UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

DIPLOMSKO DELO

LJUBLJANA, 2006

NATALIJA ERNE

UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

DIPLOMSKO DELO

ŠTUDIJA RANLJIVOSTI OKOLJA ZA
OB INO BOHINJ

Študijski program:
GEOGRAFIJA – S

Mentor: dr. Metka Špes, izr. prof.

LJUBLJANA, 2006

NATALIJA ERNE

I

Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo.

II

Za pomo in nasvete pri izdelavi diplomskega dela se zahvaljujem dr. Metki Špes in
dr. Valentini Bre ko in vsem, ki ste mi pri nastajanju tega diplomskega dela
kakorkoli pomagali. Še posebej se zahvaljujem Gorazdu, ki mi je ves as stal ob
strani in me vzpodbujal.

I

IZVLE EK
Študija ranljivosti okolja je podlaga sonaravnemu razvoju, za kakršnega se je odlo ila
Slovenija. Študija ranljivosti okolja za ob ino Bohinj je s podrobno analizo dolo enih
fizi no- in družbenogeografskih kazalcev ocenila regeneracijske in nevtralizacijske
sposobnosti ter stopnjo obremenjenosti posameznih pokrajinotvornih elementov in
posameznih pokrajinskoekoloških enot v ob ini Bohinj. Razmerje teh dveh ocen je podlaga
za oceno še sprejemljivega obsega obremenitve okolja ter oceno ranljivosti
pokrajinskoekoloških enot in njihovih sestavin. eprav na eloma v študije ranljivosti okolja
niso vklju ena zaš itena obmo ja, pri ujo a študija vklju uje tudi ta. Izkazalo se je, da so
tudi zaš itena obmo ja obremenjena in s tem potrebna obravnave.
Študija ranljivosti je pokazala, da so si pokrajinskoekološke enote ob ine Bohinj glede na
skupno ranljivost precej podobne. Z majhnim odstopanjem so se izkazale za manj ranljive
enota Jelovica, Pokljuka in Svet nad zgornjo gozdno mejo, medtem ko so enote Bohinj,
Kraška planota Komna in Fužinske planine ter Pobo ja nad dolinami na severni strani bolj
ranljive. Med pokrajinotvornimi elementi je najbolj ranljiv relief, sledijo mu prst, vode in
gozd. Najmanj ranljiv element v ob ini je zrak.
Obremenjevanje oziroma onesnaževanje okolja v ob ini Bohinj je majhno, vendar so
regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti elementov pogosto nizke ter zmanjšujejo
oceno ranljivosti.
KLJU NE BESEDE: varstvo okolja, ranljivost okolja, regeneracijske in nevtralizacijske
sposobnosti okolja, stopnja obremenjenosti okolja, Bohinj.

ABSTRACT
The environmental vulnerability study is the basis for sustainable development decided
upon by Slovenia. With a detailed analysis of certain physicogeographical and
sociogeographical characteristics, the environmental vulnerability study for the Bohinj
municipality has evaluated the remediation and neutralizing capacities of the environment,
as well as the degree of the past anthropogenic interventions in particular landscape-forming
components and landscape-ecological units in the Bohinj municipality. The ratio between
these two estimates is the basis for assessing the maximum acceptable degree of the
environmental burden, as well as of vulnerability of landscape-ecological units and their
components. Despite the fact that the environmental vulnerability studies in principle do not
cover the protected areas, the present study has included them as well. In fact, it has been
proven that the protected areas are subject to past anthropogenic interventions as well, and
thus require treatment.
The environmental vulnerability study has shown that the landscape-ecological units in the
Bohinj municipality are highly similar as regards their overall vulnerability. With a slight
deviation, the least vulnerable units proved to be the Jelovica unit, the Pokljuka plateau and
the unit of the world above the upper forest margin and the most vulnerable being the unit
of the slopes above the northern side valleys, the Bohinj unit and the Komna Karst plateau.
As far as the landscape-forming components are concerned, the most vulnerable one proved
to be the landscape, followed by the soil, waters and woods. On the other hand, the least
vulnerable landscape-forming component in the municipality was the air.
Despite the environmental burden or pollution in the Bohinj municipality being relatively
small, the natural remediation and neutralizing capacities of the components are commonly
poor, reducing in this way the assessment of environmental vulnerability.
KEY WORDS: environmental protection, vulnerability, natural remediation and
neutralizing capacities of the environment, degree of the environmental burden, Bohinj.
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1. NAMEN DIPLOMSKEGA DELA
Študija ranljivosti okolja za ob ino Bohinj izhaja iz potrebe okolja in družbe po
sonaravnem razvoju. Slovenija se je obvezala, da bo svoj razvoj na rtovala
sonaravno in pri ohranjanju ekosistemske stabilnosti in vitalnosti upoštevala nosilne
zmogljivosti okolja. Ob ina Bohinj predstavlja osrednji del alpske Slovenije in je
ve inoma odvisna od neokrnjenih naravnih danosti, hkrati pa iz njih tudi rpa
gospodarsko pomembne vire. Vse to poudarja potrebo po preventivnem varovanju,
potrebo po okolju primernih posegih oziroma ohranjanju okolja v stabilnem stanju.
To je osnova za ohranjanje ravnotežja v neživi naravi in osnova za nemoteno
delovanje procesov znotraj ekosistemov, kar omogo a, da se ob kratkotrajnih
destrukcijskih vplivih narava sama uspešno obnavlja. Namen tega dela je približati
se tem ciljem ter pri tem prispevati im bolj optimalno podlago za okoljsko
na rtovanje, umestitev dejavnosti in rabe prostora.
Ocena ranljivosti okolja je ocena zmogljivosti posameznih pokrajinotvornih
elementov (zrak, relief, vode, prst, gozd) in tudi enote kot celote ter hkrati ocena
primernosti prostora za nadaljnje lovekove posege. Namen študije ranljivosti okolja
za ob ino Bohinj je prikazati stopnjo ranljivosti okolja po posameznih
pokrajinskoekoloških enotah ter tudi po njegovih pokrajinotvornih sestavinah.
Naloga temeljito analizira posamezne okoljske elemente oziroma posredne in
neposredne kazalce, fizi no- in družbenogeografske, pri emer se mnogokrat pokaže
njihova medsebojna povezanost in odvisnost.
Rezultati analize kazalcev opredeljujejo nosilnost okolja in njegovih sestavin
oziroma njihovo samo istilno ali nevtralizacijsko sposobnost. Omenjene
sposobnosti okolja skupaj z doseženo stopnjo obremenitve so podlaga za dolo itev
ranljivosti. Dolo itev stopnje ranljivosti okolja pa je podlaga za prostorsko
na rtovanje in za okolju primerno varstvo.
Namen diplomskega dela je prikazati in analizirati tudi že zavarovana obmo ja. Ne
glede na to, da posegi vanje niso dovoljeni in zato za ta obmo ja študije ranljivosti
okolja praviloma niso potrebne, sem jih zaradi študijskih namenov vklju ila v
študijo in tudi njim, kot delom pokrajinskoekoloških enot, dolo ila stopnjo
ranljivosti. Ve kot polovica ozemlja ob ine Bohinj leži znotraj Triglavskega
narodnega parka in kar 84 % površine ob ine je zavarovane v okviru Nature 2000.
Na teh obmo jih je lovekovo poseganje ali dejavnost omejeno na na in, da se na
njem ohranja želeno stanje. Pri tem je bistvenega pomena režim varovanja, ki
najve krat omejujo e vpliva na druge interese v prostoru. Že zavarovanim
obmo jem sem skušala dolo iti vsebinsko ozadje z vidika ranljivosti.
V študiji sem dolo ila tudi ranljivost gozda, ki je bil kot eden od pokrajinotvornih
elementov vklju en v osnovni program študij ranljivosti okolja, vendar je bil redko
del dejansko izvedenih študij. V Bohinju pomeni gozd pomembno sestavino okolja,
zato v tej študiji ne sme biti prezrt. Z drugimi pokrajinotvornimi elementi tvori
pomembne odnose – ne samo, da je gozd proizvod klimatskih, reliefnih, pedoloških
in hidroloških razmer, temve nanje tudi mo no vpliva.
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Ta študija ranljivosti skuša prikazati stanje okolja in njegovo stopnjo zmogljivosti za
prenašanje lovekovih dejavnosti ter s tem ustvariti podlago za varovanje in tudi za
razvojna izhodiš a okolja. Prav uskladitev varovanja in razvoja v prostoru pa je
klju nega pomena pri sonaravnem razvoju.
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2. STROKOVNE PODLAGE IN METODOLOGIJA
STROKOVNE PODLAGE
Slovenija se je zavezala, da bo pri na rtovanju razvoja upoštevala paradigme, ki
izhajajo iz Agende 21. S tem je sprejela obveznost, da bo svoj razvoj na rtovala
sonaravno in da bo pripravila akcijski na rt za njegovo uresni evanje. Podlaga
sonaravnemu razvoju je kvantifikacija okolja in vseh njegovih sestavin. Zato je
Slovenija z zakonom predvidela izdelavo študij ranljivosti okolja. Zakon o varstvu
okolja, ki ga je junija 1993 sprejela Slovenija (Uradni list RS, 32/93) je bil tudi
normativna podlaga za uresni evanje in vklju evanje teh na el sonaravnosti v razvoj
naše države.
Namen in vsebino študij ranljivosti okolja sta opredeljevala 51. in 52. len Zakona o
varstvu okolja (ZVO; Uradni list RS, št. 32/93), ki sta predvidevala pripravo
tovrstnih raziskav za ozemlje celotne države ter tudi za ob ine in skupine manjših
lokalnih skupnosti.
Leta 2004 je bil z novim Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1) ukinjen institut
"študije ranljivosti okolja" (51. len prejšnjega ZVO) in bil skupaj z institutom
"stopnje varovanja okolja" (53. len prejšnjega ZVO) nadomeš en z "okoljskimi
izhodiš i" (39. len ZVO-1). Okoljska izhodiš a so postala obvezna podlaga za
pripravo planov, programov, na rtov in drugih aktov na obmo ju urejanja prostora.
Študija ranljivosti okolja iz prejšnjega ZVO se je preoblikovala v "okoljska
izhodiš a" (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 41/2004) in v "študijo ranljivosti prostora",
ki jo v 3. odstavku 4. lena dolo a novi Zakon o urejanju prostora (ZUre-P-1;
Uradni list RS, št. 110/2002). Študija ranljivosti prostora v primerjavi s študijo
ranljivosti okolja obravnava ve ji obseg vsebin. Te vklju ujejo tudi varstvo virov,
razvojnih potencialov, bivalnega okolja in kulturnih kakovosti. ZUreP-1 ne pojasni
pojma "študija ranljivosti prostora", niti ne predvideva priprave posebnega
podzakonskega akta, ki bi opredelil izdelavo take študije (Oddelek za krajinsko
arhitekturo, 2006).
Do leta 2004 je bila v geografskih krogih uveljavljena študija ranljivosti okolja, zato
sem jo, kot diplomsko delo, ne glede na spremembo zakona, ki je bila sprejeta med
mojim pisanjem, dokon ala in pripravila v obliki, kot jo dolo a metodologija.
Peto poglavje starega ZVO govori o raziskovanju, programiranju in planiranju na
podro ju varstva okolja. Zakon uvaja v planiranje in na rtovanje tri instrumente, ki
izhajajo iz spoznanja, da je okolje razli no ob utljivo za posamezne lovekove
posege. Študija ranljivosti okolja je bil prvi predlagani instrument, na katerem je
temeljila stopnja varovanja okolja, sledili sta ji celovita presoja vplivov na okolje ter
presoja konkretnih in na rtovanih posegov v okolje.
Metodologijo in vsebino študije ranljivosti okolja je pripravila skupina
raziskovalcev z Inštituta za geografijo, Oddelka za geografijo Pedagoške fakultete v
Mariboru in Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Podobna metodologija študij ranljivosti okolja se je oblikovala tudi na Oddelku za
krajinsko arhitekturo na Biotehni ni fakulteti v Ljubljani (Špes, 2002).

Študija ranljivosti okolja za ob ino Bohinj

4

Dosedanje študije so bile izdelane v razli nih slovenskih pokrajinah. Kot vzor ne
študije so bile izdelane za nekdanjo ob ino Škofja Loka, Novo mesto, za ob ine
Spodnjega Podravja in za ob ino Koper. Poleg tega so bile s tega podro ja na
Oddelku za geografijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani izdelane tudi številne
diplomske in magistrske naloge.
SHEMA METODOLOGIJE
V študiji ranljivosti okolja za ob ino Bohinj sem uporabila Natkovo
pokrajinskoekološko lenitev, ki temelji na Gamsovi lenitvi in ji je dodana 3.
stopnja lenitve. Temelji na upoštevanju dominantnih elementov okolja, tistih
elementov, ki imajo ve ji vpliv na lovekovo delovanje in pokrajinsko rabo. Na
obmo ju Bohinja je relief dominanten element okolja. Poleg tega ekosistemska
lenitev izhaja tudi iz ekosistemske povezanosti in naravovarstvenih vrednot.
Tako je v Sloveniji na 1. stopnji 5 pokrajinskih sklopov, na 2. stopnji 60
pokrajinskih enot in na 3. stopnji 223 pokrajinskih podenot. Ob ina Bohinj na
1. stopnji spada v Alpsko Slovenijo, na 2. stopnji pa v enoto Julijske Alpe.
Pokrajinske podenote, ki tvorijo ob ino Bohinj in predstavljajo raziskovalni okvir
dela, so:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

1.1.1 Svet nad zgornjo gozdno mejo,
1.1.2 Kraška planota Komna in Fužinske planine,
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na severni strani,
1.1.7 Bohinj,
1.1.9 Pokljuka,
1.1.10 Jelovica.

Študija ranljivosti okolja za ob ino Bohinj

Karta 1: Pokrajinskoekološke enote v ob ini Bohinj

Vir: Pregledna karta ob in Bled, Bohinj, Jesenice, Kr. Gora in Radovljica, 1996. 1 : 50.000 (pomanjšano).
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V metodološkem pogledu sem za študijo ranljivosti okolja za ob ino Bohinj
opravila spodaj navedene raziskovalne faze. Vsaka raziskovalna faza prinese
umestitev kazalcev ali pokrajinskoekoloških enot v dolo ene razrede, ki zagotavljajo
objektivnost in ve jo primerljivost. Povzela sem jih po študiji ranljivosti okolja iz
leta 1996, ki je bila vsebinska in metodološka osnova za pripravo podzakonskega
akta. Znotraj študije so ti razredi ozna eni s sivo podlago.

1. KOLI INSKA IN KAKOVOSTNA ANALIZA OKOLJA
Koli inska in kakovostna analiza okolja oziroma posameznih pokrajinotvornih
sestavin (zrak, relief, vode, prst, gozd) temelji na ovrednotenju ustreznih fizi no- in
družbenogeografskih (posrednih in neposrednih) kazalcev. Ti kazalci so lahko
obvezni, priporo ljivi ali dopolnilni, glede na pomembnost ali dostopnost
informacije, ki jo dajejo. Nekateri kazalci so skupni in se lahko povzamejo pri oceni
obremenjenosti posameznih pokrajinskoekoloških enot (PEE). Vsi kazalci so
opredeljeni s štirimi koli inskimi ali kakovostnimi razredi. Izhajajo iz strokovnih
ocen specialistov, raziskovalnih izkušenj in specifi nih slovenskih pokrajinskih
ekoloških razmer. Razredi, ki opredeljujejo mejne vrednosti za posamezne kazalce,
so:
1. razred: pojav je nepomemben, komaj zaznaven;
2. razred: pojav je zmeren, opazen;
3. razred: velika izrazitost in razširjenost dolo enega pojava;
4. razred: zelo mo ne ali kriti ne vrednosti pojava.

2. OCENA REGENERACIJSKIH IN NEVTRALIZACIJSKIH SPOSOBNOSTI
OKOLJA
Ocena regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti (samo istilnih)
pokrajinotvornih sestavin ali PEE izhaja iz ovrednotenja fizi nogeografskih
kazalcev. Te sposobnosti okolja opredeljujemo s štirimi razredi:
1. razred: zelo velike samo istilne in regeneracijske sposobnosti;
2. razred: regeneracijske sposobnosti so velike;
3. razred: regeneracijske sposobnosti so zmerne;
4. razred: regeneracijske sposobnosti so majhne.

3. DOSEŽENA STOPNJA OBREMENITVE OKOLJA
Skupna okoljska obremenjenost je dolo ena z ovrednotenjem vseh vrst
družbenogeografskih kazalcev. Ti kazalci opredeljujejo že doseženo stopnjo
preoblikovanosti naravnega ekosistema oziroma stopnjo onesnaženosti. S tem se
izpostavijo vplivi razli nih lovekovih dejavnosti, ki so bolj ali manj posegle v
pokrajino in s tem zmanjšale nevtralizacijske sposobnosti. Ocene za stopnjo
obremenitve okolja so združene v naslednje razrede:
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1. razred: majhna stopnja obremenjenosti oziroma onesnaženosti okolja;
2. razred: okolje je zmerno obremenjeno;
3. razred: velika obremenjenost okolja, pokrajinotvorne sestavine so obremenjene in
onesnažene;
4. razred: zelo velika ali kriti na obremenjenost okolja.
4. OCENA ŠE SPREJEMLJIVEGA OBSEGA OBREMENITVE OKOLJA
Ocena še sprejemljivega obsega obremenjevanja izhaja iz razmerja med
regeneracijskimi in nevtralizacijskimi sposobnostmi posameznih sestavin okolja in
njihovo onesnaženostjo. Za varovana obmo ja je ta ocena nepotrebna, saj lovekovo
poseganje vanje že v osnovi ni sprejemljivo oziroma je sprejemljivo le toliko,
kolikor dovoljuje režim varovanja. V diplomskem delu sem ocenila vse sestavine
okolja za vsako pokrajinskoekološko enoto, ne da bi izlo ila varovana obmo ja, saj
so lahko tudi varovana obmo ja podvržena obremenjevanju:
1. razred: možne so še zelo velike dodatne obremenitve;
2. razred: možne so še precejšnje dodatne obremenitve;
3. razred: možne so manjše dodatne obremenitve;
4. razred: dodatna obremenitev ni ve možna ali le majhna.
5. OCENA RANLJIVOSTI PEE IN NJENIH SESTAVIN TER PREDLOG
STOPNJE VAROVANJA OKOLJA PRED OBREMENITVAMI
Stopnjo ranljivosti posameznih sestavin okolja (zrak, relief, vode, prst, gozd) ali
PEE v celoti opredeljuje razmerje med regeneracijskimi in nevtralizacijskimi
sposobnostmi ter doseženo stopnjo obremenitve. Pri tem izstopijo najbolj ranljive
sestavine v vsaki PEE, ki omejujejo nadaljnji prostorski razvoj oziroma lovekove
posege v okolje. Ocena ranljivosti je podlaga za dolo itev stopnje varovanja in
preventivnega planiranja. Ocene ranljivosti okolja in pokrajinotvornih sestavin so
združene v naslednje razrede:
1. razred: ranljivost okolja je majhna;
2. razred: ranljivost okolja je zmerna;
3. razred: ranljivost okolja je velika;
4. razred: ranljivost okolja je zelo velika.
(Špes, 1996).
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PRIDOBIVANJE PODATKOV
Pridobivanje podatkov za študijo ranljivosti okolja za ob ino Bohinj je predstavljalo
obsežen del naloge. Viri podatkov so zelo raznovrstni, veliko jih je in mnogokrat jih
je bilo težko dobiti. V nekaterih primerih podatkov tudi ni bilo mogo e dobiti. To je
vzrok, da nekateri kazalci žal niso zajeti v študiji.
Del literature, potrebne za izdelavo študije, sem dobila v knjižnici Oddelka za
geografijo, zelo velik del pa je bilo mogo e dobiti le v ustanovah, v katerih se
ukvarjajo s pokrajinotvornimi elementi, ki jih vklju uje ta študija ranljivosti okolja.
Tako so mi s podatki, strokovno razlago in ocenami za zrak pomagali na Agenciji
RS za okolje v Ljubljani. Z vidika hudourniških voda in intenzivnosti erozijskodenudacijskih geomorfnih procesov sem strokovno oceno dobila v Podjetju za
urejanje hudournikov v Ljubljani. Številni podatki o vodah so bili na voljo na
Republiški vodni upravi na izpostavi za Gorenjsko v Kranju. Pedološke karte sem
lahko uporabila na Oddelku za pedologijo na Biotehni ni fakulteti. Predvsem sem
zelo hvaležna Zavodu za gozdove RS oziroma Blažu ernetu, univ. dipl. inž.
gozdarstva iz Obmo ne enote Bled, ki mi je pripravil podatke na na in, potreben za
to študijo ranljivosti okolja. Tukaj sem dobila tudi strokovne razlage in ocene za
gozd. Vire o komunalni opremljenosti ob ine Bohinj sem dobila pri Cirilu Strgarju,
vodji Režijskega obrata. Kmetijski svetovalec v kmetijski zadrugi, Dušan Jovi , mi
je dal strokovne ocene in podatke o kmetijstvu v Bohinju. V industrijskih obratih
LIP Bled; Žaga Srednja vas– ešnjica in Filbo sem opravila ankete, in sicer z vodjo
okoljskih programov, operativnim vodjo in z direktorjem omenjenih obratov.
Nekatere podatke sem dobila tudi na Statisti nem uradu RS v Ljubljani. Številni viri
so bili na voljo na spletnih straneh.
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3. OB INA BOHINJ
Ob ina Bohinj je bila ustanovljena 4. 10. 1994 in je velika 333,7 km2. Razdeljena je
na 10 katastrskih ob in. Poseljenost je razpršena po manjših vaseh, ki jih je
skupno 24. Upravni center je Bohinjska Bistrica, ki spada pod upravno enoto
Radovljica, v kateri so še ob ine Radovljica, Gorje in Bled.
Ob ina Bohinj je geografsko zaklju en prostor. Skrajna zahodna to ka sega do
Lanževice (13º44´ VGD), skrajna zahodna to ka je Vodiška planina (14º11´ VGD).
Skrajna severna in hkrati najvišja to ka v ob ini je Triglav (46º22´ SGŠ), skrajna
južna to ka pa Matajurski vrh v Spodnjih Bohinjskih gorah (46º14´ SGŠ). Ob ina se
razprostira na obmo ju jugovzhodnega dela Julijskih Alp ob vznožju Triglava. 66 %
ob inskega ozemlja (221 km2) leži znotraj obmo ja Triglavskega narodnega parka,
kar 84 % površine ob ine pa je zavarovane v okviru Nature 2000, ki je evropsko
omrežje posebnih varstvenih obmo ij, razglašenih v državah lanicah EU z
osnovnim ciljem ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove.
Ob ina Bohinj spada po površini med ve je ob ine v Sloveniji. Naselja ležijo
ve inoma v Bohinjski kotlini, ki se deli na Zgornjo in Spodnjo Bohinjsko dolino. Na
vzhodni strani Bohinjske kotline je soteska z imenom Soteska, na severu obdajajo
kotlino planota Pokljuka, Tosc, Triglav vse do planote Komna na zahodni strani, na
južni strani pa t.i. južne bohinjske gore, visoke do 2000 m, in planota Jelovica.
V Bohinju je 5277 prebivalcev (SURS, 31. 12. 2004). Naravni prirastek je že ve let
negativen. Gostota prebivalcev je 16 prebivalcev na km2.
V Bohinju je bilo leta 2002 registriranih 86 podjetij – to so: obrati lesne, kovinskopredelovalne industrije, gradbeništvo, trgovine z živili, tekstilom, obutvijo, tehniko.
Bohinj ima od leta 1906 železniško progo, ki povezuje Dunaj s Trstom in se imenuje
Bohinjska proga. Proga je bila zelo pomembna za razvoj turizma, ki je še danes
najpomembnejša gospodarska panoga v Bohinju.
Gospodinjstev, ki se ukvarjajo izklju no s kmetovanjem, je malo. Ve je
gospodinjstev, za katere je kmetijstvo dopolnilna dejavnost. Ob ina si prizadeva, da
bi se kmetijstvo ohranilo in razvijalo v smeri naravnega (ekološkega) kmetovanja
(Ob ina Bohinj, 2006).
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Preglednica 1: Splošne geografske zna ilnosti pokrajinskoekoloških enot ob ine Bohinj
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4. TRIGLAVSKI NARODNI PARK IN DRUGI VARSTVENI
OKVIRI V OB INI BOHINJ
Velik del ob ine Bohinj zajemajo zavarovana, varstvena ali varovana obmo ja, na
katerih so zaradi varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov ali
kulturne dediš ine predpisani posebni upravljavski režimi. S tem so ta obmo ja na
dolo en na in oziroma v dolo eni meri že zaš itena pred negativnimi antropogenimi
vplivi, neobremenjena z onesnaževanjem, zato zanje ni treba dolo ati stopnje
ranljivosti kot podlage za varovanje in planiranje. Spodaj navajam zavarovana
obmo ja, naravovarstvene predpise, ki veljajo za Slovenijo, in mednarodne
konvencije z enako vsebino.
TRIGLAVSKI NARODNI PARK
Ve kot polovica ozemlja ob ine Bohinj leži znotraj obmo ja Triglavskega
narodnega parka – TNP (66 %; Ob ina Bohinj, 2006). Zakon o Triglavskem
narodnem parku (Uradni list SR Slovenije, št. 63–28/81) dolo a namen, cilje in
prepovedi, ki veljajo znotraj parka, kar pa se prepleta z namenom, cilji in
omejitvami, ki jih skuša predstaviti ta študija ranljivosti okolja. S prepovedmi, ki
veljajo za celotno obmo je Triglavskega narodnega parka, in z dodatnimi, ki veljajo
še za osrednje obmo je (12. in 13. len Zakona o Triglavskem narodnem parku),
skuša organizacija za varstvo TNP (opravlja tehni ne, strokovne in nadzorne naloge,
dolo ene s tem zakonom) ohraniti izjemne naravne in kulturne vrednote, zavarovati
avtohtono rastlinstvo, živalstvo in naravne ekosisteme ter zna ilnosti neživega sveta,
zagotoviti z naravnimi danostmi in vrednotami usklajen naravni razvoj kmetijstva in
gozdarstva, ohraniti in razvijati kulturno krajino ter zagotoviti razvoj in materialne
ter druge pogoje za življenje in delo prebivalcev v osrednjem delu Julijskih Alp (1.
len Zakona o Triglavskem narodnem parku) in s tem tudi v ve jem delu ob ine
Bohinj.
Karta 2: Širše in ožje varstveno obmo je Triglavskega narodnega parka

Vir: Gams, 1996.

Študija ranljivosti okolja za ob ino Bohinj

12

NATURA 2000
Poleg Zakona o Triglavskem narodnem parku je velik del ob ine Bohinj
(28.133,609 ha ali 84,30 %) zavarovan tudi v okviru naravovarstvenega programa
Evropske unije Natura 2000, ki zajema obmo ja, v katerih živijo evropsko
pomembne rastlinske in živalske vrste (Natura 2000, 2004). Namen programa je
ohranjati vrednote mednarodnega pomena in omogo ati uravnotežen razvoj
lovekovih dejavnosti na obmo jih, kjer je lovek naravo že mo neje spreminjal. V
Bohinju program vklju uje nekatere rastlinske in živalske vrste, šotna barja na
Pokljuki in Jelovici ter visokogorje z apneniškimi podi in ruševjem (Natura 2000 v
Bohinju).
LIFE
Program LIFE deluje znotraj TNP, v okviru projekta "Šotna barja v Triglavskem
narodnem parku". Program izvaja Evropska unija na obmo jih z najbolj dragoceno
naravo na celini. Njeni predpisi usmerjajo varstvo tistih delov narave, ki so zaradi
redkosti ali ogroženosti pomembni za vso Evropo (Triglavski narodni park).
Poleg teh okoljevarstvenih programov velja na obmo ju ob ine Bohinj še ve drugih
predpisov in mednarodnih konvencij, ki veljajo tudi za druge dele Slovenije ali
sveta.
Predpisi, ki veljajo v Sloveniji:
-

Zakon o varstvu okolja
Sklep o kulturnih in naravnih znamenitostih, ki so postali last Republike
Slovenije
Uredba o zavarovanju ogroženih živalskih vrst
Odlok o zavarovanju redkih in ogroženih rastlinskih vrst
Uredba o zavarovanju samoniklih gliv

Mednarodne konvencije:
-

Konvencija o biološki raznovrstnosti (CBD – Convention on Biological
Diversity; Rio de Janeiro, 1992);
Alpska konvencija (Alpine Convention; 1991);
Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediš ine (Convention
concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage; Paris,
1972);
Konvencija o ohranjanju naravnih bivališ v Evropi (Convention on the
conservation of European wildlife and natural habitats; Bern, 1979);
Konvencija o mednarodno pomembnih mokriš ih (Convention on Wetlands
of International Importance especialy as Watwrfowl Habitat; Ramsar, 1971);
Panevropska strategija ohranjanja biotske in krajinske pestrosti (PanEuropean Biological and Landscape Diversity Strategy);
Direktiva EGS o ohranjanju flore favne in habitatov (Triglavski narodni
park).
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5. OCENA RANLJIVOSTI OKOLJA Z VIDIKA ZRAKA
5.1 VREDNOTENJE FIZI NOGEOGRAFKIH KAZALCEV
Podnebje na obmo ju ob ine Bohinj je gorsko (podnebje nižjega gorskega sveta v
zahodni Sloveniji, podnebje višjega gorskega sveta) in zmernocelinsko
(zmernocelinsko podnebje zahodne in južne Slovenije). Za zmernocelinsko
podnebje zahodne in južne Slovenije je zna ilen submediteranski padavinski režim
(višek padavin v oktobru in novembru) z letno koli ino padavin med 1300 in
2500 mm ter oktobrskimi temperaturami, višjimi od aprilskih. Zna ilnost gorskega
podnebja pa je, da so povpre ne temperature v najhladnejšem mesecu pod –3 °C in
v najtoplejšem mesecu nad 10 °C. Take razmere vladajo do nadmorske višine okoli
2000 m (podnebje nižjega gorskega sveta v zahodni Sloveniji), do koder seže tudi
zgornja drevesna meja. Nad 2000 m je podnebje višjega gorskega sveta, z julijskimi
temperaturami pod 10 °C. Na obmo ju ob ine Bohinj ga imajo Julijske Alpe med
Triglavom in Komno (Prisojnikom in Škrlatico). Povpre na letna koli ina padavin
je od 1600 mm do nad 3000 mm (Ogrin, 1996).
Najtoplejši mesec tako v dolini kot v gorah je julij. Najhladnejši mesec v dolinah je
januar, v gorah pa februar. Ekstremno nizke temperature so povsod skoraj enake.
Nekje na sredi, med dolino in visokogorjem (Kredarica), je ekstremno nizkih
temperatur še najmanj. V dolini je ekstremno hladno v zasneženi pokrajini ob jasnih
no eh z inverzijo. Na pobo jih ali srednjevisokih vrhovih gora (na Voglu) inverzije
ni, v visokogorju pa nadmorska višina prispeva k zelo nizkim temperaturam
(Trontelj, 1995).
5.1.1 PADAVINE
"Zaradi zahodne zra ne cirkulacije doteka nad Slovenijo ob jugozahodnih vetrovih
topel in vlažen zrak. Ob alpsko dinarski pregradi se zrak prisilno dvigne, zato pride
do mo nih orografskih padavin, ki so v gorskem svetu najizdatnejše oktobra in
novembra, v visokogorju pa zaradi mo ne konvekcije v obliki nalivov, poleti. Na
Kredarici je avgusta kar 16 dni s padavinami." (Kerbler, 1998, str. 17)
V ob ini Bohinj pade v povpre ju od 2000 do 3000 mm padavin letno (glej tabelo
1). Za Bohinj je zelo zna ilna koli inska razporeditev padavin. Od jugozahodnih
(Vogel, 3077 mm) in zahodnih grebenov (Dom na Komni, 2934 mm) se koli ina v
smeri doline zelo hitro spreminja. V Ukancu na za etku doline pade povpre no 2915
mm padavin, v Stari Fužini 2333 mm (20 % manj), v Bohinjski Bistrici pa 2198 mm
padavin letno (25 % manj). Na ve ini postaj so najve padavin izmerili novembra,
izjema je Kredarica, kjer je višek padavin avgusta. Proti severozahodu se koli ina
padavin zmanjšuje, zato na Kredarici pade le 1994 mm padavin, ter se je uveljavil
poletni višek, ko se padavine izlo ajo predvsem v obliki mo nih in kratkotrajnih
nalivov (konvekcijske padavine).
Velika koli ina padavin v ob ini Bohinj pozitivno vpliva na samo istilne
sposobnosti ozra ja, predvsem na veliko zmožnost raztapljanja onesnaženih primesi
v zraku.
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Tabela 1: Povpre na mese na in letna koli ina padavin v obdobju 1961–1990 (v mm)

meteo.
postaja
Boh.
Bistrica
Kredarica
Stara
Fužina
Ukanc
Vogel
Dom na
Komni

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

letno

148 134 148 176 183 180 160 189 199 215 294 172 2198
104 98 124 152 169 214 202 228 197 187 199 120 1994
163 142 155 186 189 196 170 197 211 230 309 186 2333
211 181 211 244 249 234 200 210 257 280 392 245 2915
202 172 239 246 281 260 221 232 255 321 395 255 3077
222 158 204 283 213 260 214 212 282 253 395 239 2934

Vir: Klimatografija Slovenije 1961–1990, 1995.

5.1.2 VETER
Razli ne prevladujo e smeri vetrov na merilnih postajah so posledica velikih
višinskih razlik, globoko vrezanih alpskih dolin z razli nimi smermi in
mikrolokacije meteoroloških postaj.
Za alpski svet so zna ilni lokalni vetrovi. V dolinah, kakršna je ob Savi Bohinjki, sta
ob lepem vremenu najbolj zna ilna dnevni in no ni veter. Podnevi se prisojna
obmo ja ogrejejo dosti bolj kot osojna (južno pobo je Pršivca nad jezerom). Ob
pobo jih se segreti zrak dviga. Ta zrak nadomeš a zrak, ki priteka po dolinah ali
prek osojnih pobo ij. Ob Bohinjskem jezeru se poleti ez dan menjavata dolinski
veter z vzhoda in JZ veter.
Zaradi no nega ohlajevanja pobo ij se zrak ob površini pobo ij spuš a v doline. e
je dolina odprta, te e po dolini navzdol, v zaprti kotlini, kot je Bohinj, pa se seseda
in nastaja jezero hladnega zraka. Oba pojava sre amo ob jezeru in v dolini ob Savi
Bohinjki do Soteske (Trontelj, 1995).
Podatki meteorološke postaje na Kredarici kažejo, da sta zahodnik in jugozahodnik
zaradi vrha Triglava redka. Zato v nasprotju s prosto atmosfero v isti višini
najpogosteje piha SZ veter (20,4 %) (glej tabelo 2), sledi JV (11,1 %), ki je zaradi
dolinskih vetrov pogost v topli polovici leta in je znanilec slabega vremena. Na
Domu na Komni, v skladu s prosto atmosfero, najve piha zahodnik (43,3 %), na
Voglu in na Rovtarici jugozahodnik. V Stari Fužini je najpogostejši zahodnik, ki
piha v smeri doline. Vetrovi na Rudnem polju so pogojeni s smerjo doline,
najpogostejši je sever (15,1 %), drugi najpogostejši pa jug (14,3 %). Tukaj so
vetrovi zaradi velike gozdnatosti in dolinske lege zelo oslabljeni, saj je povpre na
hitrost vetra 0,7 m/s. Na postaji Bohinjska ešnjica, v Zgornji bohinjski dolini, je
odstotek brezveterja zelo visok (76,3 %); pihajo šibki vetrovi, najve južne smeri, na
katero verjetno vpliva mikrolokacija merilnega mesta.
"Obrobni deli gorovja so vetrovom najbolj izpostavljeni in mo no vplivajo na
njihovo pogostost, smeri in mo . Osrednji in notranji deli gorovja pa so bolj zatišni,
zlasti v zaprtih alpskih dolinah. V splošnem, razen ob nevihtah, zlasti ob prehodu
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ciklonov, v dolinskih predelih gorskega sveta prevladujejo šibki vetrovi s
povpre nimi vrednostmi okoli 2 m/s, v visokogorju pa zaradi odprtosti in ve je
izpostavljenosti mo nejši vetrovi." (Kerbler, 1998, str. 18)
Viharni vetrovi s hitrostjo 8 ali ve po Beaufortovi skali – nad 62 km/h – se v
Bohinju pojavljajo manj kot enkrat na leto. Z višino se veter krepi. Na Voglu in
Komni je od 6 do 12 viharnih dni, na Kredarici pa v povpre ju 70 na leto (Trontelj,
1995).
Grafikon 1 in grafikon 2: Vetrovni roži za Staro Fužino in Dom na Komni
Merilno mesto : Stara Fužina
Obdobje meritev : 01.01.1989-31.12.1998

8.1 %

N 1.8 m/s

6.7 %

NW 2.0 m/s

NE

9.2 %
1.8 m/s

24.0 %

22.6 %

W 2.0 m/s

E 1.6 m/s

13.2 %

SW 3.0 m/s

SE

11.3 %
2.1 m/s

4.8 %

S 1.9 m/s

Merilno mesto
Obdobje meritev

: Dom na Komni
: 01.01.1972-31.12.1981

5.5 %

N 2.6 m/s

NW

W

10.0 %
3.4 m/s

NE

6.1 %
2.6 m/s

41.3 %
3.9 m/s

E

SW

8.6 %
5.3 m/s

SE

S

Odstotek brezvetrja: 21.8 %

Vir: Agencija RS za okolje, 2006.

2.4 %
3.8 m/s

1.2 %
3.3 m/s

3.0 %
2.3 m/s
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Tabela 2: Pogostost (v %) in hitrost (v m/s) vetra po smereh, letno

PEE
1.1.1 Svet nad zg. gozdno mejo
1.1.9 Pokljuka
1.1.7 Bohinj
1.1.1 Svet nad zg. gozdno mejo
1.1.7 Bohinj
1.1.2 Komna in Fužinske planine
1.1.10 Jelovica

1
2
3
4
5
6
7

meteorološka postaja
KREDARICA 2123 m
RUDNO POLJE
BOH. EŠNJICA
VOGEL
STARA FUŽINA
DOM NA KOMNI
ROVTARICA

obdobje opazovanja
1995–2004
1996–2004
2003–2004
1995–2004
1989–1998
1972–1981
1961–1969

1

%

N
5.7

NNE
2.2

NE
2.1

ENE
2.4

E
3.6

ESE
9.5

SE
11.1

SSE
3.5

m/s
%

4.7

2

15.1

3.3
6.0

3.0
2.3

2.9
1.0

2.8
0.8

3.7
0.8

5.1
2.0

3

m/s
%

1.4
0.0

0.7
0.5

0.7
1.3

0.5
1.3

0.5
1.7

0.5
0.7

0.7
1.4

1.4
2.7

4

m/s
%

0.1
0.5

0.7
0.2

0.6
11.2

1.0
0.7

0.9
4.1

1.0
0.1

1.2
1.8

1.5
0.1

5

m/s
%

2.5
8.1

4.5
-

3.3
9.2

3.1
-

2.7
22.6

2.7
-

2.8
11.3

6

m/s
%

1.8
5.5

-

1.8
6.1

-

1.6
3.0

-

7

m/s
%

2.6
4.4

-

2.6
8.4

-

2.3
11.3

m/s

1.8

-

1.8

-

1.9

Vir: Agencija RS za okolje, 2006.

S
0.6

SSW
0.3

SW
0.3

WSW
0.7

W
3.7

WNW
18.3

4.1

2.1

12.0

14.3
1.3

2.0
3.0

1.8
1.2

3.8
1.0

6.8
1.2

6.1
1.8

20.4
6.1
2.9

3.9

0.5
2.4

0.3
2.0

0.3
1.5

0.2
1.1

0.2
1.1

1.5
2.7

1.1
1.6

1.2

1.0
3.6

2.7
-

3.5
4.8

4.6
-

25.0
4.2
13.2

1.0
1.1

3.3

2.1
1.2

-

1.9
2.4

-

3.0
8.6

-

-

3.3
12.4

-

3.8
12.8

-

-

-

2.0

-

1.7

-

5.3
14.4
2.3

41.3
3.9
1.6

-

2.3

4.2
-

24.0
2.0

NW

NNW
13.7

CALM
-

6.2
7.2

27.4

0.4
0.7

0.9
0.4

76.3

0.6
0.1

1.0
1.1

0.8
0.0

46.1

4.2
-

3.6
6.7

2.9
-

0.0

-

2.0
10.0

-

21.9

-

3.4
6.4

-

28.2

-

2.4

-
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5.1.3 MEGLA
1. megla se pojavlja le izjemoma in to le v hladni polovici leta*
2. megla se pojavlja povpre no do 10 % dni, pretežno v hladni polovici leta
3. megla se pojavlja do 25 % dni v letu, prek celega leta
4. megla se pojavlja v ve kot 25 % dni v letu, prek celega leta
* Merila za opredeljevanje kazalcev v posamezne razrede so povzeta iz Študije
ranljivosti okolja, kot osnove za pripravo podzakonskega akta (Špes, 1996). V
diplomskem delu so vedno ozna eni s sivo podlago.
PEE
1.1.1 Svet nad zgornjo gozdno mejo
1.1.2 Kraška planota Komna in Fužinske planine
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na severni strani
1.1.7 Bohinj
1.1.9 Pokljuka
1.1.10 Jelovica

ocena
4
3
4
4
3/4
3/4

V Bohinju je megla, zaradi inverznih razmer, pogost spremljevalec sicer lepega
vremena. Celodnevne megle so redke, zelo pogosta so meglena jutra in dopoldnevi.
Najve meglenih dni ima Kredarica, kar 206,8 dneva. Tudi ob najlepšem vremenu
se zgodi, da Triglav ovijejo oblaki, in za opazovalca je to megla.
Najve meglenih oziroma obla nih dni je na Kredarici pomladi in poleti (glej
tabelo 3), najve aprila (20,3 dneva) in maja (21,3 dneva), ko zaradi prisilnega
dviganja zra nih mas nastajajo oblaki vertikalnega razvoja. V dnu doline je pogosta
megla ali nizka obla nost (dvignjena megla) (Stara Fužina, 114,3 dneva).
Najpogosteje se pojavlja septembra (15,9 dneva), oktobra, novembra in decembra,
najmanj pa jo je spomladi (april 4,4 dneva). Najve jasnih dni je v sredogorju (Dom
na Komni), kjer je megla povpre no le 82,4 dneva na leto. November je mesec z
najve megle (obla nosti), ko pade tudi najve padavin.
Glede na to, da so postaje Dom na Komni, Kredarica in Vogel izpostavljene megli,
ki je v bistvu obla nost vertikalnega ali frontalnega razvoja, sta najboljši
pokazateljici radiacijske megle postaji Stara Fužina v dolini, kjer je 31,1 % dni v
letu meglenih, najve jeseni, in Rovtarica na 1080 m nadm. višine, kjer je le 8,9 %
dni v letu meglenih, prav tako najve jeseni.
V Bohinju prevladuje radiacijska megla ali inverzna megla, saj je njen nastanek
povezan s temperaturnim obratom. Ob jasnem in mirnem vremenu pozimi, zlasti e
je površje pokrito s snežno odejo, se tla z dolgovalovnim sevanjem zelo ohladijo, od
njih se ohladi tudi prizemni sloj zraka. e se zrak ohladi pod temperaturo rosiš a, se
odve na vlaga na objektih pri tleh kondenzira kot rosa ali slana, v zraku pa kot
megla. Ko se celoten od tal in od pobo ij ohlajeni zrak, ki se zaradi težnosti zraka
steka v dno kotline, ohladi pod rosiš e, nastane megleno jezero (Ogrin, 2002).
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Pri ciklonskih situacijah je presenetljivo izrazito pojavljanje megle v Bohinju takrat,
ko je ciklonsko obmo je nad vzhodno Evropo in ko so naši kraji pod vplivom
severovzhodne cirkulacije. V Bohinju je takrat razmeroma mirno ozra je in je zato
možno pojavljanje megle. Nomenj ima meglo pri zelo razli nih situacijah, druge
bohinjske postaje pa imajo najve ji odstotek megle pri ustaljenem anticiklonalnem
vremenu (Pristov, Trontelj, 1975).
Grafikon 3: Število dni z meglo in meglo z vidnim nebom na meteorološki postaji Stara Fužina,
Dom na Komni, Kredarica, Rovtarica in Vogel (mese no)

Število dni z meglo in meglo z vidnim nebom (mese no)
na meteoroloških postajah v ob ini Bohinj
25
Stara Fužina - 547 m

št. dni

20

Dom na Komni - 1520 m

15

Kredarica - 2514 m

10

Rovtarica - 1080 m

5

Vogel - 1540 m

0
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

meseci

Vir: Hidrometeorološki zavod Slovenije, obdobje 1961–1990, Ljubljana.
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Tabela 3: Število dni z meglo in meglo z vidnim nebom (mese no in letno)

. Vir: Hidrometeorološki zavod Slovenije, obdobje 1961–1990

PEE

meteorološka
postaja
1.1.7 Stara Fužina
(1961–1990)
1.1.2 Dom na Komni
(1961–1990)
1.1.1 Kredarica
(1961–1990)
1.1.10 Rovtarica
(1951–1969)
1.1.1 Vogel
(1983–2004)

nadm.
višina

J

F

M

A

M

J

J

547 m

10

8,3

6,9

4,4

4,9

5,6

8,6

12,1 15,9 14,4 10,8 12,4 114,3 31,3

1520 m 5,1 5,8

7,8

7,5

5,6

6,0

5,5

6,9

2514 m 14

A

15,1 17,9 20,3 21,3 19,5 18,5 18

S

7,9

O

8,6

N

8,8

D

7,1

letno

82,4

% dni
v letu

22,6

16,7 15,3 15,9 14,3 206,8 56,7

1080 m 3,2 2,1

3,1

1,6

1,7

1,1

1,3

1,5

4,8

3,5

4,1

3

1540 m 9,2 9,2

11

10

6,7

6,7

4,6

5,5

8,1

12,3 10,1 9,6

32,4

8,9

103

28,2
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5.1.4 OCENA MIKRORELIEFNIH ZNA ILNOSTI ENOTE
1. reliefno odprta lega
2. delno reliefno odprta lega
3. široke doline in obsežnejše kotline
4. manjše kotline s pogostimi inverzijami in ozke, slabo prevetrene doline

PEE
1.1.1 Svet nad zg. gozdno
mejo
1.1.2 Kraška planota Komna
in Fužinske planine
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na
severni strani
1.1.7 Bohinj
1.1.9 Pokljuka
1.1.10 Jelovica

razred opis
2
delno reliefno odprta lega – mo no
razgibano gorovje
2
delno reliefno odprta lega – razgibana
planota
4
manjša kotlina s pogostimi inverzijami,
slabo prevetrena dolina Voje
4
manjša kotlina s pogostimi inverzijami,
slabo prevetrene doline
2
delno reliefno odprta lega – razgibana
planota, slabo prevetrena dolina
2
delno reliefno odprta lega – razgibana
planota, na jugu hribovit greben

5.1.5 INVERZIJA
1. inverzije ni
2. inverzije se pojavljajo le izjemoma
3. inverzija nastaja pretežno pozimi, ve inoma enodnevna, nizka
4. inverzije so pogoste, tudi prek celega leta
PEE
1.1.1 Svet nad zgornjo gozdno mejo
1.1.2 Kraška planota Komna in Fužinske planine
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na severni strani
1.1.7 Bohinj
1.1.9 Pokljuka
1.1.10 Jelovica

ocena
1
2
4
4
1/4
1/4

Ob ina Bohinj je s svojo reliefno strukturo, s kotlinskim notranjim delom in
hribovitim obodom, tipi en primer obmo ja, kjer se pogosto ustvari jezero hladnega
zraka. Temperaturni obrat, pri katerem temperatura z višino naraš a, namesto da bi
padala, je v Bohinju posledica spuš anja ohlajenega zraka po osojnih pobo jih v
jutranjih urah in pozimi po zasneženih pobo jih proti dnu kotline, kjer ne more hitro
odtekati (Trontelj, 1995).
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Analiza srednjih mese nih in ekstremnih mese nih temperatur na meteoroloških
postajah na razli nih višinah (glej tabele 4, 5, 6) je pokazala intenzivnost
temperaturnega obrata in njihov letni režim ponavljanja. Mreža postaj je preredka,
da bi lahko ugotovila, na kateri višini se pojavlja inverzija. Zanemarjena je tudi
mikrolokacija oziroma ekspozicija opazovanega prostora, ki tudi lahko vpliva na
temperaturne razmere.
Srednje mese ne temperature kažejo, da je inverzija najmo nejša v jesenskih in
zimskih mesecih (oktober, november, december, januar, februar). Decembra so
srednje mese ne temperature na meteorološki postaji (Dom na Komni, 1520 m) kar
za 2,1 °C, januarja pa za 1,9 °C višje od tistih na Rovtarici (1080 m), ki leži 440 m
nižje. To pomeni, da se inverzija pojavlja nekje na od 1080 m do 1520 m nadm.
višine.
Dnevni režim temperaturnega obrata prikazujejo minimalne temperature, ki so
praviloma najnižje zjutraj, maksimalne pa zgodaj popoldne. Minimalne temperature
kažejo, da se temperaturni obrat pojavlja dopoldne celo leto, najintenzivnejši pa je
pozimi (3,1 °C). Višinska razporeditev srednjih mese nih maksimalnih temperatur
kaže, da se temperaturni obrat v prizemni plasti popoldne ne pojavlja.

Grafikon 4: Nadmorska višina temperaturnega obrata v bohinjski kotlini (srednje decembrske
temperature zraka)

Nadmorska višina temperaturnega obrata
3000
2500

nadm. višina

2000
spreminjanje temperature
po višini

1500
1000
500
0
-8

-6

-4
temperatura st.C

Vir: Klimatografija Slovenije, 1995.

-2

0
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Tabela 4: Srednje mese ne temperature zraka, v °C (1961–1990)
meteo. postaja
nadm. višina
Stara Fužina
547 m
Rovtarica
1080 m
Dom na Komni
1520 m
Kredarica
2514 m

relativna
višina –
B. Bistrica

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

leto

zima

poml.

polet.

jes.

40 m

-2,8

-0,9

2,7

7,1

12,0

15,2

17,3

16,6

13,5

8,7

2,9

-1,4

7,6

-1,6

7,3

16,4

8,4

573 m

-5,9

-4,1

-1,4

2,4

7,9

11,4

13,4

12,7

9,2

4,4

-0,3

-4,8

3,7

-4,9

3,0

12,5

3,7

1013 m

-4,0

-4,0

-1,8

1,7

6,4

9,9

12,4

11,9

9,1

5,1

0,3

-2,7

3,7

-3,5

2,1

11,4

4,8

2007 m

-8,2

-8,7

-7,1

-4,5

-0,2

3,2

5,8

5,8

3,8

0,8

-4,0

-6,8

-1,6

-7,8

-3,9

4,9

0,2

Vir: Klimatografija Slovenije, 1995.
Tabela 5: Srednje minimalne mese ne temperature zraka, v °C (1961–1990)
meteo. postaja
nadm. višina
Stara Fužina
547 m
Rovtarica
1080 m
Dom na Komni
1520 m
Kredarica
2514 m

relativna
višina –
B. Bistrica

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

leto

zima

poml.

polet.

jes.

40 m

-6,6

-5,4

-2,1

1,8

6,0

9,4

11,2

11,1

8,6

4,2

-0,6

-4,5

2,7

-5,5

1,9

10,5

4,1

573 m

-11,1

-9,3

-6,5

-2,2

2.4

5,9

6,8

6,8

3,7

-0,4

-4,3

-9,4

-1,4

-9,9

-2,1

6,5

-0,4

1013 m

-7,2

-7,3

-4,7

-1,2

2,4

6,8

8,2

7,9

5,4

1,9

-2,7

-5,9

0,3

-6,8

-1,1

7,4

1,5

2007 m

-10,8

-11,3

-9,6

-6,9

-2,5

1,0

3,3

3,4

1,4

-1,7

-6,6

-9,6

-4,1

-10,5

-6,3

-2,5

-2,3

Vir: Klimatografija Slovenije, 1995.
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Tabela 6: Srednje maksimalne temperature zraka, v °C (1961–1990)

meteo. postaja
nadm. višina
Stara Fužina
547 m
Rovtarica
1080 m
Dom na Komni
1520 m
Kredarica
2514 m

relativna
višina –
B. Bistrica

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

leto

zima

poml.

polet.

jes.

40 m

1,7

4,8

9,1

13,5

18,4

21,9

24,5

23,9

20,5

15,1

7,5

2,5

13,6

3,0

13,7

23,4

14,4

573 m

0,5

2,1

4,9

8,7

14,0

17,3

20,1

19,7

16,5

11,8

5,2

0,8

10,1

1,2

9,2

19,0

11,2

1013 m

-0,6

-0,4

1,7

5,0

10,1

14,0

16,6

16,2

13,3

9,2

3,7

0,6

7,5

-0,1

5,6

15,6

8,7

2007 m

-5,4

-5,6

-4,2

-1,8

2,3

5,9

8,8

8,7

6,7

3,5

-1,2

-3,9

1,2

-4,9

-1,2

7,8

3,0

Vir: Klimatografija Slovenije, 1995.
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5.2 OCENA REGENERACIJSKIH IN NEVTRALIZACIJSKIH
SPOSOBNOSTI OKOLJA Z VIDIKA ZRAKA
1. regeneracijska in nevtralizacijska sposobnost pokrajine za zrak je zelo velika:
reliefna odprtost pokrajine, izredno dobra prevetrenost
2. reg. in nevtr. sposobnost je zmerna: relativno dobra prevetrenost, inverzije in
megle so redek pojav
3. reg. in nevtr. sposobnost je nizka: vetrovi so v povpre ju slabi, megla in inverzije
se pogosto pojavljajo, vendar v glavnem v zimski polovici leta
4. reg. in nevtr. sposobnosti so kriti no nizke: izredno slaba prevetrenost, megla in
inverzija se pojavljata prek celega leta
PEE
ocena
1.1.1 Svet nad zgornjo gozdno mejo
1
1.1.2 Komna in Fužinske planine
2
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na S strani
3
1.1.7 Bohinj
4
1.1.9 Pokljuka
4
1.1.10 Jelovica
3
Ta ocena pomeni ovrednotenje vseh fizi nogeografskih kazalcev zraka, pri emer
izstopata veter in megla, ki pomembno vplivata na samo istilne sposobnosti ozra ja.
V kotlini, kakršna je bohinjska, so pomembni tudi podatki o toplotnem obratu ter z
njim povezanim zmanjševanjem regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti
okolja. To je pomemben omejitveni dejavnik pri na rtovanju prostorskih posegov v
pokrajino.
Ocene regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti zraka v ob ini Bohinj so
slabše zaradi mo ne reliefne razgibanosti in kotlinske oblike osrednjega dela. Na
izpostavljenih delih visokogorskega obmo ja je prevetrenost dobra. V kotlinskih
predelih, na Pokljuki in Jelovici, je prevetrenost slabša, pogosto se pojavljata megla
in temperaturna inverzija. Samo istilne sposobnosti zraka so zmanjšane in uspejo
nevtralizirati le majhne koli ine škodljivih emisij.
1.1.1 Svet nad zgornjo gozdno mejo
Ta enota obsega obmo ja nad 1500 m nadm. višine, kar je nad inverzno plastjo
oziroma nad jezerom hladnega zraka, ki se pogosto ustvari v jesenskih in zimskih
mesecih. Megle so sicer pogoste, vendar je to le obla nost, ki jo opazovalec vidi kot
meglo. Zaradi višjih nadmorskih višin in zaradi manjšega trenja so vetrovi mo nejši.
Prevetrenost izpostavljenih vrhov je zelo velika. Pogosti so tudi viharni vetrovi.
Vmesne doline so pogosto v zavetju vetrov in so slabše prevetrene. Regeneracijska
in nevtralizacijska sposobnost pokrajine za zrak je velika (ocena 1).
1.1.2 Kraška planota Komna in Fužinske planine
Na kraški planoti Komni in Fužinskih planinah je megla redek pojav, razen v obliki
oblakov. Enota leži nad 1000 m nadm. višine, v ve jem delu nad inverzno plastjo.
Zaradi razgibanosti visokogorsko-kraškega reliefa so konkavne oblike slabše
prevetrene, z možnostjo lokalne inverzije. Vetrovi so zmerno mo ni. Zrak ima v tej
enoti zmerno samo istilno sposobnost (ocena 2).

Študija ranljivosti okolja za ob ino Bohinj

25

1.1.3 Pobo ja na severni strani
Enota Pobo ja na severni strani zajema vsa pobo ja nad Bohinjskim jezerom,
globoko dolino Voje in planine severno od Voj. Vetrovi tukaj niso mo ni. Zelo
slabo so prevetrene Voje zaradi svoje globoke vrezanosti med dve planoti in zaradi
smeri sever–jug, ki je pre na na najpogostejšo smer vetra (zahod, jugo–zahod).
Enota leži na obmo ju jezera hladnega zraka, ki se pogosto ustvari v hladnem delu
leta, pod inverzno plastjo. Megle so pogoste, vendar se redko zadržujejo cel dan.
Regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti zraka so nizke (ocena 3).
1.1.7 Bohinj
V Bohinju so vetrovi v povpre ju slabi. Predvsem v zgornji dolini (klimatska
postaja Bohinjska ešnjica) so zelo šibki. Megla in inverzije se pogosto pojavljajo,
najve v zimski polovici leta, vendar tudi v drugih letnih asih niso redkost.
Celodnevne megle so redke, pogosta so meglena jutra in dopoldnevi. Inverzije se
popoldan ne pojavljajo. Samo istilne sposobnosti zraka v Bohinju so zelo slabe,
zato sem ga uvrstila v razred z oceno 4.
1.1.9 Pokljuka
Pokljuka ima kot visoka planota razgibano površje, zato prihaja do slabe
prevetrenosti suhih dolin in vrta . Enota zajema tudi Nomenjsko kotlinico in
globoko med planoti vrezano Sotesko, ki ležita pod inverzno plastjo. V hladnem
delu leta se pogosto pojavlja megla. Zrak ima tukaj zelo slabe regeneracijske
sposobnosti (ocena 4).
1.1.10 Jelovica
Enota zajema severno pobo je Jelovice in del osrednjega dela planote, z razgibanim
kraškim reliefom. Zahodni del enote (Nemški Rovt) leži pod inverzno plastjo.
Megle so pozimi na pobo jih planote pogostejše, na planoti pa zelo redke. Vetrovi
so slabi, razen na južnem robu enote, ki zajema greben od Bohinjskega sedla do
Ratitovca. Samo istilne sposobnosti zraka v tej enoti so nizke (ocena 3).
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5.3 VREDNOTENJE DRUŽBENOGEOGRAFSKIH KAZALCEV
Posredni kazalci
5.3.1 VELIKOST NASELIJ (število prebivalcev)
1. do 100
2. 101–500
3. 501–3000
4. nad 3000
Preglednica 2: Naselja v ob ini Bohinj po razredih glede na velikost

PEE
1.1.1 Svet nad zg.
gozdno mejo
1.1.2 Planota Komna in
Fužinske planine
1.1.3 Pobo ja na
severni strani
1.1.7 Bohinj

1.1.9 Pokljuka
1.1.10 Jelovica

naselja po razredih
ni stalnih
naselij
ni stalnih
naselij
Ravne v Bohinju (1)
Bitnje (1), Brod (1), Laški Rovt (1), Savica (1),
Ukanc (1) ,Žlan (1), Boh. ešnj. (2), Jereka (2),
Kamnje (2), Polje (2), Rib ev Laz (2), Srednja
vas (2), Studor (2), Boh. Bistrica (3), Stara
Fužina (3)
Lepence (1), Podjelje (1), Gorjuše (2),
Koprivnik (2),
Nomenj (2), Log v Boh.(1)
Nemški Rovt(1)

Vir: Krajevni leksikon, 1995.

ocena
1
2

2
2
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5.3.2 GOSTOTA POSELITVE
1. redka (do 40 preb./km2)
2. zmerna (41–100 preb./km2)
3. gosta (101–500 preb./km2)
4. zelo gosta (nad 500 preb. /km2)
Preglednica 3: Gostota poselitve po pokrajinskoekoloških enotah v ob ini Bohinj

PEE
1.1.1 Svet nad zg. gozdno mejo
1.1.2 Planota Komna in Fužinske planine
1.1.3 Pobo ja na severni strani
1.1.7 Bohinj
1.1.9 Pokljuka
1.1.10 Jelovica
skupaj: ob ina Bohinj

št. preb. v PEE
/
/
51
4362
688
105
5206

št. preb./km2
0
0
0,7
130
10,9
1,8
16,1

ocena
1
1
1
3
1
1
-

Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1995.

5.3.3 TIP NASELJA (delež naselij v posameznem razredu)
1. depresijsko podeželsko naselje, število prebivalcev pada
2. stagnirajo e podeželsko naselje, število prebivalcev stagnira
3. urbanizirano naselje, število prebivalcev naraš a
4. urbano, mo no urbanizirano, število prebivalcev naraš a
Preglednica 4: Tipi naselij po pokrajinskoekoloških enotah v ob ini Bohinj

PEE
1.1.1 Svet nad zg.
gozdno mejo
1.1.2 Planota
Komna in Fužinske
planine
1.1.3 Pobo ja na
severni strani
1.1.7 Bohinj

ocena opis
/
ni stalnih naselij
/

ni stalnih naselij

1

v enoti je le eno depresijsko naselje

1

8 naselij je depresijskih, 6 naselij je stagnirajo ih, 1
naselje (Bohinjska Bistrica) je urbanizirano in št.
prebivalcev naraš a
v enoti je 6 naselij, druga so depresijska, Goreljek
nima ve stalnih prebivalcev
v enoti je le eno depresijsko naselje

1.1.9 Pokljuka

1

1.1.10 Jelovica

1

Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1995.
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5.3.4 PROIZVODNI OBRATI
1. jih ni
2. manjše število z nepomembnim vplivom na zrak
3. ve je število, zrak mo neje onesnažuje le eden
4. ve je število z ve onesnaževalci zraka
PEE
1.1.1 Svet nad zg. gozdno mejo
1.1.2 Planota Komna in Fužinske planine
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na sev. strani
1.1.7 Bohinj
1.1.9 Pokljuka
1.1.10 Jelovica

ocena
1
1
1
2
1
1

V ob ini Bohinj so trije proizvodni obrati. Vse tri sem obiskala ter anketirala vodji
proizvodnje in skrbnika okoljskih projektov tovarne LIP-Bohinj.
Razen v pokrajinskoekološki enoti Bohinj ni industrijskih in obrtnih obratov, ki bi
onesnaževali okolje. V PEE Bohinj je ob insko središ e Bohinjska Bistrica, kjer sta
dva industrijska obrata, LIP-Bohinj in Filbo d.o.o.
LIP Bled, tovarna opažnih ploš in pohištva, leži na severovzhodnem obrobju
Bohinjske Bistrice. Leži na robu naselja, v okviru industrijske cone. Pri proizvodnji
nastajajo tehnološke, hladilne in komunalne odpadne vode. Iztekajo se v javno
kanalizacijo, ta pa je speljana v komunalno istilno napravo Bohinjska Bistrica.
Projekt priklopa vseh odpadnih vod na javno kanalizacijo je bil izpeljan leta 2002 in
je stal 2,5 milijona EUR. Prav tako je poskrbljeno za odsesavanje lesnih prašnih
delcev skozi filtre v silos. Problemati ne so emisije hlapnih organskih snovi (HOS)
in emisije dimnih plinov (CO). Leta 2004 je bilo za lakiranje porabljenih 51.686,5
kg HOS, 1613 kg HOS je bilo zajetih v odpadkih, 50.073,5 kg pa so imeli nezajetih
emisij (96,9 %). Zakon predpisuje, da sme biti koli ina nezajetih emisij najve 20 %
koli ine vnosa organskih topil. To pomeni, da bi lahko pri trenutni porabi vseh
obstoje ih pripravkov, izpustili le 10 ton organskih topil letno. Tovarna mo no
presega mejne vrednosti emisij HOS in je vir obremenjevanja okolja, zato so že
uveljavili na rt zmanjševanja HOS. Cilj je bil do novembra 2005 z organizacijskimi
ukrepi zmanjšati emisije HOS za 33.059,5 kg. Cilj ni bil dosežen. Emisije HOS
nameravajo zmanjšati, skoraj odpraviti, z zamenjavo tehnologije lakiranja (ukinitev
nitrorazred ila) do konca leta 2007. Tovarna obremenjuje okolje tudi z emisijami
dimnih plinov (CO), ki znašajo > 1000 mg/m3. Okoljski cilj tovarne je bil do konca
leta 2005 dose i zakonsko predpisano doseganje emisij CO. Nevarne odpadke, lake
in topila odvažajo v Kemis Radomlje, odpadni mulj od lepil pa v istilno napravo
Jeko Jesenice. Hrup ne presega normativa. Proizvodna tehnologija v LIP-u je
sodobna.
Splošna smer vetra ne tem obmo ju je zahod, jugo-zahod, kar je edini pozitivni
dejavnik, saj se velike koli ine emisij s tem prenašajo stran od naselja (Polajnar,
2005).
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Ob LIP-u leži, na 4300 m2, industrijski obrat Filbo d.o.o., podjetje za projektiranje
in proizvodnjo odsesovalnih in transportnih naprav. Pri proizvodnji letno porabijo
393 MWh elektri ne energije. Ogreva jih sosednji LIP, ki za to porablja biomaso,
lastni stranski produkt. Letno za proizvodnjo porabijo 700–800 t rne plo evine in
kovinskih profilov ter 3–4 t barv. 70 t odpadnega materiala odpelje Dinos na lastna
urejena odlagališ a. Nevarni odpadek je barva, 150 kg/leto, ki jo deponirata
dobavitelja, Color Medvode in Helios Domžale. Lakirnica, ki je najbolj
obremenjujo a za zaposlene, saj se barva useda na stene in na tla že v njej, še ni
posodobljena. Filtrirna naprava je predvidena do leta 2007, terjala pa bo
10 milijonov SIT. Kovinski prah, ki nastaja pri peskanju kovin, je 98 % uspešno
filtriran. V zraku ga ostaja še 5 mg/m3. Ob asne meritve zraka izvaja IVD, ZZV
Maribor. Normativov ne presegajo, zato redni monitoring ni potreben. Proizvodnja
za okolico ni mote a (Rebolj, 2005).
V Bohinjski ešnjici, na robu vasi, na 6000 m2, obratuje GKZ Žaga. Pri žaganju in
obdelavi lesa letno porabijo 214 MWh elektri ne energije. Za proizvodnjo porabijo
5000 m3 lesa na leto. Pri tem ostane okrog 2000 m3 odpadnega materiala v obliki
sekancev, ki ga odpelje podjetje Mecum za kurjavo. Žagovino odvažajo tudi
okoliški kmetje za posipanje tal v hlevih in za kurjavo. Leta 2000 so v podjetju
pripravili projekt Ogrevanje Jereke, Srednje vasi in ešnjica z biomaso, saj je prav
ta njihov stranski proizvod in pomembna alternativa drugim virom energije. Ob ina
Bohinj ekološko obetavnega projekta Žage ni podprla, ker naj bi bil predrag. Ob ini
to še danes zamerijo in ne dovolijo nikakršnih meritev emisij, ki pa verjetno niso
obremenjujo e, saj Žaga leži na odprtem robu vasi (Zalokar, 2005).
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5.3.5 PROMET (DOLŽINA, GOSTOTA IN OBREMENJENOST CEST)
1.
2.
3.
4.

nepomembna obremenjenost cest (do 300 vozil/dan)
zmerna, podpovpre na obremenjenost cest (300–1000 vozil/dan)
velika gostota, zmerna obremenjenost cest (1000–7500 vozil/dan)
velika gostota, ezmerna obremenjenost cest (nad 7500 vozil/dan)

Preglednica 5: Dolžina, gostota in obremenjenost cestnih odsekov v ob ini Bohinj
PEE

dolžina cest
(v km)*
24,474

gostota cest
(km/km2)
0,7

obremenjenost
odsekov cest **
Bitnje–Boh. Bistrica, 3600
Boh. Bistrica–Jezero, 3623
Bitnje–Jereka, 1661
Jereka–Jezero, 1800
Jezero–Zlatorog, 1360
Zlatorog–Savica, 270

1.1.9
Pokljuka

59,724

0,9

Soteska–Bitnje, 3626
Rudno polje– ešnjica, 190
Mrzli Stud.–Jereka, 130
Mrzli Stud.–Rudno polje, 85

2

1.1.10
Jelovica

56,762

1,0

1

skupaj

140,961

0,4

Boh. Bistrica–Vresje, 613
Vresje–Sorica, 150
Rudno–Rovtarica, 170
Rovtarica–Vresje, 12
-

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.7
Bohinj

Ocena
3

-

* Vir: Seznam državnih cest in odsekov, stanje 2003.
** Vir: Število vozil na posameznih cestnih odsekih, na dan, v letu 2004.
Neposredni kazalci
5.3.6 EMISIJE
V ob ini Bohinj ne opravljajo meritev emisij in do sedaj še ni bila narejena nobena
študija glede onesnaženosti zraka. Najbližje meritve so pred leti opravljali na
Jesenicah, vendar so te za obmo je Bohinja neuporabne. Zato sem obremenjenost
zraka z emisijami izra unala sama na podlagi podatkov Direkcije RS za ceste
(DRSC) na podlagi povpre ne dnevne obremenitve cest, povpre ne porabe virov
energije v gospodinjstvih in hotelih (anketa) ter obremenjevanja zraka podjetja LIPBohinj, ki je najve ji onesnaževalec zraka na tem obmo ju (glej preglednico 11).
Formule za izra un mi je poslala Agencija RS za okolje ter so navedene v poglavjih
"Vir emisij: promet" in "Vir emisij: kuriš a".
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VIR EMISIJ: PROMET
Formula za izra un emisij plinov posameznih kategorij vozil:

• Emisije plinov posameznih kategorij vozil = prometno delo x emisijski faktor
• Prometno delo = povpre ni dnevni promet x 365 x dolžina cest
• Emisijski faktor (g/km) – emisijski faktor vozil izraža koli ino dolo enega plina
pri izpustu med prevoženim enim kilometrom in ga izražamo v g/km. Emisijski
faktorji se razlikujejo glede na kategorijo vozila, vrsto goriva, ki ga uporablja vozilo
in uporabo katalizatorja. Emisijski faktorji so navedeni v preglednici 6.
Preglednica 6: Emisijski faktorji po kategorijah vozil

kategorije vozil
osebna vozila – dizel
osebna vozila – bencin: katal.
osebna vozila – bencin:
brez. k.
tovornjaki – 3,5 do 16 t
tovornjaki – nad 16 t
avtobusi

emisijski
faktor
NOx (g/km)
0,42
0,26
1,05

emisijski
faktor
HOS (g/km)
0,1
0,085
6,5

emisijski
faktor
CO (g/km)
0,52
1
1,9

7,3
7,3
6,2

1,3
2,6
2,2

7,4
14,8
18,2

• Od osebnih vozil, jih 20 % uporablja dizelsko gorivo, 80 % bencin (70 % jih ima
katalizator, 30 % je brez katalizatorja).
Vir: Agencija RS za okolje, 2006.

Preglednica 7 navaja odseke cest v ob ini Bohinj, njihovo dolžino (v km) in
povpre no dnevno število vozil na teh odsekih po kategorijah vozil. Hkrati navaja
po prej navedeni formuli že izra unane emisije NOx, HOS in CO po posameznih
kategorijah vozil.
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Preglednica 7: Odseki cest v ob ini Bohinj, njihova dolžina (v km) in povpre no dnevno število
vozil na teh odsekih po kategorijah ter letne emisije NOx, HOS in CO po kategorijah vozil (v
tonah)
odsek

os.1
vozila

8,510

3447

os.2
vozila –
D
690

1,340

3266

653

6,200

3289

1,934
6,800

km

Soteska–Bitnje
Bitnje–
B. Bistrica
B. Bistrica–
Jezero
Bitnje–Jereka
Jereka–Jezero
Rud. polje–
ešnjica
Jezero–Savica
Mrzli Stud.–
Jereka
Mrzli St.–Rud.
polje
B. Bistrica–
Vresje
Vresje–Sorica
Rudno–Rovtarica
Rovtarica–Vresje
Skupaj

os.3
vozila –
K
1930

os.4
vozila
BK

827

50

234

tov.
> 16
t
19

1829

784

50

222

15

658

1842

789

76

218

1

1537
1666

307
333

861
933

369
400

22
63

81
66

6
7

28,775

165

33

92

40

2

10

11

8,200

1434

287

803

344

56

97

1

16,340

122

24

69

29

3

4

0

6,100

80

16

45

19

2

3

0

8,260

562

112

315

135

0

34

8

17,602
11,510
19,390
140,961

139
158
10
15.875

28
32
2
3176

78
88
6
8891

33
38
2
3818

2
2
0
328

7
9
2
987

0
0
0
68

16,060
8,875
54,943

t
13,756
1,663
4,686

t
16,096
2,828
15,878

t
3,446
0,605
1,699

Emisije
NOx
HOS
CO

t
24,149
11,257
78,334

t

t
2,959
0,705
3,664

–

t
5,129
1,677
19,727

avtobusi

tov.
16 t

1

Vsa osebna vozila.
Osebna vozila na dizelski pogon; predstavljajo 20 % vseh osebnih vozil.
3
Osebna vozila na bencinski pogon, s katalizatorjem, predstavljajo 70 % osebnih
vozil na bencinski pogon.
4
Osebna vozila na bencinski pogon, brez katalizatorja, predstavljajo 30 % osebnih
vozil na bencinski pogon.
2

Vir: Direkcija RS za ceste, 2003 (odseki, dolžina, število vozil).

Preglednica 8: Skupne letne emisije NOx, HOS in CO vseh vozil v ob ini Bohinj

emisije
NOx
HOS
CO

tone
57,44726
16,35277
100,59849

S temi podatki sem dobila rezultate, ki dokazujejo, da promet obremeni zrak v
ob ini Bohinj s 57,45 t NOx, 16,35 t HOS in 100,69 t CO na leto.
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Prometno je najbolj obremenjena cesta Soteska–Bitnje–Bohinjska Bistrica–Jezero v
Spodnji dolini, po kateri prepelje povpre no 3600 vozil na dan. Zgornja dolina, v
odsekih Bitnje–Jereka–Jezero, je prometno manj obremenjena. Po njej prepelje
okrog 1600 vozil na dan. Na teh odsekih je zabeleženih tudi ve je število težkih
tovornih vozil, mnogo jih je namenjenih prevažanju lesenih hlodov v dolino in
naprej, saj je v Bohinju gozdarstvo pomembna gospodarska dejavnost. Prav tako je
na cestah precej lokalnih in turisti nih avtobusov, ki skupaj s tovornimi vozili
prispevajo velik delež emisij. S težkimi tovornimi vozili so obremenjene ceste z
gozdarskih obmo ij Rudno polje– ešnjica, Zlatorog–Jezero in Vresje–Bohinjska
Bistrica. Od vseh vrst emisij so najve ji onesnaževalec zraka osebna vozila brez
katalizatorja (54,6 % CO, 54,2 % HOS, 28 % NOx), sledijo jim tovorna vozila do
16 t in osebna vozila s katalizatorjem.

VIR EMISIJ: KURIŠ A
Formula za izra un emisij plinov ob uporabi kurilnega olja in lesa v kuriš ih:

• Emisija = energetska vrednost x emisijski faktor
• Energetska vrednost = koli ina goriva x kalori na vrednost
Kalori na vrednost lesa = 7,5 MJ/kg
Kalori na vrednost olja = 41,8 MJ/kg
• Emisijski faktor – emisijski faktor goriva izraža koli ino izpuš enega plina v
ozra je na enoto porabljene toplote. Izražamo ga v g/GJ. Emisijski faktorji za les in
olje so navedeni v preglednici 9.
Preglednica 9: Emisijski faktorji za les in olje (g/GJ)
emisije
SO2
NOx
CO
HOS

emisijski faktor
LES – mala kuriš a
(g/GJ)
80
2000
600

emisijski faktor
LES – kotlovnice
(g/GJ)
200
200
400

emisijski faktor
OLJE – mala kuriš a
(g/GJ)
94
75
20
7,5

emisijski faktor
OLJE – kotlovnice
(g/GJ)
94
140
12
5

Vir: Agencija RS za okolje, 2006.

Po anketi, ki sem jo opravila v 15-ih gospodinjstvih, v Bohinju najve uporabljajo
kurilno olje in drva. Samostojno gospodinjstvo oz. hiša porabi povpre no 3000–
4000 l kurilnega olja ali 10–16 m3 drv. Redka gospodinjstva uporabljajo premog ali
plin, zato ju pri izra unih nisem upoštevala. Glede na to sem za izra un emisij
uporabila povpre je, ki upošteva, da v povpre nem gospodinjstvu v Bohinju
porabijo 2000 l olja (1680 kg, 1 liter = 0,84 kg kurilnega olja, vir: Petrol, tehni na
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služba) in 8 m3 lesa (6840 kg; m3 = 855 kg bukovega lesa, vir: Zavod za gozdove
Slovenije) na leto. V Bohinju je 8 hotelov (anketa je bila uspešno opravljena v
4 hotelih), kjer porabijo od 17.000 do 150.000 l olja na leto. Zato sem upoštevala, da
v hotelski kotlovnici v povpre ju porabijo 70.000 l (58.800 kg) olja na leto.
LIP Bled prispeva iz svojega kuriš a velik delež emisij, saj letno pokurijo
825.000 kg biomase (sekanci, žaganje), s katero daljinsko ogrevajo tudi sosednje
podjetje Filbo. V na rtu LIP-a in ob ine je v naslednjih letih za eti daljinsko
ogrevati tudi javne ustanove, kot so šola, ob ina, zdravstveni dom, kulturni dom v
Boh. Bistrici (LIP Bled, 2005).
Preglednica 10: Povpre na poraba lesa in olja v ob ini Bohinj in energetska vrednost olja in
lesa po virih emisij
vir emisij

povpre na poraba
lesa (kg)

energetska
vrednost –
les*(MJ)

povpre na poraba
olja (kg)

energetska
vrednost –
olje* (MJ)

GOSPODINJSTVO
HOTEL
LIP BLED

6840
0
825.000

51.300
0
6.187.500

1680
5880
0

70.224
2.457.840
0

Vir: Anketa, 2005 (povpre na poraba lesa in olja).

Preglednica 11: Emisije lesa v ob ini Bohinj (v tonah)
vir emisij
GOSPODINJSTVO
HOTEL
LIP BLED

št. virov
1854
8
1

SO2*
0
0
0

NOx*
7,60882
0
1,23750

CO*
19,02204
0
1,23750

HOS*
57,06612
0
2,47500

Preglednica 12: Emisije kurilnega olja v ob ini Bohinj (v tonah)
vir emisij
GOSPODINJSTVO
HOTEL
LIP BLED

št. virov
1854
8
1

SO2*
12,23836
1,84830
0

NOx*
9,76465
2,75278
0

CO*
2,60391
0,23595
0

HOS*
0,97646
0,09831
0

Preglednica 13: Skupne emisije iz malih kuriš in kotlovnic v ob ini Bohinj (v tonah)

emisije
SO2
NOx
CO
HOS

tone
14,087
21,364
23,099
60,616
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Skupne emisije kuriš gospodinjstev, hotelov in LIP Bled znašajo 14,09 t SO2,
21,36 t NOx, 23,09 t CO in 60,62 t HOS.
Kurilno olje je glavni vir izpusta SO2 v ozra je, saj se iz lesa pri izgorevanju ne
izlo a SO2. V nasprotju s tem pa je les najve ji vir emisij HOS (preglednica 12), od
koder se jih sprosti 59,54 t na leto, medtem ko emisije HOS pri kurilnem olju
znašajo 1,07 t. Emisije CO pri lesu znašajo 20,26 t, pri kurilnem olju 2,84 t. Emisije
NOx so prav tako ve je pri izgorevanju lesa, 8,85 t, pri kurilnem olju pa 12,52 t.
Emisije prometa in emisije kuriš znašajo: 78,81 t NOx, 76,97 t HOS, 123,78 t CO
na leto. Tem moramo prišteti še nezajete tehnološke emisije HOS pri uporabi
nitrorazred ila v LIP Bled, ki znašajo 50,07 t, kar pomeni, da skupne emisije HOS
znašajo 127,04 t.
V zimskem asu nastopajo v zraku visoke koncentracije škodljivih snovi zaradi rabe
goriv pri ogrevanju, prometne emisije pa so ve ali manj enakomerno razporejene
prek celega leta. Onesnaževanje zraka je najve je v PEE Bohinj, kjer je najgostejša
poselitev (84 % prebivalcev) in kjer, v Bohinjski Bistrici, obratuje LIP Bled.
Najpogostejši veter v dolini (Stara Fužina) je zahodnik (24 %) ali jugozahodnik
(13,2 %), zato se onesnaženi zrak od virov emisij pomika po dolini navzdol, proti
Soteski, kar je ugodno predvsem za Bohinjsko Bistrico, ki se s tem najve krat
izogne zraku, onesnaženemu s hlapnimi organskimi snovmi. Temperaturna inverzija
se v Bohinju pojavlja celo leto, v toplem delu leta le zjutraj, najintenzivnejša pa je
pozimi in traja cel dan. Tedaj je mešanje in red enje onesnaženega zraka
onemogo eno. Pozimi je zato zrak v Bohinju do višine inverzijske plasti zelo ranljiv
del okolja, poleg tega pa je še dodatno obremenjen z emisijami kuriš . Zaradi tega
stališ a so manj obremenjene PEE Svet nad zgornjo gozdno mejo, Komna in
Fužinske planine ter višji predeli Pokljuke in Jelovice. Pobo ja nad dolinami na
severni strani obdajajo PEE Bohinj in so na JV delu, tj. nad ve ino naselij, bolj
obremenjena, v zahodnem in severnem delu pa manj. Glavni prometni tok te e proti
Bohinju skozi ozko dolino Save Bohinjke – Sotesko, kjer so strma gozdnata pobo ja
Pokljuke in Jelovice v neposrednem stiku s prometnimi emisijami, kolikor jih zra ni
tok ne odnese v Blejsko kotlinico in naprej.
Ogljik, ki se sproš a pri izgorevanju lesa (goriv), je del naravnega kroženja in ga
gozd, ki v Bohinju predstavlja velik delež površin, ve inoma ponovno absorbira.
Bolj poblemati ne so emisije SO2, ki se sproš ajo pri izgorevanju fosilnih goriv in
pridejo iz ozra ja na tla s suhim usedanjem ali padavinami.
V Bohinju in tudi drugod na podeželju je zelo razširjena raba drv za ogrevanje, po
kjotskem protokolu pa je cilj še pove ana raba lesa kot energetsko var nega
materiala. Slovenski gozdovi so v obdobju 1990–2005 povpre no letno akumulirali
9,867 Mt CO2 (Nacionalni gozdni program).
Koli ine industrijskih emisij so se v zahodnem svetu in tudi pri nas zaradi
tehnoloških izboljšav in zmanjševanja industrijske proizvodnje na za etku 90. let
za ele zmanjševati. Pove evati pa so se za ele sestavine prometnih emisij, kot so
dušikovi in ogljikovi oksidi. Leta 1996 je Slovenija proizvedla 55 kg emisije SO2 in
35,2 kg emisije NOx na prebivalca. (cv: Špes, 1999) Spodaj prikazane analize
prometa in uporabe kuriv so pokazale, da v Bohinju proizvedejo kuriš a in promet
14,98 kg emisij NOx na prebivalca Bohinja, pri emer je promet ve kot enkrat
ve ji onesnaževalec. Uporaba fosilnih goriv v Bohinju oziroma kurilnega olja v
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kuriš ih, ki je vir emisij SO2, prispeva 2,69 kg emisij SO2 na prebivalca Bohinja.
Lokalne emisije NOx in SO2 so v ob ini Bohinj torej veliko manjše kot na splošno v
Sloveniji.
Grafikon 5: Emisije SO2 in NOx v Bohinju in Sloveniji

Emisije SO2 in NOx v Bohinju in Sloveniji

60
50
40

BOH 2004
SLO 1996

emisije kg/preb 30
20
10
0

SO2

NOx

Vir: cv: Špes, 1996, erne, 2006.
EZMEJNO ŠIRJENJE ŠKODLJIVIH EMISIJ
Na kakovost zraka v Alpah in tudi v ob ini Bohinj vpliva tudi ezmejno širjenje
škodljivih emisij. Med indikatorji za ta širši okoljevarstveni problem se najpogosteje
uporabljajo podatki o kislih padavinah ter o mokrih in prašnih usedlinah. Vir usedlin
žvepla so doma e emisije in tudi emisije iz Nem ije, Francije, z Madžarske,
Hrvaške, eške in Poljske. Pri usedlinah oksidiranega dušika pa je delež doma ih
emisij manjši, ve prispevajo viri iz Italije (promet, TE), Nem ije, Francije in s
Hrvaške. Slovenija ima z vidika ezmejnega prenašanja onesnaženega zraka
neugodno lego. Onesnažene zra ne gmote se neovirano širijo do naših krajev, kjer
jih orografske ovire ustavijo. Z orografsko okrepljenimi padavinami, ki so na
obmo ju Julijskih Alp in s tem tudi na obravnavanem obmo ju ob ine Bohinj med
najve jim v Evropi, se iz ozra ja izpirajo velike koli ine žvepla. V Sloveniji je
trikrat ve alohtonih kot avtohtonih depozitov žvepla (Špes, 1999).
Kisle padavine, katerih povzro itelja sta SO2 in NOx, so prve izmed posrednih
indikatorjev širjenja onesnaženega zraka na ve je razdalje. Za Slovenijo velja, da so
manj kisle, kar je posledica karbonatne kamninske sestave, podnebnih zna ilnosti,
ve je humidnosti, ve je hipsografije, pestre pedološke odeje in ve je pokrajinske
pestrosti sploh (Špes, 1999).
Ugotovili so, da se onesnaženost Alp z žveplovimi usedlinami postopoma
zmanjšuje, na drugi strani pa koli ine nitratov celo polagoma naraš ajo (promet).
Koli ine dušikovih emisij se pove ujejo ali stagnirajo (Špes, 1999).
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SKUPNE EMISIJE
Analiza podatkov kaže, da je najve ji vir emisij SO2 v Bohinju uporaba kurilnega
olja v gospodinjstvih, medtem ko promet prispeva najve emisij dušikovih oksidov
in ogljikovih oksidov. Skoraj polovico emisij hlapnih organskih snovi prispeva LIP
Bled z uporabo nitrorazred ila, drugo polovico pa prispevajo vsa kuriš a, kjer
uporabljajo les in tudi kurilno olje. Rezultati so tudi pokazali, da avtohtoni viri
emisij prispevajo precej manjše koli ine škodljivih plinov na prebivalca, kot pa velja
povpre je za Slovenijo. Dušikovih oksidov je ve kot dvakrat manj, medtem ko
predstavlja koli ina proizvedenega žveplovega dioksida v Bohinju le 5 % v
primerjavi s slovenskim povpre jem.
Tudi po ocenah avstrijskih strokovnjakov doma i industrijski in gospodinjski viri ne
pomenijo najve jega vira emisij, saj naj bi bilo na obmo ju Julijskih Alp oziroma v
ve jem delu Triglavskega narodnega parka le 8 % žveplovih usedlin v padavinah
slovenskega izvora. Podobno razmerje velja tudi za dušikove emisije (Špes, 1999).
Preglednica 14: Skupne emisije SO2, NOx, CO in HOS v ob ini Bohinj v letu 2004

EMISIJE
SO2
NOx
CO
HOS

ton/leto
14,087
78,811
123,697
127,039

kg/preb.
2,69
14,98
23,76
24,39

Glede na rezultate se ob ina Bohinj kot celota (in ne po pokrajinskoekoloških
enotah) uvrš a v spodnji del drugega razreda glede emisij SO2 ter v zgornjo polovico
drugega razreda glede emisij NOx.

Kvantitativni razredi na podlagi združevanja in kombinacije ve vrst emisij
(tabela, stolpec A)
1. manjše onesnaževanje, prevladujejo 1. razredi koli in posameznih emisij, ve ji
del emisij se pojavlja le v hladni polovici leta, ni izrazitih ekstremov
2. zmerno onesnaževanje, sezonsko nihanje je manj izrazito, ve ji del emisij je v
kurilni sezoni, do ve jih koli in emisij prihaja le ob ekstremnih dogodkih
3. ezmerno onesnaževanje, emisije so prek celega leta, ekstremne koli ine emisij so
pogostejše
4. kriti no onesnaževanje, ve kot 50 % emisij se pojavlja enakomerno prek celega
leta, pojavlja se ve vrst emisij
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Mikrogeografske zna ilnosti lokacije ve jih virov emisij z vidika onesnaževanja
zraka (tabela, stolpec B)
1. ni ve jih virov emisij
2. odprta lega, dobra prevetrenost (lega izven naselja)
3. v bližini naselij, na obrobju, v industrijski coni
4. zaprta lega, sredi naselja, slabo prevetreno
PEE

ocena –
združevanje
emisij
1.1.1 Svet nad zg. gozdno mejo
1
1.1.2 Komna in Fužinske planine
1
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na severni strani 1
1.1.7 Bohinj
2
1.1.9 Pokljuka
1
1.1.10 Jelovica
1

ocena –
lokacije
virov
1
1
1
3
1
1

5.4 DOSEŽENA STOPNJA OBREMENJENOSTI OKOLJA Z VIDIKA
ZRAKA
PEE
1.1.1 Svet nad zg. gozdno mejo
1.1.2 Komna in Fužinske planine
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na severni strani
1.1.7 Bohinj
1.1.9 Pokljuka
1.1.10 Jelovica

ocena
1
1
2
2
2
1

Zrak je najmanj onesnažen (ocena 1) v pokrajinskoekoloških enotah Svet nad
zgornjo gozdno mejo, Kraška planota Komna in Fužinske planine in Jelovica, saj so
brez industrijskih obratov in ve inoma neposeljene. Vasi Nemški Rovt in Ravne
imata skupaj 156 prebivalcev in s tem nepomemben vpliv na zrak. Prometna
obremenjenost je nepomembna. Južni del Pokljuke (ocena 2), ki zajema Sotesko, je
prometno zmerno obremenjen, medtem ko je obremenjenost drugih cest na vrhu
same planote nepomembna. Na Pokljuki je 5 razloženih naselij z manj kot 500
prebivalci in nobenega industrijskega obrata.
V PEE Bohinj (ocena 2) je zrak zmerno onesnažen. Koli ine emisij škodljivih
plinov se gibljejo v drugih razredih.
Precejšnje so tehnološke emisije tovarne LIP Bled v Bohinjski Bistrici, skrb
vzbujajo e pa so predvsem velike koli ine izpuš enih hlapnih organskih snovi.
Prometnice so v Spodnji in Zgornji dolini goste in so zmerno obremenjene. V tej
enoti živi 4362 prebivalcev (84 %), ki pozimi za ogrevanje uporabljajo predvsem
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kurilno olje in les. Hoteli, razen enega, kjer uporabljajo plin, prav tako uporabljajo
kurilno olje. Razen živine in drugih doma ih živali, ki jih gojijo na zasebnih
kmetijah, v nobeni od pokrajinskoekoloških enot ni živinorejskih obratov. Nad PEE
Bohinj se vzpenjajo deli PEE Pobo ja nad dolinami na severni strani, ki so ob
temperaturni inverziji izpostavljeni emisijam, ustvarjenim v PEE Bohinj (ocena 2).

5.5 OCENA ŠE SPREJEMLJIVEGA OBSEGA OBREMENITVE OKOLJA Z
VIDIKA ZRAKA
1. možne so še zelo velike dodatne obremenitve
2. možne še precejšnje dodatne obremenitve
3. možne manjše dodatne obremenitve
4. dodatna obremenitev ni ve možna ali le majhna
PEE
ocena
1.1.1 Svet nad zgornjo gozdno mejo
1
1.1.2 Komna in Fužinske planine
1
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na S strani
3
1.1.7 Bohinj
3
1.1.9 Pokljuka
2
1.1.10 Jelovica
2
Ocena še sprejemljivega obremenjevanja okolja z vidika zraka izhaja iz vrednotenja
in primerjanja regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti ozra ja v posameznih
enotah ter dosežene stopnje celotne obremenjenosti zraka. Pri tem je treba
upoštevati, ali je zmogljivost okolja z vidika zraka že ogrožena.
V PEE Svet nad zgornjo gozdno mejo in Kraška planota Komna in Fužinske planine
zrak ni obremenjen z avtohtonimi emisijami, enoto bolj pesti tranzit škodljivih
emisij drugih evropskih držav, za katere nimam natan nih podatkov. Dolo ajo jih
kislost padavin in mokre ter prašne usedline. Kislost padavin je na tem obmo ju
manjša zaradi ve jih nevtralizacijskih sposobnosti okolja (karbonatne kamnine,
ve ja humidnost in hipsografija, pedološka pestrost, pokrajinska pestrost). Razen
alpskih dolin in kraških depresij je ozra je dobro prevetreno, zato zmogljivost zraka
ni ogrožena. Potencialno bi bilo obremenjevanje zraka v teh enotah možno
(ocena 1).
Zaradi kotlinskega zna aja je v PEE Bohinj mo no zmanjšana samo istilna
sposobnost zraka. Pogoste inverzije in slabša prevetrenost so vzrok za prihodnje
okoljevarstveno usmerjene tehnološke projekte. Celotna obremenjenost zraka je
zmerna. Okolje z vidika zraka ni obremenjeno do meje zmogljivosti, vendar ve je
obremenjevanje zraka ni dopustno (ocena 3).
PEE Pobo ja nad dolinami na severni strani nima avtohtonih virov onesnaževanja,
vendar ležijo pod inverzno plastjo, kjer se pozimi zadržuje onesnažen zrak. Tudi
slabo prevetrene Voje imajo slabe samo istilne sposobnosti zraka, zato je
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zmogljivost obremenjevanja zraka zmanjšana in ve je obremenjevanje zraka ni
primerno (ocena 3).
PEE Pokljuka in Jelovica imata zmanjšane zmogljivosti zraka zaradi depresijski
kraških oblik ter globoko med njima vrezane doline Save Bohinjke–Soteske, kjer
slabša prevetrenost ne dovoljuje ve jega obremenjevanja zraka (ocena 2).

5.6 OCENA RANLJIVOSTI OKOLJA Z VIDIKA ZRAKA
1. majhna
2. zmerna
3. mo na, ezmerna
4. kriti na
PEE
ocena
1.1.1 Svet nad zgornjo gozdno mejo
1
1.1.2 Komna in Fužinske planine
1
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na S stani
2
1.1.7 Bohinj
3
1.1.9 Pokljuka
2
1.1.10 Jelovica
2
1.1.1 Svet nad zgornjo gozdno mejo in
1.1.2 Kraška planota Komna in Fužinske planine
V pokrajinskoekološki enoti Svet nad zgornjo gozdno mejo in Kraška planota
Komna in Fužinske planine zrak ni obremenjen z lokalnimi emisijami. Razen
alpskih dolin in kraških depresij je ozra je zaradi izpostavljenosti dobro prevetreno,
zato zmogljivost zraka ni ogrožena, ranljivost okolja z vidika zraka pa je majhna
(ocena 1). Avtohtonih virov onesnaževanja ni. Bolj kot bližnji lokalni viri
onesnaževanja, na visokogorske in gorske ekosisteme v ob ini Bohinj vpliva
ezmejno prenašanje onesnaženega zraka. Onesnažen zrak iz Italije, Nem ije in
Francije ter drugih držav se neovirano pomika prek naših krajev ter v obliki kislih
padavin, mokrih in prašnih usedlin vpliva na degradacijo okolja. Karbonatne
kamnine sicer nevtralizirajo u inke kislih padavin, vendar problem s tem ni rešen.
Problem globalnih razsežnosti se rešuje na svetovni ravni. S podpisom Agende 21 v
Riu de Janeiru leta 1992 je 118 držav sprejelo okoljski globalni program in s tem
tudi zahteve po zmanjšani proizvodnji emisij, ki izvirajo predvsem iz uporabe
fosilnih goriv. Deveto poglavja Agende 21 zajema varovanje atmosfere, eno od
programskih podro ij poglavja pa je tudi ezmejno atmosfersko onesnaženje (Rio de
Janeiro, 1992).
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na severni strani
Pokrajinskoekološka enota Pobo ja nad dolinami na severni strani nima avtohtonih
virov onesnaževanja, vendar ve inoma leži pod inverzno plastjo, kjer se pozimi
zadržuje zmerno onesnažen zrak. Tudi slabo prevetrena dolina Voje ima slabe
samo istilne sposobnosti zraka, zato je zmogljivost obremenjevanja zraka
zmanjšana, ranljivost okolja z vidika zraka pa je zmerna (ocena 2).
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1.1.7 Bohinj
Lokalne emisije SO2 in NOx so v primerjavi s slovenskim povpre jem veliko manjše
in pod kriti nimi vrednostmi, kar je razveseljiv podatek, vendar bi se jih še vedno
dalo zmanjšati in izboljšati kakovost zraka. Zaradi kotlinskega zna aja in s tem
onemogo enega red enja škodljivih emisij je v PEE Bohinj mo no zmanjšana
samo istilna sposobnost zraka. Pogoste inverzije in slabša prevetrenost so vzrok za
prihodnje okoljevarstveno usmerjene tehnološke projekte in imprejšnjo ukinitev
uporabe nitrorazred il v proizvodnji pohištva tovarne LIP Bled v Bohinjski Bistrici.
S tem se bodo mo no zmanjšale emisije HOS. Pove ati bi morali uporabo lesa
oziroma lesne biomase kot energetsko var nega in lokalno dostopnega materiala. S
tem bi zmanjšali emisije SO2, ki so posledica uporabe kurilnega olja. Tako bi se
zmanjšala tudi kislost padavin, ki neugodno vpliva na gozdne in vodne ekosisteme.
V PEE Bohinj je mo na ranljivost okolja z vidika zraka (ocena 3).
1.1.9 Pokljuka in
1.1.10 Jelovica
Pokrajinskoekološki enoti Pokljuka in Jelovica imata zmanjšane zmogljivosti zraka
zaradi depresijski kraških oblik na vrhu planot ter globoko med njima vrezane
doline Save Bohinjke, t. i. Soteske. V globoki in relativno ozki Savski dolini se
pozimi zadržuje hladen zrak, ki po asi, glede na vremenske razmere, odteka proti
Blejski kotlinici in naprej. To je zrak, pomešan s škodljivimi emisijami iz Bohinjske
kotline, ki sicer niso visoke. Visok delež gozda pozitivno vpliva na zrak, saj
absorbira velik del CO2. Slabša prevetrenost in lega pod inverzno plastjo ne
dovoljujeta ve jega obremenjevanja zraka. Ker PEE Pokljuka in Jelovica zajemata
tudi dolino Save Bohinjke, je ranljivost okolja z vidika zraka zmerna (ocena 2).
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6. OCENA RANLJIVOSTI OKOLJA Z VIDIKA RELIEFA
6.1 VREDNOTENJE FIZI NOGEOGRAFSKIH KAZALCEV
6.1.1 LITOLOŠKA ZGRADBA – DELEŽ KARBONATNIH KAMNIN
PEE
delež karbonatnih kamenin
1.1.1 Svet nad zg. gozdno mejo
100
1.1.2 Komna in Fužinske planine
100
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na S strani
95
1.1.7 Bohinj
30
1.1.9 Pokljuka
90
1.1.10 Jelovica
80
1.1.1 Svet nad zgornjo gozdno mejo
Pokrajinskoekološko enoto v celoti sestavljajo karbonatne kamnine. Ve inoma se
menjavata masiven in skladovit dachsteinski apnenec in zgornjetriasni dolomit,
krajevno se pojavlja še pobo ni gruš , predvsem v Dolini Triglavskih jezer. Tam sta
tudi apnen eva bre a in jurski apnenec.
"Najintenzivnejše zakrasevanje slovenskega kraškega sveta beležijo prav v Julijskih
Alpah, saj je tu padavin najve . eprav imajo najvišji deli Julijskih Alp najve
padavin, naj bi bilo tam zakrasevanje manjše kot nekoliko nižje, na že z gozdom
poraš enem obrobju." (Seli , 1997, str. 50)
Celotno obmo je nad gozdno mejo zavzema goli visokogorski kras. eprav je
površje golo, pa vseeno ni povsod korozijsko izpodjedeno. Najvišji predeli sicer
zakrasevajo (grebeni), toda u inki mehanskega preperevanja so mo nejši, zato
prekrijejo u inke korozije. Pravi goli visokogorski kras ostane torej le na podih.
Ve ja zakraselost nastopa na zgornjem nivoju, 2020 do 2080 m, kjer kot glavna
kraška oblika nastopa kotli . Ugotovljena je njihova navezanost na debelo
skladovite iste apnence in linije šibkosti v kamenini. Na najbolj prepokani skalni
osnovi je mehani no razpadanje najbolj napredovalo, zato se tam razvijajo plitve
skalne vrta e (Kunaver, 1982). "Najve kotli ev lahko vidimo okrog Prehodavcev,
na Hribaricah in na drugih podih." (TNP-vodnik, 1985)
Drobno plastoviti jurski apnenci ne dovoljujejo nastanka kotli ev, poleg tega so še
dodatno zaš iteni z ledeniškim drobirjem. Zgornja meja nastanka kotli ev je
2080 m, saj višji teren zavzemajo prepadne stene in grebeni, kjer so za razvoj
kotli ev neustrezne razmere. Spodnja meja nastanka kotli ev je 2020 m, na
spodnjem delu podov.
"Velika gostota kotli ev na ravnejših delih laštov pa ne omejuje nastanka ostalih
visokogorskih kraških oblik. V manjši meri so na prepoke vezane škraplje, še manj
pa je škavnic." (Seli , 1997, str. 63) Na podih med tretjim jezerom in Prehodavci je
visokogorski laštasti kras z žlebi i, škrapljami in kotli i.
Bolj nagnjeni lašti imajo vse pogoje za razvoj linearnih korozijskih oblik – škrapelj
(obmo je Gorenje Komne z Dolino Triglavskih jezer, posebno hrbet zahodno od
ko e pri Triglavskih jezerih). V istem okolju, kjer so škraplje, najdemo tudi
korozijske stopni ke (TNP-vodnik, 1985).
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"Ledeniško zglajena podlaga je korozijsko veliko manj raz lenjena, brez
izstopajo ih kraških oblik. Verjetno je tudi to podlago dlje asa pokrivalo morensko
gradivo, saj so škraplje plitke in ne tako pogoste." (Seli , 1997, str. 64)
Številna so kraška brezna, ki so ponekod posejana zelo na gosto, kot na primer na
obmo ju Hribaric. Globine brezen dosegajo najve 200 m (TNP-vodnik, 1985).
Stopnja zakraselosti površja v PEE Svet nad zgornjo gozdno mejo je velika.
1.1.2 Kraška planota Komna in Fužinske planine
Komno sestavlja skladovit dachsteinski apnenec zgornje triasne starosti, ki se
menjava s skladovitim in masivnim dolomitom. Fužinske planine gradita ploš asti
in skladoviti apnenec z roženci ter skladovit dachsteinski apnenec.
Svet je mo no vrta asto prepreden in je v kombinaciji z gozdom zelo težko
prehoden. Prevladujo i površinski obliki – vrta i delajo družbo mnoge podtalne
kraške oblike. Za vrta e v coni gozda in travniških površin velja, da nastajajo z
odtekanjem vode skozi skalno prepoko, ki preperlino, pomešano z gruš em, pomika
proti dnu prek skalnih razpok.
Predstavniki makroreliefnih oblik so koritasti makrožlebi i.
Vzdolž mo nejših razpok lahko nastanejo žlebovi, ki so podobni velikim strelskim
jarkom in jih imenujemo kraški jarki. Po njih so nemalokrat speljane planinske poti
na Fužinskih planinah (TNP-vodnik, 1985).
Bolj so razširjene mezoreliefne podtalne oblike. Še najmanj pogosta je pokrita
psevdoškavnica, ki ima v nasprotju s pravo škavnico poševne stene. Razširjena
podtalna oblika so tudi vdolbki. To so 1 meter široke in do 1 pedi globoke dolaste
jamice. Sre ujemo jih na navpi nih stenah, v jamah ali na nagnjenih skalnih
površinah.
Na delno pokritem krasu so pogoste škraplje, žlebi i (imajo isto smer, kot je nagnjen
lašt), žlebi i na stenah škrapelj, meandrski žlebi i (na laštih s komaj opazno
nagnjeno površino). Žlebi i so 8 do 14 cm široki in do 8 cm globoki (Seli , 1997).
Konte niso samo manjše depresije, ki so nastale z združevanjem kotli ev, ampak
globeli, ki imajo globino ve deset metrov. Pri njihovem nastajanju so sodelovale
tudi velike gmote ledu. V njih so se nastanile nekatere planine, kot so na primer
Govnja na Komni in Ov arija ter Dedno polje na Fužinskih planinah.
Na obmo ju Komne in Fužinskih planin so številne kraške jame in brezna. Brezno
pri Gamsovi glavici je globoko najmanj 760 m, Majska jama nedale pro 480 m. V
obmo ju Pršivca so posebno ugodne razmere za nastanek velikih brezen zaradi
mo ne razlomljenosti skladov in precej obsežne krpe neprepustnih jurskih kamnin
(TNP-vodnik, 1985).
Stopnja zakraselosti površja je velika.
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na severni strani
Regijo v najve ji meri sestavlja skladovit in masivni dolomit zgornje triasne starosti,
ki se menjava s skladovitim dachsteinskim apnencem. Planina Krstenica leži na
laporju in lapornatem apnencu. Južno od Bohinjske Bistrice se menjavajo glinavci,
laporji in peš enjaki. Predvsem v Vojah so številne nesprijete morene. 95 % površja
sestavljajo karbonatne kamnine. Holocenski pobo ni gruš je nakopi en pod
Komno, Komar o in Voglom.
Pobo ja Bohinjskega grebena nimajo kraškega zna aja (dolomit).
Na kraško raztapljanje opozarjajo grbinasti travniki na Vojah (Vogar, Ukanc,
Uskovnica) ter na drugih planinah severno in zahodno od njih, kjer površina moren
zaradi kemi nega delovanja vode postaja izrazito valovita.
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Vodoravna kraška jama, ki jih je v Julijskih Alpah malo, je Velika Savica (dolga
121 m), iz katere te e Savica. V bližini je še jama Mala Savica, ki je aktivna le ob
zelo visoki vodi. Nad severnim bregom Bohinjskega jezera je izvirna jama Govic.
1.1.7 Bohinj
Širša obala jezera z Ukancem je prekrita z nesprijetimi morenami. Vzhodni del
pokrajinskoekološke enote od Studorja do Bohinjske ešnjice proti jugu do
Bohinjske Bistrice sestavljajo apnenci. Vzhodno pobo je Rudnice prekriva pobo ni
gruš , ki je ponekod sprijet v bre o, prav tako tudi pobo je Pe i in Rsnika proti
Rib evemu Lazu. Pobo ja med Studorjem in Bohinjsko ešnjico so obmo ja
skalnih podorov.
Morene so tudi na Ravnah. Ob morene se med potokom Bistrica, Ravnami in
Nemškim Rovtom naslanjajo oligocenski sedimenti: sladkovodni karbonatni
konglomerat, apnen ev peš enjak, glineni lapor in glina. Oligocenske plasti leže na
južni strani (južno od Bohinjske Bistrice in Nemškega rovta) na dachsteinskem
apnencu. Ob prelomih in razpokah je bolj ali manj dolomitiziran. V oligocenskih
sladkovodnih plasteh se v Bohinju v majhnih koli inah pojavlja premog (najve v
grapah pod Ravenskimi rovtami).
Južno pobo je Šavnice sestavlja svetlosivi do beli neplastoviti grebenski apnenec.
Ta po asi razpada in ustvarja skalne eri. Najve jurskih plasti v Bohinju pripada
mehkim lapornim kameninam. Od doline Save med vasema Kamnje in Brod ter do
mosta ez Savo v Boh. Bistrici se vle ejo proti severu. Med vasmi Studor, Srednja
vas in Jereka jih prekriva tenak pas kvartarnih prodnih naplavin, nad njimi pa
prihajajo ponovno na površje (Gozdnogospodarski na rt 1994–2003, 1998).
Delež karbonatnih kamnin je 30 %, zato kraških pojavov ni veliko in niso zna ilna
reliefna oblika.
1.1.9 Pokljuka
Pokljuka je najve ja planota Julijskih Alp. 90 % površja sestavljajo karbonatne
kamenine triasne, jurske in kredne starosti. Menjavajo se ploš asti in skladoviti
apnenec z roženci, masivni krinoidni apnenec in oolitni apnenec. Na Pokljuki je
ohranjenega veliko morenskega gradiva in pleistocenske preperline, ki sta napravila
kraško površje manj prepustno (mo viren svet v depresijah) (Gams, 1991).
Kraško površje Pokljuke je zelo razgibano in nagnjeno proti jugovzhodu. Ta smer je
pogojena z ledeniškim in tektonskim delovanjem. Ve ji del planote se širi v
nadmorski višini od 1200 do 1500 m. Pravi ravnik je ohranjen le na osrednjem delu
pokljuške planote, v višini 1200 do 1270 m (Melik, 1954).
Po Habi u (1981) na Gorenjskem razlikujemo ve oblik krasa, od visokogorskega in
osamljenega krasa, do predalpskega visokega krasa, kamor uvrš amo tudi planotasto
površje Pokljuke. Za Pokljuko je zna ilna prevlada oblik gozdnega krasa, za
katerega so med kraškimi oblikami najbolj zna ilne številne vrta e. Zna ilne so tudi
številne konte, posamezne podzemne jame oziroma brezna (Brezno pri Medvedovi
konti, v ob ini Bled), manjše ponikve in tipi ni kraški izviri ob vznožju planote
(Habi , 1981).
Tudi po Kranjcu (1981) je kraško površje Julijskih Alp razdeljeno na visokogorski
in sredogorski kras. Pojem sredogorski kras zajema kraško površje alpskega sveta, v
nadmorski višini med 500 in 1800 m, za katerega so zna ilni velik delež gozdnih
površin, velika koli ina padavin in dolgotrajna snežna odeja. Sem se uvrš a tudi
Pokljuka (Kranjc, 1981). Stopnja zakraselosti površja je velika.
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1.1.10 Jelovica
Jelovica je visoka kraška planota, ki jo savska dolina naravnogeografsko lo uje od
preostalih Julijskih Alp. Ve inoma jo gradi debeloskladovit apnenec, dolomitiziran
apnenec in dolomit triasne in jurske starosti. Na Lipniški, Radovljiški in Selški
planini ter Rovtarici ležijo manjša obmo ja keratofirja, porfirja, porfirita in njihovih
piroklastitov. Ob Vodiški planini in na Martin ku je otok tufov. Morene
prevladujejo zahodno od Rovtarice. Številne so robne morene, potekajo e na
severnem pobo ju Jelovice ob Taležu, v višini 700 m (Melik, 1954).
Makroreliefno se PEE Jelovica deli na tri reliefne skupine.
Martin ek, na vzhodnem delu enote, je visoka planota med 1200 in 1350 m
nadmorske višine. Zelo je zakrašen s številnimi vrta ami, brezni in skalnatimi
grebeni. Opazne so tudi suhe struge v smeri proti severu.
Zahodni del enote obsega bolj razgiban svet z najvišjimi vzpetinami na južnem delu
enote – Kremant (1654 m), Gladki vrh (1667 m) in drugi proti planini Rovtarici.
Odtod svet valovi proti Savi Bohinjki.
Najve ji del enote sestavlja izravnan planotast, mestoma vrta ast svet med 1000 in
1300 m nadmorske višine. Zaradi te svoje geomorfološke posebnosti ima osrednji
del Jelovice zna aj mraziš a (Gozdnogospodarski na rt 1992–2001, Jelovica, 1996).
Po višinah, reliefu in kraških pojavih je Jelovica podobna visokim robnim dinarskim
planotam. V celoti jo poraš a gozd, zato prevladuje gozdni kras, s številnimi
vrta ami, kontami, podzemnimi jamami, manjšimi ponikvami in kraškimi izviri ob
vznožju planote. Stopnja zakraselosti površja je velika.

6.1.2 NAKLON POVRŠJA
1. delež površin do 5° naklona (ni omejitev rabe) (v %)
2. delež površin do 12° naklona (meja modernega kmetijstva, poselitve) (v %)
3. delež površin nad 20° naklona (obdelava skoraj popolnoma omejena) (v %)
PEE
1.1.1 Svet nad zg. gozdno mejo
1.1.2 Komna in Fužinske planine
1.1.3 Poboja nad dolinami na S strani
1.1.7 Bohinj
1.1.9 Pokljuka
1.1.10 Jelovica

1.
2,5
8,1
2,6
33,8
21,3
18

2.
12,3
24,7
10,5
29,8
31
41

3.
62,7
37,4
63,7
14,2
24,3
16,4

Najve ji nakloni površja so v PEE Pobo ja nad dolinami na severni strani in Svet
nad zgornjo gozdno mejo, kjer je le okrog 15 % površja primernega za poselitev in
moderno kmetijstvo. V omenjenih enotah ter v PEE Kraška planota Komna in
Fužinske planine zavirajo poselitev tudi drugi dejavniki, na primer ostre podnebne
razmere in neprimerne pedološke razmere. Na Pokljuki in Jelovici je za moderno
kmetijstvo in poselitev primernega ve kot 50 % površja. Medtem ko je na Pokljuki
6 naselij in ve kmetijskih zemljiš , je Jelovica popolnoma gozdnata planota. Ima le
eno naselje, neko delujo e planine pa so ve inoma zapuš ene. Kmetijsko in
poselitveno je najbolj primerna in zanimiva PEE Bohinj, kjer na 33,8 % površja ni
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omejitev rabe ter kjer sta moderno kmetijstvo in poselitev možna na 63,6 % površja.
14,2 % površja, kjer je obdelava tal skoraj popolnoma omejena, zavzemajo vmesna
pobo ja Pe i, Rsnika, Rudnice in Šavnice.

6.1.3 OCENA VERTIKALNE RAZ LENJENOSTI RELIEFA
1.
2.
3.
4.

majhna (reliefna amplituda 0–20 m)
zmerna (20–100 m)
mo na (100–300 m)
zelo mo na (nad 300 m)

PEE
ocena (reliefna amplituda)
1.1.1 Svet nad zg. gozdno mejo
4 (414 m)
1.1.2 Komna in Fužinske planine
3 (254 m)
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na S strani
4 (413 m)
1.1.7 Bohinj
3 (188 m)
1.1.9 Pokljuka
3 (243 m)
1.1.10 Jelovica
3 (180 m)

6.1.4 OCENA HORIZONTALNE RAZ LENJENOSTI RELIEFA
1.
2.
3.
4.

Pretežno ravno površje
Rahlo valovito površje
Reliefno raz lenjeno površje
Reliefno mo no raz lenjeno površje

PEE
ocena
1.1.1 Svet nad zg. gozdno mejo
4
1.1.2 Komna in Fužinske planine
4
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na S strani
3
1.1.7 Bohinj
3
1.1.9 Pokljuka
2
1.1.10 Jelovica
2

1.1.1 Svet nad zgornjo gozdno mejo
Pokrajinsko ekološka enota Svet nad zgornjo gozdno mejo ima zelo mo no
vertikalno in horizontalno raz lenjenost reliefa (ocena 4). Svet nad zgornjo gozdno
mejo sestavljajo Bohinjski greben, Zahodni del Komne, Dolino Triglavskih jezer,
južno pogorje Triglava do Tosca in Viševnika na vzhodu. To je reliefno mo no
raz lenjeno površje, kjer se razli ne geomorfološke oblike menjajo na kratke
razdalje. Površje Julijskih Alp je razmeroma mlado. Grebeni in slemena se s
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priostrenimi vrhovi dvigajo nad dolinami. Osnovna geotektonska zgradbena prvina
Julijskih Alp so narivni pokrovi. Znamenit pokrov je t. i. Slatenska ploš a, katere
narivna zgradba je najbolje vidna v Dolini Triglavskih jezer. Tu so stene še posebno
strme.
"Jugovzhodna pobo ja gorskih grebenov so obi ajno skladna. Severozahodna in
severna pobo ja pa so neskladna, strma, izoblikovana ve inoma kot stene."
(Pokrajine in ljudje, 1998, str. 56)
Marsikje so skladi na eno stran vzporedni s pobo jem, na drugo pa odrezani, tako da
tvorijo ela prav tako strmo odsekane stene z mnogimi previsi. Tako obliko imajo
vrhovi v Bohinjskem grebenu (Melik, 1954).
Bohinjski greben je tektonsko zasnovan in poteka najprej povsem premo rtno od
vzhoda proti zahodu, nato zavije proti severozahodu. Gorotvorne sile so potisnile
zemeljske sklade proti jugu in jugozahodu, jih pri tem narinile na mlajšo podlago in
jih zna ilno nagnile. Skladi so v Spodnjih Bohinjskih gorah nagnjeni na severno
stran, proti Bohinju. Zato so ta pobo ja položnejša od južnih.
Podobno tektonsko zasnovo imata Komensko in Jezersko pogorje. Jezersko pogorje
je elo Slatenske narivne ploš e. Pod 1000 m debelo narivno plastjo zg. karnijskega
cordevolskega apnenca so se znašli jurski in dachsteinski skladi Doline Triglavskih
jezer (TNP-vodnik, 1985).
1.1.2 Kraška planota Komna in Fužinske planine
Pokrajinsko ekološka enota Kraška planota Komna in Fužinske planine ima reliefno
mo no raz lenjeno površje (ocena 4), prav tako je mo na vertikalna raz lenjenost
reliefa (ocena 3). eprav Komna in Fužinske planine predstavljata precej obsežen
visok kraški ravnik v legah med 1100 in 1800 m, bi ju vseeno lahko uvrstili med
reliefno mo no raz lenjeno površje. Poleg tega, da je to mo no vrta asto prepreden
svet v kombinaciji s številnimi drugimi reliefno izrazitimi kraškimi pojavi, so tu še
številne suhe doline (Lopu inska dolina, Dol pod Stadorjem) in višji vrhovi (Brinje,
Vrtec, Griva).
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na severni strani
Pokrajinsko ekološka enota Pobo ja nad dolinami na severni strani ima reliefno
raz lenjeno površje (ocena 3), vertikalna raz lenjenost površja pa je zelo mo na
(ocena 4). Zajema obmo je zelo raznolikih reliefnih oblik. V južnem delu so to
pobo ja Bohinjskega grebena s številnimi dolinicami potokov, usmerjenimi proti
Savi Bohinjki. Strme pe ine Mirnjaka pod Voglom, Komar e, Pršivca in Vogarja z
ve jimi obmo ji meliš . Pobo ja nad dolino Voj, ki se nadaljujejo v planine pod
osrednjim delom Julijskih Alp. Vintgarska soteska Mostnice je nastala zaradi
premagovanja višinske razlike med glavno in stransko dolino.
1.1.7 Bohinj
Pokrajinsko ekološka enota Bohinj ima reliefno raz lenjeno površje (ocena 3), prav
tako mo na je vertikalna raz lenjenost reliefa (ocena 3), vendar so višinske razlike s
188 m najmanjše v primerjavi z drugimi enotami v ob ini. Obsega Bohinjsko
kotlino (ki je nastala s tektonskim pogrezanjem, zato je v oligocenu sem segalo
Panonsko morje, o emer pri ata oligocenski lapor in peš enjak na dnu Spodnje
Bohinjske doline in na robovih), zgornji del Save Bohinjke, izrazito ledeniško
dolino v obliki rke U med Rudnico in Studorjem ter vmesne hribe, Pe , Rsnik,
Rudnica in Šavnica. V kotlinskem delu, ki ga je poglobil še bohinjski ledenik, leži
Bohinjsko jezero, dolgo 4350 m, široko 1250 m in globoko 45 m. Zahodno od jezera
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se nizko valovito obrežje po asi vzpenja proti previsnim stenam Komar e in
Komne. Tukaj, v Ukancu, ter tudi v okolici Bohinjske Bistrice, na Rib evem Lazu
in v Stari Fužini so umikalne morene würmskega ledenika. To so trije zelo izraziti
zastoji s elnimi morenami vzhodno od jezera. Na njihovih vrhovih so pogosti
ledeniški balvani. V Ukancu so grbinasti travniki, ki so posledica kemi nega
raztapljanja apnen astega morenskega drobirja talne morene. Meliš a so pod
Rudnico na levem bregu Save Bohinjke in pod Studorjem, vedno v prisojni legi (to
so fosilna meliš a, nastala kmalu po ledeni dobi, ko pobo ja nad njimi še niso bila
dovolj poraš ena). (TNP-vodnik, 1985).
1.1.9 Pokljuka
Površje pokrajinsko-ekološke enote Pokljuka je uvrš eno v rahlo valovito površje
(ocena 2), relief pa je mo no vertikalno raz lenjen (ocena 3). Pokljuka ima zna aj
visoke kraške planote, prav tako tudi Uskovnica, ki leži zahodno, na približno
štiristo metrov nižji stopnji. Za Pokljuko so zna ilne glacialne in kraške reliefne
oblike.
Kraško površje Pokljuke je zelo razgibano in nagnjeno proti jugovzhodu. Ve ji del
planote se širi v nadmorski višini od 1200 do 1500 m. Pravi ravnik je ohranjen le v
osrednjem delu pokljuške planote, in sicer v višini 1200 do 1270 m. Razgiban je v
številne gri e, med katerimi so ohranjene suhe doline (Melik, 1954).
Površje pokljuške planote lahko razdelimo na štiri dele. 1. Glavnino predstavlja
rahlo razgibana in skledasto oblikovana osrednja pokljuška depresija, nad katero se
vzpenjajo posamezne vzpetine (Petkovec, Jerebikovec, Lipenš i hrib …). Enota se
leži v ob ini Bled. 2. Planota, ki se na višini 1520 do 1560 m naslanja na
severovzhodni konec Pokljuškega pogorja, za katero so zna ilne ogromne konte
(Melik, Slovenija, 1954). Njen ve ji del enote je v ob ini Bled. 3. Pokljuško
pogorje, ki z najvišjimi vrhovi sega nad 2000 m visoko in obroblja planoto na
severozahodnem delu. 4. Obrobje pokljuške planote. Na severnem in
severovzhodnem delu se planota v obliki strmih pobo ij spuš a v dolino Radovne in
proti Blejskemu kotu. Vzpetine, ki se dvigajo iznad osrednje depresije (Kokošnjica,
Pleša, Goli vrh, Jeli nik), zadržujejo hladen zrak v osrednjem delu planote
(Gozdnogospodarski na rt, 1986–1995). Na jugozahodnem delu se iznad osrednje
depresije dvigajo posamezne osamljene vzpetine (Mesenovec, Rušov vrh, Javorov
vrh). Na zunanjem robu so se ohranile številne zatrepne in obvisele doline, v katerih
so urejene planine.
"Na celotnem obmo ju planote izstopa razgiban mikrorelief. Na morenskih tleh se
pojavlja grbinast mikrorelief." (Horvat-Marolt, 1984, str. 17) Bolj umirjene reliefne
oblike ustvarjajo ledeniške morene, prekrite s plastmi gline in peska ter glinastih
laporjev in peš enjakov (Ramuš, 1998).
1.1.10 Jelovica
Pokrajinsko-ekološka enota Jelovica ima rahlo valovito površje (ocena 2), vertikalna
raz lenjenost reliefa je mo na (ocena 3). Celotna površina je makroreliefno
razdeljena v štiri tipi ne reliefne skupine. Martin ek na vzhodnem delu enote je
visoka planota med 1200 in 1350 m nadmorske višine. Prekrit je s številnimi
vrta ami in skalnatimi grebeni. Opazne so tudi suhe struge v smeri proti severu.
Osrednji del obsega bolj razgiban svet z najvišjimi vzpetinami na južnem delu enote
(Kremant, Altemaver, Javorov vrh …). Odtod svet valovi proti Savi Bohinjki,
najob utneje ob Blatnici in Bitenjskem grabnu. Vzporedno z Blatnico poteka
Gladka dolina (GG na rt, Jelovica, 1997). Zahodni del enote se po asneje in
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valovito vzpenja proti jugu, kjer na rnem vrhu doseže 1486 m. Najve ji del enote
sestavlja izravnan planotast, vrta ast svet med 1000 in 1300 m nadmorske višine.
Zaradi te svoje geomorfološke posebnosti ima osrednji del Jelovice zna aj mraziš a.

6.1.5 OCENA NARAVNE OGROŽENOSTI
A. Intenzivnost destruktivnih geomorfnih procesov
1. majhna
2. zmerna
3. velika
4. zelo velika
B. Ocena povratne dobe
1. redki destruktivni geomorfni procesi
2. vsakih nekaj deset let
3. vsakih nekaj let
4. skoraj vsako leto
C. Prevladujo a vrsta destruktivnih geomorfnih procesov
D. Ocena intenzivnosti erozijsko-denudacijski procesov
1. majhna
2. zmerna
3. velika
4. zelo velika
PEE
1.1.1

A
4

B
C
3–4 mehansko preperevanje, podori in plazovi pod stenami

D
4

1.1.2

3

1–2 mehansko preperevanje

3–4

1.1.3

4

3

bo na in globinska hudourniška erozija, denudacija

4

1.1.7

3

4

manj hudourniška erozija, ve sedimentacije materiala

3–4

1.1.9

3

2–3 hudourniška erozija, manjše poplavljanje skozi
3–4
naseljena obmo ja, zemeljski plazovi, padajo e kamenje
1.1.10 2–3 1–2 hudourniška erozija, padajo e kamenje (snežni plazovi) 3

1.1.1 Svet nad zgornjo gozdno mejo
Pokrajinskoekološka enota Svet nad zgornjo gozdno mejo leži na obmo ju, ki ga
skoraj v celoti sestavljajo karbonatne kamenine, na višinah nad 1550 m, kjer ni ve
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naselij. Zaradi velikih temperaturnih razlik, visokih strmih pobo ij in zaradi redke
vegetacijske odeje oziroma odsotnosti le-te se uveljavlja mo no mehansko
razpadanje kamnin. Kemi na erozija je zato manj o itna. Prepustnost karbonatne
podlage ne dopuš a površinskega razvoja teko ih voda, ki bi ogrožale relief.
Meliš a pod stenami, podori in hribinski plazovi so pogost pojav, vendar ne
ogrožajo, saj se dogajajo v popolnoma naravnem okolju. Izjema so planinske poti,
ko e in planinci. Naravna ogroženost je zelo velika (ocena 4).
1.1.2 Kraška planota Komna in Fužinske planine
Na Komni in Fužinskih planinah je stanje podobno, samo da je v predelih, poraslih z
gozdom in rušjem, mehanskega preperevanja kamnin manj. To je planotast svet, kjer
ni normalne re ne mreže, ki bi oblikovala površje in nanj destruktivno vplivala.
Uveljavljena je korozija. Naravna ogroženost je velika (ocena 3).
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na severni strani
Pokrajinskoekološka enota Pobo ja nad dolinami na severni strani je obmo je, kjer
potekajo intenzivni erozijsko-denudacijski procesi in se pogosto pojavljajo. Za enoto
so zna ilni veliki nakloni površja in potoki hudourniškega zna aja, ki bi bile brez
zaš ite vegetacije, predvsem gozda, mo no podvržene degradaciji. Varovalni gozd
je, ne le v tej enoti, temve tudi v drugih enotah, na obmo jih s podobnim
lastnostmi, zelo pomemben. Zato je naravna ogroženost reliefa zelo velika
(ocena 4).
Na jugovzhodni strani enote je prvo najbolj erozijsko-sedimentacijsko obmo je. Po
pobo ju ibrovice in Koble proti Bohinjski Bistrici te eta Bistrica in Belica s
pritokom Stržnica. Na tem obmo ju so oligocenski sedimenti (karbonatni
konglomerat, apnen ev peš enjak, glineni lapor, glina), ki jih hudourniška Bistrica
in Belica s pritoki ob mo nem pretoku z lahkoto erodirata. S pobo ja odnašata
sedimentni material, ki ga zaustavljajo betonske pregrade. Tudi v Bohinjski Bistrici
so obrežja zavarovana ali pa je struga v celoti zabetonirana (kinete).
Ob mo nem deževju so Polju, Laškemu Rovtu in Rib evem Lazu nevarni pritoki
izpod Rodice in rne prsti (Repin ev graben, Suha), saj ogrožajo naselja in ceste.
Pritoki jezera izpod Vogla so številni, imajo hudourniški zna aj ter ogrožajo cesto in
zasipavajo jezero.
Ukanška Suha in Žagarjev graben imata urejeno strugo, saj imata ogrožajo
hudourniški zna aj. Savica ne ogroža in je v naravnem stanju. Mostnica pri svojem
toku skozi Voje kdaj pa kdaj ob ve jem deževju odnaša pašnike (Podjetje za
urejanje hudournikov – PUH, 2003).
1.1.7 Bohinj
V PEE Bohinj je izoblikovana normalna re na mreža. Hudourniški potoki s pobo ij
te ejo proti Spodnji in Zgornji dolini ter bi brez zavarovanih bregov mo no ogrožali
naselja. Sava Bohinjka ob asno, na krajših odsekih, prestopi bregove. Predvsem
strma južna pobo ja osrednjih višjih hribov (Pe , Rsnik, Rudnica, Šavnica) so
potencialno reliefno ogrožena, vendar so zaš itena z gozdom. Naravne ogroženost je
velika (ocena 3).
Pomemben geomorfološki proces v tej enoti je tudi sedimentacija erodiranega
materiala hudournikov.
Zaradi erozije so ogrožena urbana obmo ja, kjer so izvedeni protierozijski ukrepi.
Protierozijski ukrepi na vodotokih se nanašajo na stabilizacijo dna in brežin strug, to
je varovanje pred bo no in globinsko erozijo. Vsa vzdrževalna dela so bila
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opravljena predvsem za varovanje brežin, pragovi za stabilizacijo nivelete dna,
nekaj pa je bilo tudi nadvišanja pragov za prepre evanje poplav (Bistrica, Belica,
Mrzli potok).
Sava Bohinjka s svojimi visokimi vodami direktno skoraj ne ogroža naselij, razen v
zgornjem toku od Bohinjske Bistrice do Bohinjskega jezera. Ve ji del njenega toka
je oddaljen od zaselkov ter poteka v soteskah ali pa po manj pomembnih površinah.
Preto ni profil Save Bohinjke je gorvodno od Bohinjske Bistrice lepo urejen,
vzdrževalna dela so bila opravljena pod vasjo Brod.
Ob hudih padavinah Sava lahko poplavlja v Rib evem Lazu in nato na relaciji do
Lepence po kmetijskih površinah. Pri rpalki v Bohinjski Bistrici je lahko
poplavljena tudi cesta.
Desnoobrežni pritoki Save Bohinjke, ki prite ejo izpod Rodice in rne prsti, so
nevarni, saj ogrožajo naselja in ceste.
Hudourniško regulirana struga z zaplavnimi objekti (nad 1 m) in pragovi (pod 1 m)
je na Belici in pritokih, na Bistrici v Bohinjski Bistrici, na potoku Jereka v Zgornji
dolini, v Polju ter na Suhi (Rib ev Laz).
Pritoki Bohinjskega jezera izpod Vogla imajo ve inoma hudourniški zna aj,
ogrožajo cesto in zasipavajo jezero.
Hudourniško vzdrževalna dela so opravljena na dveh hudournikih, ki prite eta iz
Mirnjaka. Hudourniška regulacija je izvedena tudi na spodnjem toku Savice ter
zgrajen jez pred izlivom Savice v Bohinjsko jezero (Vodnogospodarska ureditev
Save Bohinjke, 1990, str.77–80).
Tudi levoobrežni pritoki Save Bohinjke v PEE Bohinj imajo ogrožajo zna aj, zato
so potrebna vzdrževalna dela. Hudournika Ribnica s Suho in Jereka sta med
najstarejšimi urejenimi v Sloveniji, saj sta bila urejena že v asu Avstro-Ogrske
(1890). Kljub vsemu ob ve jem deževju povzro ata škodo na kmetijskih površinah
in v vaseh (Jereka, Bohinjska ešnjica).
Jereka je eden ve jih pritokov Save Bohinjke. V naselju Jereka sta izvedena dva
odseka hudourniške regulacije in ve zaplavnih objektov. Ve vzdrževalnih del je
izvedeno na pritoku Ribnici, in sicer na odsekih skozi vasi Srednja vas in Studor ter
pod soto jem s Suho. Mo no deževje novembra leta 2000 je povzro ilo, da je
mo no narasla Jereka uni ila most nad sabo (fotografija 1). Suha v suhih obdobjih
rada izgine pod dno struge in se le mestoma pojavlja v tolmunih, v asu deževja pa
naraste v pravi hudournik. "Najve ji pritok Save Bohinjke je Mostnica. V naselju
Stara Fužina je izveden krajši odsek regulacije in nekaj hudourniških zgradb. Pri
Hudi evem mostu je zgrajen jez." (VGU Save Bohinjke, 1990, str. 79). Slika
prikazuje mo no naraslo Mostnico novembra 1997 (fotografija 2).
Bohinjsko jezero lahko ob hudih tedenskih padavinah naraste tudi za 3 m. Tedaj
poplavi pol kampa in olnarno (november 2000 – visok vodostaj jezera).
eprav ima Bohinj zelo veliko koli ino padavin, je glede na ostalo Gorenjsko in
Slovenijo manj ogrožen, saj tu prevladujejo karbonatne kamenine, jezero pa
zadržuje vodo (PUH, 2003).
Plazovi in podori v tej pokrajinskoekološki enoti niso pogosti. Slika prikazuje
zemeljski plaz blizu vasi Jereka, ki je bil posledica mo nega deževja novembra
leta 2000 (fotografija 3).
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Fotografija 1: Uni en most ez Jereko – november 2000

Foto: Koblar
Fotografija 2: Narasla Mostnica – november 1997

Foto: Koblar
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Fotografija 3: Zemeljski plaz nad Jereko – november 2000

Foto: Koblar

1.1.9 Pokljuka
Pokrajinsko-ekološko enoto Pokljuka v osrednjem delu geomorfni procesi manj
obremenjujejo, saj kot kraška planota s poudarjeno korozijo nima normalno razvite
re ne mreže. Reliefno so ogrožena strma pobo ja, ki se spuš ajo proti dolini Voj,
proti Zgornji dolini in dolini Save Bohinjke. Poraš ena so z gozdom in s tem dobro
zaš itena pred mehanskim razpadanjem na zahodu (Voje) in vodno erozijo na jugu,
kjer proti Savi Bohinjki te ejo hudourniški potoki. Naravna ogroženost je velika
(ocena 3).
Sava Bohinjka na odseku, od Bitenj do Soteske, ne ogroža ne naselij, ne ceste in
železnice. Na nekaterih odsekih se pojavlja erozija bregov, vendar le v manjši meri.
Visoke vode prestopijo bregove do železniškega nasipa na levem bregu in do
vznožja Mokri Log.
Velika konkava pod naseljem Nomenj je zelo nestabilna. Brežine se rušijo, dno
poglablja. Verjetno se pozna vpliv nereguliranega odvzema gramoza dobra 2 km
dolvodno. Poleg tega visoke vode prestopajo zlasti levi breg in se voda razliva vse
do vznožja železniškega nasipa. Na tem odseku so bila že ve krat izvajana
vzdrževalna dela.
Skozi Nomenj prite e potok z dvema izviroma Bezeno in Koritnico, ki je
hudourniško urejen in se južno od vasi Nomenj izliva v Savo Bohinjko.
"Mrzli potok je precejšen del leta suh. V asu nalivov pa mo no naraste in je z
visokimi vodami pogosto ogrožal naselje Koprivnik. Pred leti je bila izvedena
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izredno lepa regulacija s potrebnimi zaplavnimi objekti skozi gorsko naselje
Koprivnik. Mrzli potok nima direktnega izliva v Savo Bohinjko, ker se še delno
pred železniško progo delno pa za njo izgubi v terenu." (VGU Save Bohinjke, 1990,
str. 79)
Plazovi najbolj ogrožajo teren okrog potoka Jereka in Mrzlega potoka.
Padajo e kamenje z Jelovice ogroža glavno cesto Bohinjska Bistrica–Bled na
obmo ju Soteske. Na tem odseku tudi snežni plazovi ob asno zasujejo cestiš e
(PUH, 2003).
1.1.10 Jelovica
Podobno kot pokrajinskoekološka enota Pokljuka, je tudi Jelovica kot kraška
planota ogrožena na strmih severnih pobo jih, po katerih te ejo hudourniški potoki.
Grme ica in Korita sta nenevarna hudournika, na Blatnem grabnu pa so urejeni
hudourniški zaplavni objekti. Pobo ja so tudi vir padajo ega kamenja in snežnih
plazov, ki ogrožajo cesto (PUH, 2003). Na tem obmo ju nad Sotesko zato pobo ja
poraš ajo zaš iteni varovalni gozdovi. Naravna ogroženost je zmerna do velika
(ocena 2–3).

6.2 OCENA REGENERACIJSKIH IN NEVTRALIZACIJSKIH
SPOSOBNOSTI OKOLJA Z VIDIKA RELIEFA
1. velike regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti reliefa
2. zmerne regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti reliefa
3. majhne regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti reliefa
4. zelo majhne regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti reliefa
PEE
1.1.1 Svet nad zg. gozdno mejo
1.1.2 Komna in Fužinske planine
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na S strani
1.1.7 Bohinj
1.1.9 Pokljuka
1.1.10 Jelovica

ocena
4
4
4
4
3
3

"Ocena regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti reliefa nam pove, v kolikšni
meri je relief zmožen nevtralizirati posege, ki vplivajo na razmerje med
geomorfnimi procesi. Kaže nam tudi sposobnost nevtralizacije vplivov, ki bi lahko
porušili labilno ravnovesje. Ocena izhaja iz splošnih zna ilnosti reliefa (naklon
pobo ij, vertikalna in horizontalna raz lenjenost) in iz ocene intenzivnosti
geomorfnih procesov, predvsem denudacijskih in erozijskih." (ŠRO, Bre ko, 1996)
Ti so najbolj intenzivni nad zgornjo gozdno mejo in na pobo jih nad dolinami
(1.1.3), kjer veliki nakloni in velika koli ina padavin povzro ajo mo no erozijo in
denudacijo, ki jo zmanjšujejo varovalni gozdovi. Enako velja tudi za strma pobo ja
Pokljuke (1.1.9) in Jelovice (1.1.10) V pokrajinskoekološki enoti Bohinj ter na
vrhnjem planotastem delu Pokljuke in Jelovice, kjer je horizontalna raz lenjenost
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reliefa malce bolj umirjena so tudi erozijsko-denudacijski procesi malce manj
intenzivni.
"Pri ocenjevanju intenzivnosti recentnih geomorfnih procesov je treba upoštevati, da
so ti procesi zelo intenzivni tudi na poplavnih obmo jih, eprav je erozijsko in
akumulacijsko delovanje teko e vode omejeno na zelo kratka obdobja visokih voda.
Takrat lahko hudourniške vode zaradi naglega odtoka in velikih koli in vode ter
plavja dosežejo izjemno erozijsko mo in rušijo vse pred seboj. Posebno u inkovite
so hudourniške poplave vzdolž manjših potokov." (ŠRO, Bre ko, 1996, str. 68).
Takšni potoki so v Bohinjski ob ini Jereka, Suha, Ribnica, Mostnica, Bistrica,
Belica, Mrzli potok in Blatni graben. Intenzivnost poplav ob Savi Bohinjki ni velika.
"V fluvialnem reliefu je regeneracijska in nevtralizacijska sposobnost reliefa
praviloma obratnosorazmerna z intenzivnostjo recentnih denudacijskih in erozijskih
procesov."(ŠRO, Bre ko, 1996, str. 68) To pomeni, da ima pokrajina s strmimi
pobo ji in omrežjem dolin, kot na primer PEE Bohinj, kjer so recentni geomorfni
procesi zelo intenzivni, veliko manjšo regeneracijsko in nevtralizacijsko sposobnost,
kot pa kraški, manj raz lenjen osrednji del Pokljuke in Jelovice.

6.3 DOSEŽENA STOPNJA OBREMENJENOSTI OKOLJA Z VIDIKA
RELIEFA
1. majhna
2. zmerna
3. velika
4. zelo velika
PEE
ocena
1.1.1 Svet nad zg. gozdno mejo
1
1.1.2 Komna in Fužinske planine
1
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na S strani
1
1.1.7 Bohinj
2
1.1.9 Pokljuka
1
1.1.10 Jelovica
1
" eprav lovekovi posegi v relief praviloma ne vnašajo novih snovi, pa tudi
poseganje v recentne geomorfne procese pomeni obremenjevanje okolja, saj se
lahko le-ti do neke mere prilagodijo novim razmeram, nato pa pride do nepovratne
porušitve ravnovesja." (ŠRO, Bre ko, 1996, str. 70) S lovekovim poseganjem v
naravno vegetacijo in s tem v preperlinsko plast so povezani zemeljski plazovi,
kakršen se je sprožil na pobo ju nad Jereko jeseni leta 2000 (slika).
Koliko je relief obremenjen zaradi dejavnosti v prostoru, lahko ugotovimo z oceno
gostote in intenzivnosti vpliva dejavnosti na recentne geomorfne procese. Nekateri
vplivi so sorazmerno blagi in le malo do zmerno vplivajo nanje, vendar delujejo na
obsežnih površinah. Tako je na primer obdelovanje zemlje, ki v Bohinju bistveno ne
vpliva na relief. Pri tem je treba omeniti ravnanje grbinastih travnikov predvsem v
Vojah. Drugi vplivi so sicer zelo intenzivni, morebiti celo destruktivni, vendar
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omejeni na manjše površine. Tak je primer pridobivanja gramoza v strugi Save
Bohinjke dobra 2 km dolvodno od naselja Nomenj, zaradi esar se brežine v zavoju
Save pod Nomenjem rušijo in dno poglablja.
Nekateri posegi zmanjšujejo jakost in pogostost poplav, hkrati pa se delovanje teh
procesov prestavi na drugo mesto. Tako je v Bohinju ve ina hudourniških potokov,
ki ogrožajo naselja, reguliranih.
Posegi, ki pove ujejo obseg in mo geomorfnih procesov, so gradnje gozdnih,
poljskih in pohodniških poti.
Obremenjenost reliefa je v strmejših pokrajinskoekoloških enotah malo
obremenjena (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, pobo ja Soteske), saj so to ve inoma zaš itena
varovalna obmo ja, kjer so prepovedani posegi, ki bi zahtevali preoblikovanje
reliefa in spremembo talnega profila, kjer so prepovedani se nja drevja in grmovja
ter posegi v planinska traviš a (razen izjemoma). Reliefno destruktivni hudourniški
potoki so regulirani, s imer je zmanjšana njihova geomorfna dinamika.

6.4 OCENA ŠE SPREJEMLJIVEGA OBSEGA OBREMENITVE OKOLJA Z
VIDIKA RELIEFA
1. možne so še zelo velike dodatne obremenitve
2. možne še precejšnje dodatne obremenitve
3. možne manjše dodatne obremenitve
4. dodatna obremenitev ni ve možna ali le majhna
PEE
1.1.1 Svet nad zg. gozdno mejo
1.1.2 Komna in Fužinske planine
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na S strani
1.1.7 Bohinj
1.1.9 Pokljuka
1.1.10 Jelovica

ocena
4
4
4
4
4
4

V ob ini Bohinj, ki ima ve inoma visokogorski zna aj z osrednjo enoto, ki ima
kotlinsko-dolinski zna aj, se zmogljivost pokrajine prekriva s še sprejemljivim
obsegom obremenitve okolja. Ta nam pove, v kolikšni meri je relief v
pokrajinskoekološki enoti še sposoben kompenzirati obstoje e in morebitne
nadaljnje posege, ne da bi pri tem sprožili škodlljive destruktivne procese.
V pokrajinskoekoloških enotah, kjer prevladujejo strma pobo ja in velike relativne
nadmorske višine, velike koli ine padavin ter so regeneracijske in nevtralizacijske
sposobnosti majhne, lovek z dosedanjim delovanjem ni obremenil geomorfnih
procesov, zato zmogljivost pokrajine z vidika reliefa ni ogrožena. V PEE Svet nad
zgornjo gozdno mejo predstavlja najve ji poseg v prostor smu iš e Vogel, ki ne
povzro a destruktivnih procesov reliefa. V PEE Bohinj se kažejo prvi znaki
ob asnega zmanjševanja zmogljivosti, kot so zemeljski plazovi in rušenje brežin
Save Bohinjke. Tukaj se je v stoletjih oblikovala kulturna krajina, kakršno potrebuje
lovek za poselitev in gospodarjenje. lovek je posegel v naravno vegetacijo, skr il
gozd, gradil ceste in poti, posegel v struge in bližino potokov, v Savo Bohinjko.
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Kljub majhni obremenitvi okolja z vidika reliefa dodatne obremenitve niso možne
ali pa naj bi bile zelo majhne in zelo premišljene, saj omenjene karakteristike
pokrajine tega ne dopuš ajo. Potencialni posegi v okolje bi zelo hitro pokazali
negativne vplive na reliefu (ocena 4).

6.5 OCENA RANLJIVOSTI OKOLJA Z VIDIKA RELIEFA IN PREDLOG
STOPNJE VAROVANJA OKOLJA Z VIDIKA RELIEFA
1. majhna
2. zmerna
3. mo na
4. kriti na
PEE
ocena
1.1.1 Svet nad zg. gozdno mejo
3
1.1.2 Komna in Fužinske planine
3
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na S strani
3
1.1.7 Bohinj
3
1.1.9 Pokljuka
2
1.1.10 Jelovica
2
Ocena ranljivosti okolja z vidika reliefa temelji na splošni oceni naravne ogroženosti
in regeneracijski ter nevtralizacijski sposobnosti, kar se izraža v zmogljivosti
pokrajinskoekološke enote z vidika reliefa. Pove nam, v kolikšni meri je pokrajinska
enota primerna za nadaljnje posege, ob upoštevanju ob utljivosti sistema
geomorfnih procesov in že dosežene stopnje obremenjenosti.
"Stopnja varovanja okolja z vidika reliefa nam pove, v kolikšni meri je relief
omejitveni dejavnik lovekovega delovanja v prostoru in v kolikšni meri so potrebni
varovalni ukrepi" (Špes, 1996, str. 53).
1.1.1 Svet nad zgornjo gozdno mejo
Enota leži v visokogorju, kjer se uveljavljajo intenzivni geomorfološki procesi.
Poudarjeni so procesi mehanskega preperevanja in pomikanja gruš a v nižje
predele, delovanje teko e vode pa je zaradi prepustnih kamenin izklju eno.
Regeneracijske sposobnosti reliefa so nizke, pri emer pa lovek vanj posega v
manjši meri (gorske poti, smu iš e Vogel). Ranljivost reliefa je velika (ocena 3),
zato je relief mo an omejitveni dejavnik na celotnem obmo ju in potrebna je visoka
stopnja varovanja.
1.1.2 Kraška planot Komna in Fužinske planine
Relief, ki ga zajema enota je malce manj strm, vendar še vedno precej naravno
ogrožen, saj je veliko strmih, ve inoma poraš enih pobo ij. Regeneracijske
sposobnosti reliefa so nizke. lovek tega obmo ja ne obremenjuje na na in, ki bi
ogrožal relief (gorske poti, planine). Ranljivost obmo ja je velika (ocena 3) in relief
sta omejitvena dejavnika na celotnem obmo ju. Potrebna je visoka stopnja
varovanja.
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1.1.3 Pobo ja nad dolinami na severni strani
Intenzivnost geomorfoloških procesov je v tej enoti zelo velika. Relief s strmimi
pobo ji in številnimi potoki nima regeneracijskih sposobnosti. lovek obremenjuje
obmo je v manjši meri (gozdne ceste, poti, smu iš e Kobla). Ranljivost reliefa je
velika (ocena 3), kar pogojuje visoko stopnjo varovanja okolja, pri kateri je potreben
najstrožji režim varovanja in so izklju eni vsi posegi, ki vplivajo na geomorfne
procese.
1.1.7 Bohinj
Destruktivni geomorfološki procesi so veliki in se kažejo v obliki hudourniške
erozije, poplavljanja manjših potokov in na kratkih odsekih Save Bohinjke. lovek
je posegel v naravno vegetacijo, v profil prsti, v Savo Bohinjko, v hudournike, kar
se ob asno pokaže v reliefnih degradacijskih procesih. Ranljivost okolja je velika
(ocena 3). Relief je omejitveni dejavnik samo na obmo jih intenzivnih geomorfnih
procesov (strma pobo ja, hudourniki, poplavne ravnice Save Bohinjke), kjer so
potrebni varovalni ukrepi.
1.1.9 Pokljuka
Z vidika reliefa je Pokljuka naravno ogrožena. Njen osrednji planotast del ni
ogrožen, pa pa njena južna pobo ja, po katerih te ejo hudourniški potoki. Pokljuka
je zato zmerno ranljiva (ocena 2). Relief je na strmih pobo jih omejitveni dejavnik.
Varovalni ukrepi veljajo tudi za pobo je Soteske, skozi katero je speljana glavna
cesta v Bohinj, ki jo že tako ogrožajo snežni plazovi in padajo e kamenje. Varovalni
gozdovi so tukaj bistvenega pomena.
1.1.10 Jelovica
Jelovica je kot kraška planota relativno malo reliefno ogrožena na samem valovitem
vrhu, mo no pa so ogrožena njena strma severna pobo ja, ki jih erodirajo
hudourniški potoki. lovek, razen z gozdarjenjem, vanjo ne posega. S tega vidika je
pokrajinskoekološka enota Jelovica zmerno ranljiva (ocena 2), relief pa je
omejitveni dejavnik samo na obmo jih intenzivnih geomorfnih procesov, kjer so
potrebni varovalni ukrepi. Posegi tukaj niso dovoljeni, kar dolo ajo že zaš iteni
varovalni gozdovi.
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7. OCENA RANLJIVOSTI OKOLJA Z VIDIKA VODA
7.1 OCENA RANLJIVOSTI VODA Z VIDIKA VODOTOKOV
Ob ina Bohinj obsega zgornji del pore ja Save Bohinjke. Ve ino njenega povirja
tvorijo planote Triglavski in Hribariški podi, Komna in Fužinarska planota, Pokljuka
in Jelovica, ki jih obrobljajo strmi gorski grebeni. Razvodnica v apnen astem svetu
ni to no definirana, saj razvodnica, ki sledi orografiji, ne sovpada z dejanskim
hidrološkim razvodjem.
Pretežno apnen asta sestava pore ja Save Bohinjke ni ponujala pogojev za razvoj
površinske re ne mreže. Atmosferska voda pronica skozi porozno kamenino in
podzemsko napaja reko. Obsežne kraške planote so, z redkimi ponikalnicami,
brezvodnate površine, re no omrežje se je razvilo le na neprepustnih kamninah.
Re na mreža je zato na obravnavanem obmo ju redka. V pore ju Save Bohinjke
znaša gostota re nega toka 0,35 km/km2.
Sava Bohinjka izvira kot Savica v Komar i in odteka v Bohinjsko jezero, katerega
zapusti kot Sava Bohinjka. Na obmo ju Bohinja se izlivajo v Savo Bohinjko tudi
edine pomembnejše reke v pore ju, Mostnica z Ribnico in Bistrica, ki jih napajajo
mo ni kraški izviri v dnu dolin. Sicer pa ima Sava Bohinjka 10 stalnih pritokov,
daljših od 1 km. Podzemna re na mreža je dobro razvita, kar kažejo številni kraški
izviri. Zelo dragoceni v kraškem svetu so trajni izviri. Manjši izviri z izdatnostjo do
1 l/sek (okoli 120 jih je) se pojavljajo na najrazli nejših nadmorskih višinah. Okrog
20 ve jih izvirov (nad 10 l/sek) je v nižjih legah, pod 1000 m, v dnu dolin. Izvir
Savice in izvir Govic v asu maksimalne dejavnosti dosegata izdatnost ve m3/sek.
Zaradi kraške hidrografije v Julijskih Alpah so pomemben vodni vir snežiš a (nad
višino 2500 m zajemajo 0,04 % površine), saj bogatijo podpovršinski odtok
(Vodnogospodarska ureditev povodja Save Bohinjke, 1990).
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Karta 3: Jezera in vodotoki v ob ini Bohinj

Vir: Pregledna karta ob in Bled, Bohinj, Jesenice, Kr. Gora in Radovljica, 1996. 1 : 50.000 (pomanjšano).
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7.1.1 VREDNOTENJE FIZI NOGEOGRAFSKIH KAZALCEV

7.1.1.1 POVRŠINA ZALEDJA VODOTOKOV
1. 200 km2 in manj
2. 201–500 km2
3. 501–1000 km2
4. 1001 km2 in ve
Vsi vodotoki v ob ini Bohinj imajo majhno vodozbirno zaledje in nobeden ne
presega prvega razreda, kar je ugodno, saj to kaže na manj potencialno možnih
onesnaževalcev. Najve jo površino zaledja ima Sava Bohinjka (93,99 km2), medtem
ko površina pore ja Mostnice obsega 78,11 km2. Savica in Bistrica, preostala dva
vodotoka, ki ju Agencija RS za okolje še uvrš a v svoj program meritev, imata
ve inoma kraško zaledje, ki ga ni mogo e natan no dolo iti. PEE Svet na zgornjo
gozdno mejo ter Kraška planota Komna in Fužinske planine nimata površinskih
vodotokov, razen potoka Suha, ki z Vogarja te e v Mostnico (podatki o površini
zaledja vodotokov: ARSO, 2001).
PEE
1.1.1 Svet nad zg. gozdno mejo
1.1.2 Komna in Fužinske planine
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na severni strani
1.1.7 Bohinj
1.1.9 Pokljuka
1.1.10 Jelovica

ocena
kras
kras
1
1
1
1

7.1.1.2 DELEŽ KARBONATNIH KAMNIN
Tabela 7: Delež karbonatnih kamnin po pokrajinskoekoloških enotah ob ine Bohinj (glej
poglavje Relief)

PEE
delež karbonatnih kamenin (v %)
1.1.1 Svet nad zg. gozdno mejo
100 %
1.1.2 Komna in Fužinske planine
100 %
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na S strani
95 %
1.1.7 Bohinj
30 %
1.1.9 Pokljuka
90 %
1.1.10 Jelovica
80 %
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7.1.1.3 GOZDNATOST
Tabela 8: Delež gozda po pokrajinskoekoloških enotah ob ine Bohinj (glej poglavje Gozd)

PEE
delež gozda (v %) ocena
1.1.1 Svet nad zg. gozdno mejo
26,5
4
1.1.2 Komna in Fužinske planine
74,2
1
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na S strani
88,6
1
1.1.7 Bohinj
49,2
3
1.1.9 Pokljuka
80,8
1
1.1.10 Jelovica
94,5
1
Gozd ima pomembno hidrološko funkcijo. Ve ja gozdnatost pove uje samo istilne
sposobnosti voda in zagotavlja ve jo istost podtalnice. Poleg tega tudi uravnava
odtok vode in na poplavnih obmo jih zmanjšuje hitrost toka (Gozdnogospodarski
na rt gozdnogospodarske enote Bohinj, 2004). PEE Svet nad zgornjo gozdno mejo
in Bohinj imata nizek delež gozda, druge enote pa prekrivajo obsežni gozdovi.
7.1.1.4 SPECIFI NI ODTOK
1. 40,10 l/sek/km2 in ve
2. 25,10–40 l/sek/km2
3. 10,10–25 l/sek/km2
4. 10 l/sek/km2 in manj
Za ob ino Bohinj navaja ARSO le en reprezentativen podatek za specifi ni odtok. V
Savo Bohinjko od merilnega mesta pri SV Janezu po toku navzgor prite e 88,7 l
vode v sekundi z 1 km2 površine, kar Savo Bohinjko uvrš a v prvi razred, z
najboljšo samo istilno sposobnostjo. Ta podatek kaže, da je vodozbirno obmo je
Save Bohinjke zelo vodnato in da je s tem praviloma tudi manjša koncentracija
onesnaženih snovi v vodi.
Podatek za Bistrico, 236,7 l/sek/km2, kaže na nepravilno dolo eno velikost
prispevnega obmo ja (ta opomba je povzeta iz vira), zato ga ne bom upoštevala.
Sava, Mostnica in Bistrica se napajajo na vodnatem obmo ju, zato sem jih kljub
relativni majhnosti uvrstila v 2. razred. V drugih PEE ni vodotokov z gorvodno
vodomerno postajo. Tukaj te ejo šibki vodotoki, ve inoma hudourniškega zna aja,
ki jih uvrš am v 4. razred (podatki o specifi nih odtokih: Agencija RS za okolje).
Preglednica 15: Vodotoki po pokrajinskoekoloških enotah ob ine Bohinj

PEE
ocena vodotoki
1.1.1 Svet nad.
kras
1.1.2 Komna, Fuž. p.
4
Suha
1.1.3 Pobo ja na S s.
2
Mostnica
1.1.7 Bohinj
1
Sava Bohinjka, Suha, Belica, Suha, Ribnica, Bistrica
1.1.9 Pokljuka
4
Jereka, Mrzli potok, Ribnica, Bezena
1.1.10 Jelovica
4
Korita, Grme ica, Stržnica
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7.1.1.5 SREDNJI LETNI PRETOK (sQs, v m3/sek)
1. 50,1 m3/sek in ve
2. 10,1–50 m3/sek
3. 1,1–10 m3/sek
4. 1 m3/sek in manj
Srednji letni pretok in povpre ni nizki pretok sem dobila na podlagi trinajstletnega
niza srednjih letnih pretokov in povpre nih nizkih pretokov, katerih vir so bili
Hidrološki letopisi Hidrometeorološkega zavoda oziroma Agencije RS za okolje.
Sava Bohinjka pri Sv. Janezu ima srednji letni pretok 7,82 m3/sek in se uvrš a v 3.
razred. Mostnica (Stara Fužina, 3,05 m3/sek), Bistrica (Bohinjska Bistrica, 3,17
m3/sek) in Savica (Ukanc, 4,36 m3/sek) s približno pol manjšim srednjim letnim
pretokom, se prev tako uvrš ajo v 3. razred, kar pomeni, da je njihova
regeneracijska sposobnost s tega stališ a precej slaba. Druge PEE, ki so ve inoma
kraškega zna aja, nimajo površinsko teko ih voda ali pa so te manjše in nimajo
vodomerne postaje, zato jih uvrš am v 4. razred (Podatki o srednjih letnih pretokih:
Agencija RS za okolje).
PEE
1.1.1 Svet nad zg. gozdno mejo
1.1.2 Komna in Fužinske planine
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na severni strani
1.1.7 Bohinj
1.1.9 Pokljuka
1.1.10 Jelovica

ocena
4
4
3
3
4
4

7.1.1.6 POVPRE NI NIZKI PRETOK (nQnp, v m3/sek)
1. 10,01 m3/sek in ve
2. 1,01–10,00 m3/sek
3. 0,51–1,00 m3/sek
4. 0,50 m3/sek in manj
Sava Bohinjke pri Sv. Janezu se s povpre nim nizkim pretokom 0,84 m3/sek uvrš a
v tretji razred. Drugi omenjeni vodotoki pa se uvrš ajo v etrti razred. Mostnica ima
povpre ni nizki pretok 0,37 m3/sek, Bistrica 0,24 m3/sek in Savica 0,133 m3/sek
(Agencija RS za okolje). Povpre ni nizki pretok je najboljši pokazatelj ranljivosti,
kar kaže, da so teko e vode na obravnavanem obmo ju zelo ranljive. Ve ja nihanja
povpre nih nizkih pretokov dokazujejo hudourniški režim vodotokov (Špes, 1996).
Pritoki Save Bohinjke v ob ini Bohinj so ve inoma hudourniškega zna aja, kar
pomeni potencialno ve jo obremenjenost vode, saj so nizki pretoki ob asno lahko
zelo nizki.
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PEE
ocena
1.1.1 Svet nad zg. gozdno mejo
4
1.1.2 Komna in Fužinske planine
4
1.1.3 Pobo ja na severni strani
4
1.1.7 Bohinj
3
1.1.9 Pokljuka
4
1.1.10 Jelovica
4

7.1.1.7 PODOLŽNI PROFIL
1. 10,1 ‰ in ve
2. 3,1–10,0 ‰
3. 1,1–3,0 ‰
4. 1,00 ‰ in manj
Obmo je ob ine Bohinj predstavlja reliefno razgiban, povirni svet Save Bohinjke, z
velikimi višinskimi razlikami, ki se umirijo na dnu bohinjske kotline. Hribovit obod
Bohinjskega jezera je vir številnih manjših potokov, ki z velikim strmcem te ejo v
jezero, mnogi le ob asno (potoki, ki te ejo po pobo ju Mirnjaka, Ukanška Suha,
Govic). V pore ju Save Bohinjke so dolina Save Bohinjke, dolina Voje in Zgornja
Dolina edini svet, ki je nižji od 1000 m. Zato je tudi padec Bohinjke od iztoka iz
jezera do soto ja z Dolinko najmanjši med padci tukajšnjih vodotokov – 3,8 ‰,
vendar je relativno še vedno ugoden in se uvrš a v drugi razred (2). Podolžni profili
ostalih vodotokov izražajo velik ali celo izredno velik padec, kar z veliko turbulenco
zelo ugodno vpliva na zra enje in regeneracijske sposobnosti vode. Tok Mostnice
po dolini Voje do izliva v Bohinjko ima padec 24,3 ‰ (1), izpod vznožja Bohinjskih
gora teko a Bistrica pa 15,3 ‰ (1). Tok Ribnice s padcem 67,3 ‰ (1) se bistveno
razlikuje v zgornjem in spodnjem toku. Od izvira pod planino Konjš ico do vstopa v
Zgornjo Dolino znaša v globoko vrezani debri padec Ribnice 117,2 ‰ (1), v dolini
pa le 15,8 ‰ (1) (VGB MB, 1990,). V prvi razred sem uvrstila tudi potoke Jereka
(165 ‰) in Mrzli potok (127 ‰), ki prite eta po mo no nagnjenem pobo ju
Pokljuke v Zgornjo Dolino (Jereka) in dolino Save Bohinjke (Mrzli potok), ter
Stržnico, Grme ico in Bitenjski graben, ki se Savi Bohinjki priklju ijo po spustu po
pobo ju Jelovice.
Preglednica 16: Podolžni profili vodotokov v ob ini Bohinj (v ‰) in ocene

PEE
ocena podolžni profili (‰)
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1
Mostnica (24,3)
1.1.7
2
Sava Boh. (3,8), Bistrica (15,3), Ribnica (67,3)
1.1.9
1
Jereka (165), Mrzli potok (127‰)
1.1.10
1
Stržnica, Grme ica, Bitenjski graben – kratki pobo ni potoki
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7.1.1.8 RE NI REŽIM
Vsi vodotoki, Sava Bohinjka, Savica, Bistrica in Mostnica, na obravnavanem
obmo ju imajo med letom štiri hidrološke dobe, dva viška in dva nižka.
Spomladanski odto ni višek se za ne marca, ki ga sestavlja podzemska voda,
obogatena s snežnico. Zaradi višanja temperature ozra ja pride do taljenja snega
konec marca v nižjih predelih in sredi aprila v visokogorskih predelih. Nivalni
maksimum doseže maja. Junija za ne odtok po asi upadati in doseže v juliju
približno srednji pretok. Odtok avgusta doseže sekundarni letni minimum. Obdobje
mo nejše vegetacije pojenjuje in za enja se jesensko deževno obdobje. Pretoki se
pove ujejo od septembra naprej, ko dosežejo pluvialni maksimum novembra. Tedaj
se ozra je že ohlaja in je odtok predvsem v višjih predelih že nekoliko manjši.
Snežne padavine in hladnejši letni ciklus povzro ita, da se za ne decembra odtok
zmanjševati in upada do marca, svoj primarni minimum tako doseže januarja in
februarja. Primarni višek je pri Savi Bohinjki pri Sv. Janezu in pri Savici maja, pri
Mostnici in Bistrici pa novembra in oktobra. (Podatki o srednjih mese nih
vodostajih: ARSO) Vode Save Bohinjke in njenih pritokov napajajo trije vodni viri:
snežnica, deževnica in podzemeljska kraška voda. Vsi obravnavani vodotoki v
Bohinju imajo dežno-snežni režim, saj je ob maksimalnem pretoku delež deževnice
izrazito ve ji od deleža snežnice (glej: Koli ina padavin, poglavje Zrak).
Re ni režimi vodotokov v ob ini Bohinj kažejo, da nižka, poletni in zimski,
sovpadata s turisti no sezono, ki v tem asu prav tako doseže maksimum. Poleg tega
vodotoke obremenjuje poleti tudi kmetijstvo. S tega stališ a je tovrstno sovpadanje
neugodno.
Grafikon 6: Povpre ni mese ni vodostaji Save Bohinjke, Savice, Mostnice in Bistrice (za
obdobje 1990–2002)

Povpre ni mese ni vodostaji Save Bohinjke, Savice, Mostnice
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Vir: Agencija RS za okolje, obdobje 1990–2002 (Savica 1997–2002).
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7.1.1.9 OCENA NARAVNE OGROŽENOSTI VODOTOKOV
1. majhna
2. zmerna
3. velika
4. kriti na
Ocena naravne ogroženosti upošteva poplave, ki so zajete glede na pogostost,
silovitost in površino, ki jo prizadenejo.
a) POGOSTOST
1. nikoli
2. izjemoma (katastrofalno, > 50
let)
3. ob asno (10–20 let)
4. pogosto (< 5 let)
b) SILOVITOST
1. ni pojava, majhna
2. zmerna (majhni strmci, ni mo nejše erozije)
3. srednja (hudourne poplave, mo neje erodirajo površine/akumulirajo)
4. velika (hudourne poplave, blatni tokovi)
c) MAKSIMALNA POVRŠINA, KI JO OGROŽAJO
1. 5 % in manj
2. 5,1–10 %
3. 10,1–30 %
4. 30,1 % in ve
Sava Bohinjka lahko poplavlja ob mo nih tedenskih padavinah, ko Bohinjsko jezero
lahko naraste tudi za 3 metre. Sava Bohinjka poplavlja v Rib evem Lazu, pri rpalki
v Bohinjski Bistrici pa poplavlja kmetijske površine, v asih tudi cesto. Pri vasi
Lepence prestopi tudi bregove. Velika konkava pod naseljem Nomenj je zelo
nestabilna; brežine se rušijo, dno se poglablja. Visoke vode prestopajo zlasti levi
breg, voda se razliva do železniškega nasipa. Na tem delu so bila ve krat izvajana
vzdrževalna dela. (VGU Save Bohinjke, 1990)
Vsi pritoki Save Bohinjke imajo hudourniški zna aj, zato ve inoma ogrožajo svojo
okolico. Niso poplavni, vendar erodirajo svojo strugo in bregove ter odnašajo
material. Njihovo delovanje je opisano v poglavju Relief (Ocena naravne
ogroženosti).
Pore je Save Bohinjke se razprostira ve inoma po hribovju, ki je zelo razgibano, in
manj po sredogorju. Posledica take konfiguracije terena je naglo zbiranje in
odtekanje vode, kar povzro a hitro naraš anje in divjanje hudournih voda. K temu
prispevajo tudi klimatske razmere. Površinska re na mreža se je razvila na manj
prepustnih tleh, v osrednjem delu povodja. Ve ji del erozijskih žariš na pritokih
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Save Bohinjke je zato v njenem zgornjem toku, nad Sotesko, kjer je 66 % njene
re ne mreže.
V izlivnem obmo ju hudourniških pritokov Save Bohinjke se sprosti pribl.
144.000 m3 materiala. Specifi ni dotok materiala znaša 53 m3/leto/km2. Material, ki
ga prinašajo hudourniki in Sava Bohinjka, je glede na geološko sestavo okolice
povodja, zelo pester. Ve inoma je to skalnat in prodnat material, le v manjših
koli inah sta v sipinah Save Bohinjke pesek in mivka (VGU Save Bohinjke, 1990,
str. 67–68).
Obmo je Bohinja ima zelo veliko koli ino padavin, vendar je zaradi prepustnih
karbonatnih kamnin in jezera, ki zadržuje vodo, manj poplavno ogrožen v
primerjavi s preostalo Gorenjsko in Slovenijo.
PEE
POGOSTOST SILOVITOST POVRŠINA OCENA
1.1.1 Svet nad zg.g. m.
1.1.2 Komna in Fuž. pl.
1.1.3 Pobo ja nad dol.
1.1.7 Bohinj
4
3
1
3
1.1.9 Pokljuka
1.1.10 Jelovica
-

7.1.2 OCENA REGENERACIJSKIH IN NEVTRALIZACIJSKIH
SPOSOBNOSTI OKOLJA Z VIDIKA VODOTOKOV
1. sposobnosti so zelo velike
2. sposobnosti so zmerne
3. sposobnosti so nizke
4. sposobnosti so kriti no nizke
Oceno regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti vodotokov oblikujejo zelo
pomembni kazalci (sQs, nQnp, strmec, pri katerih manjše vrednosti pove ujejo
sposobnosti za ublažitev negativnih posegov) ter pomembni kazalci (delež
karbonatnih kamnin, pri emer ve ji delež zmanjšuje samoregenerativno sposobnost
vodotokov, ter sqs in gozdatost, pri katerih ve je vrednosti pove ujejo
regeneracijsko sposobnost).
PEE
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.7
1.1.9
1.1.10

sQs
4
4
3
3
3
4

nQnp
4
4
4
3
3
4

strmec
1
2
1
1

delež karbon. kam.
100 %
100 %
95 %
30 %
90 %
80 %

sqs
4
2
1
1
4

gozdnatost
4
1
1
3
1
1

ocena
4
4
3
3
2
3
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1.1.1 Svet nad zgornjo gozdno mejo in
1.1.2 Kraška planota Komna in Fužinske planine
Ti dve pokrajinskoekološki enoti sta del visokogorskega krasa, ki je razvit v
Julijskih Alpah. Zaradi prevlade kemi nega preperevanja apnenca in dolomita,
razpokanosti skladov in njihove prepustnosti, je za kraško površje zna ilna kraška
podzemna hidrografija (Plut, 1988). Površinsko teko ih voda tukaj ni. Padavine
poniknejo globoko v kraško podzemlje ter odtekajo po razpokah in špranjah v
obrobne izvire. Prevotljenost tukajšnjega krasa je majhna in v podzemlju se zadržuje
razmeroma malo vode. Izdatnost izvirov (Savica, Govic) pa je odvisna od padavin in
velikosti zaledja. Vodni krog je na krasu sklenjen že v nekaj dneh. To pa je
prekratek krogotok, da bi naravne samo istilne sposobnosti okolja zmogle o istiti
vse škodljive primesi (Habi , 1989). PEE Svet nad zgornjo gozdno mejo ni
poraš ena z gozdom, kar še zmanjša samo istilno sposobnost vode. Gozdovi namre
izboljšujejo kakovost voda, saj se voda pri prehodu skozi gozdna tla fizikalno in
kemi no o isti. V teh dveh enotah so sposobnosti, da se vzpostavi porušeno
ravnotežje oziroma lastnost vodotokov, da nevtralizirajo u inke negativnih posegov
kriti no nizke (ocena 4).
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na severni strani
Na pobo jih rne prsti, Rodice in Vogla izvira kar nekaj hudourniških potokov z
majhnim pretokom, medtem ko ima Mostnica, ki te e skozi Voje, malce ve ji
srednji letni pretok in majhen nizki pretok. Velik strmec (1. razred), specifi ni odtok
in ve ja gozdnatost ugodno vplivata na oceno. Pomembnejša kazalca in velik delež
karbonatnih kamnin nagnejo tehtnico na stran, ki ozna uje nizke regeneracijske in
nevtralizacijske sposobnosti okolja z vidika vodotokov (sQs, nQnp) (ocena 3).
Mostnica, potoki izpod Vogla, Suha in Repin ev graben, so hudourniški vodotoki,
ki pogosto ogrožajo bližnjo okolico, strugo erodirajo v zgornjem toku in material
akumulirajo na prehodu v položnejši teren.
1.1.7 Bohinj
Pokrajinskoekološko enoto Bohinj ozna ujejo z vidika voda Savica, Sava Bohinjka
in Bistrica. Jereka, Suha in Ribnica so manjši potoki, ki jih Agencija RS za okolje v
svojih statistikah ne obravnava. Sava Bohinjka ima pri Sv. Janezu relativno majhen
srednji letni pretok, Bistrica in Savica pol manjši, nizek srednji pretok prav tako.
Strmec Save Bohinjke od Sv. Janeza do Soteske je zmeren (2. razred), medtem ko se
Bistrica uvrš a v 1. razred. Specifi ni odtok Save Bohinjke je velik. Gozdnatost v
enoti ni velika, vendar na oceno regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti
ugodno vpliva majhen delež karbonatnih kamnin (ocena 3). V asu visokih voda
Sava Bohinjka ogroža le kmetijske površine, Bistrica pa ima kot hudourniški
vodotok, ki te e skozi urbanizirano naselje, zavarovano strugo in ne ogroža okolice.
1.1.9 Pokljuka
Po pokrajinskoekološki enoti Pokljuka te ejo proti zgornji Bohinjski dolini in dolini
Save Bohinjke potoki Ribnica, Jereka, Mrzli potok in Bezena. Imajo hudourniški
režim in velike strmce, ob mo nem deževju mo no narastejo in z dero o vodo,
polno erodiranega materiala, ogrožajo svoje bregove, naselja v svoji neposredni
bližini, mostove in ceste. To velja zlasti za Jereko in Bezeno, ki te eta skozi vasi
Jereko in Nomenj. Ve ji del Pokljuke zaradi kraškega zna aja nima površinsko
teko ih voda. Od vasi Bitnje do Soteske te e po tej enoti Sava Bohinjka, ki je
opisana že v prejšnji enoti. Tej enoti daje z vidika voda najve jo težo, zato po njenih
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ocenah in velikem deležu gozda dodeljujem tej enoti oceno 2, kar pomeni, da so
njene regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti zmerne.
1.1.10 Jelovica
Jelovica je gozdnata kraška planota. Ob ina Bohinj ve inoma zajema njena severna
pobo ja, po katerih te ejo potoki proti Savi Bohinjki (Blatnica, Koritnica,
Grme ica). Potoki so majhni z nizkimi pretoki in velikim strmcem. Vzhodni del
planote je vrh planote, kjer ni površinsko teko ih voda, temve deževnica pronica
neposredno skozi karbonatne kamnine. Karbonatna kamninska osnova je poraš ena
z bogato gozdno vegetacijo, ki blaži negativne lastnosti prepustnih kamnin.
Regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti okolja z vidika voda so zato nizke
(ocena 3).
7.1.3 VREDNOTENJE DRUŽBENOGEOGRAFSKIH KAZALCEV
7.1.3.1 GOSTOTA PREBIVALSTVA
1. nenaseljeno in redka (40 preb./km2 in manj)
2. zmerna (41–100 preb./km2)
3. gosta (101–500 preb./km2)
4. zelo gosta (501 preb./km2)
7.1.3.2 TIP POSELITVE
1. redka razpršena poselitev (samotne kmetije, zaselki)
2. redka ruralna poselitev (razložena in gru asta naselja)
3. gosta ruralna poselitev
4. strnjena urbana in suburbana poselitev
Preglednica 17: Gostota prebivalstva in tip poselitve po pokrajinskoekoloških enotah

PEE

GOSTOTA

(preb./km2)

PREBIVALSTVA

ocena TIP POSELITVE

ocena

1.1.1

0

1

neposeljeno

-

1.1.2

0

1

ni stalne poselitve, planine

-

1.1.3

0,7

1

1

1.1.7

130

3

1.1.9

10,6

1

1.1.10

1,8

1

redka ruralna poselitev,
planine
gosta ruralna poselitev,
strnjena urbana
redka ruralna poselitev,
planine
redka ruralna poselitev,
planine

Vir: Krajevni leksikon, 1995.

3
2
2
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7.1.3.3 PRIKLJU ENOST GOSPODINJSTEV NA VODOVODNO
OMREŽJE
(Glej preglednico 18.)
1. nenaseljeno
2. 50 % in manj gospodinjstev je priklju enih na vodovodno omrežje
3. 50,1–80 % gospodinjstev je priklju enih na vodovodno omrežje
4. 80,1 % in ve gospodinjstev je priklju enih na vodovodno omrežje

7.1.3.4 PRIKLJU ENOST GOSPODINJSTEV NA KANALIZACIJSKO
OMREŽJE
1. nenaseljeno
2. 50,1 % in ve gospodinjstev je priklju enih na kanalizacijsko omrežje
3. 25,1–50 % gospodinjstev je priklju enih na kanalizacijsko omrežje
4. 25 % in manj gospodinjstev je priklju enih na kanalizacijsko omrežje
Preglednica 18: Priklju enost na vodovodno in kanalizacijsko omrežje po porajinsko-ekoloških
enotah ob ine Bohinj

PEE
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.7
1.1.9
1.1.10

PRIKLJU ENOST
NA VODOVOD. OMREŽJE

0%
89,35 %
49,37 %
78,18 %

ocena
2
4
2
3

PRIKLJU ENOST
NA KANAL. OMREŽJE

0%
37,05 %
0%
63,64 %

ocena
4
3
4
2

Vir: Statisti ni urad RS, Popis 2002.
Glede na statisti ne podatke je najve gospodinjstev priklju enih na vodovodno
omrežje v PEE Bohinj in nato v PEE Jelovica. V PEE Pokljuka je nanj priklju enih
le približno 50 % gospodinjstev. Ve ja priklju enost na vodovodno omrežje pomeni
pove ano porabo vode. Iz tega tudi sledi ve ja obremenjenost voda, onesnaženih iz
tega vira.
Na kanalizacijsko omrežje je priklju enih malo gospodinjstev v ob ini Bohinj.
Najbolj pa je to skrb vzbujajo e v PEE Pokljuka, kjer nobeno gospodinjstvo ni
priklju eno na kanalizacijsko omrežje. V PEE Pobo ja nad dolinami na severni
strani je le eno naselje – Ravne v Bohinju, ki je prav tako nepriklju eno. Le 37 %
gospodinjstev v PEE Bohinj je priklju enih na kanalizacijsko omrežje, kar je glede
na števil nost prebivalstva v tej enoti tudi zelo malo.
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7.1.3.5 LOKACIJE ŽIVINOREJSKIH OBRATOV
V ob ini Bohinj ni živinorejskih obratov, temve deluje 50–60 kmetij, kjer se
ukvarjajo z mle no živinorejo. Le ena kmetija je intenzivnega zna aja; leži v
Bohinjski ešnjici, ima 50 molznic in 55 ha zemlje. Štiri kmetije v vaseh Gorjuše,
Polje, Koprivnik in Brod so srednje velike z do 30 molznicami. Druge kmetije so
manjše, s povpre no 4–5 molznicami (Kmetijsko gozdarska zadruga – KGZ Srednja
Vas, 2006).

7.1.3.6 USMERITEV IN KAPACITETA ŽIVINOREJSKIH OBRATOV
USMERITEV:
1. brez živinorejskih obratov
2. piš an je družinske farme
3. govedorejski obrati in perutninske farme (kapaciteta nad 50 GNŽ)
4. praši erejski obrati
KAPACITETA:
1. pod 30
2. 30–200
3. 201–500
4. nad 500
PEE

USMERITEV –
ocena
1.1.1 Svet nad zg. g. mejo
1
1.1.2 Komna in Fužinske planine
1
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na S
1
str.
1.1.7 Bohinj
1
1.1.9 Pokljuka
1
1.1.10 Jelovica
1

KAPACITETA –
ocena
1
1
1
1
1
1

Vir: KGZ Srednja vas, 2006.
Neposredni kazalci
7.1.3.7 SKUPNA KOLI INA PORABLJENE VODE V GOSPODINJSTVIH
Koli ina porabljene vode v gospodinjstvih v ob ini Bohinj znaša 160.327 m3 (za
leto 2005). (Ob ina Bohinj, Režijski obrat, 2006) V ob ini Bohinj vodo distribuira
Ob ina oziroma Režijski obrat in Vodovodne zadruge. Vodovodne zadruge so štiri:
Studor, Savica–Polje, Srednja vas v Bohinju ter Bohinjska ešnjica in Spodnje
Podjelje.
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7.1.3.8 KOLI INA PORABLJENE VODE NA GOSPODINJSTVO
1. 7,0 m3 in manj/mesec
2. 7,1–10,0 m3/mesec
3. 10,1–13,0 m3/mesec
4. 13,1 m3 in ve /mesec
Natan nih podatkov o koli ini porabljene vode na gospodinjstvo po pokrajinskoekoloških enotah ni bilo mogo e dobiti, zato navajam le povpre je. Povpre na
poraba vode na osebo na mesec je 6 m3. Povpre na velikost gospodinjstva v ob ini
Bohinj je 2,8 osebe, zato znaša poraba vode na gospodinjstvo 16,6 m3. Ta podatek
celotno ob ino Bohinj uvrš a v 4. razred, z veliko koli ino porabljene vode
(Ob ina Bohinj, Režijski obrat, 2006).

7.1.3.9 SKUPNA KOLI INA PORABLJENE VODE V PODJETJIH
1. ni porabnikov; manjše število porabnikov z zelo nizko porabo vode (skupaj
10.000 m3 in manj letno)
2. manjše število porabnikov z nizko porabo vode (skupaj 10.001 do 50.000 m3
letno)
3. ve je število porabnikov s skupno zmerno porabo vode ali eden zmerni porabnik
vode (skupaj od 50.001 do 500.000 m3 letno)
4. ve je število porabnikov z visoko porabo vode (skupaj 500.001 m3 in ve letno)
Preglednica 19: Poraba vode po podjetjih v ob ini Bohinj

PEE
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.7

PORABA VODE PO PODJETJIH
ni porabnikov
ni porabnikov
ni porabnikov
LIP-Bohinj – 64.103 m3
Filbo – 3.908 m3
skupaj z drugimi porabniki – 304.867 m3
1.1.9 ni porabnikov
1.1.10 ni porabnikov

ocena
1
1
1
3
1
1

Vir: Ob ina Bohinj, Režijski obrat, 2006.

7.1.3.10 SKUPNA KOLI INA PORABLJENE VODE
Skupna koli ina porabljene vode v ob ini Bohinj je v letu 2005 znašala 160.327 m3.
(Ob ina Bohinj, Režijski obrat, 2006) Povpre na poraba vode znaša 495,8 m3/km2.

73

Študija ranljivosti okolja za ob ino Bohinj

7.1.3.11 U INKOVITOST ISTILNIH NAPRAV
1. pre istijo ve kot 2/3 odpadnih voda
2. pre istijo od 1/3 do 2/3 odpadnih voda
3. pre istijo manj kot 1/3 odpadnih voda
4. ni istilne naprave
PEE
1.1.1 Svet nad zg. gozdno mejo
1.1.2 Komna in Fužinske planine
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na S strani
1.1.7 Bohinj
1.1.9 Pokljuka
1.1.10 Jelovica

ocena
4
4
4
2
4
1

1.1.7 Bohinj
Komunalna istilna naprava (K N) Bohinjska Bistrica zagotavlja mehansko in
biološko iš enje odpadnih voda s kapaciteto 2 x 1000 PE (populacijskih enot). Ima
funkcijo peskolova in maš obnika. Tema dvema fazama sledi iš enje z dvema
biodiskoma, kjer se useda biološki odpadni material. O iš ena odpadna voda odteka
po razbremenilnem kanalu v Savo Bohinjko. K N Bohinjska Bistrica je leta 2005
o istila 117.549 m3 (44 %) vode. Brez iš enja je odteklo 51.369 m3 vode. Blato iz
usedalnikov K N se odvaža na Centralno istilno napravo Jesenice. Na K N je
priklju enih približno 1800 prebivalcev Bohinjske Bistrice, vsa podjetja in javne
ustanove Spodnje doline. Celotna Zgornja bohinjska dolina, z redkimi izjemami v
Srednji vasi, ni priklju ena na kanalizacijsko omrežje. Hoteli in po itniški domovi v
Stari Fužini so priklju eni na kanalizacijo in K N, medtem ko naselje nanjo ni
priklju eno. Hiše v vaseh Studor, Srednja vas, Bohinjska ešnjica in Jereka imajo
greznice. Na K N sprejemajo tudi odpadne snovi iz greznic (50 m3/leto).
1.1.10 Jelovica
Komunalna istilna naprava Nemški Rovt, na katero je priklju ena vas Nemški
Rovt, ima kapaciteto 150 PE. Mehansko in biološko, na na in vpihovanja zraka,
isti odpadno vodo. Leta 2005 je pre istila 4975 m3 odpadne vode. 334 m3 odpadne
vode ni bilo o iš ene, kar je manj kot 7 %.
1.1.9 Pokljuka
Vasi v pokrajinskoekološki enoti Pokljuka, Goreljek, Gorjuše, Koprivnik, Nomenj,
Log in Lepence niso priklju ene na kanalizacijsko omrežje. Vse hiše imajo greznice,
od koder blato s cisternami odvažajo v istilne naprave.
Vojašnica na Rudnem polju oziroma Vadbeni center Pokljuka ima lastno istilno
napravo za biološko in mehansko iš enje odpadnih voda.
Posamezni hoteli na odro nih krajih, dale od vasi, kot na primer Ski hotel Vogel in
Šport hotel Pokljuka, imajo prav tako preto ne greznice, kjer blato ostaja v prvem
prekatu, v drugem prekatu ostajajo drugi drobni delci, teko ine pa odtekajo v
naravo.
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Na ob ini Bohinj na rtujejo izboljšanje kanalizacijskega stanja. Izvaja se projekt
povezovalnega kanala za Spodnjo dolino, pri emer bodo vse vasi povezane s K N
Bohinjska Bistrica. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in soglasij lastnikov
zemljiš za prek zemljiš a bodo na rt realizirali. Enak na rt obstaja tudi za Zgornjo
dolino, od Studorja do Jereke (Ob ina Bohinj, Režijski obrat, 2006).

7.1.3.12 ŠTEVILO GOSPODINJSTEV BREZ IŠ ENJA ODPADNIH
VODA/KM2
Preglednica 20: Število gospodinjstev brez iš enja odpadnih voda v ob ini Bohinj (na km2)

PEE
št. gosp. velikost PEE (km2) št. gosp./km2
1.1.1 Svet nad zg. gozdno mejo
51,56
1.1.2 Komna in Fužinske planine
45,16
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na s.s.
14
72,15
0,2
1.1.7 Bohinj
793
33,52
23,7
1.1.9 Pokljuka
474
63,1
7,5
1.1.10 Jelovica
55
57,9
0,9
Vir: Ob ina Bohinj, Režijski obrat, 2006.

7.1.3.13 IMISIJE: Kakovostni razredi vodotokov
Agencija RS za okolje izvaja kakovostne analize vodotokov na obmo ju Bohinja le
na Savi Bohinjki na zajemnem mestu pri Sv. Janezu. Osnovne in kemijske analize
uvrš ajo Savo Bohinjko leta 2000 in 2001 v 2. kakovostni razred (2. razred: vode,
primerne za kopanje in za rekreativne namene, primerne za gojitev drugih vrst rib –
ciprinide), leta 2002 pa v 1.–2. razred (1. razred: vode, ki so ob morebitni
dezinfikaciji primerne za pitje in uporabo v živilski industriji, ter za gojitev
plemenitih vrst rib – salmonide). Saprobiološke analize uvrš ajo Savo Bohinjko od
leta 2000 do 2004 v 1.–2. kakovostni razred (oligo do beta trofi na stopnja), kar
pomeni, da je Sava Bohinjka s tega stališ a malo obremenjena. Bakteriološke
analize kažejo, da je Sava Bohinjka neobremenjena ali zelo malo obremenjena, kar
jo uvrš a v 1. razred. Sicer pa se sanitarni pogoji v vodi stalno spreminjajo. Na
bakteriološko sliko vplivajo razli ni dejavniki: obremenitve s komunalnimi
odplakami, iztoki iz istilnih naprav, odplake z ve jimi koli inami biološko
razgradljivih snovi in hidrološke razmere. Zato so bile leta 2002 izjemoma v vzorcu
prisotne bakterije fekalnega izvora. Težkih kovin, nitratov, mineralnih olj in drugih
onesnaževalcev v reki ni (ARSO).
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7.1.4 DOSEŽENA STOPNJA OBREMENJENOSTI OKOLJA Z VIDIKA
VODOTOKOV
Ocena še sprejemljivega obremenjevanja vodotokov je rezultat primerjave
regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti vodotokov v posamezni
pokrajinskoekološki enoti in dejanske obremenjenosti vodotokov. Ve ja
obremenjenost vodotoka zmanjšuje še sprejemljiv obseg obremenjenosti.
ocena še sprejemljivega
stopnja
obremenjenosti
obremenjevanja
1.1.1 Svet nad zg. gozdno mejo
1
3
1.1.2 Komna in Fužinske planine
1
3
1.1.3 Pobo ja nad dol. na S strani
1
3
1.1.7 Bohinj
2
2
1.1.9 Pokljuka
2
3
1.1.10Jelovica
1
3
PEE

1.1.7 Bohinj
V osrednji PEE Bohinj so vodotoki najbolj obremenjeni, eprav trenutna
obremenjenost ne presega samo istilnih sposobnosti. Osrednji dolini, Zgornja in
Spodnja bohinjska dolina, sta gosto poseljeni, gospodarsko malo obremenjeni, saj je
kmetijstvo ekstenzivno, ve jih podjetij pa je malo. V Spodnji dolini je malo manj
kot polovica odpadnih voda o iš enih, medtem ko je v Zgornji dolini le majhen
delež hiš priklju enih na istilno napravo. Samo istilne sposobnosti so zmerne, saj
so, razen Save Bohinjke, vodotoki manjši, hudourniškega zna aja. V obdobju, ko so
vodostaji nizki in ko je hkrati še pove ana obremenjenost obmo ja, je zmogljivost
vodotokov ob asno zmanjšana (kmetijstvo, turizem) (ocena 2).
1.1.9 Pokljuka
PEE Pokljuka obsega dve reliefni enoti, kraško planoto in dolino Save Bohinjke. S
planote v Savo Bohinjko te ejo Ribnica, Jereka, Mrzli potok, Bezena, manjši potoki,
ki ob mo nem deževju hitro narastejo. Pokljuka je redko poseljena, vendar je
kanalizacijsko obmo je na tem obmo ju je neurejeno. Vse hiše imajo greznice, kar
negativno vpliva na oceno obstoje e obremenjenosti. Pokljuka, z manjšimi potoki in
kraškim površjem, kjer je krogotok prehitro zaklju en, da bi se vode pre istile, dobi
oceno 2. Še sprejemljivo obremenjevanje vodotokov je blizu kon ne zmogljivosti.
1.1.1 Svet nad zgornjo gozdno mejo,
1.1.2 Kraška planota Komna in Fužinske planine,
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na severni strani,
1.1.10 Jelovica
V drugih PEE, Svet nad zgornjo gozdno mejo, Kraška planota Komna in Fužinske
planine, Pobo ja nad dolinami na severni strani ter na Jelovici, je obstoje a
obremenjenost vodotokov majhna (ocena 1), poselitev je zelo redka ali je sploh ni,
gospodarstvo tu zajema smu iš a, pohodniški turizem, pašništvo in gozdarstvo, kar
na eloma ni obremenjujo e. Vedno pa je prisotna nevarnost onesnaženja zaradi
prevažanja naftnih derivatov z ži nico na Vogel. Razen Mostnice v Vojah in
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nekaterih majhnih potokov, ni površinsko teko ih voda, saj prevladujejo prepustne
karbonatne kamenine, ki znižujejo samo istilne sposobnosti. Obmo je sicer ni
obremenjeno, vendar so možne majhne dodatne obremenitve (ocena 3).

7.2 OCENA RANLJIVOSTI OKOLJA Z VIDIKA JEZER
Jezera kot posebna zna ilnost hidrografske mreže so relikt diluvialne poledenitve.
Da so bila jezera številnejša in obsežnejša, o tem danes pri ajo vlažne kotanje, barja,
jezerske abrazijske terase ter jezerski sedimenti, gline in ilovice. Poleg ledeniškega
delovanja, erozije in akumulacije je za obstoj jezer pomembna petrografska sestava
kamnine, saj so vodne kotanje vezane na slabšo prepustno podlago.
7.2.1 VREDNOTENJE FIZI NOGEOGRAFSKIH KAZALCEV
7.2.1.1 VRSTA JEZERA
Bohinjsko jezero je najve je stalno in naravno jezero v Sloveniji. Je ledeniškotektonskega nastanka. Jezero je nastalo v tektonski vdolbini, ki pa jo je dodatno
razširil in poglobil ledenik v asu ledenih dob. Ledenik je z erozijskim delovanjem
poglobil dno in ga obdal s elnimi morenami na vzhodnem delu jezera. (Triglavski
narodni park) Zaradi površinskega zasipanja se jezero kr i. eprav ta predstavlja
lokalno odto no bazo za podzemski odtok apneniškega zaledja, se s strmih sten, ki
se dvigajo neposredno iz jezerske kotline, prožijo v jezero meliš a in plazovi ter
skupno s Savico in hudourniki zasipavajo obrežno ravnico. (VGB MB, 1990, str. 8)
Triglavska jezera in jezera na Fužinskih planinah so ledeniško-kraškega nastanka.
Dolina Triglavskih jezer, dolga okoli 8 km, je zasnovana vzdolž nariva Slatenske
ploš e, na kontaktu manj prepustnih jurskih plasti in kompaktnega apnenca. V dolini
so poleg stalnih sedmih jezer, nanizanih od 2000 do 1300 m nadm. višine, še vodne
kotanje, mlake, ki se po kopnenju snega kmalu presušijo. Na Fužinskih planinah leži
ve je Jezero na Planini pri Jezeru. Zaradi lege v apneniškem svetu se visokogorska
jezera hranijo podzemsko izpod snežiš , meliš , tudi odtok se izgubi v skalni drobir
in razpoke. e bi se jezera hranila površinsko, bi pritoki kaj hitro zasuli kotanje z
drobirjem. Jezera so majhna in plitva, mo no kolebanje jezerske površine je odvisno
od vodostaja. (VGB MB, 1990, str. 8)

7.2.1.2 VELIKOST JEZERA IN POJEZERJA
Bohinjsko jezero je dolgo 4350 m, najve ja širina (S–J) je 1250 m, globoko 45 m.
Površina jezera je 3,28 km2, prostornina pa 120 milijonov m3 vode. Jezerska obala je
dolga 10.900 m (Statisti ni letopis 2003, Agencija RS za okolje).
Pojezerje je veliko okrog 95 km2 (Poro ilo o stanju okolja v Sloveniji, Agencija RS
za okolje, 2002).
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Triglavska jezera in Jezero na Planini pri Jezeru
Dolina triglavskih jezer se za ne z Jezerom pod Vršacem (ni v ob ini Bohinj),
dolgom 90 m, širokim 40 do 60 m na 1990 m nadm. višine. Sledita nekoliko ve je in
kolebajo e Rjavo jezero in plitvo Zeleno jezero. Visok skalnat greben lo i Zeleno
jezero od najve jega Velikega jezera (Jezero v ledvicah), ki meri v dolžino 300 m, v
širino pa 120 m. Dvojno jezero nastane takrat, ko se njegova vodna gladina ob
za etku poletja razdvoji. Tik ob robu spodnje jezerske doline, nad Komar o, je
sedmo – rno jezero, dolgo 150 m, široko 8 m, globoko do 6 m, na 1325 m nadm.
višine. Izpod rnega jezera izvira 500 m nižje, v 78 m visokem slapu Savice, reka
Savica, ki se izliva v Bohinjsko jezero. (Urad za informacije, 1998; Statisti ni
letopis 2003, Agencija RS za okolje).
Zgornja jezera (Jezero v ledvicah, Rjavo, Zeleno in Jezero pod Vršacem) so nad
zgornjo gozdno mejo v pokrajinskoekološki enoti Svet nad zgornjo gozdno mejo
Jezero na Planini pri Jezeru leži na 1430 m. Veliko je 1,76 ha in globoko 10 m
(Brancelj, 1999, str. 158). Jezero na Planini pri jezeru, Dvojno jezero in rno jezero
ležijo v pokrajinskoekološki enoti Kraška planota Komna in Fužinske planine.

7.2.1.3 VODNA BILANCA: RAZMERJE MED DOTOKI IN PADAVINSKO
VODO
Tabela 9: Ocena vodne bilance za Bohinjsko jezero

PRITOKI
Savica
drugi pritoki *
padavine **
SKUPAJ

Qsr
M3/s
3,530
1,022
0,220
4,772

IZTOK
Sava Bohinjka 4,660
evaporacija *** 0,115
SKUPAJ
4,775
BILANCA

mio.
m3/leto
111,0 (74 %)
32,2 (21,5 %)
6,9 (4,5 %)
150,1
146,6 (97,6 %)
3,6 (2,4 %)
150,2

-0,003 -0,1

* Pretok je ocenjen na podlagi vodostajev jezera in pretoka Save Bohinjke pri Sv.
Janezu.
** Koli ina padavin – padavinska postaja Vogel.
*** Podatki za izra un evaporacije so iz meteorološke postaje Lesce.
Vir: Agencija RS za okolje, 2003.
Savica prispeva v Bohinjsko jezero 111 mio. m3 vode na leto oziroma 74 %, kar
pomeni, da ve inoma Savica polni jezero in ga pre iš uje. Drugi pritoki prispevajo
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32,2 mio. m3/leto (21,5 %). Padavine v najmanjši meri polnijo jezersko kotanjo,
6,9 mio. m3/leto (4,5 %).
Voda iz Bohinjskega jezera izteka na vzhodnem koncu jezera kot Jezernica oziroma
Sava Bohinjka. Njen iztok predstavlja 146,6 mio. m3 vode na leto ali 97,6 %, kar
dokazuje, da je Bohinjsko jezero preto no. Izhlapi le 2,4 % jezerske vode.

7.2.1.4 KROŽENJE IN IZMENJAVA VODE
Glavni pritok jezera je Savica, ki se v zahodnem delu jezerske kotanje prebija prek
moren z balvani in se pri Ukancu izliva v jezero. Jezero je preto no. Dolgo je
4350 m, široko 1250 m in globoko 45 m. Iz jezera te e reka Jezernica oziroma Sava
Bohinjka. Ob severnem robu jezera je ve podvodnih kraških izvirov. Jezero dobiva
vodo iz enajstih pritokov, vklju no s Savico. Najve (6) se jih izliva v jezero od
Rib evega Laza do Sv. Duha.
V jezerski kotanji je 120 mio. m3 vode. Na leto Savica prispeva v jezero 111 mio m3
vode (74 %), srugi pritoki 32,2 mio m3 vode (21,5 %), padavine pa 6,9 mio m3 vode
(4,5 %). Vsi pritoki in padavine prispevajo skupaj 150,1 mio m3 vode. Pomeni, da se
voda v jezeru zamenja prej kot v enem letu (Vir kvantitativnih podatkov: ARSO).
Na vertikalno gibanje vode v jezeru vplivajo termi ne lastnosti vode. Sprememba
temperature povzro a gibanje, ki vpliva na mešanje oziroma izmenjavo vode, kar je
pomemben pogoj za življenje v jezeru. Na ogrevanje vode v jezeru najbolj vpliva
son no sevanje. Ogreva in hladi se od površine proti dnu. To je normalna slojevitost
(direktna stratifikacija). V Bohinjskem jezeru, jezeru zmernih geografskih širin, se
slojevitost spreminja v skladu z letnimi asi. Poleti je slojevitost normalna (zgoraj
topleje, spodaj hladneje), pozimi obrnjena – inverzna (zgoraj hladneje, spodaj
topleje, pomladi in jeseni pa pride do pojava izotermije (enakomerna razporeditev
temperature v jezeru od površine do dna).
Sladka voda ima najve jo gostoto pri temperaturi +4 °C in zaradi tega imajo
najgloblji deli jezera vedno pozitivno temperaturo vode, vedno nad 0 °C. Z
ohlajevanjem se znižuje temperatura do +4 °C, voda postaja težja in se spusti do dna
jezera. Ko se temperatura skupne mase vode izena i, od dna do površine, se z
nadaljnjim ohlajevanjem za ne tvoriti led in sicer od površine proti dnu. Led, zaradi
manjše gostote vode, plava na vodi in š iti globlje dele jezera pred zaledenitvijo.
(Ri anovi , 1993)
Velik vpliv na mešanje vodnih mas v jezeru ima tudi veter. Na primer, leta 2003 je
daljše obdobje brez vetra vplivalo na hitro segrevanje vode v maju. Junija je bila
temperatura površinske vode 23,7 °C, medtem ko je povpre je let 1999–2003
17,8 °C. (Agencija RS za okolje).
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Tabela 10: Temperature vode (v °C) na razli nih globinah, v posameznih mesecih v
Bohinjskem jezeru, v letu 2003, na merilni to ki T3

0m
11. marec
4,2
12. maj
14,5
16. junij
23,7
11. avgust
24,5
15. september 16,8
20. oktober
10,7
24. november 7,3

3m
4,0
12,8
16,2
20,9
15,9
10,7
7,1

6m
4,1
9,4
12,0
15,8
14,8
10,7
7,1

9 m 12 m 15 m 25 m 35 m 40 m
4,0
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
8,3
7,4
6,9
5,6
5,0
4,9
9,6
8,0
6,4
5,5
5,2
4,9
11,7
8,8
7,3
5,6
5,4
5,1
13,4 10,8
7,1
5,7
5,5
5,2
10,1
9,4
8,5
6,1
5,8
5,4
7,1
7,1
7,1
7,0
5,9
5,7

Vir: Monitoring kakovosti jezer v letu 2003, 2004.
Grafikon 7: Raznolika temperaturna slojevitost Bohinjskega jezera med letom

Temperaturna slojevitost Bohinjskega jezera
25
20
T st.C

15
10
5
0
0m

24.nov
11.avg
6 m 12 m
25 m 40 m

11.mar
12.maj
16.jun
11.avg
15.sep
20.okt
24.nov

11.mar

Vir: Monitoring kakovosti jezer v letu 2003, 2004.

7.2.2 OCENA REGENERACIJSKIH IN NEVTRALIZACIJSKIH
SPOSOBNOSTI OKOLJA Z VIDIKA JEZER
1. sposobnosti so zelo velike
2. sposobnosti so zmerne
3. sposobnosti so nizke
4. sposobnosti so kriti no nizke
Glede na to, da leži Bohinjsko jezero na obmo ju z veliko letno koli ino padavin
(Vogel 3077 mm, Stara Fužina 2333 mm; glej poglavje Padavine), da je preto nega
zna aja in se v njem voda v celoti obnovi prej kot v enem letu, da glavni pritok
(Savica) in iztok jezera ležita drug nasproti drugega, po najdaljši osi jezera, da se
voda zaradi spremenljivega son nega sevanja tekom letnih asov vertikalno giba in
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izmenjuje, so regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti Bohinjskega jezera zelo
velike (ocena 1).
Visokogorska jezera imajo dotok vode izpod meliš in snežiš , odtok pa se izgubi v
skalni drobir in razpoke. Zato in pa zaradi že izkušenih dejstev, da se enkrat
degradirano jezero zelo po asi regenerira in vzpostavlja v prvotno naravno
ravnovesje, dajem visokogorskim jezerom oceno 3 (sposobnosti so nizke).

7.2.3 DOSEŽENA STOPNJA OBREMENJENOSTI OKOLJA Z VIDIKA
JEZER
Trofi no stanje jezera:
1. ultraoligotrofno in oligotrofno
2. mezotrofno
3. evtrofno
4. hipertrofno
BOHINJSKO JEZERO
Tabela 11: Uvrstitev Bohinjskega jezera v trofi no stopnjo na podlagi povpre nih letnih
vsebnosti nutrientov, povpre nih letnih in maksimalnih vsebnosti klorofila a ter prosojnosti v
letih 1993 do 1996 po merilih OECD.

TIP JEZERA

celokupni
fosfor
( g P/l3

anorganski
dušik
(µg N/l)

prosojnost
povp. (m)

prosojnost
min (m)

klorofil a
povp.
(µg/l)

klorofil a
maks.
(µg/l)

U-oligotrofno
oligotrofno
mezotrofno
evtrofno
hiperevtrofno
BOHINJSKO JEZERO
leto
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

<4
< 10
10–35
35–100
> 100

< 200
200–400
300–650
500–1500
> 1500

> 12
>6
6–3
3–1,5
< 1,5

>6
>3
3–1,5
1,5–0,7
< 0,7

<1
< 2,5
2,5–8
8–25
> 25

-

10,8
4,2
6,9
6,4
4,6
3,2
3,4
3,3
4,9
3,5
4,0

410
488
588
524
472
477
447
468
380
450
423

9,1
9,4
8,9
8,8
9,8
7,9
9,1
9,1
10,4
9,8
9,6

5,0
5,8
5,6
3,6
6,0
5,6
7,4
4,9
6,8
6,4
7,0

<1
<1
<1
<1
1,0
1,7
1,8
1,6
1,4
1,4
1,3

3,0
3,5
4,2
3,1
2,8
3,3
4,5

Vir: Monitoringi kakovosti jezer od leta 1993 do 2003, Agencija RS za okolje.
Leta 2003 je bilo Bohinjsko jezero po mednarodnih merilih OECD uvrš eno med
ista, oligotrofna jezera (ocena 1), eprav je vsebnost anorganskega dušika (423 µg
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N/l) spet presegla mejno vrednost za oligotrofna jezera (400 µg N/l), kot ugotavljajo
že vrsto let. Povpre na letna vsebnost celotnega fosforja je znašala 4 µg P/l, kar je
podobno kot prejšnja leta. Izstopala je visoka vsebnost fosforja (0,048 mg/l) na dnu
(40 m) to ke T3, izmerjena v avgustu. Klorofil a je parameter, na podlagi katerega
se ocenjuje produktivnost fitoplanktona. Njegova povpre na letna vsebnost je
leta 2003 znašala 1,3 µg/l. (Monitoring kakovosti jezer v letu 2003, ARSO)
Ve ina slovenskih jezer tako kot tudi Bohinjsko leži na karbonatni podlagi in
zakisevanja v jezerih za zdaj še ni.
Pogled v preteklost pokaže, da voda v jezeru ni bila vedno ista. "Sava Bohinjka na
izlivu iz jezera, ki je odraz dogajanj v jezeru, je bila do leta 1976 ista voda, tudi
bakteriološko neopore na. Prvi signali za slabšanje Bohinjskega jezera so se pojavili
leta 1977, ko so v vzorcih za biološko analizo našli organizme, zna ilne za
onesnažene vode. V jezeru so bili prisotni le ob asno, vendar pa je bil to prvi znak,
da stopnja onesnaževanja jezera presega njegovo samo istilno sposobnost. Po
letu 1980 so bakteriološke analize vzorcev Save Bohinjke na izlivu iz jezera vedno
pogosteje pokazale prisotnost koli bakterij fekalnega izvora in sporogenih
sulfitoreducirajo ih anaerobnih bakterij, ki dokazujejo precejšnje onesnaževanje s
komunalnimi odpadnimi vodami." (VGU Save Bohinjke, 1990, str. 109)
TRIGLAVSKA JEZERA in JEZERO NA PLANINI PRI JEZERU
Do za etka 90. let je veljalo, da so vode v teh gorskih in visokogorskih jezerih še
pravi biseri, podrobnejše raziskave v tem obdobju pa so pokazale, da je stanje jezer
precej bolj skrb vzbujajo e.
Leta 1996 se je za el nacionalni projekt SLO-Alpe, katerega namen je bil ugotoviti
obseg razli nih vrst onesnaženja, še zlasti pa procesov antropogene evtrofizacije.
Analize so pokazale, da se jezera lo ijo po celi vrsti parametrov, ki so posledica
njihove naravne lege (nadmorska višina, vegetacija, ekspozicija, morfometri ne
zna ilnosti) in lovekovih dejavnosti. lovekove dejavnosti, ki posredno in
neposredno vplivajo na kakovost vode v gorskih jezerih, delimo v tri skupine:
vnašanje strupenih in škodljivih snovi; vnašanje hranilnih snovi (dušikove in
fosforjeve spojine); poseganje v vrstno sestavo jezerskih združb.
- Strupene in škodljive snovi
Ob obnovi doma pri Planini pri Jezeru v drugi polovici 80. let je v jezero odtekala
voda pomešana s cementom, apnom in organskimi odpadki. Tedaj je bilo jezero
mo no onesnaženo, vendar se stanje v jezeru po asi izboljšuje.
Analiza vode Jezera v Ledvici (Veliko jezero) leta 1997 je pokazala, da je v vodi
velika koncentracija razli nih oksidov (zlasti dušikovih in žveplovih), kar je
posledica onesnaževanja na velike razdalje in povzro a na nekarbonatnih tleh
zakisovanje vode. Delno je to tudi posledica uporabe agregatov za proizvodnjo
elektri ne energije za ko e. V zadnjih letih je veliko ko prešlo na oskrbo s
son nimi celicami, zato se pri akuje izboljšanje.
Ob ugotavljanju starosti sedimentov se je med drugimi obravnavanimi jezeri, ki niso
v ob ini Bohinj pokazalo, da so v Jezeru v Ledvici in v Jezeru na Planini pri Jezeru
koncentracije cezijevih izotopov in americijevega izotopa med najvišjimi v
opazovanih gorskih jezerih po Evropi. Radioaktivni delci so v gorska jezera prispeli
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z vetrom in so posledica eksplozij jedrskih bomb v zraku (sredi šestdesetih let) in
ernobilske eksplozije (v osemdesetih letih).
- Hranilne snovi
Fosforjeve in dušikove spojine so snovi, ki najbolj vplivajo na evtrofizacijo jezer.
Delno se izlo ajo pri naravnem kroženju snovi, najve pa jih prispeva lovek iz
turisti nih objektov na obmo ju jezer in pašništvo. Tovrstno onesnaževanje se je
sicer zmanjšalo, vendar alge še vedno dokazujejo velike koncentracije hranil.
Najbolj sta obremenjeni Jezero na Planini pri Jezeru pa tudi rno jezero. Ko nitaste
zelene alge na dnu za nejo odmirati, v globljih plasteh jezera pride do hipoksij ali
celo anoksij, kar se dogaja v Jezeru na Planini pri Jezeru ob koncu poletja in zgodaj
spomladi. Rezultat je popolna odsotnost živali na jezerskem dnu, kar je posledica
mo no pove anih koncentracij amonijaka in žveplovodika v globinah, ve jih od
5 m.
- Vnašanje rib
Nobeno od gorskih jezer ni bilo naravno poseljeno z ribami, temve jih je tja zanesel
lovek za športni ribolov in popestritev prehrane. Ta izredno negativni poseg
loveka v ekosisteme gorskih jezer povzro a pospešeno evtrofizacijo. V Jezero na
Planini pri Jezeru so v 50. letih naselili koreslja. V 90. letih so v Dvojno jezero
naselili jezerske zlatovš ice, ki so se uspešno namnožile in spremenile neko bistro
jezero z veliko živalskega planktona v jezero brez živalskega planktona in s
pove ano koli ino alg ob bregu. Leta 1999 in 2000 so Nacionalni inštitut za
biologijo, Zavod za ribištvo v Ljubljani in Triglavski narodni park organizirali izlov
teh rib, pri emer bodo akcije za vzpostavitev prvotnega ravnotežja verjetno morale
trajati kar nekaj let, kar je visoka cena za tako neodgovorno dejanje (TNP).
Jezero pod Vršacem, Rjavo jezero, Zeleno jezero in Jezero v Ledvici se uvrš ajo
med oligotrofna jezera, Dvojno jezero in rno jezero med mezotrofna jezera, Jezero
na Planini pri Jezeru pa med evtrofna jezera. (Brancelj, 1999)

7.2.4 OCENA ŠE SPREJEMLJIVEGA OBSEGA OBREMENITVE OKOLJA
Z VIDIKA JEZER
V prejšnjem poglavju opisana problematika Bohinjskega jezera kaže na zelo hitro
poslabšanje kakovosti jezerske vode, eprav ni veliko potencialnih onesnaževalcev
in ima jezero razmeroma dobre samo istilne sposobnosti. Zmogljivost jezera za
onesnaževanje je ob asno zmanjšana, zato so možne le še manjše dodatne
obremenitve (ocena 3). Ve je obremenjevanje jezera je nedopustno. Predvsem bi
bilo treba urediti greznice na pretok v naselju po itniških hišic v Ukancu, ki se ne
vzdržujejo (VGU Save Bohinjke, 1990).

Študija ranljivosti okolja za ob ino Bohinj

83

7.2.5 SKUPNA OCENA RANLJIVOSTI OKOLJA Z VIDIKA VODA IN
PREDLOG STOPNJE VAROVANJA VODA
1. majhna
2. zmerna
3. velika
4. zelo velika
PEE
ocena
1.1.1 Svet nad zg. gozdno mejo
3
1.1.2 Komna in Fužinske planine
3
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na S strani
2
1.1.7 Bohinj
2
1.1.9 Pokljuka
2
1.1.10 Jelovica
2
1.1.1 Svet nad zgornjo gozdno mejo
Svet nad zgornjo gozdno mejo je z vidika voda mo no ranljiv (ocena 3) zaradi zelo
nizkih regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti skozi kraške kamenine
teko ih voda ter neporaš enosti površja. Obremenjenost vodotokov je zaradi
neposeljenosti obmo ja majhna.
V tej enoti ležijo tri triglavska jezera, Rjava mlaka, Zeleno jezero in Jezero v
Ledvici, ki so pod vplivom alohtonega onesnaževanja oziroma kislega dežja,
katerega vir je v najve ji meri gospodarstvo zahodne Evrope, prek katere potujejo
zra ne mase. Zakisanost teh in drugih jezer v ob ini Bohinj zmanjšuje karbonatna
podlaga.
Obmo je te enote leži tik ob razvodnici na povirnem obmo ju Save Bohinjke, kjer
so vodne razmere klju ni omejitveni dejavnik pri posegih in kjer je potreben
najstrožji režim varovanja (ocena 4).
1.1.2 Kraška planota Komna in Fužinske planine
Komna in Fužinske planine so zgrajene iz poroznih karbonatnih kamenin, mo no
vrta asto prepredene in v kombinaciji z gozdom težko prehodne. Visok kraški obod
bohinjske kotline z zelo veliko koli ino padavin je povirno obmo je Save Bohinjke.
Razen planin na tem obmo ju ni stalne poselitve in se ne izvajajo gospodarske
dejavnosti, zato s tega stališ a obmo je ni ogroženo. Na Planini pri Jezeru leži
Jezero, ki se zaradi neposrednega poseganja vanj uvrš a med evtrofna jezera, druga
Triglavska jezera v enoti so manj obremenjena (Dvojno jezero, rno jezero).
Ranljivost voda je mo na (ocena 3). Izklju ene morajo biti vse dodatne obremenitve
voda (ocena 4), ne le to, potrebni so tudi ukrepi za pomo pri regeneraciji Jezera. Ti
se že izvajajo v okviru Triglavskega narodnega parka z izlovom rib.
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na severni strani
To pokrajinskoekološko enoto v ve jem delu sestavljajo karbonatne kamenine.
Savica, Mostnica, Bistrica in Suha imajo nizke srednje pretoke in še nižje nizke
pretoke, kar so dejstva, ki zmanjšujejo oceno samo istilnih sposobnosti. Obmo je je
mo no gozdnato, tako reko neposeljeno (le eno naselje, Ravne v Bohinju). Skupna
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ocena ranljivosti voda je zmerna (ocena 2). Zakraselost in hkrati povirni zna aj sta
glavna omejitvena dejavnika pri nadaljnjih posegih v okolje (ocena 4).
1.1.7 Bohinj
V pokrajinskoekološki enoti Bohinj so samo istilne sposobnosti vodotokov zmerne.
Pretok Save Bohinjke je malce ve ji, strmec je majhen. Velika gozdnatost, manjši
delež karbonatnih kamenin in velik specifi ni odtok ugodno vplivajo na sposobnost
vodotokov, da nevtralizirajo u inke negativnih vplivov. Osrednje obmo je Bohinja
je gosto poseljeno in še ne dovolj dobro preskrbljeno s iš enjem odpadnih voda.
Industrijski objekti so v celoti priklju eni na istilno napravo. Kmetijstvo je
ekstenzivno.
Bohinjsko jezero leži v jezerski kotanji na za etku kotline, gorvodno od vseh naselij,
ki bi ga lahko potencialno obremenjevala (razen Ukanc, ki je priklju en na K N).
Jezero je preto no. V njem se voda izmenjuje tako horizontalno, s tokom Savice
skozenj, kroži pa tudi vertikalno z izmenjavo letnih asov. To jezeru omogo a
istost (oligotrofno) in dobro oceno za samo istilno sposobnost.
Ranljivost voda v PEE Bohinj je zmerna (ocena 2). Jezero je kljub preto nosti
stoje a voda, podvržena onesnaženju in hitremu propadu ali množenju dolo ene
vrste (rastlinske ali živalske), ki izpodrine druge. Treba ga je varovati pred vsakimi
obremenitvami, prav tako pa tudi vodotoke, saj se v asu nizkih vodostajev niso
sposobni nevtralizirati.
Nujno bo treba izboljšati kanalizacijske razmere in im prej povezati nepriklju ene
vasi s istilnimi napravami (stopnja varovanja – ocena 4).
1.1.9 Pokljuka
Dve reliefno razli ni obmo ji, mo no gozdnata kraška planota in dolina Save
Bohinjke, tvorita pokrajinskoekološko enoto Pokljuka. V enoti prevladujejo
karbonatne kamenine. Strmci potokov, ki te ejo s planote v dolino, so veliki. Potoki
so hudourniškega zna aja, z majhnim nizkim pretokom v asu, ko ni veliko padavin.
Sava Bohinjka ima majhen strmec, srednji letni pretok z oceno 3, vendar velik
specifi ni odtok, kar ji omogo a ugodne regeneracijske sposobnosti. Enota je redko
poseljena in brez industrijskih dejavnosti. Živinoreja se izvaja v manjšem obsegu.
Vasi in naselja vikendov na Pokljuki imajo v celoti neurejeno kanalizacijsko
omrežje. Pokrajinskoekološko enoto Pokljuka vsa ta dejstva uvrš ajo med zmerno
ranljiva obmo ja z vidika voda (ocena 2), kjer morajo biti izklju ene vse dodatne
obremenitve okolja (ocena 4). Nobena od vasi ni priklju ena na istilno napravo,
eprav je to mo no zakraselo obmo je, kjer vodovodne zadruge rpajo vodo in z njo
oskrbujejo vasi. Treba bi bilo urediti kanalizacijsko omrežje s istilno napravo.
1.1.10 Jelovica
Jelovica je visoka kraška planota, na njenem paltoju ni površinskih vodotokov. Po
pobo ju, proti Savi Bohinjki, te ejo manjši hudourniški potoki. Velika zakraselost
površja ji ne omogo a dobrih samo istilnih sposobnosti vode. Na skrajnem
zahodnem delu enote nad Bohinjsko Bistrico leži Nemški Rovt, edino naselje v vasi,
ki ima lastno istilno napravo. Vode lovek obremenjuje v manjši meri. Enota je
mo no gozdnata, z redkimi planinami. Vode na Jelovici, ki pronicajo in te ejo po
ve inoma karbonatni podlagi, v sicer prvinskem okolju, so zato zmerno ranljive
(ocena 2) in so glavni omejitveni dejavnik pri posegih v prostor (ocena 4). Dodatne
obremenitve voda so nesprejemljive. Za iš enje odpadnih voda v vasi je primerno
poskrbljeno.
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8. OCENA RANLJIVOSTI OKOLJA Z VIDIKA PRSTI
Na prsti v ob ini Bohinj najmo neje vpliva relief, ki je ve inoma gorat in hribovit,
le majhen delež pripada ravninskemu površju. Na lastnosti prsti in posredno na
rastje vplivajo tudi kamnine. Zlasti je pomembno neenakomerno razmerje med
karbonatnimi in nekarbonatnimi kamninami, saj prve prevladujejo. Na dnu
bohinjske kotline je morensko gradivo, obre no ravnico Save Bohinjke pa v veliki
meri zapolnjujeta fluvioglacialni prod in pesek.
V morfološkem razvoju se je v teh kamninah izoblikovala cela vrsta reliefnih oblik
v razli nih nadmorskih višinah in z razli no nagnjenimi pobo ji. Za prst (uporablja
se tudi termin tla) in rastje so bile še zlasti pomembne spremembe površja v ledeni
dobi, ko se je izoblikoval današnji relief. Strma pobo ja nad ledeniškimi dolinami,
priostreni vrhovi in grebeni, poglobljene doline, nanašanje kamninskega gradiva so
samo nekateri pojavi, povezani z glaciacijo.
"Tako izoblikovano površje, nahajajo e se v razli nih nadmorskih višinah, od 400
do nad 2500 m, precej spreminja podnebne razmere. Zlasti v višjih nadmorskih
višinah so padavine in temperature že take, da precej vplivajo na razvoj in lastnosti
prsti ter s tem na rastje" (Lovren ak, 1981).
Pestrost tlotvornih dejavnikov pripomore, da so tudi talne razmere ve inoma pestre.
Tako se na primer na zakraseli apnen ast podlagi lahko globina in vrsta tal
korakoma spreminja, od plitvih in nerazvitih tal, ki komaj pokrijejo skale, do
globokih, ki so se razvile v žepih med skalami (Urban i , 2005).

8.1 VREDNOTENJE FIZI NOGEOGRAFSKIH KAZALCEV
8.1.1 TIPI PRSTI
Preglednica 21: Tipi prsti po pokrajinskoekoloških enotah ob ine Bohinj
PEE

1.1.1
1.1.2
1.1.3

tipi prsti – pedosistemske enote
- litosol, karbonaten, na apnencu in dolomitu
- rendzina, na apnencu in dolomitu
- distri na rjava tla, na glinastih skrilavcih/ranker, distri ni, regoliti ni
- rendzina na apnencu in dolomitu/litosol, karbonaten, na apnencu in
dolomitu ali inkluzije
- rendzina, na pobo nem gruš u
- rendzina, na moreni/evtri na rjava tla, na moreni
- rendzina, na pobo nem gruš u
- rendzina, na apnencu in dolomitu/litosol, karbonaten, na apnencu in
dolomitu
- distri na rjava tla, na nekarbonatnem flišu in dekalcificiranem laporju
- distri na rjava tla, na silificiranem apnencu in dolomitu
- podzol, humusno-železov podzol

%
97
2
1
99
1
72
8
17
1
1
1
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1.1.7

28
16
15
13

- rendzina, na moreni/evtri na rjava tla, na moreni
- evtri na rjava tla, na deluviju
- rendzina, na ledenodobnih prodnatih tleh in peš enih nasutinah rek
- obre na tla, karbonatna, na ilovnatem aluviju/na peš eno prodnatem
aluviju
- distri na rjava tla, na nekarboatnem flišu/evtri na rjava tla, na
deluviju
- hipoglej, evtri en/amfiglej
- rendzina, na apnencu in dolomitu
- evtri na rjava tla, na razli ni bazi nih kameninah/ranker, evtri en
1.1.9 - rendzina, na apnencu in dolomitu
- rendzina na apnencu in dolomitu/litosol, karbonaten, na apnencu in
dolomitu
- distri na rjava tla, na silificiranem apnencu z roženci/na
nekarbonatnem flišu
- distri na rjava tla, na mešanih karbonatnih in nekarbonatnih
kameninah
- šotna tla visokega barja, srednje globoka, srednje humificirana
- rendzina, na pobo nem gruš u/litosol, karbonaten, na pobo nem
gruš u
- obre na tla, karbonatna, srednje globoka, na ilovnatem
aluviju/obre na tla, karbonatna, globoko oglejena, na peš eno
prodnatem aluviju
- distri na rjava tla, na silificiranem apnencu z roženci/izprana tla
(luvisol) na silikatnih substratih
1.1.10 - rendzina, na moreni
- rendzina, na moreni/evtri na rjava tla
- rendzina, na apnencu in dolomitu/litosol, karbonaten, na apnencu in
dolomitu
- šotna tla visokega barja, srednje globoka, srednje humificirana
- amfiglej, evtri en, humusni/hipoglej, evtri en, humusni

8
9
7
4
50
15
22
5
4
2
1
1
60
20
17
2
1

Vir: Pedološke karte, 1 : 25.000, Radovljica, Bled, Boh. Bistrica, Zali Log, Kneža,
Kranjska Gora, Slap Savica, So a, Podbrdo.
1.1.1 Svet nad zgornjo gozdno mejo
Nad zgornjo gozdno mejo prevladuje litosol na trdi karbonatni podlagi, na apnencu
in dolomitu. Vsebuje malo organske snovi in rastlinskih hranil. Takšna tla so slabo
biološko aktivna, slabo vododržna in slabe rodovitnosti. To so zelo plitva in
nerazvita tla, sestavljena pretežno iz kamninskega skeleta, ki nastaja ve inoma s
fizikalnim preperevanjem. Le majhen delež prsti v enoti predstavljajo prhninasta
rendzina na apnencu in dolomitu ter distri na rjava tla na glinastih skrilavcih.
Ranker (distri ni, regoliti ni), ki se pojavlja na nekarbonatnih kameninah, najdemo
v okolici Konjskega vrha. Litosoli in ali kamniš a zavzemajo ve je površine v
visokogorju, rendzina pa se jim pridružuje v varovalnih gozdovih, kot so rušja.
1.1.2 Kraška planota Komna in Fužinske planine
Na kraški planoti Komni in Fužinskih planinah prevladuje rendzina, v ve ji meri
prhninasta in v manjši meri sprsteninasta. Ponekod se vmes pojavlja litosol ali pa le
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v inkluzijah. Rendzine so humusno-akumulativna tla, v tem primeru na trdih
karbonatnih kameninah in na morenah. Prhninaste rendzine imajo prhninasto obliko
humusa (polsurovi humus) in imajo nepretrgano organsko plast. Aktivnost
makrofavne (deževniki) je zmanjšana, mezofavne ( lenonožci, pršice …) pa visoka.
Sprsteninaste rendzine imajo sprsteninasto obliko humusa (zreli humus). Navadno
so prisotni deževniki.
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na severni strani
V ve jem delu te pokrajinskoekološke enote je zastopana rendzina na apnencu in
dolomitu, na pobo nem gruš u in na moreni ter v manjši meri evtri na rjava tla. Na
zelo majhnih arealih se pojavljajo pozol, distri na rjava tla, ranker in rjava
pokarbonatna tla. Redko je v inkluzijah litosol. Evtri na rjava tla na moreni so dobro
rodovitna. Ranker so humusno-akumulativna tla na nekarbonatnih mati nih osnovah
(nad Sv. Duhom). Tu je zastopan distri ni ranker, ki je glede na pogoje razvoja zelo
kisel, z nizko stopnjo nasi enosti z bazami, z znaki podzoljevanja, s slabo
mineraliziranimi oblikami humusa, reven s hranili in slabe rodovitnosti. Humusnoželezov podzol (pod Koblo) ima dobro izražen pepelnato sivi eluvialni horizont E,
pod njim pa rjasto rjavi železo-iluvialni horizont Bfe, ki vsebuje izprane in
nakopi ene seskviokside železa, aluminija in mangana. Podzoli se pojavljajo
predvsem v hladnih in vlažnih podnebnih razmerah, na z bazami revnih,
razdrobljenih mati nih podlagah. Je reven s hranili in slabše rodovitnosti.
1.1.7 Bohinj
V pokrajinskoekološki enoti Bohinj prevladuje rendzina, na moreni, na apnencu in
dolomitu, na ledenodobnih prodnatih tleh in na peš enih nasutinah rek. V manjši
meri je sprsteninasta. Pogosta so tudi evtri na rjava tla na moreni, na razli nih
bazi nih kameninah in na deluviju. Ob Savi Bohinjki so na ilovnatem iluviju in na
peš eno prodnatem aluviju obre na tla. Na Blatah ob Suhi in deloma ob Ribnici v
Zgornji dolini sta se razvila hipoglej in amfiglej. Najdemo ju tudi ob zahodnem delu
jezera (Blata). Obre na tla so nastala na recentnih (holocenskih) nanosih rek in
drugih vodotokov. Nerazvita obre na tla so ve inoma plitva, kar je posledica
poplav, vodne erozije in/ali visoke podtalnice ter slabe rodovitnosti. Razvita obre na
tla pa so, e so globoka in imajo ugodno teksturo, lahko zelo rodovitna. Oglejena tla
so opredeljena z glejevim horizontom G, ki ima znake redukcijskih in oksidacijskih
procesov zaradi stalnih ali ob asnih anaerobnih razmer. Za hipoglej je zna ilna
trajna ezmerna namo enost (ve inoma le spodnjega dela) tal zaradi podtalnice.
Amfiglej je tip tal, zamo virjen zaradi vplivov podtalnice in poplavne vode. Zato je
praviloma mo no oglejen v spodnjem (zaradi podtalnice) in v površinskem delu
(zaradi zastajanja poplavne vode), v vmesnem delu pa je oglejenost manj intenzivna.
Amfiglejna tla imajo zelo neugodne vodno zra ne in druge fizikalne lastnosti ter so
zelo slabe rodovitne, tako da jih poraš a le jelševje in vrbje. Obmo je Blat je bilo
zato agromeliorirano in pripravljeno za kmetijsko obdelovanje.
1.1.9 Pokljuka
Na Pokljuki prevladuje rendzina na apnencu in dolomitu ter rendzina na pobo nem
gruš u, ki jo ponekod spremlja litosol. Precej velik del pokrivajo distri na rjava tla
na silificiranem apnencu z roženci, na nekarbonatnem flišu ter mešanih karbonatnih
in nekarbonatnih kameninah. V vzhodnem delu enote, kjer so Mo ila, ležijo na
površinsko majhnem obmo ju šotna tla visokega barja, srednje globoka, srednje
humificirana. Šotna tla imajo ve kot 30 cm debelo plast šote. Ta horizont nastaja s
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kopi enjem v razmerah ezmerne vlažnosti, slabo razkrojenih do nerazkrojenih
ošotenelih rastlinskih ostankov. Šotna tla visokega barja nastanejo kot posledica
intenzivne rasti in odmiranja mahov iz rodu Sphangum ter kopi enja njihovih
ostankov v razmerah hladnega in humidnega podnebja. (Na Pokljuki jih poraš a
ombrotrofna in mraziš na združba mahovnice in šotnih mahov (Oxycocco –
Sphagnetea). Predvsem na njihovih robovih, kjer so rastiš ne razmere ugodnejše,
najdemo tudi barjanska smrekovja in/ali barjanska ruševja.) Med pretežno
mahovnimi ostanki so tudi ostanki lesnatih rastlin, ve inoma iglavcev. Njihov edini
vir preskrbe z vodo in s hranili so praviloma padavine in v njih raztopljene snovi.
Visoka barja imajo najve krat gomolasto obliko, ker je njihova šotna plast
praviloma najdebelejša v njihovem osrednjem delu. Šotna tla visokih barij so
ekstremno oligotrofna, zelo revno preskrbljena s hranili, zelo kisla, z zelo nizko
vsebnostjo izmenljivih baz.
1.1.10 Jelovica
Na Jelovici najve ja obmo ja prekriva rendzina na moreni ter na apnencu in
dolomitu. Ponekod se pojavlja skupaj z evtri nimi rjavimi tlemi na moreni in z
litosolom na apnencu in dolomitu. Na manjšem delu Jelovice, v povirju Blatnega
grabna, Za Blatom, so šotna tla visokega barja, srednje globoka in srednje
humificirana. V manjši meri, prav tako Za Blatom, se pojavljata evtri na amfiglej in
hipoglej (Urban i , 2005; Stritar, 1973).

8.1.2 DELEŽ POVRŠIN, KI JIH POKRIVAJO PRSTI PO RELIEFNIH
OBLIKAH
1. prsti po dolinah oz. na ravninah v %
2. prsti ob vznožju gri evij v %
3. prsti na gri evju v %
4. prsti v hribovju v %
PEE
1. 2. 3. 4.
1.1.1 Svet nad zgornjo gozdno mejo
- 100
1.1.2 Komna in Fužinske planine
- 100
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na sev strani - 100
1.1.7 Bohinj
50 20 20 10
1.1.9 Pokljuka
5 - 95
1.1.10 Jelovica
- 100
"Zaradi razli nega razvoja prsti glede na reliefno obliko se lastnosti prsti v dolinah
bistveno razlikujejo od lastnosti prsti ob vznožjih gri evij, na gri evju oz. hribovju,
kar se kaže v rabi, vegetaciji in intenzivnosti antropogene obremenjenosti prsti"
(Špes, 1996).
Pokrajinskoekološko enoto Svet nad zgornjo gozdno mejo prakti no v celoti
pokrivajo litosoli ali kamniš a, ki so imela zaradi visokih nadmorskih višin in
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mo ne reliefne raz lenjenosti slabe pogoje za razvoj. V veliki meri se pojavljajo
skupaj z razli nimi rendzinami (PEE Komna in Fužinske planine), v varovalnih
gozdovih, kot so rušja, bazofilni borovi gozdovi, smrekovi gozdovi na skalnatih
podorih, meliš ih, ledeniških morenah, jelovja na skalovju. Na eroziji izpostavljenih
mestih se pojavljajo alpska bukovja. Tudi pokrajinskoekološki enoti Pokljuko in
Jelovico, z relativno položnejšim planotastim zna ajem, v najve ji meri pokrivajo
rendzine, ki pa so tu ve inoma sprsteninaste in rodovitnejše. Tu so primarno rasli
predgorski, gorski in visokogorski bukovi in jelovo-bukovi gozdovi, ki so bili
izsekani in nadomeš eni s smrekovimi gozdovi. Ti so avtohtoni v subalpskem
vegetacijskem pasu ter v mraziš nih vrta ah. Jelovica in Pokljuka sta mo no
gozdnati, redko poseljeni, primerni za pašništvo in gozdarstvo.
V pokrajinskoekološki enoti Bohinj prevladuje rendzina, ki se ji pridružujejo
evtri na rjava tla, ki se je razvila v Zgornji in Spodnji dolini ter na vmesnem
hribovitem grebenu, ki ga na severnem položnejšem delu zajemajo travnate
Senožeti, na južnem strmem pobo ju pa gozd. V tej enoti, ki ima ve inoma dolinski
zna aj, je intenzivnost obremenitve prsti najve ja, glede na preostale enote.
Poselitev je gosta, obremenjevanje prsti z industrijskimi polutanti razmeroma
majhno, kmetijstvo, živinorejsko usmerjeno, pa ve inoma ekstenzivno.

8.1.3 DELEŽ POVRŠIN, KI JIH POKRIVAJO PRSTI GLEDE NA NAKLON
1. prsti na naklonu do 5° (v %)
2. prsti na naklonu od 5–12° (v %)
3. prsti na naklonu od 13–20° (v %)
4. prsti na naklonu nad 20° (v %)
PEE
1.1.1 Svet nad zg. gozdno mejo
1.1.2 Komna in Fužinske planine
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na sev. Strani
1.1.7 Bohinj
1.1.9 Pokljuka
1.1.10 Jelovica

1.
3
8
3
34
21
18

2.
11
25
10
30
31
41

3.
23
30
23
22
24
25

4.
63
37
64
14
24
16

Naklon površja je zelo pomemben kazalec, ki nam prikazuje razvoj in morfologijo
prsti ter tudi potencialno podvrženost denudacijskim in erozijskim procesom. Ti se
intenzivneje pojavljajo na strmih pobo jih. Denudirane prsti so ob utljivejše za
obdelovanje in zahtevajo posebne postopke rabe tal. 12º naklona pomeni tudi
zgornjo mejo modernega kmetijstva in poselitve, naklon 20º pa pomeni, da je
kmetijska obdelava tal in poseljevanje skoraj popolnoma omejeno. (Špes, 1996)
Najve ji deleži prsti na naklonih nad 20º so v pokrajinskoekoloških enotah Svet nad
zgornjo gozdno mejo in Pobo ja nad dolinami na severni strani. Le dobra desetina
ozemlja v teh dveh enotah ima naklon pod 12º. Posledica tega je, da na tem obmo ju
ni poselitve. Kraška planota Komna in Fužinske planine ima prav tako velik delež
prsti na naklonih nad 12º in tretjino ozemlja z nakloni, manjšimi od 12º. Precej
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podobno obliko površja imata drugi dve kraški planoti, Pokljuka in Jelovica.
Jelovica je malce položnejša. Obe imata nad 40 % površja z naklonom nad 12º.
Najugodnejše obmo je za razvoj prsti je osrednji kotlinski del Bohinja, ki ga zajema
pokrajinskoekološka enota Bohinj, z 2/3 ozemlja, ki ima naklone pod 12º. Na tem
obmo ju so tla najmanj podvržena denudacijskim in erozijskim procesom ter edina
primerna za moderno kmetijsko obdelovanje.

8.1.4 DELEŽ PRSTI, KI JIH POKRIVAJO PRSTI GLEDE NA MATI NO
OSNOVO
Mati no osnovo v ob ini Bohinj v najve jem delu sestavljajo karbonatne kamenine,
in sicer trde karbonatne kamenine (apnenec in dolomit), karbonatne morene, in v
manjši meri pobo ni gruš , na katerih se je nad zgornjo gozdno mejo razvil litosol,
nižje pa ve inoma rendzine. Prisotnost karbonatov v mati ni osnovi predstavlja
primarni vir, iz katerega nastajajo prsti, prav tako ve ina kultivnih rastlin potrebuje
za rast CaCO3 (Špes, 1996). Na manjših obmo jih so zastopani glinasti skrilavci,
dekalcificiran lapor, nekarbonatni fliš in silificiran apnenec z roženci.

8.1.5 GLOBINA PROFILA PRSTI (glede na kamenine, reliefno lego, naklon)
(tabela 9)
1. globina nad 40 cm – srednje globoke prsti
2. globina 15–40 cm – plitve in globoke izprane prsti (globina nad 80 cm)
3. globina pod 15 cm – zelo plitve prsti
4. nesklenjene, pretrgane prsti

8.1.6 REAKCIJA PRSTI (glede na tip prsti, rastje, rabo tal), (tabela 9)
1. slabo kisle do alkalne; pH 6,1–8
2. kisle do slabo kisle; pH 5,1–6
3. mo no kisle do kisle; pH 4–5
4. izredno mo no kisle; pH pod 4

8.1.7 PRISOTNOST ORGANSKIH SNOVI V PRSTI (glede na vegetacijo in
rabo tal), (tabela 9)
1. humusne nad 4 %
2. srednje humusne 2,1–4 %
3. slabo humusne 1–2 %
4. mineralne prsti pod 1 % humusa
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8.1.8 DELEŽ POVRŠIN S TEŽKIMI PRSTMI – z glinasto, glinasto meljasto,
glinasto teksturo
1. nad 75 % površin
2. 51–75 % površin
3. 25–50 % površin
4. pod 25 % površin

Tabela 12: Prevladujo i tipi prsti po pokrajinskoekoloških enotah ob ine Bohinj in njihove
karakteristike

PEE

prevladujo
tip prsti

1.1.1
1.1.2

Litosol
Rendzina, na apnencu in
dolomitu
1.1.3 Rendzina, na moreni
1.1.7 Rendzina, na moreni
1.1.9 Rendzina, na apnencu in
dolomitu
1.1.10 Rendzina, na moreni

globina
profila
prsti

reakcija
prsti

prisotnost
org.
snovi

delež
površin
težkimi
prstmi

ocena

4
3

1
2

4
3

4
4

4
3

3
2
3

2
2
2

3
2
2

4
4
4

3
2
3

2

2

2

4

2

8.2 OCENA REGENERACIJSKIH IN NEVTRALIZACIJSKIH
SPOSOBNOSTI OKOLJA Z VIDIKA PRSTI
1. zelo velika
2. zmerna
3. nizka
4. kriti no nizka
PEE
ocena
1.1.1 Svet nad zg. gozdno mejo
4
1.1.2 Komna in Fužinske planine
3
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na S strani
3
1.1.7 Bohinj
2
1.1.9 Pokljuka
3
1.1.10 Jelovica
2
Kriti no nizke regeneracijske sposobnosti imajo prsti nad zgornjo gozdno mejo
(ocena 4). Prsti na Komni in Fužinskih planinah, na Pobo jih nad dolinami na
severni strani in na Pokljuki imajo nizke sposobnosti obnavljanja (ocena 3), na
Jelovici in v Bohinju pa imajo prsti zmerne regeneracijske in nevtralizacijske
sposobnosti (ocena 2).
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Prsti na obmo ju Bohinja so ve inoma plitve, zelo plitve in na obmo ju nad zgornjo
gozdno mejo celo nesklenjene.
Reakcija prsti je slabo kisla do alkalna na litosolih in kisla do slabo kisla na
rendzinah. V nevtralni in slabo kisli sredini pretežno žive bakterije in aktinomicete,
v kisli pa glive, kar posredno vpliva na tvorbo humusa, zra nost in koli ino
mineralne hrane.
Organska snov v tleh (odmrla organska snov + humus) ima izreden vpliv na
fizikalne, kemi ne in biološke lastnosti tal in s tem na rodovitnost prsti.
Sprsteninasta rendzina (sprstenina je oblika humusa), ki je najmo neje zastopana,
ima dobro preperelo obliko humusa, zasi ena je z bazami v biološko aktivnih tleh in
nevtralne (do slabo kisle) reakcije. Rastlinski ostanki se hitro humificirajo, temeljito
razkrojijo in pomešajo z mineralnimi delci tal. Prevladujejo humati in huminske
kisline (Stritar, 1973).
Litosoli v visokogorskih predelih nad zgornjo gozdno mejo so plitva, nerazvita tla,
sestavljena pretežno iz razdrobljenega kamninskega skeleta in v manjši meri iz
organske snovi (Urban i , 2005).
Delež površin s težkimi prstmi (z glinasto, glinasto-meljasto teksturo) je majhen.
Mlade razvojne oblike, ki so v visokogorju, navadno vsebujejo ve skeleta in
peš enih delcev, s starostjo pa se delež gline pove uje (Stritar, 1973).

8.3 VREDNOTENJE DRUŽBENOGEOGRAFSKIH KAZALCEV
Neposredni kazalci
8.3.1 DELEŽ NJIV (tabela, stolpec A)
1. pod 10 %
2. 10–25 %
3. 26–40 %
4. nad 40 %
8.3.2 DELEŽ VINOGRADOV, HMELJIŠ IN PLANTAŽNIH
SADOVNJAKOV (tabela, stolpec B)
1. pod 2 %
2. 2–5 %
3. 6 –10 %
4. nad 10 %
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8.3.3 OCENA INTENZIVNOSTI KMETIJSTVA NA PODLAGI RABE TAL
1. nizka
2. zmerna
3. velika
4. zelo velika
PEE
A B ocena
1.1.1 Svet nad zg. gozdno mejo
1 1
1
1.1.2 Komna in Fužinske planine
1 1
1
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na S strani 1 1
1
1.1.7 Bohinj
1 1
1
1.1.9 Pokljuka
1 1
1
1.1.10 Jelovica
1 1
1
V ob ini Bohinj imajo pokrajinskoekološke enote Svet nad zgornjo gozdno mejo,
Kraška planota Komna in Fužinske planine, Pobo ja nad dolinami na severni strani,
Pokljuka in Jelovica visokogorski ali gorski zna aj, ki leži ali nad zgornjo gozdno
mejo in so hkrati tudi nakloni pobo ij preveliki, da bi bilo možno kmetovanje. ali pa
so kraške planote, ve inoma poraš ene z gozdom ter reliefno in višinsko neprimerne
za obdelovanje tal.
Pokrajinskoekološka enota Bohinj je edina nižinska enota, v kateri sta Spodnja
dolina, od Rib evega Laza do Bitenj, in Zgornja dolina, od Stare Fužine do Jereke,
primerni za kmetijsko obdelovanje. Na omenjenih obmo jih so v najve ji meri
zastopani travniki in njive (Ortofoto na rt Geodetske uprave Radovljica), trenutno
ve inoma zasajene s silažno koruzo (kolobarjenje). S pridelkom oskrbujejo živino,
ki je v Bohinju glavna kmetijsko usmeritev. Poljedelstvo je v celoti namenjeno
lastnim potrebam. V ob ini Bohinj ni podnebnih pogojev za vinograde ali hmeljiš a,
prav tako ni plantažnih sadovnjakov intenzivne proizvodnje. Sadno drevje sestavlja
ve inoma visokodebelne kme ke sadovnjake (2–3 are sadovnjaka na kmetijo). V
ob ini Bohinj je skupaj 5886 kme kih sadovnjakov, v katerih prevladujejo jablane,
veliko je tudi hrušk in ešpelj ter sliv (Statisti ni urad RS, Popis kmetijstva 2000).
Tako je delež njiv ter vinogradov, hmeljiš in sadovnjakov, ki predstavljajo
potencialno onesnaževanje zemlje, zaradi intenzivne kmetijske obdelave in s tem
velike porabe organskih in mineralnih gnojil ter zaš itnih sredstev v Bohinju
majhen, kakor je tudi ocena intenzivnosti kmetijstva na podlagi rabe tal nizka.
Kmetije uporabljajo za gnojenje ve inoma lastni hlevski gnoj ter zelo malo umetnih
gnojil in škropiv (Kmetijska gozdarska zadruga Srednja vas, 2006).
V ob ini Bohinj je 2127,11 ha kmetijskih zemljiš v uporabi (vsa zemljiš a
pripadajo družinskim kmetijam), od tega zavzemajo njive in vrtovi 56,70 ha (26,35
ha – krompir, 14,97 ha – silažna koruza, 6,48 – zelenjava, 4,12 ha – žito, 3,60 ha –
koruza) (Statisti ni urad RS, Popis kmetijstva 2000). To pomeni, da je v Bohinju
2070,41 ha travnikov.
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8.3.4 DELEŽ MELIORIRANIH POVRŠIN
1. do 3 %
2. 3–10 %
3. 11–25 %
4. nad 25 %
PEE
ocena
1.1.1 Svet nad zg. gozdno mejo
1
1.1.2 Komna in Fužinske planine
1
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na S strani
1
1.1.7 Bohinj
1
1.1.9 Pokljuka
1
1.1.10 Jelovica
1
V Zgornji bohinjski dolini je bil leta 1987 izveden klasi en hidromelioracijski
sistem obmo ja Blato v Zgornji dolini, ob pritoku Ribnice–Suhi. 40 ha, prej
mokrotnih hipoglejnih in amfiglejnih tal, so osušili ter zelo zamo virjeno zemljiš e
med Srednjo vasjo in Bohinjsko ešnjico usposobili za intenzivno kmetijsko
proizvodnjo. Danes tam uspevajo travniki, primerni za košnjo.
Melioracije so opravili še na približno 500 ha po ob ini razpršenih površinah.
Leta 1995 so izravnali grbinasta in neravna tla v Vojah in na Dobravi. Leta 1992 so
uredili Senožeti. S puljenjem štorov so uredili in izravnali pobo ja, ki so zdaj
travnata.
V višjih legah je bilo v okolici Bohinja izvedenih ve aglomelioracij na pašniških
površinah, in sicer pašnik Ravne nad Bohinjsko Bistrico, planina Konjš ica in
Uskovnica, pašnik Poljana, pašnik Nomenj Log, pašniške površine v okolici
Koprivnika, planina Javornik, planina Za jamo, Belska planina in pašnik za Jerenom
(VGB MB, 1990).
Delež melioriranih površin je v vseh pokrajinskoekoloških enotah majhen, s tem pa
je tudi malo negativnih vplivov na prst in posredno na vode, ki jih povzro ajo
melioracije.
Meliorirane površine so z regulacijami ali namakanjem spremenjena tla. So
monokulturno obdelane, pri emer uporabljajo ve zaš itnih sredstev, hitreje se
poslabša rodovitnost, ve ja je nevarnost za razvoj rastlinskih bolezni, ve je so
možnosti za spiranje nitratov iz ornice itd. (Bre ko, 1996)
Tako obdelanih tal v Bohinju ni, s tem tudi ni bojazni, da bi pove ana intenzivnost
kmetijskega obdelovanja povzro ila degradacije prsti in vod. Edino osuševanje Blat
je omogo ilo pridobitev površin za travnike, vse druge manjše melioracije tal so
pomenile manjše posege v prostor (KGZ Srednja vas, 2006).
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Posredni kazalci
8.3.5 DELEŽ GOSPODINJSTEV S KME KIM GOSPODARSTVOM
1. pod 25 %
2. 25–50 %
3. 51–75 %
4. nad 75 %
Podatke o deležu gospodinjstev s kme kim gospodarstvom je mogo e dobiti le
posredno iz statisti nega popisa družinskih kmetij po tipu kmetovanja, vendar le za
celotno ob ino. V Bohinju je skupaj 436 družinskih kmetij. Od teh kmetij se na 278
kmetijah ukvarjajo s pašno živino, na 6 kmetijah z mešano rastlinsko pridelavo, na
107 kmetijah z mešano živinorejo ter na 44 kmetijah z mešano rastlinsko pridelavo
in živinorejo (Statisti ni urad, Popis kmetijstva 2000). e jih ozna ujemo kot
gospodinjstva, v celotni ob ini Bohinj delež gospodinjstev s kme kim
gospodarstvom znaša 23,5 %. Z nizkim deležem se ob ina uvrš a v 1. razred.

8.3.6 DELEŽ KME KEGA PREBIVALSTVA
1. pod 5 %
2. 5–20 %
3. 21–30 %
4. nad 30 %
Deleža kme kega prebivalstva po posameznih pokrajinskoekoloških enotah oziroma
po naseljih ni mogo e dobiti. Dostopni so le podatki za celotno ob ino Bohinj. Vsa
delovna sila (polnovredna delovna mo ) v kmetijstvu izhaja iz družinskih kmetij in
šteje 441 oseb (Statisti ni urad RS, Popis kmetijstva 2000). V ob ini Bohinj je torej
8,5 % kme kega prebivalstva oziroma bolje kme ke delovne sile, s imer se
uvrš a v 2. razred.
Nizek delež gospodinjstev s kme kim gospodarstvom in tudi zmerno nizek delež
kme kega prebivalstva dokazujeta, da kmetijstvo ni prevladujo a panoga v ob ini
Bohinj.

8.3.7 ŽIVINOREJSKA GOSTOTA (GNŽ/ha) (tabela, stolpec A)
1. pod 0,8
2. 0,8–1,2
3. 1,3–2
4. nad 2
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Živinorejska gostota je razmerje med številom živine in kmetijskimi zemljiš i.
Ve ja živinorejska gostota pomeni ve je obremenjevanje kmetijskih zemljiš z
živalskimi odpadki.
Živinoreja predstavlja zelo pomemben delež obremenjevanja v okviru samega
kmetijstva. Razmerje med številom živine in kmetijskimi zemljiš i je z
okoljevarstvenega vidika odlo ilnega pomena, saj je od tega odvisno, ali prihaja do
presežka živalskih odpadkov in s tem do degradacijskih pojavov. Predvsem pa je pri
živinoreji odlo ilnega pomena, za kakšen tip gojenja živine gre. Najbolj
problemati en je farmni sistem, zlasti e v bližini ni dovolj obdelovalnih površin,
kjer bi uporabili živalski gnoj in gnojevko.
Po uredbi naj bi pri nas redili 3 GNŽ goveda oziroma 2 GNŽ praši ev ali perutnine
na hektar kmetijskih zemljiš .
Živinorejska gostota je v Sloveniji 1 GNŽ/ha, zgornja dopustna meja, ki jo dovoljuje
EU, pa je 2,5 GNŽ/ha (Bre ko, 1996).
Za celotno ob ino Bohinj velja živinorejska gostota okrog 0,7 GNŽ/ha (1. razred).
Ves gnoj, ki nastane pri živinoreji, porabijo za gnojenje njiv in travnikov, ob tem pa
uporabljajo zelo malo umetnih gnojil. Uporaba hlevskega gnoja in mineralnih gnojil
se je v zadnjih letih zelo zmanjšala. Na leto ga uporabijo 20–30 ton. Negativni
lastnosti mineralnih gnojil sta visoka cena in velika poraba prostora za spravilo. K
zmanjševanju porabe gnojil je pripeljala tudi spremenjena raba tal, saj je mnogo njiv
danes zatravljenih (KGZ Srednja vas, 2006).

8.3.8 USMERITEV ŽIVINOREJSKIH OBRATOV (tabela, stolpec B)
1. brez živinorejskih obratov
2. piš an je družinske farme
3. govedorejski obrati in perutninske farme (kapaciteta nad 50 GNŽ)
4. praši erejski obrati
"Iz okoljevarstvenega vidika so še najsprejemljivejše piš an je farme. Bolj pere e
so govedorejske farme, nesporno pa so najbolj problemati ne praši erejske,
predvsem, e gre za ve je kapacitete živine." (Špes, 1996)
Na obmo ju Bohinja je glavna kmetijska usmeritev živinoreja, vendar živinorejskih
obratov z velikim številom živine tukaj ni. Na družinskih kmetijah se ukvarjajo tako
z mle no živinorejo, ki prevladuje, in tudi z mesno.
Mleko, ki ga pridelajo, skoraj v celoti odvažajo v Kobarid. Danes le še 56–58
kmetov dostavlja mleko v mlekarno (leta 1995/1996, 240 kmetov). Bohinjska
sirarna uporablja za pridelavo sira avstrijsko mleko. V Bohinju so še 3 zasebne
sirarne in 10 manjših sirarn.
Poleti velik del živine odženejo na planine. Na novo oživljene planine, Praprotnica,
Konjš ica, Velo polje, Krstenica in Laz, sirijo v skupnem objektu, ki je last agrarne
skupnosti. Posamezno pa sirijo na Uskovnici, Zajamnikih in Goreljeku. V obnovi je
sirarna na Voglu in na planini Pe ana.
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Na obravnavanem obmo ju je samo ena kmetija, ki ima svinjo s pujski. Na redkih
posameznih kmetijah pa pujska poleti kupijo, ga vzredijo in pozimi zakoljejo (KGZ
Srednja vas, 2006).
8.3.9 KAPACITETA ŽIVINOREJSKIH OBRATOV (tabela, stolpec C)
1. pod 30 GNŽ
2. 30–200 GNŽ
3. 201–500 GNŽ
4. nad 500 GNŽ
Živinorejskih obratov na obmo ju Bohinja ni. Z intenzivno živinorejo se ukvarja le
ena ve ja kmetija na Bohinjski ešnjici, ki ima 50 glav govedi in ne presega 55 ha
zemljiš , s imer se še ne uvrš a med obrate. Druge posamezne ve je kmetije so še
v vaseh Gorjuše (30 molznic), Koprivnik (17 molznic), Polje (30 molznic) in Brod
(12 molznic). Polpre no število molznic je 4–5 na kmetijo. Z mle no živinorejo se
ukvarjajo še na približno 50 do 60 kmetijah. Z leta v leto jih je manj, saj so pogosta
nepla ila za mleko, predvsem pa se spreminja na in življenja (KGZ Srednja vas,
2006).
A B C ocena kmet.
obremenjevanja (B/C)
1.1.1 1 1 1
1
1.1.2 1 1 1
1
1.1.3 1 1 1
1
1.1.7 2 1 1
1
1.1.9 1 1 1
1
1.1.10 1 1 1
1
PEE

Kmetijsko obremenjevanje na podlagi usmeritve in kapacitete živinorejskih obratov
je v vseh pokrajinskoekoloških enotah nizko (ocena 1). V Bohinju ni živinorejskih
obratov. Na manjših kmetijah se ukvarjajo z govejo živino, ki je v primerjavi z
drugimi živinorejskimi obrati srednje problemati na. V pokrajinskoekološki enoti je
le ena kmetija z nad 50 glavami govedi in le še 4 kmetije imajo nad 10 glav govedi.
8.3.10 PROIZVODNI OBRATI
Glej poglavje Zrak.
8.3.11 PROMET, DOLŽINA, GOSTOTA IN OBREMENJENOST CEST
Glej poglavje Zrak.
8.3.12 OCENA NARAVNE OGROŽENOSTI
Glej poglavje Relief.
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8.4 DOSEŽENA STOPNJA OBREMENJENOSTI OKOLJA Z VIDIKA
PRSTI
Pri ocenjevanju obremenitve prsti upoštevamo družbenogeografske kazalce, s
poudarkom na neposrednih kazalcih (delež njiv, vinogradov, hmeljiš in plantažnih
sadovnjakov, ocena intenzivnosti kmetijstva na podlagi rabe tal, delež melioriranih
površin) in manj na posrednih kazalcih (živinorejska gostota, usmeritev in
kapaciteta živinorejskih obratov, ocena kmetijskega obremenjevanja na podlagi
usmeritve in kapacitete živinorejskih obratov, proizvodni obrati, promet, dolžina,
gostota in obremenjenost cest). Upoštevati je treba tudi oceno naravne ogroženosti
posamezne enote, delež površin, katerih prsti so pod vplivom vodne erozije, delež
površin prsti, ki pokrivajo pobo ja z naklonom nad 20º, ter delež intenzivno
kmetijsko obdelanih in pozidanih površin (Bre ko, 1996).
Delež površin, katerih prsti so pod vplivom teko e vode (poplave) – vodna
erozija (tabela, stolpec A)
1. majhen – do 1 % površja
2. zmeren – 1–5 % površja
3. velik – 6–20 % površja
4. visok – nad 20 % površja
Delež površin prsti, ki pokrivajo pobo ja z naklonom nad 20° (tabela, stolpec B)
1. do 3 % površja
2. 3–10 % površja
3. 11–25 % površja
4. nad 25 % površja
Delež intenzivno kmetijsko obdelanih in pozidanih površin (tabela, stolpec C)
1. do 5 %
2. 5–15 %
3. 16–30 %
4. nad 30 %
Ocena celotne in integralne obremenitve je (tabela, ocena):
1. majhna
2. zmerna
3. velika
4. zelo velika, kriti na
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Tabela 13: Ocene družbenogeografskih kazalcev, ki ozna ujejo obremenitev prsti, in ocene
kazalcev, ki ozna ujejo naravno ogroženost (A, B, C)

PEE

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.7
1.1.9
1.1.10

Delež njiv,
hmeljiš ,
vinogradov,
sadovnjakov

1
1
1
1
1
1

Ocena
intenz.
kmetijstva

Melior.
površine

Kmet.
obremenjevanje

A
(poplave)

B
(naklon >
20º)

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

4
4
4
3
3
3

C
(intenzivno
kmet./
pozidano)

1
1
1
3
1
1

Ocena
obremenjenosti
prsti

2
2
2
2
2
2

Vse pokrajinskoekološke enote v ob ini Bohinj, razen PEE Bohinj, so prakti no
neposeljene ali zelo redko poseljene (Pokljuka, Jelovica), zato iz družbenogeografskega vidika prsti na tem obmo ju niso obremenjene. Dejavnik, ki najbolj
vpliva ali zavira normalen razvoj prsti, je velik naklon goratih predelov in posredno
nadmorska višina (temperature, vegetacija). V obmo ju nad zgornjo gozdno mejo so
litosoli, plitva in nerazvita tla, ki so ves as izpostavljena intenzivnim vplivom
denudacije. S tem je njihova celotna in integralna obremenjenost zmerna (ocena 2).
Iz tega stališ a so mo no obremenjene prsti v pokrajinskoekoloških enotah Kraška
planota Komna in Fužinske planine ter Pobo ja nad dolinami na severni strani. PEE
Pokljuka in Jelovica imata manjši delež naklona nad 20º, sta kmetijsko
neobremenjeni in malo pozidani. Na njunem planotastem površju je zmerno gosta
mreža cest, ki so podpovpre no obremenjene (ocena 2).
Z najve jim deležem ravnih površin je pokrajinskoekološka enota Bohinj glede na
druge PEE v ob ini najbolj kmetijsko obremenjena. Ekstenzivnost in sonaravnost
kmetijstva (malo umetnih gnojil in škropiv) ugodno vplivata na oceno obremenitve
prsti. Tu je najve ja koncentracija prebivalstva in pozidanih površin, gostota cest in
njihova obremenjenost pa je zmerna. Delež površin z vodno erozijo je nizek,
hudourniški potoki ogrožajo manjše odseke, sicer pa so struge zavarovane pred
potencialnimi vodnimi ujmami. Ocena celotne in integralne obremenjenosti je
zmerna (ocena 2).
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8.5 OCENA ŠE SPREJEMLJIVEGA OBSEGA OBREMENITVE OKOLJA Z
VIDIKA PRSTI
1. možne so še zelo velike dodatne obremenitve
2. možne so še precejšnje dodatne obremenitve
3. možne so manjše dodatne obremenitve
4. dodatna obremenitev ni ve možna ali le majhna
PEE
ocena
1.1.1 Svet nad zg. gozdno mejo
4
1.1.2 Komna in Fužinske planine
3
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na S strani
3
1.1.7 Bohinj
2
1.1.9 Pokljuka
2
1.1.10 Jelovica
2
Ocena še sprejemljive obremenitve okolja z vidika prsti je rezultat primerjave ocene
celotne obremenitve prsti in njenih samo istilnih sposobnosti.
V pokrajinskoekološki enoti Svet nad zgornjo gozdno mejo so prsti nesklenjene,
plitve in še nerazvite. Prsti v tej enoti lovek ne obremenjuje, velika pa je njihova
naravna ogroženost. Stopnja ogroženosti dosega ali rahlo presega zmogljivosti prsti,
zato dodatno obremenjevanje ni dopustno. Take prsti ne dajejo pogojev za kakršno
koli obremenjevanje s loveškimi dejavnostmi, niti ne dopuš ajo dodatnih
obremenitev (ocena 4).
Regeneracijske sposobnosti prsti v pokrajinskoekološki enoti Kraška planota Komna
in Fužinske planine in v enoti Pobo ja nad dolinami na severni strani niso najboljše.
lovek prsti na tem obmo ju, razen s pašo, s pohodništvom in z dejavnostmi na
dveh smu iš ih (Vogel, Kobla), ne obremenjuje. Ti dve enoti sta toliko bolj naravno
obremenjeni. Veliki nakloni ne dopuš ajo ve jih posegov v gozd (goloseki) in
dodatnega obremenjevanja prsti, saj bi pove ali aktivnost denudacijskih in
erozijskih procesov. Dodatne dejavnosti ali razširjene že obstoje e dejavnosti, bi
morale biti premišljene in v skladu z regeneracijsko slabo sposobnim okoljem z
vidika prsti (ocena 3).
V pokrajinskoekološki enoti Bohinj so prsti bolj obremenjene, saj je tu
prebivalstveno, kmetijsko in industrijsko središ e ob ine Bohinj. Obstoje a
kmetijstvo in industrija nista obremenjujo a. Regeneracijske lastnosti prsti so tukaj
ve je, saj so globlje in bolj razvite. Ob teh dejstvih je dopustna dodatna obremenitev
okolja z vidika prsti (ocena 2).
Pokrajinskoekološki enoti Pokljuka in Jelovica imata podobne lastnosti.
Samo istilne sposobnosti prsti so zmerne, zmerna je tudi celotna obremenitev
okolja. Dodatne obremenitve okolja z vidika prsti so možne, predvsem z vidika
pašništva in ekološko usmerjenega turizma (ocena 2).
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8.6 OCENA RANLJIVOSTI OKOLJA Z VIDIKA PRSTI IN PREDLOG
STOPNJE VAROVANJA PRSTI
"Skupno oceno ranljivosti prsti dolo a ranljivost prsti za onesnaženje in ranljivost
prsti za degradacijo, dodatni dejavnik pa je tudi naravna ogroženost (poplave,
plazovi). Ranljivost prsti za onesnaženje je odvisna od njenih fizikalnih in kemi nih
lastnosti – od njene samo istilne sposobnosti, degradacija prsti pa je rezultat vseh
tistih naravnih procesov in družbenih dejavnosti, ki onemogo ajo normalen potek
pedogenetskega procesa. Kazalci, ki nam pomagajo pri dolo anju ranljivosti prsti za
degradacijo, so delež površin z intenzivno vodno in pobo no erozijo (poplave,
plazovi), velikost sklenjenih intenzivnih kmetijskih površin in delež površin
intenzivnega kmetijstva, industrije, prometa in poselitve." (Bre ko, 1996).
V.3. Predlagana stopnja varovanja okolja z vidika prsti pred onesnaženostjo in
degradacijo tal
1. prst ni omejitveni dejavnik pri posegih in ni predlaganih ukrepov varovanja
2. prst je omejitveni dejavnik – potrebni so varovalni ukrepi pred dodatnimi velikimi
obremenitvami
3. potrebna je visoka stopnja varovanja prsti
4. prsti so mo an omejitveni dejavnik – potreben je najstrožji režim varovanja,
izklju ene so vse dodatne obremenitve

stopnja
ocena
ranljivosti varovanja
1.1.1 Svet nad zg. gozdno mejo
3
4
1.1.2 Komna in Fužinske planine
3
4
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na S strani
3
4
1.1.7 Bohinj
2
2
1.1.9 Pokljuka
2
2
1.1.10 Jelovica
2
2
PEE

1.1.1 Svet nad zgornjo gozdno mejo
Prst nad zgornjo gozdno mejo (plitva, nerazvita, skeletna) je zaradi slabih
regeneracijskih sposobnosti ezmerno ranljiva za onesnaženje. lovek neposredno
ne posega v ta prostor. V nasprotju s tem pa so naravni dejavniki (erozija,
denudacija) toliko bolj ogrožajo i, saj onemogo ajo pedogenetski proces. Skupna
ocena ranljivosti je mo na (ocena 3).
Nad zgornjo gozdno mejo so prsti mo an omejitveni dejavnik, saj s svojo
skromnostjo onemogo ajo pristop loveških dejavnosti in prav tako izklju ujejo vse
dodatne obremenitve. Treba je izvajati najstrožji režim varovanja teh prsti ter
omogo ati neovirano rast redkim vrstam rastlin in živali, ki še živijo v tem
zahtevnem življenjskem prostoru (ocena 4).
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1.1.2 Kraška planota Komna in Fužinske planine
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na severni strani
Prsti na Komni in Fužinskih planinah ter na Pobo jih nad dolinami na severni strani
so mo no ranljive, eprav lovek vanje bistveno ne posega. So plitve in predvsem
na strmih, neporaš enih pobo jih mo no izpostavljene eroziji in denudaciji
(ocena 3).
Na tem obmo ju je potrebna visoka stopnja varovanja prsti (ocena 4). Prsti so še
relativno plitve, na strmih pobo jih ogrožene, zato morajo biti obvezno poraš ene z
varovalnim gozdom in s tem zaš itene pred odplakovanjem.
1.1.7 Bohinj
Prsti v osrednji pokrajinskoekološki enoti Bohinj imajo dobre samo istilne
sposobnosti. Zaradi najboljših naravnih pogojev v ob ini jih lovek najbolj
obremenjuje. Naravni procesi v ve ji meri niso degradirajo i. Vse to prsti
opredeljuje med zmerno ogrožene (ocena 2).
Kljub relativno dobrim lastnostim prsti na tem obmo ju jih je treba varovati pred
dodatnimi velikimi obremenitvami (ocena 2) in izvajati dejavnosti, ki so v skladu z
identiteto Bohinja (narava, govedoreja, turizem).
1.1.9 Pokljuka in
1.1.10 Jelovica
Prsti na Pokljuki in Jelovici so zmerno regeneracijsko sposobne. Naravne in
družbene dejavnosti, ki bi onemogo ale razvoj prstem, se na tem planotastem,
gozdnatem obmo ju pojavljajo poredko. Potencialno so najbolj ogrožena pobo ja,
po katerih te ejo ve inoma zavarovani hudourniški potoki. Ranljivost prsti je
zmerna (ocena 2).
Prsti je tudi tukaj treba varovati pred dodatnimi obremenitvami (ocena 2), saj prst ni
globoka in na pobo jih potencialno ogrožena zaradi erozije in denudacije. Prsti na
obmo ju mokriš pomenijo osnovo celotnega ekosistema, ki je edinstven in kot
naravna dediš ina neprecenljiv. Ta obmo ja je treba ohranjati neokrnjena in jih
strogo varovati, kar dolo a že Zakon o Triglavskem narodnem parku.
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9. OCENA RANLJIVOSTI OKOLJA Z VIDIKA GOZDA
Gozdni prostor opredeljuje zakon. Zajema gozdna zemljiš a in ekološko ali
funkcionalno povezano negozdno zemljiš e, ki skupaj zagotavljajo uresni evanje
funkcij. V gozdni prostor je zato vklju eno tudi rušje, ki opravlja vse funkcije gozda
razen lesnoproizvodne v smislu sortimentov (Gozdnogospodarski na rt
gozdnogospodarske enote Bohinj, 2004).
Skrb za gozdove ve inoma zagotavljajo Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) in tudi
lastniki gozda. ZGS izdeluje desetletne gozdnogospodarske na rte (GGN) za
posamezne gozdnogospodarske enote (GGE), v katerih je med drugim natan no
prou eno stanje gozdov in opis na rtovanih ukrepov. Ti na rti dokazujejo
kompleksnost gozdnih ekosistemov in kako natan no jih je treba poznati, jih
spremljati in v njih premišljeno posegati, da je u inek optimalen, saj so posledice
nepravilnih posegov izredno dolgoro ne.
Za študijo sem uporabljala gozdnogospodarske na rte gozdnogospodarskih enot
Notranji Bohinj, Bohinj in Jelovica, ki ve inoma pokrivajo PEE ob ine Bohinj (glej
sliko 1).

Slika 1: Prekrivanje gozdnogospodarskih enot in pokrajinskoekoloških enot v ob ini Bohinj

Vir: Zavod za gozdove, Okrožna enota Bled, 2006.
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9.1 VREDNOTENJE FIZI NOGEOGRAFSKIH KAZALCEV
9.1.1 GOZDNATOST (delež gozda)
1. 71–100 % gozda
2. 51–70 % gozda
3. 31–50 % gozda
4. 0–30 % gozda
PEE
1.1.1 Svet nad zg. gozd. mejo
1.1.2 Komna in Fužin. planine
1.1.3 Pobo ja nad dol. na S str.
1.1.7 Bohinj
1.1.9 Pokljuka
1.1.10 Jelovica
OB INA BOHINJ

površina gozda
(ha)
1401,16
3355,80
6394,82
1737,13
5107,63
6138,76
24135,76

delež gozda
(%)
26,5
74,2
88,6
49,2
80,8
94,5
72,3

OCENA
4
1
1
3
1
1
-

Vir: Zavod za gozdove Slovenije, Obmo na enota Bled, 2006.
Svet nad drevesno mejo, ki je v Bohinju od okrog 1600 do 1800 m nadm. višine,
predstavlja negozdni prostor v gorski gozdnati pokrajini. Tu je delež gozda nizek
(26,5 %), saj naravne razmere ne dopuš ajo razvoja gozda. Krajina ima izrazit
naravovarstveni pomen (ocena 4).
Na Kraški planoti Komni in Fužinskih planinah gozd prekriva 74,2 % površja
(ocena 1), medtem ko so Pobo ja nad dolinami na severni strani prekrita z 88,6 %
deležem gozda (ocena 1).
V pokrajinskoekološki enoti Bohinj je 49,2 % gozda (ocena 3). Obmo ja, kjer ni
gozda, so ve inoma v kmetijski in primestni krajini ter v gozdnati krajini. Gozdna
površina se je v tej PEE v zadnjem desetletju precej pove ala (GGE Bohinj – za
881,05 ha), predvsem zaradi zaraš anja kmetijskih zemljiš . Najve ji delež
zaraš ajo ih površin je v gozdnati krajini, kjer se prepletata kmetijska raba prostora
in gozd (GGN Bohinj).
Na Pokljuki je 80,8 % površja prekritega z gozdom (ocena 1).
Gozdnatost v PEE Jelovica znaša kar 94,5 % (ocena 1). GGE Jelovica je v celoti
uvrš ena v gozdno krajino in se le na delu ob Savi Bohinjki stika s kmetijsko in
primestno krajino (GGN Jelovica).
Ob ina Bohinj z 72,3 % deležem gozda precej presega slovensko povpre je, ki je
leta 2005 znašal 58 % (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2006).
Tako velik delež gozda je Bohinju za rtal gospodarsko pot, ki temelji na njegovem
izkoriš anju in hkrati varovanju.
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9.1.2 GOZDNE ZDRUŽBE OZIROMA SKUPINE GOZDNIH ZDRUŽB
Podatki, ki navajajo in opisujejo gozdne združbe v ob ini Bohinj, so na voljo v
gozdnogospodarskih na rtih za gozdnogospodarske enote Notranji Bohinj, Bohinj,
Pokljuka in Jelovica. Pri tem nisem uporabila podatkov iz GGN Pokljuka, saj je v
njem zajet le majhen del ek Pokljuke, ki leži v ob ini Bohinj. GGN za Pokljuko ni
reprezentativen za PEE Pokljuka. Ti viri so bili podlaga za ve ino od zahtevanih
kazalcev za pokrajinotvorno sestavino gozd.
Gozdnih združb nisem raz lenjevala po pokrajinskoekoloških enotah, temve sem
jih navedla po gozdnogospodarskih enotah. Znotraj GGE Notranji Bohinj sta PEE
Svet nad zgornjo gozdno mejo, Kraška planota Komna in Fužinske planine in delno
Pobo ja nad dolinami na severni strani. GGE Bohinj zajema PEE Bohinj, Pokljuko
in delno Pobo ja nad dolinami na severni strani. GGE Jelovica v celoti pokriva PEE
Jelovica.
GGE NOTRANJI BOHINJ
Gozdne združbe v enoti, ki se pojavljajo v enoti, so rezultat predvsem ekoloških
faktorjev (klima, relief, geološka podlaga, tla), v katere se vklju uje še pomemben
len – as in v asih tudi lovek s pašo, steljarjenjem, požiganjem, kr itvami,
dolgotrajnim vzdrževanjem kultur.
Alpski bukov gozd (Anemone-Fagetum) pokriva najve ji delež GGE Notranji
Bohinj (2806,79 ha – 38,8 %). Najpogosteje se pojavlja med 600 in 1500 m
nadm. višin. Poraš a razgibana, bolj strma do položna pobo ja vseh leg, od južnih,
ki so za obliko bolj zna ilna, pa do manj izrazitih severnih leg. Mati na podlaga je
iz apnencev, dolomitov in karbonatne morene. Tla so rendzinasta, na morenah
evtri na rjava tla. V drevesnem sloju je vodilna drevesna vrsta bukev s primesjo
smreke in redkeje jelke, pojavi se tudi macesen. Grmovni sloj sestavljajo skalna
robida, planinski šipek, navadni vol in, puholistno kosteni evje. Zeliš ni sloj:
trilistna vetrnica, rni teloh, ciklama, jetrnik.
Alpska združba rušja z dlakavim sle em in navadnim sle nikom
(Rhodothamnio-Rhodoretum) prav tako zajema velik delež enote (2355,21 ha –
32,6 %). To je združba subalpskega vegetacijskega pasu. Tvori najvišji pas gozdne
grmovne vegetacije v Alpah. V GGE Notranji Bohinj se pojavlja na skrajnem
zahodnem delu, na enakomerno nagnjenih strmih pobo jih gorskih masivov in na
nadm. višini 1300–1800 m. V zelo ostri alpski klimi z mo nimi vetrovi je
vegetacijska doba kratka. Združba se pojavlja na apnen asti in dolomitni mati ni
podlagi, poraš a komplekse litosola in prhninastih rendzin inicialnih razvojnih
stopenj. Razkroj organski snovi je po asen in nepopoln, zato se slabo razkrojeni
humus nabira v debelih plasteh. Lo imo dve obliki združbe: oblika z macesnom in
obliko z rušjem, ki je še bolj pionirska in višjih leg. Vegetacijo tvorijo goste
sklenjene skupine 2 do 3 m visokih grmov in plaze ih grmi ev, ki poraš ajo
površine med gorskimi tratami, z zeliš i pokritimi jasami in golimi skalami. V nižjih
legah, pri obliki z macesnom, se med grmovjem pojavljajo tudi posamezni
macesnovi viharniki in posamezne slabo rasto e smreke in bukve. Od vrst v osnovni
kombinaciji prevladuje rušje, dlakavi sle in sle nik. Združba ima izrazito varovalno
vlogo pred snežno, vodno in eolsko erozijo in pred plazovi. Vrste, ki jo sestavljajo,
so sposobne za eti razvoj vegetacije na golem kamenju. Rodovitnost zemljiš je
zelo slaba, najbolje uspeva naravna sestava.
Predalpski gozd jelke in bukve (Abieti-Fagetum prealpino dinaricum) pokriva
1329,21 ha oz. 18,4 % enote. Gozdna združba je razširjena na prehodnem obmo ju
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predalpskega in alpskega fitoklimatskega teritorija. V GGE njene številne variante
zavzemajo velike površine gorskega sveta, posebno na osojnih legah. Prevladujejo
nadm. višine 800–1400 m. Na apnencih je izrazito kraški relief, na dolomitnih tleh
so ekstremnejše reliefne oblike (strma pobo ja, ozki grebeni). Poraš a tudi morene
in postglacialne naplavine. Tla so dobra do visoko rodovitna. V osnovni rastlinski
kombinaciji sta v drevesnem sloju bukev in jelka, v grmovnem kranjska krhlika, v
zeliš nem pa trilistna konopica, deveterolistna mlaja, goli lepen itd. (GG na rt GGE
Notranji Bohinj).
GGE JELOVICA
Predalpski gozd jelke in bukve (Abieti-Fagetum prealpino dinaricum) v vseh
variantah zajema pretežni del enote (3914,64 ha – 81,3 %). Na jugu združba preide
v gorska in visokogorska bukovja, na severu pa jo na robovih planote zamenjajo
alpski bukovi gozdovi, ki se strmo spuš ajo po pobo ju Soteske do Save Bohinjke.
Prevladujo e nadm. višine so med 800 in 1400 m. Prevladujejo mešani sestoji
smreke, jelke in bukve s precej skromnim grmovnim in bogatim zeliš nim slojem, v
katerem izstopata zaj ja deteljica in trilistna konopica kot nakazovalki ugodnih
rastiš nih razmer. Neustrezno gospodarjenje, predvsem premo ne se nje, poslabšuje
pogoje za uspevanje jelke. Bukev in jelka sta v ohranjenih sestojih enakovredni
graditeljici. Zna ilna je naravna primes smreke (redek je gorski javor, gorski brest,
macesen). Rodovitnost je zelo dobra za vse drevesne vrste. Izraba rastiš a je
ve inoma dobra, le delež smreke je ponekod prevelik.
Gorski in visokogorski bukovi gozdovi na karbonatnih kamninah (AnemoneFagetum, Adenostylo-Fagetum) so druga ve ja skupina rastiš (608,18 ha –
12,6 %). Združba Adenostylo glabrae Fagetum se v enoti pojavlja na J in JV delu ter
poraš a višje leže e dele enote. Tla so mo no skeletna in biološko aktivna s srednjo
do še zadovoljivo rodovitnostjo. Prevladujejo sestoji bukve s primesjo smreke.
Drevje je mo no vejnato in nižje, v višjih nadmorskih višinah sabljasto. Grmovni
sloj je slabo razvit. Zna ilni pe at dajejo združbi visokogorske rastlinske vrste in
skale, obrasle z mahovi.
Združba Anemone-Fagetum poraš a nadm. višine 600–1200 (1300) m na pretežno
strmih nagibih, in to na vseh legah. Fiziognomski aspekt: enodobni ali skupinsko
raznomerni gozdovi bukve s primesjo smreke in macesna, redkeje jelke in rde ega
bora. Zeliš ni sloj: trilistna vetrnica, rni teloh, pomladansko vresje, beli šaš,
ciklama).
Rastiš a jelke in smreke so tretja, manj obsežna skupina rastiš (281,78 ha–
5,85 %) (GG na rt GGE Jelovica).
GGE BOHINJ
Alpski bukov gozd (Anemone-Fagetum) pokriva najve ji delež GGE Bohinj
(4155,10 ha – 38,9 %). Pojavlja se na razgibanem do skalovitem terenu spodnjega
gorskega pasu (600–1600 m nadm. v.), lokalno se spusti na nižje nadmorske višine
(severne strme lege). Ti gozdovi so dobro ohranjeni. Razlog je slaba spravilna in
transportna odprtost gozdov. V drevesnem sloju je vodilna drevesna vrsta bukev s
primesjo smreke in redkeje jelke (macesen, gorski javor, veliki jesen). Smreka je
glavna drevesna vrsta pri zaraš anju pašnikov. Grmovni sloj: skalna robida,
planinski šipek, navadni vol in, puholistno kosteni evje. Zeliš ni sloj: trilistna
vetrnica, rni teloh, ciklama, jetrnik, beli šaš, borovnica, zaj ica itd.
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Predalpski gozd jelke in bukve (Abietum-Fagetum prealpino dinaricum)
(1520 ha – 14,2 %). Klima je humidna, s poudarjenim alpskim obeležjem,
neizrazitimi temperaturnimi ekstremi, slabšo cirkulacijo zraka in visoko zra no
vlago. Padavine so obilne in padajo predvsem v asu vegetacijske dobe. Tla so
dobro do visoko rodovitna. Mešani gozdovi smreke, jelke in bukve so zaradi dobre
dostopnosti že precej spremenjeni, mo no se je zmanjšal delež jelke in bukve,
pove al se je delež smreke.
Alpski gozd smreke z golim lepenom (Adenostylo glabrae) zavzema 1016 ha
oziroma 9,5 % gozdne površine v GEE. Alpski smrekov gozd tvori klimatogeni
vegetacijski pas ob zgornji gozdni meji, to je med alpskim rušjem in alpskim
bukovim gozdom. Pogosto je zaradi gospodarskega vpliva razvit kot sekundarna
oblika na rastiš u alpskega bukovega gozda (pašniki). Pojavlja se med 1350 in
1750 m nadm. višine. Na rastiš ih vlada humidno, alpsko-kontinentalno podnebje
(veliko padavin, nizke sred. temp., velike temp. amplitude, dolgotrajna snežna
odeja, kratka vegetacijska doba, mo ni vetrovi). Vegetacijo predstavlja bolj ali manj
sklenjen do vrzelast smrekov gozd z vitkimi debli, ki so mu posami primešani
macesni, gorski javor, jelka in bukev. Grmovno in zeliš no rastje tvorijo manj
zahtevne borealne rastlinske vrste.
Predalpski bukov gozd (Hacquetio-Fagetum) (768 ha ali 7,2 %). To je
klimatogena gozdna združba submontanskega vegetacijskega pasu in se pojavlja na
nadm. višini med 450–700 m. V svojem spodnjem delu sega v nižinski pas. Klima je
v primerjavi z alpsko toplejša, padavin pa je manj. Tu je najbolj konkuren na bukev
in dobro uspeva na zaraš ajo ih pašnikih. V predalpski varianti, ki se pojavlja v
obmo ju, ima stabilne rastiš ne pogoje in prenese tudi mo nejše degradacijske
vplive, ne da bi bil zaradi tega ogrožen njen obstoj. Zaradi alpske klime je v združbi
skorajda redno prisotna smreka, ki pa pod loveškim vplivom ustvarja monokulture.
V ohranjenih gozdovih prevladuje bukev, ki se ji pridružijo maklen, beli gaber in
ešnja ter bogato razvit grmovni sloj. Med zeliš i mo no izstopa tevje.
Subalpski smrekov gozd (Piceetum subalpinum) (454 ha – 4,2 %) Gozdna
združba je razširjena v pasu od 1000 do 1600 m nadm. višine, na obrobju Pokljuške
planote, kjer poraš a vrta e, doline in široke jarke, ravnice in pobo ja blagih do
srednje strmih nagibov. To je edafsko in mezoklimatsko pogojena združba v pasu
alpskega bukovega gozda ali pasu predalpskega gozda jelke in bukve, kjer mo no
kisla tla in mraziš ne razmere prevladujejo nad drugimi ekološkimi faktorji ter
skupno ustvarjajo posebne pogoje za rast smrekovih gozdov z acidofilnimi
zeliš nimi in mahovnimi vrstami. Tla so kisla do zelo kisla, kisla opodzoljena tla ali
že podzoli.
Alpska združba rušja z dlakavim sle em in navadnim sle nikom
(Rhodothamnio-Rhodoretum) (1450 ha – 13,6 %) (GG na rt GGE Bohinj).
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Tabela 14: Tipi sestojev v GGE na obmo ju ob ine Bohinj
GEE/TIPI

Notranji Bohinj

Jelovica

Bohinj

Bukovi gozdovi
Drugi pretežno listnati gozdovi
Gozdovi bukve in jelke
Gozdovi bukve in smreke
Smrekovi gozdovi
Rušje
Drugi pretežno iglasti gozdovi
Drugi gozdovi iglavcev in listavcev

9,56
3,78
0,23
10,42
15,11
26,93
8,22
25,75

1,85
2,56
0,29
9,47
61,27
0,08
14,4
10,08

0,08
2,46
0,05
35,36
26,70
2,84
18,18
13,53

Vir: Gozdnogospodarski na rti GGE Notranji Bohinj, 2003, Jelovica, 2002 in
Bohinj, 2004.

9.1.3 MEŠANOST SESTOJA
1. iglavci (% iglavcev > 90 % gozda)
2. iglavci z listavci (% iglavcev 50–90 % gozda)
3. listavci z iglavci (% iglavcev 10–49 % gozda)
4. listavci (% iglavcev < 10 %)

Tabela 15: Mešanost sestoja po pokrajinskoekoloških enotah ob ine Bohinj

PEE
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.7
1.1.9
1.1.10

IGLAVCI

(% igl. > 90 %)

75,2
57,0
23,4
15,3
44,9
54,7

IGL. Z LIST.

LIST. Z IGL.

13,0
21,0
29,5
40,8
23,5
30,5

9,7
15,3
33,1
34,1
22,9
13,1

(% igl. 50–90 %)

(% igl. 10–49 %)

LISTAVCI

(% igl. < 10 %)

2,2
6,6
14,1
9,8
8,8
1,7

Vir: Zavod za gozdove Slovenije, Obmo na enota Bled, 2006.
V ob ini Bohinj na splošno prevladujejo iglavci. Nad zgornjo gozdno mejo iglavci,
ki zajemajo tudi rušje, absolutno prevladujejo (75,2 %). Zelo velik delež iglavcev je
na Komni in Fužinskih planinah (57,0 %) ter na Jelovici (54,7 %) in na Pokljuki
(44,9 %), kjer so gozdovi gospodarsko najpomembnejši. V PEE Bohinj prevladujejo
iglavci z listavci (40,8 %), na Pobo jih nad dolinami pa je najve ji delež listavcev z
iglavci (33, %).
Do takega stanja so pripeljali razli ni gospodarski pritiski. Najizrazitejši pe at so
pustila naslednja zgodovinska dejstva.
Bohinj so ob koncu 7. stoletja pr. n. š. poselili na rtno, razlog pa so bila nahajališ a
rude – bobovca (Kaplarca, Razor pri planini Javornik, Rudno polje, Mesnovec;
Šavnica, Senožeti, okolica hribov Rudnice in Studorja), ki je omogo ala
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pridobivanje železa. Že v 1. stol. pr. n. š., ko je Bohinj ponovno prebivalstveno
zaživel, je bil kot del kraljestva Norika vklju en v njegovo železarsko trgovino z
železom. V tem obdobju naj bi talilnice železa v Bohinju živahno obratovale
(I. J. Cundri , 2002). Fužinarstvo je za gorivo potrebovalo oglje, ki so ga kuhali iz
bukve, saj je ta dajala najboljše oglje.
V 19. stol. je bila zlata doba fužinarstva mimo, vendar je v asu 1872 do 1895 na
28.760 ha v Bohinju delovalo 470 oglarij. Leta 1890 je zadnji lastnik fužin –
Kranjska industrijska družba – fužine ustavila in posestvo prodala (I. J. Cundri ,
2002).
Gospodarski sistem je ves as favoriziral smreko, na za etku s se njo na golo,
pozneje z vzgojo mladja pod zastorom starega sestoja. Nenaraven sistem
gospodarjenja in nenaravna mešanost sestojev sta pogojevala pogoste katastrofe.
Najbolj rno obdobje zatiranja bukve so bila leta od 1922 do 1935. Bukev so sekali
prakti no na golo, drva so izdelovali iz oblovine, iz vejevja pa še vedno oglje, kajti
tradicija oglarjenja je le po asi zamrla. Bukev je tako v 80-ih letih izgubila 80 %
svojega deleža (GG na rt GGE Jelovica, 2002).
Tudi danes lesna industrija podpira sajenje smreke, vendar Zavod za gozdove
namenja posebno skrb pove evanju deleža listavcev. Upošteva na ela negovalnega
ravnanja z gozdovi, tako da se ohranja ali pove uje naravna pestrost, bioekološka
stabilnost in s tem tudi gospodarska prožnost. V GGE Bohinj beležijo previsok
delež smreke, zaostaja delež jelke in njenih rastiš , premajhen je delež bukve in
plemenitih listavcev. Prav tako je v GGE Jelovica prevelik delež smreke, kar je
glavni vzrok za biološko in mehansko nestabilnost. Kljub pove ani skrbi za listavce
ti le po asi pridobivajo na deležu v lesni zalogi (GG na rt GGE Bohinj, 2004,
Jelovica, 2002).

9.1.4 PREVLADUJO E DREVESNE VRSTE
Preglednica 22: Sestava lesne zaloge po drevesnih vrstah v GGE Bohinj, Notranji Bohinj in
Jelovica (v %)

GGE

smreka jelka bor macesen bukev pl.
list.
64,6
3,6
0,0 0,5
27,2
1,9

dr.
list.
1,4

Notr.
Boh.

54,4

7,5

0,0 1,9

32,7

2,0

0,8

0,6

Jelovica

80,8

8,2

0,0 0,1

9,5

0,9

0,8

0,4

Bohinj
2004

trd. meh.
list.
0,9

2003
2002

Vir: GG na rt GGE Notranji Bohinj, 2003, Jelovica, 2002, Bohinj, 2004.
Primerljive podatke za prevladujo e drevesne vrste za vse gozdnogospodarske enote
je mogo e dobiti iz podatkov o lesnih zalogah po drevesnih vrstah.
Tako v GGE Bohinj trend razvoja drevesne zaloge po drevesnih vrstah nakazuje
upadanje iglavcev in porast listavcev. Med iglavci se je drasti no zmanjšal delež
jelke, opazen pa je tudi negativen trend pri smreki. Delež bukve je v stalnem
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porastu, rahlo pa se je pove al tudi delež drugih listavcev. Glede na ciljno drevesno
sestavo je trend razvoja drevesne sestave ugoden (GG na rt GGE Bohinj, 2004).
V GGE Notranji Bohinj je razvoj gozdov v pogledu drevesne sestave zaradi
velikega deleža varovalnih gozdov, ki so dobro ohranjeni, sorazmerno ugoden in
blizu naravnemu stanju. Glede na model naravne sestave je v enoti še nekoliko
preve smreke in premalo listavcev. Trend uravnavanja razmerja med iglavci in
listavci je na splošno ugoden. Skrb vzbujajo je trend upadanja jelke ter sorazmerno
majhen delež macesna, ki se le s težavo pove uje (GG na rt GGE Notranji Bohinj,
2003).
V GGE Jelovica struktura lesne zaloge po drevesnih vrstah kaže, da v enoti
prevladuje smreka (80,8 %). Od drugih drevesnih vrst sta v ve jem deležu prisotni
bukev (9,5 %) in jelka (8,2 %). Drugih vrst je manj kot 3 %. Med plemenitimi
listavci v enoti najdemo gorski javor, veliki jesen in brest. Od trdih listavcev
najdemo le rni gaber, med mehkimi listavci pa so zastopane zlasti jerebika,
trepetlika in breza (GG na rt GGE Jelovica, 2002).

9.1.5 RAZVOJNA FAZA SESTOJA
Tabela 16: Površine (v ha) po razvojnih fazah sestoja, po pokrajinskoekoloških enotah ob ine
Bohinj

PEE
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.7
1.1.9
1.1.10

rušjegrmovje

972,2
1147,5
775,9
3,6
7,9
18,4

mladje

letvenjak

drogovnjak

debeljak

pomlajenec

raznodobni
gozd

6,1
9,4
180,4
100,3
489,4
611,7

4,4
12,1
170,4
66,1
191,9
526,7

2,3
90,6
578,8
525,3
850,4
1197,1

9,6
116,5
492,5
341,3
1335,1
2057,6

4,2
47,6
308,3
230,6
636,2
714,5

17,6
202,4
736,8
268,1
658,8
598,3

varovalni
gozd

384,8
1730,1
3156,6
201,6
937,9
415,2

Vir: Zavod za gozdove Slovenije, Obmo na enota Bled, 2006.
V pokrajinskoekološki enoti Svet nad zgornjo gozdno mejo (1.1.1) je rušja oziroma
grmi astih gozdov ter varovalnih gozdov zaradi gorskega zna aja enote najve . Tudi
na Komni in Fužinskih planinah (1.1.2) je teh dveh sestojev najve , s tem, da
prevladuje varovalni gozd. Pobo ja nad dolinami na severni strani (1.1.3) zaradi
prevlade strmih pobo ij ve inoma poraš ajo varovalni gozdovi.
V naslednjih enotah razvojne faze sestoja zaradi ugodnih leg in možnosti
gospodarskega izkoriš anja izkazujejo popolnoma druga ne deleže. V
pokrajinskoekološki enoti Bohinj (1.1.7) je najve drogovnjakov (ddom 10–29,9
cm), katerim sledijo debeljaki (ddom 30 cm in ve ). Na Pokljuki (1.1.9) imajo
najve ji delež debeljaki, malo manjši pa drogovnjaki. Najve debeljakov, ki jim
sledijo drogovnjaki, pa je na Jelovici (1.1.10), kjer je tudi najve ja lesna zaloga v
ob ini.

Študija ranljivosti okolja za ob ino Bohinj
Slika 2: Razvojne faze gozdov v ob ini Bohinj.

Vir: Zavod za gozdove, Obmo na enota Bled, 2006.

9.2 OCENA REGENERACIJSKIH IN NEVTRALIZACIJSKIH
SPOSOBNOSTI OKOLJA Z VIDIKA GOZDA
1. zelo velika
2. zmerna
3. nizka
4. kriti no nizka

PEE
ocena
1.1.1 Svet nad zg. gozdno mejo
1
1.1.2 Komna in Fužinske planine
2
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na S strani
2
1.1.7 Bohinj
2
1.1.9 Pokljuka
3
1.1.10 Jelovica
3
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1.1.1 Svet nad zgornjo gozdno mejo
Nad zgornjo gozdno mejo je delež gozda, kot že samo ime enote pove, majhen in
znaša 26,5 %. V tej enoti gozd predstavlja gozdna grmovna vegetacija oziroma
alpska združba rušja z dlakavim sle em in navadnim sle nikom. Rušje opravlja vse
funkcije gozda razen lesnoproizvodne, zato je po Zakonu o gozdovih vklju eno v
gozdni prostor. Za obmo je te enote ni gospodarskih interesov, ne se nje, ne gozdne
paše. Vetrolomi in snegolomi rušju niso nevarni. Sukcesijski procesi po morebitni
degradaciji vegetacije tukaj potekajo zelo hitro, saj so vrste, ki sestavljajo združbo,
sposobne za eti razvoj vegetacije na golem kamenju (ocena 1). V enoti prevladujejo
iglavci (75,2 %), ki jih kot drevesna vrsta zastopa rušje ali pritlikavi bor (Pinus
mugo) in redkeje macesen.
1.1.2 Komna in Fužinske planine
Na Komni in Fužinskih planinah je gozdnatost velika, saj znaša 74,2 %. Na Komni
prevladuje alpska združba rušja z dlakavim sle em in navadnim sle nikom, na
Fužinskih planinah pa v nižjih delih alpski bukov gozd, ki z višino prehaja v alpski
gozd smreke z golim lepenom. Tudi v tej enoti prevladujejo iglavci (57 %), kot
razvojna faza sestoja pa najve površin zajema varovalni gozd, ki je zaradi svoje
zaš itenosti dobro ohranjen. Obmo je Fužinskih planin je deloma obremenjeno z
gozdno pašo. Bukovja se zaraš ajo razmeroma hitro, medtem ko za smrekovja velja
dolgotrajno naravno pomlajevanje, saj je osemenitev s travo poraš enih tal oteženo.
Združba rušja ima dobre regeneracijske sposobnosti (ocena 2).
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na severni strani
Gozdovi pokrivajo velik del Pobo ij nad dolinami, 88,6 % površja. Na splošno
pokriva južna in nižja pobo ja predvsem alpski bukov gozd, severneje in pobo ja
nad Vojami pa poraš a alpski gozd smreke z golim lepenom. Prevladujejo listavci
(33,1 %). Zaradi prevlade strmih pobo ij enoto ve inoma poraš ajo varovalni
gozdovi, ki so prepuš eni naravnemu razvoju. To so ve inoma raznomerni sestoji z
dobro sestojno zasnovo in zato bioekološko stabilni (ocena 2).
1.1.7 Bohinj
Gozdnatost v pokrajinskoekološki enoti Bohinj, ki je prebivalstveno in gospodarsko
središ e ob ine, znaša 49,2 %. Nižje predele ve inoma poraš a predalpski bukov
gozd, medtem ko na strmejših pobo jih uspeva gabrovje z malim jesenom. Sestojno
je najve iglavcev z listavci (40,8 %), s tem, da je delež iglavcev previsok. Zaradi
ugodnih leg in s tem možnosti gospodarskega izkoriš anja v razvojni fazi
prevladujejo drogovnjaki (ddom 10–29,9 cm). V tej razvojni fazi imajo drevesa
najve ji rastni potencial in s tem zelo velik prirastek (ocena 2).
1.1.9 Pokljuka
Na Pokljuki gozdovi pokrivajo 80,8 % površja. V nižjih predelih raste alpski bukov
gozd, višje in severneje pa uspeva alpski gozd smreke z golim lepenom. Subalpski
smrekov gozd poraš a obrobje Pokljuške planote in depresijske reliefne oblike.
Prevladujejo iglavci (44,9 %). Odstopanje od naravne drevesne sestave je precejšnje
saj je v enoti ve ina sestojev spremenjenih, to pomeni, da je delež rastiš u tujih ali
redkeje prisotnih drevesnih vrst (smreke) ve ji od 30 % (GGE Bohinj). Prevladujejo
debeljaki, ki jim sledijo drogovnjaki. Sorazmerno z možnostjo gospodarskega
izkoriš anja gozdov je na Pokljuki in še ve na Jelovici mladja oziroma dreves v
mlajših razvojnih fazah. Veliko je velikopovršinskih, enodobnih gozdov, kakršne je
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v stoletjih ustvarjal lovek. Ti gozdovi so precej podvrženi razli nim škodljivim
vplivom. Predvsem bukev in jelka zaradi divjadi težko dosežeta razvojno stopnjo
goš e in letvenjaka. Ti gozdovi imajo s stališ a obnavljanja naravne vegetacije
majhno regeneracijsko sposobnost, z vidika trenutne sestave pa dobro (ocena 3).
1.1.10 Jelovica
Jelovica je gozdnata planota s 94,5 % deležem gozda. Naravni sestoj, ki jo poraš a,
je predalpski gozd jelke in bukve, vendar na Jelovici prevladujejo spremenjeni in
mo no spremenjeni gozdovi, to pomeni, da se delež rastiš u tujih ali redkeje
prisotnih drevesnih vrst giblje med 31 in 90 %. Delež smreke je ob utno previsok,
kar je glavni vzrok za biološko in mehansko nestabilnost gozda. Premajhen je delež
bukve. Kljub pove ani skrbi za listavce ti le po asi pridobivajo na deležu v lesni
zalogi. Jelka povsod, kjer je njeno rastiš e, zaostaja. Trend hitrega upadanja deleža
izpred prejšnjih stoletij se je sicer zaustavil, vendar bi bilo treba njen delež pove ati.
Zelo je ob utljiva na sestojno klimo, mladice ogroža divjad, pa tudi bukev, ki je
eksplozivnejša na svetlobi, jo hitro preraste.
Alohtoni smrekovi gozdovi se sicer relativno hitro regenerirajo, problem nastaja pri
naravnih (jelka, bukev) drevesnih vrstah, ki brez pomo i in zaš ite loveka težko
dosežejo starejše razvojne faze (ocena 3).
Pri regeneraciji gozda in predvsem pri postopnem približevanju naravni mešanosti je
treba vedeti, da je to izrazito dolgoro en proces in da desetletje ne pomeni veliko.

9.3 VREDNOTENJE DRUŽBENOGEOGRAFSKIH KAZALCEV
9.3.1 FUNKCIJE GOZDA
V gozdnogospodarski enoti Notranji Bohinj, ki zajema PEE Svet nad zgornjo
gozdno mejo, Komno in Fužinskih planine ter Pobo ja nad dolinami na severni
strani, se prepletajo številne funkcije in interesi. Med ekološkimi funkcijami je na
prvem mestu varovalna (72 % gozdnega prostora). Opravljajo jo zlasti gozdovi, ki
zagotavljajo odpornost tal na erozijske pojave, ki jih povzro ajo voda, sneg in veter.
Taki gozdovi so zlasti v predelu nad mejo strnjenega gozda in v drugih zelo ranljivih
ekoloških razmerah. Sem spadajo zlasti bregovi potokov, hudourniških jarkov in
gozdovi na zelo strmih pobo jih. Najpomembnejša vloga teh gozdov je zadrževanje
humusa, zlasti v zahodnem delu, kjer je zaradi velikih koli in padavin velika
nevarnost vodne erozije. Tu posegi v gozd niso dovoljeni. Prepovedani so posegi, ki
bi zahtevali preoblikovanje reliefa in spremembo talnega profila, prepovedana je
redna se nja drevja in grmovja (izjeme: ujme, krepitev varovalne vloge).
Hidrološka funkcija zajema 6 % gozdov, biotopska pa 2 %. Gozdovi s hidrološko
funkcijo ohranjajo istost podtalnice, uravnavajo vodni odtok, zmanjšujejo
površinski in pove ujejo globinski odtok vode, izboljšujejo kakovost voda, na
poplavnih obmo jih zmanjšujejo hitrost toka. Biotopsko funkcijo imajo redki gozdni
ekosistemi z nahajališ i redkih ali ogroženih rastlinskih ali živalskih vrst.
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Od socialnih je najpomembnejša funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti in
varstva naravnih vrednot (35 %). Celotno obmo je enote je v predlaganem
kompleksnem, ekološko pomembnem obmo ju Julijske Alpe, ki vsebuje raznolike
habitatne tipe nad zgornjo gozdno mejo in pod njo ter je življenjski prostor
ogroženih alpinskih rastlinskih in živalskih vrst. Na drugem mestu je rekreacijska
funkcija (16 %), sledita ji turisti na (14 %) in zaš itna funkcija (4 %). Pomembna je
tudi lesnoproizvodna funkcija (1. stopnja – 28,5 %).
V gozdnogospodarski enoti Bohinj, ki pokriva PEE Bohinj, del Pobo ij nad
dolinami na severni strani in ve ji del Pokljuke, je pri ekoloških in socialnih
funkcijah s 1. stopnjo poudarjenosti na prvem mestu varovalna funkcija, sledijo ji
funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot, turisti na,
zaš itna, hidrološka, biotopska, rekreacijska in raziskovalna. Pri hidrološki funkciji
je treba upoštevati omejitve pri se nji in spravilu za prepre evanje onesnaženja.
Odvisno od rastiš a naj bi bil delež iglavcev nekoliko višji, ker v hidrološkem
pogledu ugodno delujejo (zavirajo taljenje snega). Pri biotopski funkciji se je treba
prilagoditi ritmu živali (gnezdenje, kotenje, plodonosno drevje, mešanost drevesnih
vrst, pustiti nekatera odmirajo a drevesa – 2/ha, ohranjati gozdne jase in vodne
površine).
V PEE Jelovica, ki jo v celoti zajema GGE Jelovica, je na prvem mestu ekoloških
funkcij varovalna funkcija (11,0 %), sledi ji biotopska (4,1 %) in hidrološka (1, %).
Socialne funkcije so v enoti skromno prisotne. Zaradi bogatih rastiš in velikega
strnjenega kompleksa gozdov je lesnoproizvodna funkcija mo no v ospredju. Na
1. stopnji je dolo ena na 87 % površine gozdnega prostora.

9.3.2 OHRANJENOST NARAVNE DREVESNE SESTAVE
Ohranjenost gozdov se dolo a glede na delež drevesni vrst, ki so v naravni sestavi
gozdne združbe tuje ali redko prisotne.
1. ohranjeni gozdovi (drevesna sestava se do 30 % razlikuje od naravne)
2. spremenjeni gozdovi (drevesna sestava se od 31–70 % razlikuje od naravne)
3. mo no spremenjeni gozd. (drevesna sestava se od 71–90 % razlikuje od
naravne)
4. izmenjani gozdovi (drevesna sestava se nad 90 % razlikuje od naravne)
Preglednica 23: Ohranjenost gozdov po gozdnogospodarskih enotah, ki zajemajo ob ino Bohinj
(v %)

Ohranjenost
OHRANJENI
SPREMENJENI
MO NO SPREMENJENI
IZMENJANI

NOTRANJI
BOHINJ

39,7
44,1
14,0
2,3

JELOVICA

12,1
45,8
42,1
0,0

BOHINJ

3,3
53,4
43,3
0,0

Vir: GGN Notranji Bohinj, 2003, Jelovica, 2002, Bohinj, 2004.
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V GGE Notranji Bohinj je stanje ohranjenosti gozdov precej ugodno. Ohranjenih
gozdov je 39,7 %. Najve gozdov ima spremenjeno drevesno sestavo (44,1 %).
Gozdov z mo no spremenjeno drevesno sestavo je 14 %, gozdov, kjer je drevesna
sestava izmenjana pa 2 %.
Na Jelovici je velik delež spremenjenih (45,8 %) in mo no spremenjenih gozdov
(42,1 %). Le 12,1 % gozdov ima ohranjeno naravno sestavo. Izmenjanih gozdov v
enoti ni.
V GGE Bohinj ima najve gozdov zaradi pove anega deleža smreke spremenjeno
drevesno sestavo (53,4 %). Mo no spremenjenih gozdov je prav tako veliko
(43,3 %), izmenjanih gozdov pa v enoti ni.
Na splošno na gozdnogospodarskem obmo ju Bled, ki zajema vse naštete GGE,
stanje gozdov kaže na precejšen odmik od naravne drevesne sestave. Prav
spremenjena oziroma osiromašena drevesna sestava je dolgoro no najbolj kriti na.
Iz nje izvirajo mnoge tegobe s stabilnostjo sestojev. Pri akovano kažejo najslabšo
sliko glede ohranjenosti ve namenski gozdovi, kjer se je v preteklosti tudi
najintenzivneje gospodarilo, s poudarkom predvsem na eni sami drevesni vrsti –
smreki. Bolje so ohranjeni gozdovi v Triglavskem narodnem parku, najbolj
ohranjeni gozdovi v obmo ju pa so predvsem zaradi nedostopnosti varovalni
gozdovi in gozdni rezervati (GG na rt GGE Bled, 2001).

9.3.3 PRISOTNOST IN VZROK ANTROPOGENIH POŠKODB
V ob ini Bohinj ni ve jih poškodb gozda, ki bi jih povzro il lovek.
V GGE Notranji Bohinj v preteklem obdobju (1993–2002) ni bilo bistvenih posegov
v gozd. V vseh primerih je bil posek izveden zaradi infrastrukture, torej izrazito
linijski zna aj, ali pa so bila posekana samo posamezna drevesa na gozdnem robu
(l. 1996 – trasa kanalizacije ob Bohinjskem jezeru). Posek za gozdno infrastrukturo
je predstavljal 0,8 % poseka, pri emer je bilo zgrajene le 2 km gozdne ceste.
V GGE Bohinj so nedovoljene se nje obsegale 5,4 % poseka, se nja zunaj gozda pa
5,4 %. Zaradi kr itev, ki jih predstavljajo kr itve za gozdne ceste, vlake,
urbanizacijo in kmetijsko rabo, je bilo posekanega 0,3 % lesa.
Edini posek v gozdni prostor GGE Jelovica v preteklem desetletju je bila gradnja
gozdnih cest. Za to je bilo izkr enih 2,9 ha gozda.

9.3.4 GOSTOTA GOZDNIH CEST
V GGE Notranji Bohinj je odprtost gozdov s cestami sorazmerno dobra kljub
terenski raznolikosti v enoti (26,10 m/ha). Gozdne ceste so vse izdelane za sodobni
transport kratkega in dolgega lesa do skupne teže 40 ton. V preteklem na rtovanem
obdobju je bila zgrajena le ena gozdna cesta v dolžini 2 km.
Vlake so klju ni dejavnik racionalnega pridobivanja lesa. Trenutno je v enoti
219.828 m razli nih vlak (90,49 m/ha).
V GGE Jelovica je v povpre ju 26,28 m/ha cest in 432.530 m razli nih vrst vlak
(99,30 m/ha). Najve , kar 98,5 % vsega spravila je spravila s traktorjem. V enoti je
še 1,5 % spravila z žico (ži nica).
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V GGE Bohinj odprtost s cestami znaša 15,70 m/ha (od tega gozdne ceste
9,89 m/ha), kar je za sodobno gospodarjenje bistveno premalo. Spravilne razmere
so v tej enoti raznolike. 69 % površin je spravilno rešenih, vprašljiv pa je velik delež
ro nega predspravila tudi na daljše razdalje. V sodobnem svetu razmišljajo v smeri
ži nih naprav, na tistih obmo jih, kjer zaradi poudarjenih funkcij ni primerna
gradnja goste prometne mreže, ki praviloma povzro a hude rane v okolju.
Velike razlike v odprtosti gozdov s cestami so posledica razli nega lastništva
gozdov. Bistveno bolj so odprti državni gozdovi, izredno slabo pa so odprti zasebni
gozdovi, kjer so praviloma tudi slabše sestojne zasnove (GGO Bled, 2001).

9.3.5 POŽARNA OGROŽENOST
GGE Notranji Bohinj je med požarno bolj ogroženimi enotami na blejskem
obmo ju. Zaradi velikih površin ruševja na zgornji gozdni meji je kar 72 %
površine požarno ogrožene. Srednja ogroženost je mo no odvisna od klimatskih
pogojev: pri vlažnem poletju nevarnosti skoraj ni, saj tudi morebitne požare, ki jih
povzro i strela, dež kmalu pogasi. V sušnih poletjih pa ta kraška pobo ja s plitvo
suho rendzino in ruševjem pomenijo veliko nevarnost za neobvladljive talne,
podtalne ali celo vršne požare. Dodatni dejavnik tveganja so tudi številne, mo no
obiskane planinske poti.
Med požarno srednje ogrožene sestoje spadajo tudi gozdovi ob Bohinjskem jezeru,
ob kampu, v turisti nem zaledju Ukanca in nad železniško progo Jesenice–Boh.
Bistrica.
Poleg ve manjših požarov nad železniško progo in v rušju je bil v avgustu 2003
zalo obsežen požar na obmo ju Komar e. Zaradi suše je gorelo skoraj 3 tedne.
Gorenje je sprožilo tudi erozijske procese (padajo e skale). Požar je bil zajezen z
izdelavo protipožarnih presek, poti, z gašenjem s helikopterjem in prek 800 m
dolgimi cevmi za vodo.
Manj požarne ogrožene je 28 % površine. To so predvsem gozdovi v Bare i ravnini.
GGE Jelovica je med požarno manj ogroženimi enotami na blejskem obmo ju.
Gozdov, kjer bi bila prisotna velika ogroženost, ni. Srednja ogroženost je prisotna na
5 % GGE. Sem spadajo nekatera iglasta mladovja na plitvih rendzinah in srednje
strmih ter strmih pobo jih. Vsi drugi gozdovi so malo ogroženi. Antropogenega
dejavnika kot dodatnega tveganja za nastanek požara zaradi samotnosti Jelovice ni.
GGE Bohinj je med požarno bolj ogroženimi enotami na blejskem obmo ju.
Gozdov z zelo veliko ogroženostjo ni. Velika ogroženost je prisotna na 10 % GGE.
To so najve strma prisojna pobo ja, ki segajo od pobo ij Pršivca do strmih pobo ij
nad Nomenjem. Ogroženost temelji na naravnih dejavnikih – strma pobo ja, plitva
rendzina, redki sestoji s podstojno travo in vzgonski vetrovi. Dejavnik tveganja je
tudi obala Bohinjskega jezera, kjer se poleti tare obiskovalcev, ki prirejajo piknike.
V kategorijo srednje ogroženosti spadajo gozdovi v okolici naselij (veliko
vikendov), strma pobo ja razli nih ekspozicij in ruševje na zgornji gozdni meji.
Požari se pojavljajo v suhih pomladanskih mesecih (feb.–apr.) in kot talni požari. V
normalnih letih je Bohinjska dolina prek poletja toliko namo ena, da posebnih
pogojev za nastanek požarov ni.
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9.3.6 NA IN POMLAJEVANJA
Gojitvene smernice v GGO Bled, torej na obmo ju ob ine Bohinj, imajo osnovo v
teoriji sonaravnega gospodarjenja ter morajo vzdrževati optimalno zdravstveno in
ekonomsko vrednost sestojev. Strateška usmeritev je med drugimi tudi ugotavljanje
in izrabljanje naravnih mehanizmov za uspešno naravno pomlajevanje ter
na rtovanje takih oblik se enj, ki v najve ji možni meri zagotavljajo že preizkušene
mehanizme naravne obnove. Mladje se le izjemoma dopopolnjuje s sajenjem.
Posebna skrb velja pove evanju deleža listavcev (GG na rt GGE Jelovica, 2002).
Sajenje in gojenje se izvajata pri sanaciji ujm; posod, kjer je s tem prepre ena
labilnost sestojev; na dobrih rastiš ih, predvsem v nižini, kjer lahko z nego bistveno
pripomoremo k pravilni rast drevesni vrst (plemeniti listavci); v umetno osnovanih
ali enovrstnih sestojih, saj umetni sistemi zahtevajo ve vlaganj, da ohranijo svojo
stabilnost in v gozdovih, kjer so lastniki pripravljeni delovati v smislu dolgoro nih
naložb (GG na rt GGE Bohinj, 2004).

9.3.7 OSUTOST DREVESA
Ocena osutosti temelji na okularni oceni deleža manjkajo ih asimilacijskih organov
(iglic, listov) v primerjavi z namišljenim normalnim drevesom istega socialnega
položaja, iste vrste in z istega rastiš a. Osutost ocenjujemo v štirih razredih, in sicer:
1. 0–10 %
2. 11–25 %
3. 26–60 %
4. 61–99 %
5. sušica
Analiza poškodovanosti (osutost, poškodbe krošnje, debla in koreni nika) v GG
Notranji Bohinj kaže, da je v enoti 10 % dreves s hujšimi poškodbami. Prevladujejo
poškodbe vej, sledijo poškodbe debla in koreni nika. Mo no osutih dreves je 1,3 %.
Analiza osutosti kaže, da je najve dreves z osutostjo nad 25 % v spodnjem
socialnem položaju s slabo vitalnostjo. Indeks poškodovanosti v enoti je 10 %, kar
je v primerjavi s Slovenijo (22,2 %) ugodno. Najbolj sta poškodovana jelka in brest,
saj skoraj vsako etrto drevo kaže znake poškodovanosti (osutost nad 25 %) (GG
na rt Notranji Bohinj, 2003).
Analize za GGE Bohinj kažejo, da je v enoti 7 % dreves s hujšimi poškodbami.
Mo no osutih dreves je 1,3 %. Indeks poškodovanosti znaša 9,7 % (GG na rt GGE
Bohinj, 2004).
Povpre na osutost v GGO Bled, ki zajema ob ino Bohinj, znaša 17,6 % (Slovenija
– 20,5 %). Iglavci so na splošno bolj osuti kot listavci. Osutost pri iglavcih znaša
21,3 % in je najve ja pri jelki, sledita smreka in rde i bor. Povpre na osutost pri
listavcih je 13,9 %. Od listavcev je najbolj osut hrast, sledijo bukev in drugi listavci.
Trendi jasno nakazujejo poslabšanje. Pove ana osutost in tudi indeks
poškodovanosti sta se v zadnjem desetletju pove ala. Trend pove anja je ugodnejši
pri iglavcih kot pri listavcih. Osutost pri smreki se je pove ala za približno 4 %,
osutost pri bukvi pa kar za 8 %. Delno lahko tovrstno pove anje pripišemo

118

Študija ranljivosti okolja za ob ino Bohinj

subjektivnosti ocenjevalcev, deloma pa ve jim pritiskom na okolje in daljinskem
transportu onesnaženega zraka (GG na rt za GGO Bled, 2001).
Najbolj natan ni podatki o stanju gozda so trenutno dosegljivi v okviru programa
EU, ki spremlja stanje in razvoj gozdov. Druga intenzivnostna raven obsega
intenzivnejše raziskave gozda na dolo enih ploskvah 16x16-kilometrske mreže, ki
zajemajo za državo zna ilne gozdne ekosisteme. Ploskev, najbližja in najbolj
sorodna gozdovom v ob ini Bohinj, leži na Pokljuki, v ob ini Bled (13º56´19´´
v.g.d., 46º22´02´´ s.g.š., 1397 m nadm. v., leto 2003). Velika je 1 ha in vklju uje
gozdni ekosistem z zna ilno drevesno vrsto – smreko. Njene karakteristike so:
ekspozicija – 190º, starost – 130 let, sklep – rahel, naklon – 10º, gozdna združba –
Drugotni smrekov gozd s svinjsko laknico (Aposeri-Piceetum), število dreves na
ploskvi – smreka (Picea abies) 95, povpre na osutost – 22,4 % (0–10 % – 18 %,
11–25 % – 44 %, 26–60 % – 38 %), delež poškodovanih dreves – 34,3 %
(Gozdarski inštitut, 2006).

9.3.8 PRISOTNOST IN VZROK NARAVNO POGOJENIH POŠKODB
(biotskih in abiotskih)
Preglednica 24: Struktura sanitarnih se enj po vzrokih po gozdnogospodarskih enotah, ki
zajemajo ob ino Bohinj

GGE

škodljivci

vetrolom

bolezni

ledolom

snegolom

imisija

ostalo

NOTRANJI BOHINJ

31,0
29,0
34,7

posek in
transport

14,0
27,0
25,4

15,0
12,0
21,1

28,0
3,0
14,4

1,7

5,0
1,5

7,0
9,0
0,5

0,7

JELOVICA
BOHINJ

Vir: GG na rti GGE Notranji Bohinj, 2003, Jelovica, 2002, Bohinj, 2004.
Naravno pogojene poškodbe so na obmo ju ob ine Bohinj mo no prisotne, kar
dokazuje delež sanitarnega poseka na GGO Bled, ki znaša 46 % se enj.
Najve jo škodo v gozdovih povzro ajo škodljivci. Divjad z objedanjem,
obgrizanjem in lupljenjem povzro a škodo predvsem v mlajših razvojnih fazah.
Objedenost vsega mladja z upoštevanjem tudi starih poškodb znaša v GGE Bohinj
31 %, v GGE Jelovica 19 %, v GGE Notranji Bohinj pa 20 %. Divjad povzro a
resen problem pri vra anju jelke in listavcev v zasmre ene gozdove. Kljub bogati
nasemenitvi in vzniku razvojno fazo goš e in letvenjaka doseže le majhen delež
bukve in predvsem jelke.
Paša živine v gozdu povzro a podobne poškodbe kot divjad.
Lubadar se pojavlja predvsem na prisojnih zasmre enih pobo jih, na plitvih tleh, v
alohtonih smrekovih prirastnikih. Kljub ostri klimi je populacija lubadarja na
Jelovici kar velika, najve ja je bila leta 1996 in 2000. Poškodovana drevesa po
ujmah (vetrolom – 1993, snegolom in ledolom – 1997) so bila povod za namnožitev
lubadarja (GGO Bled).
Vetrolom je bil drug najpogostejši vzrok za sanitarne se nje v GGE Jelovica in
Bohinj. Najve škode naredijo na starejših debeljakih, pomlajencih in na robovih
sestojev. Na Jelovici je najnevarnejši JZ in SZ veter. Najve vetrolomov pa je jeseni,
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ko dolgotrajno deževje namo i in zmeh a tla. V GGE Bohinj so bili ve ji vetrolomi
leta 1997, 1999 in 2003.
Bolezni so tretji vzrok za sanitarne se nje v GGE Notranji Bohinj in Bohinj. Rde a
trohnoba je zelo razširjena predvsem okoli planin, v neposredni bližini vlak
(poškodbe koreni nikov) in v istih smrekovih sestojih. Njeno razširjenost se
zmanjšuje s tvorbo mešanih naravnih sestojev.
Ujme, kot so snegolom, ledolom in vetrolom, so po letih razli ne. Verjetnost ujm
pove ujejo stopnja spremenjenosti naravne sestave drevesnih vrst,
velikopovršinskost in enomernost. Na Jelovici je bil leta 1992 obsežen snegolom.
Poškodbe zaradi spravila se pojavljajo na vlakah, kjer ni ustrezno odvodnjavanje, in
na okoliških drevesih ( loveška nesposobnost, malomarnost).
Tudi valjenje in padanje kamenja povzro a poškodbe dreves, zato je najboljša
protierozijska zaš ita, s tem da se pobo je trajno zaraste z drevjem. To funkcijo
najbolje opravljajo mlajši in srednjedobni mešani sestoji listavcev, macesna in bora.
Prestari sestoji bukve in smreke so za teren prevelika obremenitev in zemljina lahko
ob primerni klimatski situaciji za ne drseti. V bližini hudournikov so tako nujne
pomladitvene se nje, ki razbremenijo teren (GG na rt GGE Notranji Bohinj, 2003,
Jelovica, 2002, Bohinj, 2004 in GGO Bled, 2001).

9.4 DOSEŽENA STOPNJA OBREMENJENOSTI OKOLJA Z VIDIKA
GOZDA
PEE
ocena
1.1.1 Svet nad zg. gozdno mejo
1
1.1.2 Komna in Fužinske planine
2
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na S strani
2
1.1.7 Bohinj
2
1.1.9 Pokljuka
3
1.1.10 Jelovica
3
1.1.1 Svet nad zgornjo gozdno mejo
Nad zgornjo gozdno mejo gozdovi niso obremenjeni. Prevladuje rušje, ki ima
izrazito varovalno vlogo pred snežno, vodno in eolsko erozijo ter pred plazovi, prav
tako kakor varovalni gozd, ki je drug najbolj razširjen tip gozda v tej enoti. Združbe
tukajšnjega gozda so ohranjene v naravni sestavi, saj poleg tega, da edine uspevajo v
ostrih razmerah, tudi posegi vanje niso dovoljeni. Poškodbe gozdne vegetacije so
redke. Požarna ogroženost je zaradi velikih površin ruševja pove ana. Požare
najve krat povzro i strela, ki pa jih dež hitro pogasi. Dosežena stopnja celotne in
integralne obremenjenosti okolja z vidika gozda je majhna (ocena 1).
1.1.2 Kraška planota Komna in Fužinske planine
Obremenjenost gozdov na Komni in Fužinskih planinah zaradi loveških dejavnosti
ni velika, saj prevladujejo varovalni gozdovi, v katere, razen izjemoma, ni dovoljeno
posegati. Zato so ti gozdovi ve inoma prepuš eni naravni obnovi. Gozdove v
najve ji meri ogrožajo škodljivci, in sicer divjad in živina z objedanjem, rde a
trohnoba in ledolom. Zaradi imisije je posekanih okrog 7 % dreves v okviru
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sanitarne se nje (GGE Notranji Bohinj). Požarna ogroženost v tej enoti je velika, saj
sušna vro a poletja sušijo plitvo rendzino, ruševje in travinje, pri emer so planinske
poti najve ji dejavnik tveganja. Povpre na osutost dreves se giblje v drugem
razredu. Dosežena stopnja celotne in integralne obremenjenosti okolja z vidika
gozda je zmerna (ocena 2).
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na severni strani
Na omenjenih pobo jih so gozdovi zmerno obremenjeni. Absolutno prevladujejo
varovalni gozdovi, sledi rušje in raznodobni gozd, kar pogojuje sorazmerno dobro
ohranjenost. Ve jih poškodb, ki bi jih povzro il lovek, ni. Požarna ogroženost je
velika, zlasti na strmih prisojnih pobo jih Pršivca in Komar e, kjer so dejavniki
tveganja strma pobo ja, plitva rendzina, redki sestoji s podstojno travo ter vzgonski
vetrovi. Povpre na osutost dreves se giblje v drugem razredu. Naravno pogojene
poškodbe je treba v ve ji meri pripisati škodljivcem in ledolomu. Emisija škodljivih
plinov gozdu povzro i 7 % sanitarnega poseka. Dosežena stopnja celotne in
integralne obremenjenosti okolja z vidika gozda je zmerna (ocena 2).
1.1.7 Bohinj
V pokrajinskoekološki enoti Bohinj so gozdovi zmerno obremenjeni. Velik del
gozdov zaznamuje lesnoproizvodna funkcija, ki je vzrok za zelo velik delež
spremenjenih in mo no spremenjenih gozdov. To zmanjšuje njihovo zdravstveno
kondicijo, mehansko stabilnost in ekonomsko vrednost. Antropogenih poškodb ni
veliko. Gostota gozdnih cest ni velika. Spada med požarno bolj ogrožene enote.
Predvsem je zaradi množice obiskovalcev ogrožena obala Bohinjskega jezera.
Požarno srednje ogroženi so gozdovi ob kampu, v zaledju Ukanca in nad železniško
progo Jesenice–Bohinjska Bistrica. Tako v PEE Bohinj kot tudi v drugih enotah, ki
jih zajema Gozdno gospodarsko obmo je Bled, so gozdovi v ve ji meri prepuš eni
naravni obnovi. Osutost se giblje okrog 17 % (kar je povpre je za GGO Bled) in se
poslabšuje. V Bohinju so gozdovi ogroženi zlasti zaradi škodljivcev in vetroloma,
kar nas opominja na nenaravnost sestojev, predvsem pa na to, da so vetrovi zlasti
nevarni ob cestah in ostrih sestojnih robovih, esar je v tej enoti zaradi odprtega
prostora precej. V PEE Bohinj, ki ima v primerjavi z Jelovico in enotami znotraj
GGE Bohinj, dolinsko kotlinski zna aj, je se nje zardi imisije veliko manj (0,5 %).
Dosežena stopnja celotne in integralne obremenjenosti okolja z vidika gozda je
zmerna (ocena 2).
1.1.9 Pokljuka
Obremenjenost gozda na Pokljuki je velika. V tej enoti gozd opravlja varovalno
funkcijo (Studor, pobo ja nad Srednjo vasjo, ešnjico, pobo ja doline Save
Bohinjke), hidrološko funkcijo (Gorjuše, Goreljek), rekreacijsko (Šport Hotel),
funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot (gozdni
rezervat Trstje, visokogorska barja, obmo je TNP), raziskovalno (Gozdni rezervat
Trstje), lesnoproizvodno funkcijo (1. st. – 68,4 %, 2. st. – 31,6 %) in
lovnogospodarsko.
Na obmo ju Pokljuke so gozdovi ve inoma spremenjeni, pri emer je naravne
sestoje na obsežnih obmo jih zamenjala smreka, ki z velikopovršinsko in enomerno
zasnovo daje pogoje za obsežnejše napade škodljivcev (podlubniki), bolezni (rde a
trohnoba) in vetrolome. Gostota gozdnih cest na Pokljuki (GGE Bohinj) ni velika,
kar je za gozd ugodno, za sodobno gospodarjenje pa bistveno premalo. Velika
požarna ogroženost je prisotna na strmih prisojnih pobo jih, ki se nadaljujejo od
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Pršivca do pobo ij nad Nomenjem. Tu uspevajo sestoji gabrovja in malega jesena,
ki se hitro izsušijo, vmes pa rasteta smreka in macesen, ki zaradi eteri nih snovi
gorenje še pospešita. Preostalo obmo je Pokljuke je požarno manj ogroženo.
Dosežena stopnja celotne in integralne obremenjenosti okolja z vidika gozda je
velika (ocena 3).
1.1.10 Jelovica
Na Jelovici je obremenjenost gozdov velika. Na prvem mestu ekoloških funkcij je
varovalna funkcija (strma pobo ja nad Sotesko, rezervat Za Blatom), sledita ji
biotopska in hidrološka (Za Blatom, Blatni graben, okolica izvirov v okolici planin).
Funkcija, ki je v enoti dale najpomembnejša, je lesnoproizvodna (1. st. – 91,4 %).
Dosedanje gospodarjenje z gozdovi je mo no spremenilo naravno drevesno sestavo
v prid smreki, ki danes na Jelovici mo no prevladuje (80,8 % – GGE Jelovica,
2002). Tako osiromašena drevesna sestava povzro a nestabilnost sestojev in
potencialno ve jo obremenjenost s škodljivci, boleznimi in naravnimi ujmami.
Gozdovi na Jelovici so požarno malo ogroženi. Ocena celotne in integralne
obremenitve okolja z vidika gozda je velika (ocena 3).

9.5 OCENA ŠE SPREJEMLJIVEGA OBSEGA OBREMENITVE OKOLJA Z
VODIKA GOZDA
Po resoluciji IUFRO (International Union of Forestry Research Organisation) se
drevo, ki je izgubilo do 30 % asimilacijskega aparata, še lahko pozdravi (Študija
ranljivosti okolja, Špes, 1996). Dosegljivi podatki za ob ino Bohinj so le iz ploskve
na Pokljuki (Program intenzivnega spremljanja stanja gozdov v Sloveniji, 2003), ki
leži v ob ini Bled. Povpre na osutost dreves na ploskvi znaša 22,4 %. Glede na to še
ni dosežena zgornja dopustna meja onesnaženosti, ki še dopuš a normalno rast
posameznih združb na ve ini rastiš (Špes, 1996). Vendar e podrobneje
pogledamo, vidimo, da je na tej ploskvi kar 38 % dreves osutih 26–60 % in je
njihovo zdravstveno stanje preslabo, da bi lahko okrevala.
Vsem pokrajinskoekološkim enotam v ob ini Bohinj glede še sprejemljivega obsega
obremenitve okolja z vidika gozda pripisujem oceno 3, po kateri je zmogljivost
zmanjšana in so možne le še manjše obremenitve.
Menim, da je na podlagi enega podatka, ki pa še ta ni znotraj obravnavanega
obmo ja, zelo težko oceniti še sprejemljiv obseg obremenitve okolja.

9.6 STOPNJA RANLJIVOSTI OKOLJA Z VIDIKA GOZDA IN PREDLOG
STOPNJE VAROVANJA GOZDA
PEE
ocena
1.1.1 Svet nad zg. gozdno mejo
1
1.1.2 Komna in Fužinske planine
2
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na S strani
2
1.1.7 Bohinj
2
1.1.9 Pokljuka
3
1.1.10 Jelovica
3
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1.1.1 Svet nad zgornjo gozdno mejo
Nad zgornjo gozdno mejo je ranljivost gozda glede na obremenjenost in
regeneracijske sposobnosti majhna (ocena 1), saj se po potencialni degradaciji, za
katero ni veliko možnosti, rušje in travno rastje hitro obnovi. Rastje je zaradi svoje
varovalne vloge že zavarovano. Varovanje teh sestojev je potrebno tudi zaradi
redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Gospodarskih interesov na tem
obmo ju ni, zato pa se morajo odgovorno obnašati planinci.
Globalni problem vseh višjih izpostavljenih predelov v ob ini so zahodni vetrovi
oziroma onesnažen, vegetaciji škodljiv zrak, ki povzro a negativne posledice
predvsem zaradi velike koli ine dežja na obravnavanem obmo ju. V lu i te
problematike je bila leta 1979 v Ženevi (UN, UCE) sprejeta konvencija o transportu
onesnaženega zraka, ki je prvi dokument na mednarodni ravni, v katerem je
predvideno izvajanje stanja okolja. Na podlagi tega je bil leta 1985 sprejet
mednarodni program sodelovanja za oceno in sledenje u inkov onesnaženega zraka
na gozdove. Leta 1986 je EU sprejela prvo direktivo Sveta EU, ki dolo a izvajanje
sheme za varstvo gozdov Skupnosti pred atmosferskim onesnaženjem. V tem okviru
se vsako leto spremlja stanje in razvoj gozdov (37 držav, 20 let), izvaja pa se na
dveh intenzivnostnih ravneh. Na 1. intenzivnostni stopnji se izvaja na 16x16kilometrski mreži (6000 ploskev v Evropi), na 2. intenzivnostni stopnji, ki je
intenzivnejša, pa na 10 % omenjene mreže (850 ploskev v Evropi, 11 ploskev v
Sloveniji). Ena od ploskev je na Pokljuki (Gozdarski inštitut, 2005).
1.1.2 Kraška planota Komna in Fužinske planine
Ranljivost gozdov v tej enoti je zmerna (ocena 2). Zmerno so obremenjeni z
naravnimi povzro itelji, naravno pomlajevanje pa je precej dolgotrajno. Ve inoma
prisotni varovalni gozdovi so zaš iteni pred lovekovimi posegi. Zaradi velike
požarne ogroženosti je potrebno preventivno požarno varstvo (protipožarne table,
opazovalne to ke, vzdrževanje in gradnja protipožarnih stez).
1.1.3 Pobo ja nad dolinami na severni strani
Gozdovi v enoti so zmerno ranljivi (ocena 2). So razmeroma dobro ohranjeni,
vendar jih je treba še bolj približati naravni drevesni sestavi, ki je najbolje
prilagojena strmim terenskim razmeram in najbolje zagotavlja zadrževanje humusa
in same sebe. V varovalne gozdove, ki tukaj prevladujejo, je prepovedano posegati,
pri izjemnih se njah pa se mora izvajati strog gozdni red. V ve namenskih gozdovih
se je treba izogibati velikopovršinskim posekom, treba se je približati raznodobni
zgradbi sestojev, pri spravilu lesa v ve ji meri uporabljati ži nice ter skrbno
na rtovati in graditi ceste in vlake (GG na rt GGE Notranji Bohinj). Zaradi veliko
prisojnih pobo ij (Komar a, Pršivec) je požarna ogroženost ve ja, kar zahteva
pove ano pozornost.
1.1.7 Bohinj
V PEE Bohinj so gozdovi zmerno ranljivi (ocena 2), kar je posledica ve jega deleža
spremenjenih gozdov, požarne ogroženosti in ve je izpostavljenosti lokalnim
industrijskim in prometnim emisijam. Spremenjeni sestoji so nestabilni, zato je treba
stanje gozdov popraviti in delovati v smeri proti naravni mešanosti sestojev na na in
naravnega pomlajevanja. V gozdovih s posebnim namenom (gozdni rezervat Savica
– Ukanc in TNP) ZGS ravna v skladu z razglasitvenimi akti (GG na rt GGE
Notranji Bohinj, 2004).
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1.1.9 Pokljuka in 1.1.10 Jelovica
Ranljivost gozdov na Pokljuki in Jelovici je pove ana (ocena 3) zaradi ve je
obremenjenosti in slabših regeneracijskih sposobnosti. Najve ji problem teh gozdov,
predvsem na Jelovici, je spremenjena drevesna sestava, ki se izraža v prevelikem
deležu smreke. Treba je malopovršinsko obnoviti gozdove in se postopno približati
naravni mešanosti. Paša v gozdu še ni urejena, zato je treba s kmetijstvom poiskati
optimalne rešitve. Za ohranjanje potrebnih pašnih površin je možno kr enje
zaraš ajo ih površin na obstoje ih planinah (GG na rt GGE Jelovica).
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10. SKLEP
Študija ranljivosti okolja za ob ino Bohinj kaže, da so si pokrajinskoekološke enote
ob ine Bohinj glede na skupno ranljivost precej podobne. Z majhnim odstopanjem
so se izkazale za manj ranljive enota Jelovica, Pokljuka in Svet nad zgornjo gozdno
mejo, medtem ko so enote Bohinj, Kraška planota Komna in Fužinske planine ter
Pobo ja nad dolinami na severni strani bolj ranljive. Med pokrajinotvornimi
elementi je najbolj ranljiv relief, sledijo mu prst, vode in gozd. Najmanj ranljiv
element v ob ini je zrak.
Obremenjevanje oziroma onesnaževanje okolja ali posameznih pokrajinotvornih
elementov je majhno, vendar so regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti
(samo istilne sposobnosti) elementov v ve ini primerov nizke, tako da zmanjšujejo
oceno ranljivosti.
Ne glede na to, da je velik del ob ine Bohinj že zavarovan v okviru Triglavskega
narodnega parka ali drugih varstvenih okvirov, študija dokazuje, zakaj morajo biti
zavarovani bodisi posamezni pokrajinotvorni elementi bodisi pokrajinskoekološke
enote ali njihovi deli pred negativnimi lovekovimi vplivi.
Varovanih obmo ij nisem izlo ila iz študije, saj so, kot so dokazali dolo eni kazalci,
tudi varovana obmo ja lahko podvržena obremenjevanju. Njihova vklju enost v
študijo je dokazala, da bi jih bilo škoda že vnaprej izlo iti iz nje. Nekatera od
Triglavskih jezer so v slabem trofi nem stanju in so potrebna ne le varovanja,
temve tudi pomo i pri vzpostavljanju naravnega stanja. Gozdovi v južnih legah so
mo no požarno ogroženi, na kar najbolj vpliva lovek. Izpostaviti je treba tudi
onesnažene zra ne mase, ki potujejo tudi prek varovanih obmo ij in s kislim dežjem
in prašnimi delci vplivajo na degradacijo visokogorskih jezer, vitalnost gozdov in
drugih elementov.
Tudi varovana obmo ja lahko ponovno ovrednotimo in dokažemo, zakaj je
varovanje zares potrebno. Ne samo zaradi neprecenljivih naravnih in kulturnih
vrednosti, naravne ogroženosti in estetskih kvalitet, temve tudi zaradi
obremenjevanja oziroma ranljivosti.
Pri študiji ranljivosti okolja za ob ino Bohinj sem se pri ocenjevanju ravnala po
uveljavljenih merilih, ki jih je dolo ila Študija ranljivosti okolja, kot osnova za
pripravo podzakonskega akta leta 1996 (Špes, 1996). Kljub tem merilom, ki
omogo ajo objektivnost in primerljivost z drugimi pokrajinskoekološkimi enotami v
Sloveniji, je bilo ocenjevanje stopnje obremenitve in ocenjevanje ranljivosti
zahtevno. Zaradi ekspertnih ocen strokovnjakov in nekaterih kvalitativnih kazalcev
je lahko delno tudi subjektivno. Poleg splošnih meril je potrebno za ocenjevanje
dobro geografsko znanje in poznavanje vseslovenskih razmer.
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1.1.1 Svet nad zgornjo gozdno mejo

Ocena regeneracijskih in
nevtralizacijskih sposobn.
Stopnja obremenjenosti
Ocena še sprejemljivega
obsega obremenitve
Ocena ranljivosti

ZRAK RELIEF VODE PRST GOZD
1
4
4
4
1
1

1

1

2

1

1

4

3

4

3

1

3

3

3

1

Enota zajema gorski svet osrednjih Julijskih Alp nad zgornjo gozdno mejo, kjer se
grebeni in slemena s priostrenimi vrhovi dvigajo nad dolinami. Spodnji rob enote se
nahaja na 1600 do 1800 m nadm. višine, kjer leži zgornja gozdna meja, in se
vzpenja do vrha Triglava, na 2864 m.
Med pokrajinotvornimi sestavinami so najbolj ranljive vode, prst in relief.
Glavni vzrok za ranljivost voda so prepustne kraške kamenine in neporaš enost
površja. Površinsko teko ih voda ni, saj takoj poniknejo skozi kamenine in napajajo
vodne vire v dolini. V enoti ležijo zgornja štiri Triglavska jezera, ki se uvrš ajo med
ista jezera. Kljub temu so jezera obremenjena razli nimi oksidi, ki so posledica
bivšega ogrevanja ko z agregati in ezmejnega transporta onesnaženega zraka.
Jezera rešuje karbonatna podlaga, ki prepre uje zakisovanje vode. V sedimentu
Jezeru v Ledvici so prisotne tudi velike koncentracije radioaktivnih snovi.
Prst je nad zgornjo gozdno mejo plitva, nerazvita in skeletna in zaradi slabih
regeneracijskih sposobnosti ezmerno ranljiva. Ogrožajo jo naravni dejavniki, kot
sta erozija in denudacija, hkrati pa tudi onemogo ajo pedogenetski proces.
Relief je zelo ranljiv, saj enota leži v visokogorju, ki ni poraš eno z vegetacijo in s
tem podvrženo intenzivnemu mehanskemu razpadanju kamenin.
Ranljivost okolja z vidika zraka in gozda je majhna. Višji in izpostavljeni predeli
gora so dobro prevetreni, zato so samo istilne sposobnosti zraka velike. Zaradi
gospodarske nezanimivosti tudi ni avtohtonih virov onesnaževanja.
Ranljivost gozda je glede na obremenjenost in regeneracijske sposobnosti majhna.
Rušje in travno rastje bi se po potencialni degradaciji hitro obnovilo. Rastje nad
zgornjo gozdno mejo ima izrazito varovalno vlogo in je zato zaš iteno. Varovanje
teh sestojev je potrebno ne le zaradi zaš ite reliefa in prsti, temve tudi zaradi tukaj
žive ih, redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.
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1.1.2 Kraška planota Komna in Fužinske planine

Ocena regeneracijskih in
nevtralizacijskih sposobn.
Stopnja obremenjenosti
Ocena še sprejemljivega
obsega obremenitve
Ocena ranljivosti

ZRAK RELIEF VODE PRST GOZD
2
4
4
3
2
1

1

1

2

2

1

4

3

3

3

1

3

3

3

2

Enoti Komna in Fužinske planine sta precej obsežen visok kraški ravnik, v legah
med 1600 in 1800 m nadm. višine. Kljub planotastemu zna aju je relief je mo no
raz lenjen. Obsega višje vrhove, suhe doline, vrta e in druge kraške oblike.
Najbolj ranljivi porajinotvorni elementi v enoti so relief, vode in prst, ranljivost
gozdov je zmerna, zrak pa je malo ranljiv.
Ranljivost reliefa je posledica strmih pobo ij, ki pa so ve inoma poraš ena in s tem
deloma zaš itena pred procesi mehanskega razpadanja.
Ranljivost voda je velika, saj so Komna in Fužinske planine zgrajene iz poroznih
karbonatnih kamenin, kjer je vodni cikel prekratek, da bi se vode lahko uspešno
pre istile. Razen planin in planinskih ko tukaj ni stalne poselitve in se ne vršijo
gospodarske dejavnosti. Kljub redki prisotnosti loveka se je izkazalo, da bližina
planinskih ko in pašništvo zaradi vnašanja mineralnih hranilnih snovi slabo
vplivata na kakovost vode v gorskih jezerih te enote. Vnos rib in hranilnih snovi je
pospešil evtrofizacijo jezer. Vsaka dodatna obremenitev vode mora biti izklju ena,
potrebna so nadaljnja prizadevanja za povrnitev stanja voda oziroma jezer v naravno
stanje. Visok kraški obod bohinjske kotline, z veliko koli ino padavin, je povirno
obmo je Save Bohinjke in pitne vode, kar dodatno spodbuja omenjena prizadevanja.
Prsti so na Komni in Fužinskih planinah zelo ranljive, eprav jih lovek ne ogroža.
So plitve in predvsem na strmih, neporaš enih pobo jih mo no izpostavljene eroziji
in denudaciji. Obvezno morajo biti poraš ene z varovalnim gozdom in s tem
zaš itene pred odplakovanjem.
Ranljivost gozdov je zmerna, saj jih naravni dejavniki zmerno obremenjujejo, pa
tudi naravno pomlajevanje je precej dolgotrajno. Ve inoma prisotni varovalni
gozdovi so zaš iteni pred lovekovimi posegi. Zaradi velike požarne ogroženosti je
potrebno preventivno požarno varstvo.
Zaradi dobre prevetrenosti in lege nad inverzno plastjo so samo istilne sposobnosti
zraka ve je. Skupaj z dejstvom, da na tem obmo ju ni virov onesnaževanja, pomeni,
da je ocena ranljivosti zraka zelo dobra.
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1.1.3 Pobo ja nad dolinami na severni strani

ZRAK RELIEF VODE PRST GOZD
3
4
3
3
2

Ocena regeneracijskih in
nevtralizacijskih sposobn.
Stopnja obremenjenosti
2
Ocena še sprejemljivega
obsega obremenitve
Ocena ranljivosti

1

1

2

2

3

4

3

3

3

2

3

2

3

2

Pobo ja nad dolinami na severni strani je enota, ki vijuga med drugimi
pokrajinskoekološkimi enotami ter predstavlja pobo ja Bohinjskega grebena, strme
pe ine Mirnjaka, Komar e, Pršivca, Vogarja in pobo ja nad dolino Voj, ki se
nadaljujejo v planine pod osrednjim delom Julijskih Alp.
Najbolj ranljiva pokrajinotvorna elementa v enoti sta relief in prst. Vode, zrak in
gozd so zmerno ranljivi pokrajinotvorni elementi.
Relief je v tej enoti mo no izpostavljen element in je njegova ranljivost velika. Po
strmih pobo jih te ejo številni potoki in intenzivnost geomorfoloških procesov je
velika. Tudi prst je mo no podvržena eroziji in denudaciji, pri emer je gozd
najpomembnejši dejavnik pri njunem prepre evanju.
Gozd je zmerno ranljiv, razmeroma dobro ohranjen, vendar ga je treba še bolj
približati naravni drevesni sestavi. Kot tak je najbolj prilagojen terenskim razmeram
ter najbolje zagotavlja zadrževanje humusa in samega sebe. V varovalne gozdove je
prepovedano posegati, pri izjemnih se njah pa je treba izvajati strog se ni red.
Gozdovom je treba namenjati veliko pozornost tudi zaradi velike požarne
ogroženosti.
Ranljivost voda je zmerna. Ve ji del povirne pokrajinskoekološke enote sestavljajo
prepustne karbonatne kamenine, ki pomenijo slabe samo istilne sposobnosti voda.
Savica, Mostnica, Bistrica in Suha imajo nizke srednje pretoke ter še nižje nizke
pretoke. Vode v enoti so neobremenjene in zato zmerno ranljive.
Skupna ocena z vidika ranljivosti zraka je zmerna. Na oceno vpliva lega nad
osrednjo bohinjsko kotlino, v kateri se pozimi pod inverzno plastjo velikokrat
zadržuje hladen zrak, s tem pa tudi škodljive emisije.
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1.1.7 Bohinj

Ocena regeneracijskih in
nevtralizacijskih sposobn.
Stopnja obremenjenosti
Ocena še sprejemljivega
obsega obremenitve
Ocena ranljivosti

ZRAK RELIEF VODE PRST GOZD
4
4
3
2
2
2

2

2

2

2

3

4

2

2

3

3

3

2

2

2

Pokrajinskoekološka enota Bohinj zajema obmo je bohinjske kotline od zaledja
Ukanca, Bohinjskega jezera, Zgornjo in Spodnjo dolino z vmesnim grebenom do
ozke dolinice Jereke.
Najbolj ranljiva porajinotvorna elementa v enoti sta zrak in relief. Ostali so zmerno
ranljivi.
Ranljivost okolja z vidika zraka je mo na, saj pokrajinskoekološka enota Bohinj leži
v kotlini, kjer je slabša prevetrenost, pozimi pa so pogoste temperaturne inverzije in
megla. Tukaj je populacijsko in gospodarsko središ e regije, kar je vir
onesnaževanja.
Relief je prav tako zelo ranljiv. Destruktivni geomorfološki procesi se kažejo v
obliki hudourniške erozije, poplavljanja potokov in Save Bohinjke ter v obliki
zemeljskih plazov, ki jim je botroval lovek.
Ranljivost voda je zmerna. Velika gozdnatost, manjši delež karbonatnih kamnin in
velik specifi ni odtok ugodno vplivajo na sposobnost vodotokov, da nevtralizirajo
u inke negativnih vplivov. Osrednje obmo je Bohinja je gosto poseljeno in še ne
dovolj preskrbljeno s iš enjem odpadnih voda. Z vidika industrije in kmetijstva je
primerno poskrbljeno za istost voda, saj so industrijski objekti v celoti priklju eni
na istilno napravo, kmetijstvo pa je ekstenzivno.
Bohinjsko jezero leži na za etku kotline, gorvodno od vseh naselij, ki bi ga lahko
potencialno obremenjevala. Jezero je preto no, tako da se s tokom Savice skozenj
voda izmenjuje horizontalno. Voda kroži tudi vertikalno tekom letnih asov. To
jezeru omogo a istost (oligotrofno) in dobro samo istilno sposobnost. Kljub temu
je jezero ranljivo. Kljub preto nosti je jezero stoje a voda, podvržena onesnaženju,
zato ga je treba varovati pred vsakimi obremenitvami. Prav tako tudi vodotoke, saj
se v asu nizkih vodostajev niso sposobni nevtralizirati.
Prsti so zmerno ranljive. Zaradi najboljših naravnih pogojev v ob ini jih lovek
najbolj obremenjuje, naravni procesi pa v ve ji meri niso degradirajo i.
Tudi gozdovi so zmerno ranljivi, kar je posledica ve jega deleža spremenjenih
gozdov, požarne ogroženosti ter ve je izpostavljenosti lokalnim industrijskim in
prometnim emisijam. Pri tem je treba izpostaviti, da gozdovi absorbirajo velik del
CO2 in so pomemben dejavnik pri iš enju zraka. Spremenjeni gozdovi so
nestabilni, zato je treba stanje gozdov popraviti in delovati v smeri proti naravni
mešanosti sestojev.
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1.1.9 Pokljuka

Ocena regeneracijskih in
nevtralizacijskih sposobn.
Stopnja obremenjenosti
Ocena še sprejemljivega
obsega obremenitve
Ocena ranljivosti

ZRAK RELIEF VODE PRST GOZD
3–4
3
2
3
3
2

1

2

2

3

2

4

3

2

3

2

2

2

2

3

Pokrajinskoekološka enota Pokljuka zajema jugozahodni del kraške planote
Pokljuke, ki se na zahodu zaklju uje s strmimi pobo ji Uskovnice. Na jugu zajema
pobo ja Zgornje doline in nato celotno dolino Save Bohinjke do Soteske.
Gozd je najbolj ranljiv pokrajinotvorni element, ostali so zmerno ranljivi.
Ranljivost zraka je zmerna, saj obremenjenost zraka ni velika, vendar pa je na sami
planoti prevetrenost, zaradi kraških depresijskih reliefnih oblik, slabša in se zrak v
njih pozimi dalj asa zadržuje. Predvsem to velja za dolino Save Bohinjke, po kateri
odteka zrak iz bohinjske kotline, hkrati pa po njej te e precej prometna cesta.
Z vidika reliefa je Pokljuka naravno ogrožena. Ni ogrožen njen osrednji planotast
del, temve njena pobo ja, po katerih te ejo hudourniški potoki, ki erodirajo svoje
struge.
Vode so zmerno ranljive. Tudi z vidika voda tvorita Pokljuko dve razli ni obmo ji:
mo no gozdnata kraška planota in dolina Save Bohinjke. Obe obmo ji sta redko
poseljeni in brez industrijskih dejavnosti, vendar imajo vasi in naselja vikendov v
celoti neurejeno kanalizacijsko omrežje. Sava Bohinjka daje s svojo velikostjo
najve ji pe at enoti z vidika voda. Ob nizkem pretoku obremenjenost ob asno
dosega stopnjo zmogljivosti. Sava ima majhen strmec, vendar velik specifi ni odtok
omogo a ugodne regeneracijske sposobnosti.
Z vidika reliefa je Pokljuka zmerno naravno ogrožena in ranljiva. Njen osrednji
planotast del ni ogrožen, ogrožena so njena pobo ja, po katerih te ejo hudourniški
potoki, ki ob visokih vodah erodirajo svoje struge in pobo ja nad njimi. V tem
pogledu je zelo pomembna pravilna sestava gozda, ki varuje pred erozijo.
Prsti so zmerno ranljive, pri emer je pove ana ranljivost na pobo jih. lovek prsti
na pobo jih ve inoma ne ogroža. Prsti so na najbolj ogroženih obmo jih, hkrati z
varovalnimi gozdovi, zavarovane.
Gozdovi so zelo ranljivi, saj je dolgotrajno gospodarsko izkoriš anje spremenilo
njihovo naravno strukturo, s tem poslabšalo njihove regeneracijske sposobnosti in
pove alo podvrženost naravnim katastrofam.
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1.1.10 Jelovica

ZRAK RELIEF VODE PRST GOZD
3
3
3
2
3

Ocena regeneracijskih in
nevtralizacijskih sposobn.
Stopnja obremenjenosti
1
Ocena še sprejemljivega
obsega obremenitve
Ocena ranljivosti

1

1

2

3

2

4

3

2

3

2

2

2

2

3

Pokrajinskoekološka enota Jelovica zajema strma pobo ja Jelovice nad dolino Save
Bohinjke, ki jim sledi proti Ratitovcu vzpenjajo a planota. Planota se v ozkem pasu
nadaljuje do vzpetega sveta nad Kropo.
Na Jelovici je najbolj ranljiv pokrajinskoekološki element gozd, medtem ko so zrak,
relief, vode in prst zmerno ranljivi elementi.
Vode so zmerno ranljive. Velika zakraselost površja ne omogo a dobrih
samo istilnih sposobnosti voda. Vode v enoti sicer te ejo po prvinskem okolju, saj
je v enoti le eno naselje – Nemški Rovt, s svojo istilno napravo, vendar jih kljub
temu uvrš am med ranljive in med tiste, pri katerih dodatne obremenitve niso
sprejemljive. Na samem platoju ni površinskih vodotokov, po pobo ju, proti Savi
Bohinjki pa te ejo manjši hudourniški potoki.
Gozdovi na Jelovici so zelo ranljivi, zaradi velike obremenjenosti in slabših
regeneracijskih sposobnosti. Najve ji problem je spremenjena drevesna sestava, s
prevelikim deležem smreke. S tem so gozdovi veliko bolj podvrženi škodljivcem,
boleznim in naravnim ujmam. Zato jih je treba postopno približati naravni mešanosti
in s tem izboljšati njihovo odpornost.
Relief je zmerno ranljiv. Jelovica je kot kraška planota relativno malo reliefno
ogrožena na samem valovitem vrhu, mo no pa so ogrožena njena strma severna
pobo ja, ki jih erodirajo hudourniški potoki. lovek vanjo ne posega na destruktiven
na in.
Prsti so zmerno ranljive. Na tem gozdnatem obmo ju le redki naravni in družbeni
dejavniki prstem onemogo ajo razvoj in jih ogrožajo. Ob ve jem deževju so najbolj
ogrožene prsti na pobo jih, po katerih te ejo hudourniški potoki. Tukaj je treba prst
varovati pred dodatno erozijo in denudacijo.
Tudi zrak je zmerno ranljiv, saj je prevetrenost dobra. Slabša je pozimi, v lokalnih
depresijah, zaradi zadrževanja hladnega zraka. Avtohtonih virov emisij, ki bi
onesnaževali zrak, ni oziroma so nepomembni.
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11. SUMMARY
The environmental vulnerability study for the Bohinj municipality has shown that
the landscape-ecological units in that municipality are highly similar as regards their
overall vulnerability. With a slight deviation, the least vulnerable units proved to be
the Jelovica unit, the Pokljuka plateau and the unit of the world above the upper
forest margin and the most vulnerable being the unit of the slopes above the
northern side valleys, the Bohinj unit and the Komna Karst plateau. As far as the
landscape-forming components are concerned, the most vulnerable one proved to be
the landscape, followed by the soil, waters and woods. On the other hand, the least
vulnerable landscape-forming component in the municipality was the air.
Despite the burden or pollution of the environment or particular landscape-forming
components being small, the natural remediation and neutralizing capacities (the
self-cleaning capacities) of those components are in most cases poor, reducing in
this way the assessment of environmental vulnerability.
Notwithstanding the fact that a large proportion of the Bohinj municipality is
already protected within the context of the Triglav National Park or other protective
frameworks, the present study has shown why either particular landscape-forming
components or the landscape-ecological units, or their parts, must be protected
against the negative anthropogenic impacts.
The protected areas were not excluded from this study since such areas can also be
subject to the anthropogenic interventions, as proven by certain indicators. Their
inclusion into the study has demonstrated that it would be a pity to a priori exclude
them from the research. Some of the Triglav Lakes are in a poor trophic state and
not only require safeguarding but also the support in re-establishing the natural state
of the environment. The south-lying forests are characterised by a high forest fire
risk, which is mostly caused by the humans. In addition, it is necessary to draw
attention to the polluted air masses, which also pass over the protected areas, thus
influencing on the degradation of the mountain lakes, the vitality of the woods and
other components by acid rain and dusty particles.
The protected areas too can be re-assessed in order to demonstrate why the
protection is really necessary. In fact, the latter is necessary not only due to the
invaluable natural and cultural characteristics, natural endangerment and aesthetic
qualities, but also due to their burdening or vulnerability.
The present environmental vulnerability study for the Bohinj municipality was
valorised according to the well-established criteria determined by the environmental
vulnerability study as the basis for the preparation of the 1996 implementing act
(Špes, 1996). Notwithstanding those criteria, which enable the objectivity and
comparability with other landscape-ecological units in Slovenia, the assessment of
the past anthropogenic interventions as well as of vulnerability proved to be a highly
demanding task. Due to the experts' assessments and certain qualitative indicators,
this study can be partially subjective too. In addition to the general criteria, good
knowledge of geography and comprehension of the overall situation in Slovenia is
vital for making the assessment.
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