnem, nekoliko dvignjenem delu, se je že razvila prst. To
območje je redkeje poplavljeno, saj oba kanala, ki ga omejujeta, omogočata
odtekanje vode. Število vrst v tem pasu je precej večje kot v prejšnjih opisanih
pasovih, število predstavnikov posamezne vrste pa je manjše. V drevesnem sestoju
najdemo predvsem vrbo beko (Salix viminalis) ter sivo vrbo. Grmovno in zeliščno
plast sestavljajo navadni vratič (Tanacetum vulgare), gozdno grabljišče (Knautia
sylvatica), žlezova nedotika, velika kopriva (Urtica dioica), japonski dresnik
(Reynoutria japonica), navadna milnica (Saponaria officinalis), velika trobelika
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(Cicuta virosa), podlesni črnilec (Melampyrum nemorosum), lisasta mrtva kopriva
(Lamium malculatum), ostrolistni javor (Acer platanoides), pikasti mišjak (Conium
maculatum), črni topol (Populus nigra), navadni gozdni koren (Angelica sylvestris),
črna jelša (Alnus glutinosa), orlova praprot (Pteridium aquilinum), oreh (Juglans
regia), navadni šipek (Rosa canina), enovrati glog (Crataegus monogyna), črni
glavinec, rdeči dren (Cornus sanguinea) in leska (Corylus avellana). Zaradi sence
ki jo povzročajo vrbe v drevesnih sestojih, sta tukaj žlezava nedotika in kanadska
zlata rozga skromno zastopani. Na robu pasu, na skrajnem stiku s prodiščem, se
razrašča veliki trpotec (Plantago major), hibridna detelja (Trifolium hybridum) in
plazeča detelja (Trifolium repens).
VI. Šesti pas poraščata predvsem invazivni vrsti, kanadska zlata rozga in žlezava
nedotika. Tu dosegata višino blizu dveh metrov in sestavljata zelo gost sestoj.
Redko se v tem pasu pojavljajo beli repuh, vrba iva (Salix caprea), siva vrba,
enoletna suholetnica (Erigeron annuus) in pisani zebrat (Galiopsis speciosa).
VII. Sedmi pas je prehodni pas med prodiščem in gozdom. Vpliv reke je zanemarljiv,
svetlobe je dovolj. Tu najdemo beli gaber (Caripinus betulus), črni topol, robinijo
(Robinia pseudoacacia), navadno kalino (Ligustrum vulgare), rdeči dren, navadno
krhliko (Frangula alnus), hrast dob (Quercus robur), lesko, veliko koprivo, črni
bezeg (Sambucus nigra) ter žlezavo nedotiko. Vrbe v tem pasu niso več zastopane.
VIII. Prehodni, sedmi pas, se nadaljuje v širok gozdni pas, ki mu sledi kmetijsko
zemljišče. Vrste, zastopane v tem pasu, so naslednje: rdeči bor (Pinus sylvestris),
enovrati glog, smreka (Picea abeis), beli gaber, bukev (Fagus sylvatica) in druge.
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7.6.3. Karta rastlinskih pasov

Slika 38: Karta rastlinskih pasov na prodišču D103

Legenda
Reka
I. pas

II. pas
III. pas

IV. pas
V. pas

VI. pas
VII. pas
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7.7. Prodišče S101
Številka popisa
Oznaka prodišča
Datum
Popisovalec
Lokacija
Koordinate
Nadmorska višina
Reliefna oblika
Matična kamnina
Vremenske razmere
Vpliv človeka

002
S101
14.08.2009
Geršič Matjaž
Jugovzhodno od mostu pri Lancovem
S 46° 20' 02" V 14° 10' 16"
406 m
prodišče
Karbonatni prod, pesek, …
Sončno in toplo, v dneh prej suho, brez padavin
Opazen

Ortofotoposnetek prodišča

Slika 39: Digitalni ortofoto posnetek prodišča S101
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Izbrana fotografija prodišča

Slika 40: Prodišče S101

Vir: Geršič, M., 2009

Prečni profil doline

Slika 41: Prečni profil rečne doline pri prodišču S101
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7.7.1. Opis prodišča
Prodišče z oznako S101 leži v zgornjem toku reke Save, pod Radovljico, južno od mostu
pri Lancovem v občini Radovljica. Ledinsko ime za to območje je Mlaka. Prodišče je
nastalo v sredini, med tremi zaporednimi prodišči, na notranjem delu blagega rečnega
zavoja na levem bregu. Na zunanjem delu zavoja se reka vrezuje v položno nizko ježo, ki
jo v celoti prerašča gozd. Površina prodišča znaša okoli 1.020 m2 in ima srpasto obliko. Do
prodišča vodi steza, ki je nadaljevanje kolovozne poti, ki se odcepi od ceste, ki povezuje
Lancovo in Radovljico. Steza poteka čez travnik do prodišča. Zraven prodišča so kmetijske
površine, travnik, pašnik in njiva. Prodišče je priljubljeno med kopalci, kot dostopno pot
do reke ga uporabljajo ribiči, opazili pa smo tudi opuščena kurišča ter nekaj smeti.
7.7.2. Rastlinski pasovi
Prodišče smo razdelili na 4+1 rastlinske pasove. Dodaten pas predstavlja kmetijsko
zemljišče v neposredni bližini.
I. Prvi pas predstavlja aluvialno gradivo (pesek, prod). Nahaja se tik nad nivojem reke
in je pogostokrat poplavljeno ter neporaslo.
II. Drugi pas se začenja okoli 30 cm nad vodno gladino, poraščajo pa ga gozdna
potočarka (Rorippa silvestris), navadna krvenka (Lythrum salicaria), ozkolistna
meta (Mentha longifolia), navadna milnica (Saponaria officinalis), črni glavinec
(Centaurea nigra), mestoma se pojavljajo veliki trpotec (Plantago major), navadna
dobra misel (Origanum vulgare), črni topol (Populus nigra), rdeča vrba (Salix
purpurea), ptičja graščica (Vicia cracca) in pisana preslica (Equisetum
variegatum). Vse vrste rastejo v zeliščni plasti.
III. Za tretji pas so v grmovni plasti značilne predvsem vrbe: rdeča, volčinasta (Salix
daphnoides), siva (Salix eleagnos), iva (Salix caprea), redkeje pa japonski dresnik
(Reynoutria japonica) in rdeči dren (Cornus sanguinea). Zeliščno plast sestavljata
večinoma črni glavinec in trstična pisanka (Phalaris arundinacea), redkeje pa so
prisotni navadni regrat (Taraxacum officinale), žlezava nedotika (Impatiens
glandulifera Royle), fuchsov grint (Senecio fuchsii), navadni trst (Phragmites
australis), navadni rman (Achillea millefolium), navadni potrošnik (Cichorium
intybus) in ptičja graščica. Ta pas se nahaja od višine okoli 75 cm nad gladino in
sega vse do gladine reke.
IV. Četrti, prehodni pas se začenja na višini okoli 110 cm nad nivojem reke. Pas je
razmeroma ozek, saj takoj preide v kmetijsko zemljišče. V drevesni plasti ga
sestavljajo bela vrba (Salix alba), navadna smreka (Picea abeis), v grmovnem sloju
pa dobrovita (Viburnum lantana), navadna krhlika (Frangula alnus), navadna
kalina (Ligustrum vulgare), rdeči dren, enovrati glog (Crataegus monogyna), črna
jelša (Alnus glutinos) in leska (Corylus avellana). Različne vrste so prisotne tudi v
zeliščnem sloju: črni glavinec, žlezava nedotika, navadni potrošnik, trstična
pisanka, ozkolistna meta in navadna krvenka. Na začetku prodišča, kjer se vsi
opisani pasovi združijo in preidejo v prehodni pas, ki se nadaljuje ob toku navzgor
tik ob rečnem koritu, pa sta pogosti vrsti v zeliščni plasti tudi navadni repuh
(Petasites hybridus) in japonski dresnik. Kjer se četrti – prehodni pas – stika s
prvim pasom, se na mestih, kjer se je odložil finejši material, razraščajo predvsem
dresni: breskova (Polygonum persicaria) in ščavjelistna (Polygonum
lapathifolium). Na istem območju rastejo tudi številne koruzne rastline, ki pričajo o
vplivu kmetijske dejavnosti na prodišče. Hiter razpad koruznih stebel omogoča
obogatitev prodišča z organskim materialom, ki obogati rastiščne razmere.
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Pred opisanim prodiščem se na isti strani toka nahaja še eno večje prodišče, kjer rastlinski
pasovi niso tako izraziti. Prvi pas, ki dosega širino več kot 10 metrov, sestavljajo skale in
večji prodniki, med katerimi se tudi ob nizkih vodostajih pretaka voda. Drugi pas
predstavlja prehodni pas med prodiščem in kmetijskimi površinami. Ta pas poraščajo
predvsem vrste iz opisanega četrtega pasu. Za razliko od četrtega pasu je tu bolj razvita
zeliščna plast, ki jo poleg opisanih vrst sestavljajo še različne vrste trav in pisana preslica.
V drevesnem sloju se poleg bele pojavlja tudi siva vrba.
Predvidevamo, da to široko in skalnato območje deluje kot neke vrste zaščitni pas za
prodišče S101. Velike skale in kamenje namreč reki odvzamejo potencialno energijo, zato
lahko kljub blagemu rečnemu zavoju poteka akumulacija aluvialnih sedimentov, kar je
povzročilo nastanek prodišča S101 in njegovo nadaljnje širjenje.
PRIPIS: 12. 09. 2009
Teden dni po hudem deževju, ki je zajelo zgornjo Gorenjsko smo ponovno obiskali
prodišče z oznako S101. Nivo reke je padel na približno identično vrednost, kakršna je bila
pred povodnijo. Razvidno je, da je bilo prodišče popolnoma prekrito z vodo, vendar razen
tega, da so rastline nekoliko polegle, posebnih sprememb pri rastlinstvu v prvih pasovih, ki
bi jih povzročila visoka voda, nismo opazili. Določene rastline so že prenehale s fenofazo
cvetenja, na kar visok vodostaj ne vpliva. Vidno je, da je voda odnesla nekaj centimetrov
proda in peska, vendar rastlin ni odnesla. Večje rastline predstavljajo oviro in na mestih,
kjer sklenjeno raste več rastlin, je voda odložila fin material. Prehodni pas, ki je bil na
nekaterih mestih bogat z zeliščno plastjo, pa je bil vidno spremenjen. Čeprav je visoko nad
strugo in ima voda bistveno manjšo moč kot na prvem in drugem pasu, je tu zeliščni sloj
praktično uničen.
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7.7.3. Karta rastlinskih pasov

Slika 42: Karta rastlinskih pasov na prodišču S101

Legenda
Reka
Gozd

I. pas
II. pas

III. pas
IV. pas
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7.8. Prodišče S102
Številka popisa
Oznaka prodišča
Datum
Popisovalec
Lokacija
Koordinate
Nadmorska višina
Reliefna oblika
Matična kamnina
Vremenske razmere
Vpliv človeka

004
S102
16.08.2009
Geršič Matjaž
Vzhodno od železniškega mostu čez Savo pri Globokem
S 46° 19' 16" V 14° 12' 6"
390 m
prodišče
Karbonatni prod, pesek, …
Sončno in toplo, v dneh prej suho, brez padavin
Ni opazen

Ortofotoposnetek prodišča

Slika 43: Digitalni ortofoto posnetek prodišča S102
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Izbrana fotografija prodišča

Slika 44: Prodišče S102

Vir: Geršič, M., 2009

Prečni profil doline

Slika 45: Prečni profil rečne doline pri prodišču S102
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7.8.1. Opis prodišča
Prodišče z oznako S102 leži severovzhodno od železniškega mostu čez Savo pri naselju
Globoko v občini Radovljica. Prodišče ni nastalo na samem zavoju reke, temveč okoli 230
metrov dolvodno na ravnem delu struge na levem bregu. Dolinsko dno je tu precej široko.
Verjetni vzrok nastanka je sprememba parametrov toka, ki jih je povzročila izgradnja
železniškega mostu. Prodišče se namreč nahaja tik za mestom, kjer je železniški most
zasidran v breg. Površina prodišča znaša okoli 880 m2. Na nasprotnem bregu ni vidne
erozije, breg nad strugo je položen, ni sklenjeno poraščen in se nadaljuje v teraso, kjer je
pašnik. Pred obravnavanim prodiščem ob toku navzgor se nahajata še dve prodišči; eno je
v sredini struge, drugo pa na začetku ostrega rečnega zavoja, kjer se reka na zunanjem
bregu vrezuje v strmo konglomeratno ježo. Dostop do obravnavanega prodišča je otežen,
zato neposrednih vplivov človeka nismo opazili.
7.8.2. Rastlinski pasovi
Prodišče smo razdelili na 3+1 rastlinske pasove. Dodaten pas predstavlja kmetijsko
zemljišče, ki ga porašča travniško rastlinstvo.
I. Prvi pas je predstavlja neporasel prod, pesek in ostali aluvialni material. Posebnih
razlik v frakciji med začetnim in končnim delom pasu tu nismo opazili. Pas se
začenja zelo zašiljeno, se v osrednjem delu močno razširi, na koncu pa zopet zoži.
II. Drugi pas ni sklenjeno porasel po celotni površini, ampak različne vrste rastejo v
posameznih skupinah z drugimi rastlinami. Kljub temu je pasovitost lepo vidna,
oziroma se pas jasno ločuje od sosednjih pasov. V tem pasu drevesni sloj sestavlja
volčinasta vrba (Salix daphnoides). Rdeča vrba (Salix purpurea) sestavlja grmovni
sloj. Zeliščni sloj je vrstno nekoliko pestrejši kot prej omenjena; sestavljajo ga
navadni repuh (Petasites hybridus), dolgolistna meta (Mentha longifolia), gozdna
potočarka (Rorippa silvestris), črni glavinec (Centaurea nigra), navadna milnica
(Saponaria officinalis), enoletna suholetnica (Erigeron annuus) in črni topol
(Populus nigra).
III. Tretji pas je prehodni pas med prodiščem in kmetijskim zemljiščem. Obsega nizko
in položno ježo tik nad samim prodiščem. Pas je zelo gosto poraščen in praktično
neprehoden. V tem pasu rasteta tudi invazivni vrsti kanadska zlata rozga (Solidago
canadensis) in žlezava nedotika (Impatiens glandulifera Royle). Drevesni sloj
sestavljajo vrba iva (Salix caprea), dolgopecljati brest (Ulmus laevis) in siva vrba
(Salix eleagnos). V grmovnem sloju rastejo enovrati glog (Crataegus monogyna),
brogovita (Viburnum opulus), rdeči dren (Cornus sanguinea), navadna leska
(Corylus avellana), navadna kalina (Ligustrum vulgare), trdoleska (Euonymus
europaeus) ter siva vrba. Poleg žlezave nedotike in kanadske zlate rozge v
zeliščnem sloju rastje večji sklenjeni sestoj trstične pisanke (Phalaris arundinacea).
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Slika 46: Karta rastlinskih pasov na prodišču S102

Legenda
Reka
I. pas

II. pas
III. pas
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7.9. Prodišče S103
Številka popisa
Oznaka prodišča
Datum
Popisovalec
Lokacija
Koordinate
Nadmorska višina
Reliefna oblika
Matična kamnina
Vremenske razmere
Vpliv človeka

003
S103
16.08.2009
Geršič Matjaž
Severno od mostu med Posavcem in Otočami
S 46° 18' 51" V 14° 14' 17"
384 m
prodišče
Karbonatni prod, pesek, …
Sončno in toplo, v dneh prej suho, brez padavin
Opazen

Ortofotoposnetek prodišča

Slika 47: Digitalni ortofoto posnetek prodišča S103
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Izbrana fotografija prodišča

Slika 48: Prodišče S103

Vir: Geršič, M., 2009

Prečni profil doline

Slika 49: Prečni profil rečne doline pri prodišču S103
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7.9.1. Opis prodišča
Prodišče z oznako S103 je zadnje obravnavano prodišče v nizu savskih prodišč. Leži
severno od mostu, ki povezuje Posavec in Otoče v občini Radovljica. Prodišče je nastalo
na začetku ostrega rečnega zavoja na desni strani in meri okoli 1002 m2. Na zunanjem delu
zavoja v Savo priteka potok Peračica, nato pa se ježa strmo dviguje in je v spodnjem delu
umetno utrjena, saj nad ježo poteka cesta. Ježa je gosto prerasla z gozdom, vidni pa so
ostanki plavja, ki se je ujelo med veje ob visokem vodostaju. Od ceste Posavec – Otoče se
odcepi kolovoz, ki se nadaljuje s stezo, ki pelje do prodišča. Zraven prodišča so kmetijske
površine, travnik in pašnik. Na prodišču so vidni vplivi človeka, vendar direktnega vpliva
kmetijske dejavnosti nismo opazili. Opazili smo le nekaj kurišč ter odloženih smeti.
Domačin nam je povedal, da so v preteklosti na prodišču kopali pesek in mivko za gradnjo
hiš. Omenil je tudi, da ni opazil, da bi se morfologija in poraščenost prodišč z leti bistveno
spremenila, le da v zadnjem času reka precej bolj erodira kot akumulira, tako da se
prodišče zmanjšuje. Dobrih 100 metrov dolvodno je locirano še eno prodišče, ki pa ni
poraščeno. Nad nivojem vode je širok pas proda, kateremu sledi gosto zaraščen breg.
Opazili pa smo da je kopanje proda in peska tu še prisotno ter da to prodišče uporabljajo
tudi kot plažo. Iz digitalnega ortofoto posnetka je opaziti, da gre dejansko za večje prodišče
(okoli 7.500 m2), vendar ga v osrednjem delu porašča gozd od struge do kmetijskega
zemljišča in tako ločuje začetni del, kjer smo opravili kartiranje, ter končni del, ki je
neporaščen.
7.9.2. Rastlinski pasovi
Prodišče smo razdelili na 4+1 rastlinske pasove. Dodaten pas predstavlja gozd, ki prehaja v
obširno kmetijsko zemljišče.
I. Prvi pas je pas neporaslega aluvialnega gradiva različnih frakcij. Lepo je razvidno,
da velikost gradiva v tem pasu pada vzdolž toka. Na začetku tega pasu so velike
skale in kamenje, sledi grob prod, pesek na koncu pa finejši material (mivka).
Neporasel pas prekinja drugi, tretji in četrti pas, saj se neporasel del prodišča
nadaljuje v stezo, ki poteka proti kolovozu.
II. Drugi pas je zelo redko poraščen. Med vrstami najdemo ščavjelistno dresen
(Polygonum lapathifolium), navadno potočarko (Rorippa palustris), veliki trpotec
(Plantago major), navadno kostrebo (Echinochloa crus-galli), navadno venčnica
(Calycocorsus stipitatus), zlatnati šebenik (Erysimum cheiranthoides), navadni
regrat (Taraxacum officinale) in breskovo dresen (Polygonum persicaria).
III. Za tretji pas so značilne predvsem vrbe. Na začetku tega pasu je podrto drevo,
katerega izruvan koreninski del predstavlja rastišče za različne vrste. Ob deblu
rastejo grmovja rdeče vrbe (Salix purpurea), okoli korenin pa latasti šaš (Carex
paniculata), navadni regrat, lepljiva kadulja (Salvia glutinosa), dolgolistna meta
(Mentha longifolia) in črni glavinec (Centaurea nigra). Padlo drevo predstavlja
tudi oviro, ki ob visoki vodi upočasni tok in voda odlaga finejši material, ki se tu
akumulira. Na koncu tega pasu raste veliko staro drevo bele vrbe (Salix alba). Za
grmovno plast je poleg rdeče vrbe v tem pasu značilen tudi rdeči dren (Cornus
sanguinea), za drevesni sloj pa še siva vrba (Salix eleagnos). Tretji pas je od
četrtega pasu ločen z ozkim suhim rečnim koritom, ki se napolni le ob visoki vodi.
IV. V četrtem – prehodnem pasu so zelo lepo razvite zeliščna, grmovna in drevesna
plast. V začetnem in končnem delu tega pasu rastejo sklenjeni sestoji belega repuha
(Petasites albus). Za zeliščni sloj je značilen predvsem latasti šaš ter kanadska zlata
rozga (Solidago canadensis), lepljiva kadulja, močvirski dimek (Crepis paludosa)
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in enoletna suholetnica (Erigeron annuus). Grmovni sloj predstavljajo navadna
kalina (Ligustrum vulgare), rdeči dren, beli gaber (Caripinus betulus) ter dobrovita
(Viburnum lantana).
V. Prehodni pas prehaja v pas gozda, kateremu sledi kmetijsko zemljišče. V gozdnem
pasu v drevesnem sloju prevladujejo lipovec (Tilia cordata), navadna smreka
(Picea abeis), rdeči bor (Pinus sylvestris), hrast dob (Quercus robur) in beli gaber.
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7.9.3. Karta rastlinskih pasov

Slika 50: Karta rastlinskih pasov na prodišču S103

Legenda
Reka
Gozd

I. pas
II. pas

III. pas
IV. pas
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8. RAZPRAVA IN REZULTATI
V okviru terenskih raziskav smo detajlneje proučili 9 izbranih prodišč. Tri prodišča smo
izbrali na Savi Bohinjki, tri na Savi Dolinki, tri pa v zgornjem toku reke Save. Kartiranje je
potekalo v mesecu avgustu. Prodišče S101 smo obiskali tudi po hudem deževju, ki je
septembra zajelo Gorenjsko.
Obravnavana prodišča so različnega nastanka. Razdelimo jih lahko v tri skupine. V prvo
skupino spadajo klasična prodišča, nastala na notranji strani rečnega zavoja. Takšna
prodišča so D102, D103, S101 in S103. V skupino pramenastih prodišč, ki so v Sloveniji
značilna za zgornje toke rek, spada prodišče D101, na sotočju potoka Belca in Save
Dolinke. V tretjo skupino spadajo prodišča, ki so nastala kot posledica človeških posegov v
strugo ali drugih naravnih procesov. Takšna prodišča so B101, B102, B103 ter S102.
Človekovi posegi, ki botrujejo nastanku prodišč, so največkrat izgradnja infrastrukturnih
objektov, ki so v strugi v celoti ali le njihovi posamezni elementi. Primeri objektov, ki so v
celoti v strugi, so največkrat različne pregrade; bodisi jezovi za akumulacije ali pa
pregrade, ki reki odvzemajo moč ali so namenjene zaustavljanju proda (primer B102,
B103). Elementi infrastrukturnih objektov, ki segajo v samo strugo, so največkrat podporni
stebri mostov (cestnih ali železniških) ter deli mostov na stiku rečnega brega, ki utrjujejo
breg. Takšni prodišči sta B101 ter S102. Med ostale naravne dejavnike, ki povzročajo
nastanek prodišč, smo uvrstili podorni material, ki je povzročil spremembo rečne dinamike
do te mere, da je reka začela erodirati nasprotni breg in počasi je začel nastajati blag zavoj.
Takšno prodišče je B102, kjer je poleg omenjenega vzroka k nastanku prodišča pripomogla
tudi izgradnja jezu v sami strugi.

Slika 51: Tipi obravnavanih prodišč

Sestava aluvialnega gradiva na prodiščih je odvisna od kamninske zgradbe porečja.
Glede na pretežno karbonatno sestavo porečja je zastopanost tovrstnega gradiva
prevladujoča tudi na prodiščih. Prevladuje torej karbonatno gradivo različnih frakcij, od
velikih skal, ki so zelo verjetno glacialnega izvora, do najfinejših glinastih in meljastih
delcev. Poleg klasičnih prodnikov na prodiščih lahko najdemo tudi konglomerat, v
zgornjem toku Save tudi peračiški tuf. Delci so praviloma lepo zaobljeni, kar kaže na
dolgotrajen rečni transport. Izjema je prodišče D101, kjer je v prvem pasu zaobljenih
prodnikov manj in prevladuje ostrorobo gradivo. Vzrok je kratkotrajnost transporta gradiva
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v potoku Belca, ki se tu izliva v Savo Dolinko in zaradi zmanjšanja hitrosti toka odloži
veliko gradiva. Prodišče B102 sestavljajo tudi velike skale, ki so podornega izvora. Razlika
v velikosti med gradivom v začetnem in končnem delu prodišča je na nekaterih prodiščih
opazna, drugod ne. Praviloma pa se velikost gradiva zmanjšuje od začetne do končne točke
prodišča. Pri klasičnem tipu prodišč je v začetnem delu prisotno grobo kamenje in večje
skale, ki so lahko del prodišča ali pa se nahajajo nekoliko višje ob toku. To gradivo
predstavlja neke vrste oviro, ki odvzema potencialno moč vodi in tako nekoliko zavaruje
rastline na samem prodišču.
Oblika prodišč je zelo različna. Pri klasičnih prodiščih prevladuje polkrožna oz. srpasta
oblika, pramenasto prodišče ima izrazito podolgovato obliko, katere širina je relativno
konstantna, le v skrajnem končnem delu se nekoliko zoži. Ostala prodišča so različnih
oblik, praviloma so najširša v osrednjem delu.
Dostopnost večine obravnavanih prodišč je dobra. Edino prodišče, do katerega pot ni
speljana, je S102. Ostale poti so deklarirane kot pešpoti, konjske steze ali kolovozi.
Antropogeni vplivi na prodišča so izčrpno opisani v poglavju 5.4. Na samem terenu smo
lahko stanje, ki ga opisuje literatura, le potrdili. Od devetih opisanih prodišč le na dveh
(B101 in S102) neposrednega vpliva človeka nismo opazili. Najpogosteje so prodišča
uporabljena za kopanje peska in proda, odlaganje gradbenega materiala, uporabljajo pa jih
tudi ribiči za dostop do reke. Praktično ni prodišča, kjer ne bi opazili kurišča in raznih
odpadkov (pločevinke, steklenice, druge smeti). Nekatera prodišča (D103, B103, S101,
S103) se v poletnem času spremenijo v plaže, ki jih obiskujejo tako domačini kot tujci. V
neposredni bližini prodišč (z izjemo prodišč B101 in B102) so locirana kmetijska
zemljišča različnih kategorij (travniki, njive in pašniki).
Primernost območij za kmetijsko dejavnost, ki se začenjajo izven prodišč in so od prodišč
ločena s prehodnim ali gozdnim pasom, opisuje profesor Albin Stritar v svojem delu
Krajina in krajinski sistemi. Sama prodišča označuje za surova obrečna tla, ki jih poraščajo
vrbovja, topoli in drugo obrečno rastlinstvo in zaradi pogoste poplavljenost ne nudijo
možnosti pridobivanja hrane. Sledijo slabo razvita obrečna tla. Glede na globino proda v
tleh delimo tla v različne kategorije. Če je globina proda nad 15 cm, so tla primerna za
travnik (V. kategorija), če pa globlje, pa za njivo (I. ali III. kategorija). Kemične in
fizikalne lastnosti teh tal so običajno ugodne za gojenje vseh vrst poljščin. Faktor, ki vpliva
na rast rastlin poleg globine proda, je tudi pogostnost poplav in višina talne vode (Stritar,
1990). V bližini obravnavnih prodišč je kmetijska
raba tal različna. V Gornjesavski dolini (prodišča
D101 in D102) prevladujejo travniki in pašniki. V
bližini prodišča D103 je obsežno kmetijsko
zemljišče, kjer so pred leti sadili koruzo, danes pa
ga porašča lucerna, ki jo kosijo. Prav tako je košnji
namenjeno območje v neposredni bližini prodišča
S102 in S103. Kmetijsko zemljišče zraven
prodišča S101 je razdeljeno na pašnik, travnik in
njivo. Na njivi je posejana koruza. Prod v ornici je
sicer opazen, a ga količinsko ni tako veliko, da bi
onemogočal strojno obdelavo tal. Vpliv kmetijske
dejavnosti na prodiščne habitate je dvosmeren. Iz
njiv in travnikov veter ali živali zelo hitro zanesejo
semena kulturnih rastlin oz poljščin na prodišče,
kjer ta pogosto vzklijejo in lahko rastejo do
Slika 52: Koruza na prodišču
foto: Geršič, M., 2009 močnejšega jesenskega deževja, ko jih visoka
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voda odnese. Na terenu smo opazili tri takšne kulturne rastline (koruzo, paradižnik in
sončnico). Poleg omenjenega vpliva sklepamo, da kmetijska dejavnost na prodiščne
habitate vpliva tudi z uporabo agrokemičnih sredstev, ki jih voda izpira v nižje horizonte in
odtekajo proti prodišču. Za ugotavljanje tovrstnih vplivov bi bile potrebne raziskave
vsebnosti mineralnih in organskih hranil na prodiščih, katerih pa v okviru raziskave nismo
opravili.
Gozdne združbe na pobočjih nad obravnavanimi dolinami poraščajo večinoma bukovi
gozdovi (Anemono-Fagetum var. geogr. Helleborus niger), na ekstremnejših rastiščih
borovi gozdovi (Fraxino orni-Pinetum nigrae) in grmišča gabrovca (Fraxino orniOstryetum). Pogosto so bukovi gozdovi spremenjeni v sekundarne smrekove gozdove
(Aposeri-Piceetum, Prenantho-Piceetum). Na aluvialnih tleh v območju jugovzhodnih Alp
je Poldini leta 1984 opisal novo rdečeborovo asociacijo Alno incanea-Pinetum. Leta 1998
je bilo ugotovljeno, da so se sestoji izpred petnajstih let floristično in sestojno spremenili.
Vzrok za to je odsotnost večjih ujm, ki bi sestoje potisnile v začetne stadije. Sestoji so bolj
zaraščeni z grmovnimi vrstami, ponekod je bolj sklenjen tudi drevesni sklop. Značilnic
sive (Salix eleagnos) in rdeče vrbe (Salix purpurea) ni več zaslediti. V odraslih sestojih
omenjene združbe prevladujejo orjaški silj (Peucedanum verticillare), siva jelša (Alnus
incana), sinjezelena robida (Rubus caesius), navadni gozdni koren (Angelica sylvestris),
brogovita (Viburnum opulus), navadna regačica (Aegopodium podagraria) in snežnobeli
repuh (Petasites paradoxus). V višjih nadmorskih višinah zaradi velike namočenosti in
hladnejše klime razkroj organskih snovi poteka počasneje in povzroča rahlo zakisanost tal.
Ker je bila večina Poldinijevih popisov narejenih v jugozahodnem delu Alp, kjer je
prisoten vpliv Mediterana, je geografska varianta našega območja nekoliko drugačna.
Imenuje se Alno incanae-Pinetum sylvestris Poldini 1984 var. geogr. Omphalodes verna
var. geogr. nova. Prevladuje rdeči bor (Pinus sylvestris), kateremu je primešan hrast dob
(Quercus robur) ter gorski brest (Ulmus glabra), ki jih v osnovni asociaciji ni. Več kot v
osnovni asociaciji je tudi gorskega javorja (Acer pseudoplatanus) in velikega jesena
(Fraxinus excelsior). Prisoten je tudi hrast graden (Quercus petraea). Manj kot v osnovni
asociaciji je v naši varianti navadne smreke (Picea abeis), ne pojavlja pa se črni bor (Pinus
nigra). Več listavcev pri nas kaže na omejeno primarno rastišče in vpliv okoliških gozdov.
Grmovnih vrst je več kot v osnovni asociaciji. Zeliščna plast večinoma prekriva tla 100
odstotno. Vrste kažejo na inicialnost, toploljubnost in heliofilnost rastišča. Mahovna plast
je redka. Analiza biološkega spektra kaže na neugodne rastiščne razmere, saj prevladujejo
hemikriptofiti in geofiti. Fanerofitov, ki so značilni za ugodna rastiščne razmere, je okoli
21 %. Glede na to, da med drevesnimi vrstami prevladuje nezahteven rdeči bor in se mu
mestoma pridružuje manj zahtevna smreka, lahko sklepamo na neugodne rastiščne
razmere. Vse ostale vrste so slabo zastopane ali so le v grmovni plasti. Skoraj vsi grmiščni
fanerofiti so nezahtevne pionirske vrste, ki naseljujejo skromna, degradirana rastišča.
Sposobnost teh grmiščnih vrst je medsebojno prilagajanje glede tal in svetlobe, z
zaraščanjem drevesnega sklopa pa te vrste počasi odmirajo. Pedološka analiza tal kaže, da
gre za prhninasto rendzino, kjer je razvit Oh horizont (organski horizont s humificirano
organsko snovjo in s primešanimi mineralnimi delci), A horizont pa je plitev (humusni
površinski horizont). Gospodarski pomen gozdov naše geografske variante je majhen, saj
gre za genetsko neustrezne jasaste gozdove, ki imajo varovalno vlogo. Rdeči bor namreč
globoko korenini in se dobro upira nenadnim vodnim stihijam ter tla varuje pred večjo
erozijo. Poleg tega imajo ti gozdovi naravovarstveni in krajinski pomen. V spodnjem toku
Save Dolinke do sotočja obeh Sav je močno razširjena asociacija Brachipodio-Pinetum.
Rastišča so predvsem na aluvialnih nanosih in deloma na nesprijeti moreni dolinskega
sveta na obrežjih in blizu njih. Tu so nastale rendzine od prhninasto-sprsteninaste do rjave
sprsteninaste. Glavnino asociacije gradijo heliofilne in zmerno termofilne vrste redov
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Erico-Pinetalia, Querecetalia pubescentis, Quercetalia roboris-petraeae in Prunetalia
spinosae, ki nakazujejo odprtost rastišča, vrste redov Erico pinetalia in Prunetalia
spinosae pa še poudarjajo inicialnost rastišča z lastnostmi degradacije. Skupina vrst iz
razreda Querco-Fagetea s. lat. pa kaže na primarna rastišča hrastovo-belogabrovih gozdov.
Biološki spekter asociacije kaže na rastiščno neugodne razmere. Vzrok so slabe talne
razmere in počasen razkroj organskega gradiva. Velika zastopanost fanerofitov kaže na
ugodne rastiščne razmere, a so zastopani večinoma v grmovni plasti. V drevesni plasti
prevladujeta rdeči bor in smreka. Smreka z odpadom in plitvim koreninjenjem poslabšuje
tla. Asociacija je lahko deloma tudi pionirskega značaja, ko zarašča umirjena tla ob
vodotokih. Zaradi slabe rasti drevja asociacija nima gospodarskega pomena. Tla so plitva
rendzina, na katerih je konkurenčen edino rdeči bor, ki pa ima slabo genetsko osnovo.
Sestoji so pomembni zaradi varovanja tal pred ujmami in krajinskega izgleda. Obe opisani
fitocenozi sta sekundarni, nastali sta po prenehanju stalnih ali občasnih ujm ali zaradi
antropogenih vplivov. Razvoj obeh fitocenoz gre v smeri primarnega gozda hrastov, belega
gabra ali celo bukve. Začetnejši stadij je asociacija Alno-Pinetum, ki ima višjo stopnjo
navzočnosti ali srednjo pokrovno vrednost pionirskih grmovnih vrst. Asociacija
Brachipodium-Pinetum je stadij na malo višji stopnji, v njej se že pojavljajo drevesne vrste
primarnega rastlinstva hrast dob (Quercus robur), hrast graden (Quercus petraea), češnja
(Prunus avium), beli javor (Acer pseudoplatanus) in v grmovni plasti maklen (Acer
campestre) ter navadna leska (Corylus avellana), ki so kazalke boljših, produktivnejših tal.
Pionirske vrste, npr. dobrovita (Viburnum lantana), navadna kalina (Ligustrum vulgare),
rdeči dren (Cornus sanguinea), sinjezelena
robida (Rubus caesius), črni trn (Prunus
spinosa) in navadna krhlika (Frangula
alnus) pa izgubljajo na stopnji navzočnosti in
srednji pokrovni vrednosti (Zupančič, Žagar,
1998, str. 286-297). Rdeči bor (Pinus
sylvestris), ki sestavlja obe opisani
fitocenozi, ima široko ekološko amplitudo,
ki se odraža v fenotipskih karakteristikah.
Mnogi avtorji zato razlikujejo različne
varietete, forme, lususe in ekotipe.
Oberdorfer (1979) to vrsto fitogeografsko
opredeljuje
za
nordijsko-evroazijsko
kontinentalno pogojno submeditransko vrsto,
ki v Alpah uspeva do višine 1600 m. Porašča
stene, skale, peščena tla, doline in barja.
Raste s hrasti, jelko ali smreko na zmerno
suhih, z bazami revnih (lahko tudi bogatih)
tleh, kje je humus nevtralen do zmerno kisel.
Porašča tudi ilovnata, peščena ali močvirna
tla poletno toplem in zimsko hladnem
klimatu. Je svetloljubna do polsenčna
pionirska vrsta, ki globoko korenini. V
Sloveniji
raste
na
karbonatnih
in
Slika 53: Rdeči bor (Pinus sylvestris) v zeliščni
nekarbonatnih tleh, diluvialnih ilovicah,
plasti
zakisanih aluvialnih nanosih, porašča
vir: Geršič, M., 2009
ekstremno skalovita, grohasta ali umirjena
gladka rastišča. Dolinšek (1973) opisuje, da je rdeči bor v Sloveniji dobro zastopan in
gospodarsko pomemben. Kljub ravnim polnolesenim oblikam dreves in tenkolubnemu
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deblu kakovost ne ustreza zaradi precej debelih vej in zelo slabega trebljenja. V Sloveniji
so gozdovi rdečega bora dobro razširjeni, toda večinoma omejeni na manjše območja.
Avtohtonih oz. primarnih asociacij je malo (Zupančič, Žagar, 1998, str. 285).
Prodišča na obravnavanem območju so različno porasla z rastlinstvom. Nekatera so gola in
neporasla, druga porašča različno rastlinstvo. Izbrana prodišča rastlinstvo porašča v
pasovih, ki se jasno ločujejo eden od drugega. Zastopanost posameznih vrst v pasovih na
izbranem prodišču je natančneje opisana v aplikativnem delu naloge, kjer je za vsako
posamezno prodišče narejena detajlna analiza. Če generaliziramo rezultate raziskovalnega
dela, dobimo teoretični model prodišča (glej sliko št.: 54). Celotno območje prodišča od
rastlinskih vrst v drugem pasu vključno z vrstami v omenjenih gozdnih fitocenozah spada
v prvi sukcesijski niz, torej gre za pionirske vrste. Glede na jasno delitev rastlinstva na
posamezne pasove znotraj niza smo prvi niz razdelili na več sukcesijskih mikronizov oz.
pasov. Posamezen sukcesijski mikroniz se glede na kombinacijo rastlinskih vrst in
značilnosti poraščanja (sklenjenost, plasti) jasno ločuje od sosednjega, kljub temu da so za
vse mikronize opisane na prodišču značilne pionirske rastlinske vrste. Število teh
mikronizov se med prodišči malenkostno razlikuje. Odvisno je od več dejavnikov,
predvsem od površine prodišča, tipa prodišča, naklona prodišča, frakcij aluvialnega
sedimenta, pogostnosti poplav, svetlobe, ipd. Večina pasov je najbolj eksplicitno izraženih
v osrednjih delih prodišč, kar pa ne velja za prvi pas, ki ni poraščen. Ta pas je običajno
najširši v začetnem delu prodišča, kjer je moč naraščajoče vode največja. V začetnih in
končnih delih se pasovi združujejo v obrečni pas. Tu so zastopane različne vrste higrofilnih
rastlin. V teoretičnem model je predstavljeno pet pasov, ki si sledijo od reke proti
gozdnemu pasu.

Slika 54: Sukcesijski mikronizi na prodiščih – grafični model
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V prvi pas spada neporaščeno aluvialno gradivo različnih frakcij. Običajno je neporaščen
tudi tisti del prodišča, kjer se s prodiščem stika dovozna pot. Drugi pas nesklenjeno
poraščajo različne rastline, a zgolj v zeliščni plasti. Ostale plasti niso razvite. Med
rastlinskimi vrstami prevladujejo navadni repuh (Petasites hybridus), rdeča vrba (Salix
purpurea), črni topol (Populus nigra), navadna krvenka (Lythrum salicaria), gozdna
potočarka (Rorippa sylvestris), dolgolistna meta (Mentha longifolia), črni glavinec
(Centaurea nigra), pisana preslica (Equisetum variegatum), navadna milnica (Saponaria
officenalis), navadni regrat (Taraxacum officinale), plavajoča sladika (Glyzeria fluitans),
trstična pisanka (Phalaris arundinacea), pasja šopulja (Agrostis canina), na prodiščih
D101 in S102 tudi ozkolistno ciprje (Epilobium angustifolium), prodiščna hrustavka
(Chondrilla chondrilloides), trebušasta zvončnica (Campanula cochleariifolia) ter
cipresasti mleček (Euphorbia cyparissias). V prvem, drugem ali tretjem pasu se na mestih,
kjer se je odložil finejši material, pogosto razraščajo dresni; ščavjelistna (Polygonum
lapathifolium) in breskova (Polygonum persicaria), poleg teh pa tudi veliki trpotec
(Plantago major) in različne vrste detelj (Trifolium hybridum, T. repens). V tretjem pasu
prevladujejo različne vrste vrb v zeliščnem in grmovnem sloju. Šilc (2000) tovrstne
združbe imenuje grmišče sive in rdeče vrbe (Salicertum incano-pupreae) (Šilc, 2000, str
187). Drevesni sloj tu še ni razvit. Poraščenost je sklenjena. Med vrbami prevladuje rdeča
vrba (Salix purpurea) in siva vrba (Salix eleagnos). V zeliščnem sloju so zastopane vrste iz
drugega pasu. V drugem, tretjem in četrtem pasu se pojavljajo tudi invazivne oz.
tujerodne vrste, ki ponekod tvorijo samostojne sestoje in jih lahko izločimo kot povsem
samostojen pas. Od osmih tujerodnih vrst, ki so opisane v biološkem portalu (Bio portal,
2009), smo na prodiščih našli štiri. Nekateri avtorji k invazivnim vrstam prištevajo še
številne druge, mdr. robinijo (Robnia pseudoacacia), ki smo jo našli na nekaterih
prodiščih. Najpogostejše invazivne vrste so žlezava nedotika (Impatiens glandulifera
Royle), kanadska zlata rozga (Solidago candensis), enoletna suholetnica (Erigeron annuus)
in japonski dresnik (Reynoutria japonica).
Japonski dresnik je naravno razširjen v vzhodni Aziji. Zanesen je bil v Avstralijo in Novo
Zelandijo, močno invaziven je v Severni Ameriki in v Evropi. V 20-tih letih 19. stoletja so
to rastlino Nizozemci uvozili in jo gojili kot okrasno rastlino. Nadalje so jo sadili za
utrjevanje brežin in preprečevanje erozije pa tudi kot krmno oz medonosno rastlino.
Japonski dresnik je uvrščen med 100 najbolj invazivnih rastlin sveta. Gosti sestoji
izpodrivajo naravno rastlinje in negativno vplivajo na biotsko pestrost (Frajman, 2008).
Žlezava nedotika je enoletnica. Zreli plodovi se ob dotiku eksplozivno razprejo in izvržejo
semena več metrov daleč. V višino lahko zraste do dva metra. Prvotna domovina žlezave
nedotike je Indija in zahodna Himalaja. V naravi se je naselila, ko je ušla iz angleških
vrtov, kjer so jo gojili kot okrasno rastlino. Vrsta izrinja domorodno obrežno rastlinstvo
rek in potokov. Ker se semena širijo tudi s pomočjo rek, njeno širjenje težko ustavimo
(Frajman, 2008a). Kanadska zlata rozga je naravno razširjena v Severni Ameriki. Že v 17.
stoletju so jo prinesli v botanične vrtove v Evropi, od koder se je razširila v naravo.
Kanadska zlata rozga je zelnata trajnica. Plodovi so rožke, ki jih veter zaradi drobnosti in
šopa laskov lahko odnese precej daleč. Tvori zelo goste sestoje, ki so trajni in kjer ne
uspeva nobena druga vrsta. Z mest, kjer uspeva, je izrinjena vsa domorodna flora (Krajšek,
2008). Zadnja iz skupine pogostih invazivnih vrst na prodiščih je enoletna suholetnica.
Naravno je razširjena v Severni Ameriki, v Evropo pa so jo zanesli kot okrasno rastlino. Je
enoletnica, ki se zakoreninja do enega metra globoko in če jo kosimo, ponovno požene.
Ker se pojavlja tudi na travnikih in ima slabo do depresivno krmno vrednost, negativno
vpliva na živino (Bačič, 2008). Na prodiščih smo opazili, da se invazivne vrste razširjajo
predvsem tam, kjer imajo zadosti svetlobe. Na mestih, kjer drevesni sloji mečejo senco na
tla, so zelo skromno zastopane. Četrti pas je prehodni pas med prodiščem oz. prodiščnim
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rastlinstvom in gozdom ali kmetijskimi površinami izven prodišča. Sestavljajo ga
predvsem vrste gozdnih robov, ki jih Zupančič in Žagar (1998) ravno tako opisujeta kot
pionirske vrste. Vrbe v tem pasu običajno niso več zastopane. Najbolj je razvit grmovni
sloj. Prevladujejo rdeči dren (Cornus sanguinea), navadna kalina (Ligustrum vulgare), beli
gaber (Carpinus betulus), navadna krhlika (Frangula alnus), črni bezeg (Sambucus nigra),
enovrati glog (Crataegus monogyna), brogovita (Viburnum opulus) ter dobrovita
(Viburnum lantana).
Prehodni pas prehaja v gozd, ki ga sestavljata predvsem fitocenozi Alno incanae-Pinetum
sylvestris var. geogr. Omphalodes verna in Brachypodio-Pinetum. Slednja je na nekoliko
višji razvojni stopnji in že vsebuje vrste iz primarnih, torej hrastovih, gabrovih in bukovih
gozdov, ki so tu uspevali preden so bili antropogeno izkrčeni.

Slika 55: Sukcesija na prodiščih

Kartografija: Geršič, M., 2009

Primarna sukcesija torej poteka od zelnatih vrst v drugem pasu, sestojev vrb, vrst v
prehodnem pasu, gozdov bora do omenjenih hrastovih, gabrovih in bukovih gozdov.
Kmetijska zemljišča, ki mestoma sledijo prehodnemu pasu, so namenjena predvsem paši in
košnji, na nekaterih mestih tudi njivam. Breg nasproti prodišča je običajno poraščen z
drevesnimi, grmovnimi in zeliščnimi vrstami. Razvita je tudi mahovna plast. Tik ob reki
prevladujejo higrofilne vrste, višje pa vrste, ki so opisane v prej omenjenih gozdnih
fitocenozah. Mahovni sloj v prvem, drugem in tretjem pasu ni razvit. Vpliv poplav na

Slika 56: Prodišče preden je bilo poplavljeno in potem
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prodiščno rastlinstvo smo lahko opazovali v mesecu septembru, ko je Gorenjsko zajelo
močno deževje. Teden dni po deževju, ko se je voda spustila nazaj na normalni nivo, smo
ponovno obiskali prodišče S101. Ugotovili smo, da je bilo celotno prodišče poplavljeno.
Vrste v prvih pasovih so ostale, del proda je odneslo, tako da so bile ponekod vidne
koreninice. Na nekaterih mestih, predvsem za večjimi grmi, je voda odložila finejše
frakcije materiala. Najbolj uničen je bil prehodni pas, predvsem njegov zeliščni sloj. Tu je
bila razlika v stanju pred in po povodnjijo najbolj očitna. Na prodišču B103 smo lahko v
času visokega nivoja vode opazovali rastline, ki so bile dlje časa poplavljene. Navadnemu
repuhu, dolgolistni meti in različnim vrstami dresni visoka voda ni škodovala. Na listih
repuha se je odložilo fino gradivo in manjši prodnik.
Viktor Petkovšek v svojem delu z naslovom Planinsko cvetje v nižini (1939) opisuje
bogato alpsko floro, ki vsakoletno vzklije na rečnih bregovih iz semen, ki jih hudourniki
naplavljajo v Savo Dolinko. Na terenu je bilo res opaziti
razliko med vrstami v začetnih pasovih na prodiščih
D101 in D102 ter na ostalih prodiščih, vendar vrst, ki so
deklarirane kot izrazito alpske, nismo našli veliko.
Omeniti moramo prodiščno hrustavko (Chondrilla
chondrilloides), trebušasto zvončnico (Campanula
cochlearifolia) in ozkolistno ciprje (Epilobium
angustifolium). Od omenjenih treh Lippert (1990) le za
rastišča trebušaste zvončnice opisuje izključno skalne
razpoke, skalni grušč in gruščnate trate. Rastišča
prodiščne hrustavke so vezana izključno na rečna
prodišča. V Sloveniji je bila najdena na prodiščih Soče
in Save (Wraber, 1965). Ozkolistno ciprje pa raste na
različnih nadmorskih višinah od nižine do nad 2000 m
(Lippert, 1990). Vse tri omenjene vrste smo našli le na
obeh prodiščih v srednjem toku reke Save Dolinke,
nižje pa ne. Razlog, da se omenjene vrste nižje ob toku
ne pojavljajo, je lahko v drugačnih klimatskih razmerah
Slika 57: Trebušasta zvončnica
ali pa je pot diaspor po toku navzdol prekinjena z
(Campanula cochlearifolia)
vir: Geršič, M., 2009 različnimi infrastrukturnimi objekti v strugi.
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9. SKLEP
»Biogeografija je mlada veja geografije na stiku geografije in biologije« (Lovrenčak, 2003,
str. 7). Posledično je klasičnih biogeografskih raziskav malo, predvsem v slovenskem
prostoru. Rečna prodišča so eno takšnih okolij, ki z biogeografskega vidika pri naš še niso
bila proučena. Iz analize izbranih primerov ugotavljamo, da prodišča poraščajo predvsem
pionirske vrste, ki kažejo na začetek sukcesije. Znotraj začetnega sukcesijskega niza lahko
na prodiščih izločimo več različnih rastlinskih pasov oz. mikronizov, ki se jasno razlikujejo
med seboj po fiziognomiji in glede na floristično sestavo. Število pasov je različno med
posameznimi prodišči. Običajno jih je pet. Prvi štirje so vezani na samo prodišče, dodaten
pas pa predstavlja različne zemljiške kategorije izven prodišča (gozdni pas ali kmetijsko
zemljišče). Gozdni združbi, ki prevladujeta na tem območju sta Alno incanae-Pinetum var.
geogr. Omphalodes verna in Brachypodio-Pinetum. Slednja že vsebuje vrste primarnega
rastlinstva, torej hrastovih, gabrovih in bukovih gozdov. Kmetijske površine so različne;
pašniki, travniki in njive. Neporaščenemu pasu aluvialnega gradiva sledi pas higrofilnih ali
ruderalnih vrst v zeliščnem sestoju, ki prehajajo v pas vrb (predvsem sive in rdeče). Sledi
prehodni pas, ki zamejuje prodišče. Kjer se na prodišču odloži finejši material, se
razraščajo dresni. Med prodiščnimi vrstami so pogoste tudi invazivne vrste. Kadar so
razmere primerne (predvsem dovolj svetlobe), te vrste sestavljajo monodominantne
sestoje. Dealpinske vrste na prodiščih so redke in so značilne izključno za prodišča na
višjih nadmorskih višinah ob reki Savi Dolinki. Med abiotskimi dejavniki, ki vplivajo na
prodiščno rastlinstvo, moramo poleg svetlobe izpostaviti predvsem vlogo rečne vode.
Rastline, ki niso prilagojene razmeram, ki jih ustvarjajo vsakoletne padavine, ki povzročajo
poplavljenost prodišč, odmrejo. Semena tovrstnih rastlin običajno na prodišča zaidejo
naključno ali pa kot posledica človekove dejavnosti v neposredni bližini prodišč
(kmetijstvo). Rastline, ki so na takšno okolje prilagojene, pogosta poplavljenost ne ovira v
njihovem življenjskem ciklu.
Prodišča so občutljivi naravni habitati, ki imajo pomembno naravovarstveno vlogo.
Življenjska okolja nekaterih rastlinskih (prodiščna hrustavka – Chondrilla chondrilloides)
in živalskih (mali deževnik - Charadrius dubius) vrst so omejena izključno na prodiščne
habitate. Poleg tega imajo prodišča pomembno vlogo v vodnem krogu, povečujejo
samočistilne sposobnosti vodotokov ter blažijo poplavne valove. Da prodišča izpolnjujejo
svojo vlogo, je nujno, da jih ohranimo v njihovem dinamičnem naravnem ravnovesju.
Posegi človeka v prodiščne habitate so številni. Večino posegov, ki jih opisuje literatura,
smo zasledili tudi na terenu; na žalost še kakšnega več. Kopanje proda, odlaganje
odpadnega gradbenega materiala in izgradnja infrastrukturnih objektov, ki motijo naravni
tok reke, poleg človekovih prostočasnih dejavnosti, ki jih ta izvaja na prodiščih (pikniki,
sončenje, ribolov) najbolj omejujejo naravni razvoj rastlinstva na prodiščih. Predloge o
ukrepih, ki bi ohranjala naravno ravnovesje na prodiščih, bi bilo potrebno zaradi številnih
ekoloških funkcij, ki jih nudijo prodišča, nujno upoštevati.
Delovne hipoteze iz uvodnega dela naloge smo potrdili. Terensko kartiranje je pokazalo,
da se rastlinstvo med posameznimi prodišči razlikuje. Odvisno je predvsem od tipa
prodišča in nadmorske višine. Razlike v vrstni sestavi rastlinstva so lepo opazne tudi
znotraj samih prodišč. Največji vpliv na prodiščno rastlinstvo znotraj posameznega
prodišča ima rečna voda (njen vpliv se z oddaljenostjo od toka zmanjšuje) ter svetloba.
Prisotnost dealpinskih vrst na prodiščih je sicer skromna in omejena na prodišča v
srednjem toku Save Dolinke, a opazna.
S povečevanjem našega razumevanja Zemlje kot celovitega ekosistema v vsej njegovi
zapletenosti se približujemo novemu razumevanju življenja na Zemlji. Procesi, ki potekajo
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v živih bitjih na Zemlji, so tesno povezani s tistimi v zraku, na kopnem in v morju. Živa
bitja so odvisna od teh sistemov in živahno sodelujejo v njihovem delovanju. Zdravje
svetovnega okolja, bivališča ljudi in vseh drugih življenjskih oblik je močno odvisno od
našega ravnanja v prihodnje. Da bi svoje dejavnosti usmerjali pametno, moramo nenehno
širiti svoje vedenje o življenju na Zemlji v vseh njegovih veličastnih podrobnostih in hkrati
razumeti tudi našo vlogo v njem (Larison, Larison, 1991).
Del tega ekosistema so tudi rečna prodišča in upam, da pričujoče delo osvetljuje procese,
ki se tod vršijo.
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10. SUMMARY
»Biogeography is a young branch of geography at the juncture of geography and biology«
(Lovrenčak, 2003, str. 7). As a result, not much classic biogeographical research has been
carried out, and this is especially the case of Slovenia. River point bars are one of such
environments which have not yet been studied from the biogeographical point of view. The
analysis of selected examples shows that point bars are generally colonized by pioneer
species, which indicates the beginning of succession. Within the primary succession stage,
we can eliminate several different vegetation zones or micro-stages on point bars which
clearly distinguish one from another, according to physiognomy and vegetation structure.
The number of zones is different on each point bar. Normally, there are five. The first four
are bound to the bar and an additional one is represented by different land categories
outside the bar (the forest zone or rural land). Forest associations dominating this region
are Alno incanae-Pinetum and Brachypodio-Pinetum. The latter already contains species of
primary vegetation, i.e. oak, hornbeam and beech forests. The agricultural areas are
different: pastures, meadows and fields. The non-colonized zone of alluvial material is
followed by the zone of hydrophilic or ruderal species in the herbal structure which pass
into the willow zone (especially grey and red willow). The next zone is transitional and
limits the point bar. Where finer material is deposited on the point bar, Polygonum sp
grows. Among point bar species, invasive species are also frequent. If the conditions are
suitable (especially when there is enough light), these species form monodominant stands.
Dealpine species are rare on point bars; they are typical only of the point bars at higher
altitudes by the Sava Dolinka river. Among abiotic factors which influence point bar
vegetation, the role of river water has to be pointed out, apart from light. The plants which
are not adapted to the conditions created by annual rainfall wither away. The seeds of such
plants usually come to point bars by coincidence or as a consequence of human activity in
the immediate vicinity (agriculture). The life cycle of the plants which are adapted to this
type of environment is not affected by floods.
Point bars are delicate natural habitats with an important role in nature conservation.
Natural habitats of some plant (Chondrilla chondrilloides) and animal species (little ringed
plover - Charadrius dubius) are exclusively limited to point bar habitats. In addition, point
bars have a key a role in the water cycle, they increase the natural capacity of rivers to
clean themselves and mitigate flood waves. It is of vital importance to preserve point bars
in their dynamic natural balance so that they can fulfill their task. Human activity affects
point bars in a number of ways, and in the field we could observe many of those described
in the literature – unfortunately even more. The natural development of flora on the point
bars is obstructed by gravel digging, the dumping of building materials and the
construction of buildings that interfere with the natural flow of the river, as well as by
leisure activity (picnicking, sunbathing, fishing). Since point bars have numerous
ecological functions, it is essential that we adopt certain measures in order to preserve their
natural balance.
The working hypotheses from the introductory part of the present work have been
confirmed. Field mapping showed that the flora differs among individual point bars. It
depends, above all, on the type of point bar and sea level. The differences in species
structure can be observed well within each point bar, too. Point bar flora within individual
point bars is mainly influenced by river water (its influence decreases with the distance
from the current) and light. The presence of dealpine species on the point bars is low and it
is limited to the point bars of the middle current of the Sava Dolinka, but it can nonetheless
be seen.
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By increasing our knowledge of the Earth as a complete ecosystem in all its complexity,
we come closer to a new understanding of life on Earth. The processes going on in living
organisms on Earth are closely connected to those in the air, on land and in the sea. Living
organisms depend on these ecosystems and actively collaborate with them. Our future
treatment will shape the destiny of the health of world environments, people's dwellings
and all other life forms. In order to orient our activity sensibly, we need to constantly
broaden our horizons about life on Earth in all its glorious details and we need to
understand our role in it (Larison, Larison, 1991).
River point bars are part of this ecosystem and I hope that the present work enlightens the
processes which are performed on them.
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Priloga A – Opisi fotografij, ki se nahajajo v digitalni prilogi
Opis fotografije

Reka v več zaporednih zavojih nasipa prodišča izmenoma na levem in desnem
bregu.
V končnem delu obravnavanega prodišča se prvi pas strmo dviga nad reko,
medtem ko v začetnem delu poteka položno.
Kurišče na prodišču.
Pogled na prodišče od konca proti osrednjemu delu.
Med prodiščem in kmetijskim zemljiščem poteka ozek prehodni pas, ki ga
prekinja pot, ki vodi na prodišče.
Grm japonskega dresnika (Fallopia japonica).
Začetni del prodišča.
Navadni regrat (Taraxacum officinale)– številni domačini zgodaj spomladi na
prodiščih nabirajo regrat za pripravo solate.
Črni glavinec (Centaurea nigra).
Cvet navadne krvenke (Lythrum salicaria).
Predstavniki drugega pasu – preslica (Equisetum variegatum), rdeča vrba (Salix
purpurea) in navadna potočarka (Rorippa palustris).
Pogled na levi breg, reko ter desni breg.
Desni breg prestavlja nizka ježa, ki je gosto poraščena.
Pasovitost na prodišču – prvi pas je gol, drugi je skromno poraščen, v tretjem pa
že raste sestoj vrb.
Pasovitost na prodišču – prvi pas je gol, drugi je skromno poraščen, v tretjem pa
že raste sestoj vrb
Kurišče na prodišču.
Različne frakcije aluvialnega gradiva predstavljajo prvi pas.
Pasovitost na prodišču – prvi pas je gol, drugi je skromno poraščen, v tretjem pa
že raste sestoj vrb.
Tretji pas – pas vrb.
Prodišče po dolgem deževju v septembru – grm japonskega dresnika (Fallopia
japonica) je polegel, odloženo je veliko finega gradiva in organskih ostankov.
Za grmom japonskega dresnika (Fallopia japonica) so se odložile fine frakcije
materiala.
Tudi posamezne rastline predstavljajo oviro, ki upočasni hitrost vode in odloži
fine delce.
Visoka voda je odnesla del proda, a globoke korenine črnega topola (Populus
nigra) so preprečile, da bi visoka voda rastlino odnesla.
Koruza na prodišču nas opozarja na vplive kmetijske dejavnosti v neposredni
bližini.
Pogled na prodišče po povodnji – v primerjavi s sliko 015.jpg – pasovi so še
vedno vidni, rastline pa so že končale s fenofazo cvetenja.

Prodišče
S102
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Prodišče S102 – pogled ob toku navzdol.
Med aluvialnim gradivom najdemo konglomerat.
Prodišče S102 – pogled ob toku navzdol.
Med aluvialnim gradivom najdemo peračiški tuf.
Prodišče S102 – pogled ob toku navzgor.
Pasovitost prodišča S102.
V prehodnem pasu raste brogovita (Viburnum opulus).
Kmetijsko zemljišče, ki ga od prodišča ločuje t. i. prehodni pas, je namenjeno
travniku.
Dolina pred opisanim prodiščem – slikano z železniškega mostu.

V začetnih pasovih pogosto raste breskova dresen (Polygonum persicaria).
Podrto drevo predstavlja oviro vodi in omogoča rast nekaterim rastlinam.
Prodišče S103 – pogled proti prehodnemu pasu.
Korenine nekdanjega drevesa predstavljajo okolje za rast rastlin.
Prodišče S103 – pogled ob toku navzdol.
Levi breg so v preteklosti utrdili, danes je gosto preraščen z rastlinstvom.
Sotočje Peračice in Save (opazna razlika v barvi vode).
Prodišče S103 – pogled proti koncu prodišča.
Neporaslo prodišče, ki sledi obravnavanemu prodišču ob toku navzdol.
Prodni otok, kjer se tok razdeli v dva pramena.
Cestni most – po pripovedovanju domačina je po izgradnji mostu reka spremenila
dinamiko akumulacije in erozije.
Prodni otok, kjer se tok razdeli v dva pramena.

Prodišče B101 v osrednjem delu
Sestoji rušnate masnice (Deschampsia cespitosa), trstične pisanke (Phalaris
arundinacea) in plavajoče sladike (Glyzeria fluitans) v osrednjem delu.
Prehod iz osrednjega pasu v pas vrb in v gozdni pas.
Sestoj navadnega repuha (Petasites hybridus).
Neporaščen pas proda je v osrednjem delu zelo ozek.
Cestni in železniški most čez Savo Bohinjko.
Pogled na začetni del prodišča.
Pogled na prodišče z levega brega.
Pogled na prodišče z levega brega.

Na velikih skalah, ki so verjetno podornega nastanka se ob visokih vodah
odložijo veje in deli rastlin.
Rdeča vrba (Salix purpurea), ki v strugi izrašča iz skalne razpoke.
Na mahu na skalah raste navadni repuh (Petasites hybridus).
Rdeča vrba (Salix purpurea) je koreninski sistem razvila v skalni razpoki.
Rečno korito, kjer se pretakajo viški vode, ko je akumulacija polna.
Podorni material preraščajo različne vrste vrb.
Pogled na prodišče ob toku navzdol.
Del zajezitve namenjene manjši hidroelektrarni.
Pas vrb.
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Sestoj plavajoče sladike (Glyzeria fluitans).
Na območju, kjer se je odložil aluvialni sediment finih frakcij, rastejo dresni
(Polygonum sp.) in japonski dresnik (Reynoutria japonica).
Del fosilnega korita na desnem bregu.
Desni breg je gosto poraščen.
Prodišče B102 – pogled ob toku navzdol.
Prodišče B102 – pogled ob toku navgor.
Grenkoslad (Solanum dulcamara).
Pogled na prodišče iz cestnega mostu čez Savo Bohinjko.
Na prodišču najdejo rastišče tudi enoletnice iz vrtov.
Dostopna pot do prodišča.

Navadni repuh (Petasites hybridus), v času višjega vodostaja deloma prekrit z
vodo.
Na listih navadnega repuha (Petasites hybridus) se je odložil sediment.
Pogled na prodišče ob toku navzdol.
Dolgolistne mete (Mentha longifolia) visoka voda ne odnese.
Breskova dresen (Polygonum persicaria) lahko brez poškodb več dni preživi
poplavljena.
Na listu navadnega repuha (Petasites hybridus) so se odložili tudi manjši
prodniki.
Navadni repuh (Petasites hybridus) v času višjega vodostaja deloma prekrit z
vodo.
Prodni otok, ki ga oblivajo rečna pramena, je skromno poraščen.
Obrežni pas porašča invazivna vrsta žlezava nedotika (Impatiens glandulifera
Royle).
Intenzivno odlaganje odpadnega gradbenega materiala na prodišču.
Žlezava nedotika (Impatiens glandulifera Royle).
Žuželke intenzivno nabirajo cvetni prah na cvetovih žlezave nedotike (Impatiens
glandulifera Royle).
Pogled na prodišče D103 ob toku navzdol.
Koreninski sistem žlezave nedotike (Impatiens glandulifera Royle).

Sotočje Belce in Save Dolinke.
Prvi pas je neporasel in ga sestavlja gradivo različnih frakcij.
Pogled na reko in desni breg.
Pogled na Savo Dolinko po toku navzgor – vidna je razlika v barvi vode med
Savo Dolinko in potokom Belca.
Prvi pas je neporasel in ga sestavlja gradivo različnih frakcij.
Cvet ozkolistnega ciprja (Epilobium angustifolium).
Prvi in drugi pas.
Rdeči bor (Pinus sylvestris) v drugem pasu v raste v zeliščnem sestoju.
Odlaganje gradbenega materiala na prodišču.
Aluvialno gradivo sestavlja zaobljen in ostrorobi material različnega izvora.
Velike skale na prodišču.
Sotočje Save Dolinke in Belce – vidna razlika v barvi vode.
Reka na tem mestu ustvarja pramenast tok.
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Navadna smreka (Picea abeis) v drugem pasu v zeliščni plasti.
Plaz na strmi ježi nad strugo.
Drugi in tretji pas – sledi pas gozda.
Umetno narejene ovire, ki preprečujejo erozijo bregov.
Ozek, mestoma neporaščen pas je nastal, ker ima reka ob umetnih ovirah
povečano moč in je globinska erozija močnejša.
Pogled na konec prodišča.

Glinasti delci se odlagajo pri nizkih hitrostih vode.
Prodni otoki med rečnimi prameni.
Radiacijska megla nad Savo Dolinko.
Radiacijska megla nad Savo Dolinko.
Prevrnjena drevesa kot posledica erozije levega brega.
Erozija na levem bregu.
Prodišče D102 – pogled ob toku navzgor.
Drugi pas se mestoma nahaja tik nad strugo.
Drugi pas se mestoma nahaja tik nad strugo.
Na mestu, kjer poteka intenzivno kopanje proda, je reka ustvarila pramenast tok.
Pogled na prodišče D102 ob toku navzgor.
Cvetovi prodiščne hrustavke (Chondrilla chondrilloides).
Prehod drugega in tretjega pasu v četrti pas v začetnem delu prodišča.
Prehod drugega in tretjega pasu v četrti pas v začetnem delu prodišča.
Prodiščna hrustavka (Chondrilla chondrilloides).
Na prodnih otokih med rečnimi prameni se je odložilo veliko organskega gradiva
– v sprednjem delu vidne kolesnice.
Suho rečno korito, ki se napolni ob visoki vodi.
Erozija levega brega.
Na mestu, kjer poteka intenzivno kopanje proda, je reka ustvarila pramenast tok.

V začetnem delu prodišča je območje večjih kamnov in skal, med katerimi se tudi
ob nizkem vodostaju pretaka voda.
Na desnem bregu poteka erozija konglomeratne ježe.
V petem pasu je razvita plitva plast prsti.
Pas vrb predstavlja tretji pas.
Plitva plast prsti v petem pasu.
Pogled na prodišče ob toku navzdol.
Erozija konglomeratne ježe na desnem bregu je zelo intenzivna.
Na mestu, kjer se prodišče stika s potjo, je večje neporaščeno območje.
V začetnem delu prodišča je območje večjih kamnov in skal, med katerimi se tudi
ob nizkem vodostaju pretaka voda.
Intenzivna erozija desnega brega.
Kurišče in smeti na prodišču.
Sklenjen sestoj žlezave nedotike (Impatiens glandulifera Royle) in kanadske zlate
rozge (Solidago canadensis).
Navadni repuh (Petasites hybridus) v drugem pasu.

Vir: Geršič Matjaž, 2009
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Priloga B – DVD disk

Vsebina:
• Mapa s fotografijami
• Datoteka z lokacijami prodišč v .kmz formatu
• Digitalni herbarij v .pdf formatu
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