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SAMOCISTILNE SPOSOBNOSTI REK - NA PRIMERU REKE SAVE
Izvlecek:
V diplomskem delu so obravnavani procesi ter mehanizmi, ki vplivajo na
samocistilne sposobnosti tekocih voda. Prikazane so znacilnosti recne mreže v Sloveniji,
podrobneje reke Save. Sledi prikaz onesnaženosti slovenskih rek ter podrobnejša analiza
stanja onesnaženosti reke Save. Reka Sava je razdeljena na osem naravnogeografskih enot,
na katerih smo, z dvema zelo pomembnima, s tremi pomembnimi in s tremi manj
pomembnimi kazalci, ocenjevali samocistilne sposobnosti. Kazalci so razlicno ponderirani.
Izdelana je matrika samocistilnih sposobnosti, rezultati so komentirani in graficno
prikazani. Namen dela je opozoriti na pomen sonaravne urejenosti vodotokov, saj je
sposobnost samocišcenja ob naravnih strugah vecja. Kanaliziranje rek zmanjšuje
samocistilne sposobnosti ter povecuje poplavno ogroženost nizvodno. Delo skuša
prispevati k vecjemu razumevanju nekaterih procesov, ki so pomembni za boljše
razumevanje ranljivosti okolja z vidika voda.
KLJUCNE BESEDE: varstvo okolja, onesnaževanje voda, samocistilne sposobnosti, reka
Sava

SELF-CLEANING ABILITY OF RIVERS – AS VERIFIED IN THE CASE OF THE
RIVER SAVA
Abstract:
This diploma paper deals with the processes and mechanisms which affect the selfcleaning ability of flowing water. I have summed up the characteristics of the river
network in Slovenia, paying special attention to the river Sava. What follows is a survey of
the pollution of Slovene rivers as well as a detailed analysis of the level of pollution of the
river Sava. The river Sava is divided into eight geographic units for which I have valued its
self-cleaning abilities, using two very important, three important and three less important
indices. These indices have different values, which result in the self-cleaning ability
matrix. The results are commented upon and graphically displayed. The aim of my
diploma paper is to show the importance of natural water courses, since the self-cleaning
ability is greater in natural river beds. By canalling rivers, we lower their self-cleaning
ability and enhance the flood danger along the river course. With this paper I tried to
contribute towards a better understanding of certain processes, which are crucial for our
understanding of the vulnerability of the
environment from the point of view of water resources.
KEY WORDS: environment protection, water pollution, self-cleaning ability, river Sava
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Voda ni nikoli tako cista, da se ne bi skalila, pa tudi ne tako kalna,
da se ne bi ocistila.

Voda se zbistri, ko se cez tri kamne prevali.
(ljudska pregovora)

4

VSEBINA

1. UVOD…………………………………………………………………………….6
2. METODOLOGIJA…………………………………………………………...….7
3. SAMOCIŠCENJE REK………………………………………………………..15
3.1. RAZREDCEVANJE………………………………………………………...15
3.2. KEMICNI IN FIZIKALNO KEMICNI MEHANIZMI………………….…15
3.3. BIOKEMICNO SAMOCIŠCENJE ………………………………………...16
3.3.1. Vplivi na biokemicno samocišcenje……………………………...18
4. ZNACILNOSTI RECNE MREŽE V SLOVENIJI…………………………..25
4.1. HIDROGRAFSKE ZNACILNOSTI REKE SAVE……………………..….29
4.2. HIDROLOŠKE ZNACILNOSTI IN VODNA BILANCA REKE SAVE….33
4.2.1. Pretoki……………………………………………………………..33
4.2.2. Specificni odtok………………………………………………...…34
4.2.3. Odtocni kolicnik…………………………………………………...35
4.2.4. Recni režimi Save………………………………………………....36
4.3. Poselitev in raba tal ob Savi…………………………………………………38
5. ONESNAŽENOST VODA V SLOVENIJI………………………………...…41
5.1. ANALIZA STANJA ONESNAŽENOSTI REKE SAVE…………………..47
6. SAMOCISTILNE SPOSOBNOSTI REKE SAVE………………………...…49
6.1. DELITEV VODOTOKA REKE SAVE…………………………………….49
6.2. RAZVRŠCANJE KAZALCEV, S KATERIMI SMO DOLOCALI
SAMOCISTILNE SPOSOBNOSTI V POSAMEZNE RAZREDE……………..51
6.3. MATRIKA SAMOCISTILNIH SPOSOBNOSTI…………………………..58
6.4. KONCNA OCENA SAMOCISTILNIH SPOSOBNOSTI POSAMEZNIH
ODSEKOV………………………………………………………………………60
7. ZAKLJUCEK………………………………………………………………......76
8. SUMMARY……………………………………………………………………..81
9. LITERATURA IN VIRI…………………………………………………….....82
10. KAZALO SLIK IN PREGLEDNIC……………………...…………………..85

5

1. UVOD
Cloveštvo postaja iz desetletja v desetletje vse bolj požrešno. Ne glede na posledice
si vztrajno grabi naravna bogastva, pri tem pa sebicno onesnažuje celotno zemeljsko oblo.
Zahodni kapitalisticni sistem požrešnosti se s širitvijo svojega nacina razmišljanja
nezadržno širi tudi na druge kontinente. Poleg ene milijarde bo Zemljo kmalu
onesnaževalo šest milijard ljudi. Pravica vsakega cloveka je, da si želi in tudi doseže
standard, ki mu ga današnja tehnologija omogoca. Zahodni svet si ne sme jemati pravice,
da bi ostalim prepreceval razvoj, skozi katerega smo ''mi'' že šli. Lahko pa s svojim
znanjem pomagamo k boljšemu razumevanju naravnogeografskih procesov ter
ucinkovitejšemu varovanju cistega okolja.
Nekatere reke imajo vecje, nekatere pac manjše samocistilne sposobnosti, odvisno
od lastnosti vodotoka. Naš namen ni, da bi pokazali, katere reke se bi lahko onesnaževali
bolj, pac pa na katere reke oz. recne odseke moramo bolj paziti.
V diplomskem delu smo za zacetek obravnavali vecino procesov in mehanizmov,
ki vplivajo na samocistilne sposobnosti. Prikazane so znacilnosti recne mreže v Sloveniji,
posebej reke Save. Sledi prikaz onesnaženosti slovenskih rek. Reko Savo smo razdelili na
posamezne naravnogeografske enote, na katerih smo z dolocenimi kazalci ocenjevali
samocistilne sposobnosti. Na koncu smo dobili matriko samocistilnih sposobnosti
posameznih odsekov, rezultate smo komentirali ter jih graficno prikazali, matriko smo tudi
testirali.
Delovna hipoteza se je porodila ob trditvi profesorja Darka Radinje, da se vecina
slovenskih rek ocisti za en kakovostni razred na razdalji od 8 do 12 kilometrov. (Plut,
1998)
Delovna hipoteza predpostavlja, da imajo reke, ki so kanalizirane, obdane z
betonom ali pa se na njih izvaja gospodarska dejavnost, bistveno manjše samocistilne
sposobnosti kot reke, ki tecejo po naravni strugi in so obdane z rastlinjem. Na samocistilne
sposobnosti vplivajo tudi drugi kazalci, ki zabrišejo vpliv urejenosti struge.
Namen diplome je opozoriti na pomen sonarvne urejenosti vodotokov, saj je
sposobnost samocišcenja ob naravnih strugah vecja. Kanaliziranje rek zmanjšuje
samocistilne sposobnosti ter povecuje poplavno ogroženost dolvodno. Namen naloge je
tudi ocenitev samocistilnih sposobnosti reke Save.
Cilj naloge je izdelati matriko samocistilnih sposobnosti reke Save s pripadajoco
metodologijo, s pomocjo katere bi lahko ocenili samocistilne sposobnosti vsake slovenske
reke. Izdelana metodologija ter matrika pa bi lahko služili tudi kot pomoc pri ocenjevanju
samocistilnih sposobnosti drugih svetovnih vodotokov.
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2. METODOLOGIJA
S pomocjo znanstvenih metod želimo cim bolj objektivno prikazati in prouciti
realno podobo sveta. Znanstveno metodo lahko opredelimo kot sistematicni niz razlicnih
podatkovnih analiz (npr. pretoka, strmca struge, temperature vodotoka itd.). Kompleksnost
realnega sveta poskušamo s pomocjo procesov abstrakcije poenostaviti z naslednjimi
postopki raziskovanja (Plut, 2004):
- merjenje oz. zbiranje podatkov (v našem primeru zbiranje podatkov o pretokih,
spec. odtoku, kategoriji urejenosti vodotoka itd.),
- opis ter obdelava podatkov (npr. podolžni profil Save, preglednica
onesnaženosti Save na razlicnih odsekih itd.),
- razumevanje, generalizacija in simulacija procesov realnega sveta (npr. cim bolj
pravilna dolocitev obtežitve kazalcev, splošna dognanja itd.).
Geografsko znanstveno metodo (nacin proucevanja) sestavlja skupek delovnih faz,
metod in tehnik, s pomocjo katerih se približamo koncni interpretaciji. Delovne faze so
zbiranje gradiva, shranjevanje podatkov, obdelava podatkov in pridobivanje izsledkov.
Metode in tehnike proucevanja so proucevanje virov, anketiranje, kartiranje na terenu,
laboratorijskego delo, uporaba kvantitativnih in kvalitativnih metod in pa graficne,
statisticne in matricne (npr. interaktivna matrika samocistilnih sposobnosti) obdelave
podatkov.
Sledili smo nacelom splošne sistemske teorije, saj sistem predstavlja niz
medsebojno povezanih sestavin, ki sestavljajo zakljuceno enoto. Zaradi kompleksne narave
degradacijskih procesov predstavlja splošna sistemska teorija uporabno splošno
metodološko osnovo geografskega okoljevarstvenega raziskovanja. Procesi degradacije
potekajo v odprtih pokrajinskih sistemih. Sestavljajo jih:
- pokrajinotvorne sestavine (z vlogo regulatorjev ali z vlogo zalog snovnoenergetskih tokov) in povezave med njimi in okolico,
- snovni in energetski vnosi,
- snovni in energetski iznosi (Plut, 2004).
V našem primeru smo proucevali regulatorje odprtega sistema reke Save.
Proucevali smo procese ter sposobnosti samocišcenja oziroma regeneracije
vodotokov. Ugotovljene procese smo na koncu analizirali ter sintetizirali na primeru reke
Save. Savo smo izbrali, ker je to naša najdaljša reka in tece skozi najvec razlicnih
pokrajinskih enot.
Idealni primer za proucevanje samocistilnih sposobnosti bi bil vodotok, ki bi imel
vir onesnaženja, za njim vodomerno postajo, na kateri bi se opravile analize onesnaženja,
nato tok z nespremenjenimi lastnostmi, na koncu pa spet mesto, kjer bi se opravila meritev.
Tako bi lahko dejansko ugotovili kakšen tip vodotoka ima najvecje samocistilne
sposobnosti. Takšnih idealnih primerov v naravi ne najdemo, saj imamo poleg omejenega
števila meritvenih tock tudi celo vrsto razlicnih tipov onesnaževanja: tockovnega,
linearnega, in ploskovnega.
Zato smo se naloge lotili drugace. Najprej smo proucili vse procese, ki vplivajo na
samocistilne sposobnosti. Pri tem smo ugotavljali, kateri naravni in cloveški elementi
vplivajo na te procese. V nadaljevanju smo uporabili pokrajinsko-ekološki pristop, ki
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izhaja iz dolocitve pokrajinsko-ekoloških enot, ki naj bi bile kar najbolj homogene. Te
enote naj bi se kar najbolj ujemale tudi v reakcijah. Savo smo razdelili na osem odsekov.
Vodotok naj bi se znotraj posameznega odseka ujemal v nekaterih temeljnih lastnostih,
npr. urejenosti vodotoka, strmcu, pretoku. Po inventarizaciji prostora smo dolocili
pokrajinsko-ekološke sestavine, katere smo v zadnjem, tretjem nivoju, tudi vrednotili.
Izdelali smo matriko ocene samocistilnih sposobnosti pokrajinsko-ekoloških enot. Dolocili
smo osem kazalcev, za katere smo menili, da kar najbolje opišejo odsek z vidika
samocistilnih sposobnosti. Vsakemu odseku smo nato dolocili vrednost kazalca.
Sledita sinteza in komentar matrike (predavanja pri prof. Dušanu Plutu, 2001). Za
vrednotenje oziroma kolicinsko in kakovostno analizo okolja in posameznih pokrajinskih
elementov smo uporabili interakcijsko matriko. Vsi kazalci so opredeljeni s štirimi
kolicinskimi ali kakovostnimi razredi. Pri združevanju vseh kazalcev in kriterijev v štiri
razrede smo izhajali iz strokovnih ocen in lastnih raziskovalnih izkušenj, dobljenih na
podlagi prebrane literature ter poznavanja procesov. Z jasno definiranimi in omejenimi
razredi se študije ranljivosti okolja metodološko in vsebinsko poenotijo, možna pa je tudi
primerjava podatkov za razlicne prostorske enote, v našem primeru vodotoke (Špes in
drugi, 2002). Matrika ima to prednost, da kazalec lahko uvrstimo v razred kljub temu, da
ne poznamo natancnega podatka, pomembno je le, da vemo, kateremu razredu pripada.
Primer: ne poznamo natancnega podatka, kakšna je osoncenost posameznega vodotoka,
lahko pa dolocimo ali je osoncenost dobra, srednja, slaba ali je sploh ni.
Pri izboru in dolocitvi kazalcev smo se oprli na študijo ranljivosti okolja
profesorice Špesove s sodelavci. Študija ranljivosti okolja je neposreden odgovor na
priporocila o sonaravnem razvoju, ki so jih potrdile vse države podpisnice Agende 21
(dokument, sprejet na svetovni konferenci v Rio de Janeiru leta 1992, s katerim so dolocili
smernice o ohranjanju našega planeta). Pomembna podlaga sonaravnemu razvoju je
strokovno ovrednotenje oziroma kvalificiranje okolja ter vseh njegovih sestavin. V tej
študiji so uporabljene pokrajinsko-ekološke clenitve Slovenije na podlagi Gamsove
clenitve (Špes in drugi, 2002). Špes in sodelavci so dolocili tri stopnje clenitve:
1. stopnja: 5 pokrajinskih sklopov;
2. stopnja: 60 pokrajinskih enot;
3. stopnja: 223 pokrajinski podenot.
Jasni kriteriji regionalizacije naj bi omogocali nadaljnje in podrobnejše
pokrajinsko-ekološke clenitve ali pa njihovo združevanje v pokrajinsko-ekološke tipe. Za
Slovenijo so tako opredelili 14 pokrajinsko-ekoloških tipov. To so enote, za katere so v
predhodnih raziskavah ugotovili, da se približno enako odzivajo na razlicne clovekove
vplive.
Za študijo ranljivosti okolja so izbrali kazalce in kriterije, ki omogocajo kakovostno
in kolicinsko analizo okolja. Kazalce so glede na pomembnost razdelili na obvezne,
priporocljive in dopolnilne. Kazalce so razdelili tudi v štiri razr ede. Prvi razred predstavlja
najugodnejše kazalce, cetrti razred pa najmanj ugodne kazalce. Okolje so nato proucevali z
vidika ranljivosti reliefa, prsti, vode ter zraka.
V študiji so obstojeci okoljski podatki zbrani, urejeni in vrednoteni tako, da
omogocajo širšo primerjavo. Tudi metodologija je narejena tako, da omogoca primerjavo
posameznih prostorskih enot med seboj. Mi smo za naše potrebe uporabili le del študije, ki
govori o oceni ranljivosti okolja z vidika voda.
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Na študijo ranljivosti okolja smo se le deloma oprli zato, ker govori o oceni
ranljivosti okolja z vidika vod, deloma pa zato, ker študija obravnava oceno ranljivosti
pokrajinsko-ekološke enote v širšem smislu, kjer je vodotok le element pokrajinskoekološke enote. Tako je npr. vecji delež karbonatnih kamnin opredeljen kot dejavnik, ki
zmanjšuje regeneracijske sposobnosti pokrajine. Z vidika proucevanja samocistilnih
sposobnosti rek pa vecji delež karbonatnih kamnin v porecju zvišuje nevtralizacijske
sposobnosti vodotoka.
Savo smo razdelili na 8 odsekov, ki naj bi kar najbolje prikazali razliko v
samocistilnih sposobnostih posameznih delov. Prizadevali smo si, da si je vodotok znotraj
odseka kar najbolj podoben, ter da se kar najbolj razlikuje od sosednjih odsekov. Poskušali
smo dolociti cim bolj homogene odseke glede na dejavnike, ki vplivajo na samocistilne
sposobnosti, na naravnogeografsko homogenost ter na dostopnost podatkov.
Vsi kazalci v matriki ne vplivajo enako mocno na samocistilne sposobnosti
vodotoka, zato smo kazalce na podlagi strokovnih ocen in opisov ponderirali oziroma
razlicno obtežili glede na pomembnost kazalca. Razdelili smo jih v tri skupine: na zelo
pomembne, pomembne in manj pomembne kazalce. Prve smo obtežili z 2, druge z 1 ter
tretje z 0,5.
Zelo pomembna kazalca sta:
Srednji nizki pretok izbranih odsekov (nQnp, m3 /s), ki je pomembnejši od
srednjega, saj najbolje prikaže ranljivost ali pa samocistilno sposobnost vodotoka. Pri
nizkih pretokih je vecje potencialno obremenjevanje toka. Polutanti se takrat koncentrirajo
in po prekoracitvi kriticnih vrednosti so posledice lahko unicujoce za žive organizme (Špes
in drugi, 2002). To ima lahko dolgorocen vpliv na samocistilne sposobnosti. Bolj
hudourniški režimi pomenijo vecjo potencialno ogroženost.
Kvantitativna opredelitev nizkih pretokov:
1. nad 10 m3 /s,
2. nad 1-10 m3 /s,
3. nad 0,5-1 m3 /s,
4. 0,5 m3 /s in manj.
Kategorizacija urejanja vodotokov je zelo pomemben kazalec, saj je od
urejenosti vodotoka odvisna cela vrsta posrednih kazalcev, ki kažejo na samocistilne
sposobnosti vodotoka (npr. turbulenca, površina struge, izmenjavanje recne vode z okolico,
možnost naselitve mikroorganizmov, obrašcenost struge z rastlinjem, življenjski prostor
vretencarjev itd.). Tarman omenja veliko razliko med številom živih organizmov na
kvadratni meter gozdnega potoka ter s clovekovo pomocjo preoblikovanega vodotoka
(Tarman, 1992).
Recne regulacije, odpravljanje meandrov in oblaganje korit s kamnitimi bloki in
betonom izzivajo unicevanje naravnih biocenoz. Reka se spreme ni v odvodnik z zelo
okrnjenim življenjem. Hkrati dragocena voda po gladkem in poravnanem koritu prehitro
odteka. Spreminjanje reke v odvodnik zmanjšuje infiltracijo vode v podtalnico, s cimer
izgubljamo cisto pitno vodo in ogrožamo porecje s poplavami (Tarman, 1992).
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Slika 2-1: Vrstna diverzija in gostota naseljenosti potoka glede na zarašcenost obrežja
500 vrst / m2
12000 osebkov / m2

Gozdni potok

300 vrst / m2
5000 osebkov / m2
150 vrst / m2
3000 osebkov / m2
50 vrst / m2
1000 osebkov / m2

Naravni potok z jelšami

Naravni potok brez dreves

Reguliran potok

Vir: Tarman, 1992

Odlocili smo se, da ta kazalec po pomembnosti uvrstimo celo pred strmec. Po tem
kazalcu se vodotoki namrec bistveno razlikujejo med seboj, saj opisuje celo vrsto bioloških
in morfoloških znacilnosti vodotoka.
Pri dolocitvi tega kazalca smo si pomagali s kategorizacijo urejanja vodotokov
Agencije Republike Slovenije za okolje (www.arso.gov.si/) ter terenskim opazovanjem. Pri
kvantitativni opredelitvi smo tehnicno urejene vodotoke uvrstili v zadnji, cetrti razred,
skupaj s togo urejenimi vodotoki, saj so odseki, ki jih obravnavamo, v vplivnem obmocju
hidroakumulacij, kjer so samocistilne sposobnosti mocno okrnjene. Sonaravno tehnicnim
in tehnicno urejenim vodotokom izven hidroakumulacij smo pripisali 3. razred, 2. razred
pripada sonaravno urejenim vodotokom, 1. razred pa naravnim in delno naravnim
vodotokom.
Merila za razvršcanje v posamezne razrede, po metodologiji ARSO (Kategorizacija
vodotokov po ekomorfološkem pomenu, 2002)
1. Razred: naravni vodotoki
V ta razred so uvršceni vodotoki oziroma njihovi odseki, ce so popolnoma naravni, kar
pomeni, da sta njihov izgled in delovanje nemotena ter ni clovekovih neposrednih fizicnih
posegov, oziroma ni posrednih vplivov poseganja, ki bi vplivali na morfološke spremembe
in na življenjske razmere rastlinskih in živalskih vrst na obmocju struge in obrežja.
1-2. razred: delno naravni vodotoki
V tem razredu so vodotoki oziroma odseki, katerih podoba in delovanje na obravnavanem
odseku nista bistveno motena. Od 1. razreda se razlikujejo po tem, da so posegi v prostoru
zaznani oziroma, da kot posledica poseganja na gorvodnih odsekih vplivajo na kakovost
vodotoka.
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2. razred: sonaravno urejeni vodotoki
Razred obsega vodotoke oziroma njihove odseke, ki so še polnaravni in že vplivajo na
spreminjanje erozijskih procesov in transportnega režima sedimenta, vpliv na ekosisteme
je že obcuten, ni pa unicujocih vplivov na življenjske razmere v ekosistemu.
2-3. razred: razred ni opisno poimenovan, zato smo ga poimenovali tehnicno
sonaravno urejeni vodotoki
Razred je meja med naravnimi in sonaravnimi vodotoki (razredi od 1. do 2. razred) ter
mocno ali povsem spremenjenimi vodotoki (razredi od 3. do 4. razreda). Zajema vodotoke
oziroma njihove odseke, ki so bili v preteklosti urejeni (regulirani odseki) v obliki
klasicnih regulacij s pretežno vzdolžnimi zavarovanji, ki so se že zarasle ali pa se
zarašcajo. Profil vodotoka je monoton, brez pretiranih sprememb globine, širine in
vodnatosti, globalna linija trase pa je enakomerna in enolicna. Razmere omogocajo
nastanek sekundarnih biotopov.
3. razred: tehnicno urejeni vodotoki
V ta razred so razvršceni vodotoki oziroma njihovi odseki, ki so klasicno regulirani z
enakomernim simetricnim profilom, monotono strukturo dna in enakomerno globino ter
širino, praviloma klasicnimi trapeznimi regulacijskimi oblikami z vzdolžnimi zavarovanji
ob nožici in zatravljenimi brežinami, pri katerih se upošteva predvsem tehnicne pogoje
(cim vecja prevodnost in trajna stabilnost struge).
3-4. razred: delno togo urejeni vodotoki
V ta razred uvršcamo predvsem vodotoke oziroma njihove odseke, pri katerih pretocni
prerez na obeh brežinah nima neposrednega stika z naravno podlago. Gre za obojestranske
utrditve (s kamnom v betonu ali z betonom tlakovane stene), pretocni profil je monoton in
enakomeren (ni sprememb globine in širine), obrežna vegetacija (tudi trava) nima
neposrednega stika z vodno gladino pri srednjih letnih pretokih (Qs). Sem spadajo tudi
akumulacije z utrjenimi brežinami.
4. razred: togo urejeni vodotoki
Vodotoki oziroma njihovi odseki v tem razredu imajo brežine in dno struge, ki so
popolnoma utrjene z umetnimi ali pol- umetnimi materiali (beton, tlak in lomljenec v
betonu, asfalt ...). V normalnih razmerah so struge plitve ali celo suhe. V ta razred se
uvršcajo prekrite struge vodotoka. Obrežna vegetacija je zunaj pretocnega prereza in zaradi
tako prizadetih brežin se razvijejo le izjemno osiromašeni biotopi. Togo urejeni vodotoki
so tudi obmocja umetnih akumulacij z utrjenim dnom in brežinami.

Kvantitativna opredelitev kategorizacije urejanja vodotokov
1. naravni vodotoki, delno naravni vodotoki,
2. sonaravno urejeni vodotoki,
3. sonaravno tehnicno in tehnicno urejeni vodotoki izven hidroakumulacij,
4. tehnicno urejeni vodotoki pod vplivom hidroakumulacij, delno togo ter togo urejeni
yyvodotoki.
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Pomembni kazalci:
Srednji letni pretok (sQs, m3 /s): vecji srednji pretok ugodno vpliva na
samocistilne sposobnosti, saj vecja kolicina vode lažje prenese polucijske obremenitve.
Reka se lažje in hitreje regenerira (Špes in drugi, 2002).

Kvantitativna opredelitev srednjih pretokov:
1. nad 50 m3 /s,
2.nad 10-50 m3 /s,
3. nad 1-10 m3 /s,
4. 1 m3 /s in manj.
Specificni odtok vodotokov (sqs, l/s/km2 ): kolicina vode, ki odtece v sekundi iz
kvadratnega kilometra vodozbirnega obmocja. Vecja vrednost tega kazalca kaže na vecje
samocistilne sposobnosti, kar pomeni, da je porecje bolj vodnato, s tem pa je zagotovljen
vecji dotok ciste vode (Špes in drugi, 2002). Vecji specificni odtok pomeni vecje
razredcevanje, kar je preprost, a pomemben mehanizem, ki preprecuje sinergetske ucinke
onesnaženja.
Kvantitativna opredelitev specificnega odtoka:
1. nad 40 l/s/km2 ,
2. nad 25-40 l/s/km2 ,
3.nad 10-25 l/s/km2 ,
4. 10 l/s/km2 in manj.
Strmec (‰): relativni strmec smo izracunali na podlagi razlike v nadmorski višini
med vstopom in izstopom vodotoka iz izbranega odseka. Vecji strmec pomeni vecjo hitrost
vode, vecjo turbulenco in s tem vecje zracenje. Strmec smo izracunali na podlagi
interaktivnega atlasa s pomocjo orodja za merjenje razdalj ter plastnic, iz katerih smo lahko
razbrali nadmorsko višino (http://kremen.arso.gov.si/NVatlas/).
Kvantitativna opredelitev strmca:
1.nad 10 ‰,
2.nad 3-10 ‰,
3.nad 1-3 ‰,
4. 1 ‰ in manj.
Manj pomembni kazalci:
Osoncenost vodotoka nam pokaže, kako ugodni so pogoji za razvoj recne flore.
Rastline s pomocjo svetlobe iz pretežno anorganskih spojin proizvajajo nove razgradljive
snovi, ki jih vgrajujejo v celice, tkiva, telesa, v novo biomaso. Rastline so pomemben clen
v biološkem samocišcenju. Z vecjim številom rastlinskih organizmov se povecajo tudi
možnosti za organizme, ki so višje v prehranjevalni verigi (Rejic,1988). Osoncenost smo
dolocili na podlagi digitalnega modela reliefa, kjer smo opazovali orientiranost recne
doline ter višino okoliških vzpetin (Geodetski zavod RS).
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Kvantitativna opredelitev osoncenosti:
1. dobra,
2. srednja,
3. slaba,
4. neosonceno.
Temperatura (°C): z narašcanjem temperature se dejavnost nosilcev samocišcenja
opazno poveca. V zmerno toplem podnebnem pasu je vpliv temperature na samocišcenja
najbolj opazen (Rejic, 1983). Z višanjem temperature se povecuje aktivnost organizmov.
Oceno samocistilnih sposobnosti po tem kazalcu smo dolocili tako, da smo vzeli
najnižjo povprecno vrednost slovenskega vodotoka (tj. Savinja pri Solcavi, 6,5 °C) ter
najvišjo povprecno temperaturo vodotoka (tj. Kolpa pri Metliki; 14,1 °C). Znotraj razlike
teh dveh temperatur smo dolocili vrednosti za posamezne kakovostne razrede. Odšteli smo
vrednost temperature Savinje pri Solcavi od vrednosti Kolpe pri Metliki. Dobljeno
vrednost 7,6 °C smo delili s tri ter dobili velikost razreda 2,5°C. Predpostavili smo, da se
znotraj vrednosti najnižje ter najvišje povprecne vrednosti slovenskih vodotokov nahaja
polovica 4. razreda, 3. in 2. razred ter polovica 1. razreda (glej sliko 2-2). V slovenskih
klimatskih razmerah se nam je takšna delitev temperaturnih razredov zdela še najbolj
smiselna, saj smo jih dolocali na podlagi dejanskih temperaturnih razmer.
Kvantitativna opredelitev temperatur:
1. nad 12,8 °C,
2. nad 10,3-12,8 °C,
3. nad 7,8-10,3 °C,
4. 7,8 °C in manj.

Slika 2-2: Dolocitev razredov na podlagi temperature
4. razred
1,3 °C

3. razred

1,3 °C

2. razred
2,5 °C 10

2,5 °C

7,8 °C

10,3 °C

6,5 °C

1. razred
1,3 °C

1,3 °C

12,8 °C

14,1 °C

Delež karbonatnih kamnin v porecju: odstotek karbonatnih kamnin v porecju je
pomemben zaradi pH vrednosti vodotoka. Raztopljeni karbonati rahlo povecujejo
bazicnost vodotoka, zaradi cesar voda hitreje nevtralizira nekatere kisle polutante, npr.
kisel dež. Vrednost pH je negativni desetiški logaritem števila, ki pomeni molekularno
aktivnost vodikovih ionov. Na podlagi tega logaritma smo se odlocili tudi za razpon
posameznih razredov. Vrednosti med 0 in 1 smo razdelili na štiri enake dele, nato pa smo
mejne vrednosti logaritmirali in dobili razpon posameznih razredov.
Kvantitativna opredelitev deleža karbonatnih kamnin:
1. nad 60 %,
2. nad 30-60 %,
3. nad 13-30 %,
4. 13 % in manj.
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Kazalce izbranih odsekov Save smo tockovali glede na njihovo uvrstitev v
posamezne razrede. Do locili smo razpon tock za posamezne razrede samocistilnih
sposobnosti. Glede na število tock smo posamezne odseke uvrstili v razrede. Poleg štirih
razredov smo dolocili še tri medrazrede.
Tocke: samocistilne sposobnosti:
8,5-13,0……………..1. razred
13,1-16,5……………1-2. razred
16,6-20,0……………2. razred
20,1-22,5……………2-3. razred
22,6-26,0……………3. razred
26,1-29,5……………3-4. razred
29,6-34,0……………4. razred
Za takšne velikosti posameznih razredov smo se odlocili, ker se posamezni
dejavniki izkljucujejo. Odsek ali reka, ki ima velik strmec (pozitiven vpliv na samocistilne
sposobnosti) se obicajno nahaja v zgornjem delu porecja. To pomeni, da je temperatura
vode manjša, pretoki se zmanjšajo itd. (negativen vpliv na samocistilne sposobnosti). Na
podlagi teh ugotovitev smo se odlocili, da robnim razredom nekoliko povecamo velikost,
srednjim pa jo nekoliko zmanjšamo. Težko si je zamisliti reko, ki bi imela maksimum ali
minimum tock.
Skupni kriteriji za opredeljevanje mejnih vrednosti posameznih razredov pri
ocenjevanju samocistilnih sposobnosti vodotokov (Zemljic, 2001):
1. razred: samocistilna sposobnost je najvecja,
1/2. razred: samocistilna sposobnost je mocna,
2. razred: samocistilna sposobnost je velika,
2/3. razred: samocistilna sposobnost je zmerna,
3. razred: samocistilna sposobnost je majhna,
3/4. razred: samocistilna sposobnost je šibka,
4. razred: samocistilna sposobnost je najmanjša.
Delež karbonatnih kamnin smo dolocili na podlagi razvodnic ter geološke karte
Slovenije. Podatke smo pridobili na inštitutu Jožef Stefan in jih obdelali s programom
Arcview. Tabele, ki smo jih izdelali za nazornejšo predstavo, so bile narejene s programom
Microsoft Excel, ravno tako precna profila reke Save. Slike smo obdelali s programoma
Photoshop ter Corel Draw.
Na koncu smo podali sintezo analiziranih kazalcev. Ugotovili smo, kakšne so
samocistilne sposobnosti posameznih odsekov in kaj bolj in kaj manj vpliva na
samocistilno sposobnost. Navedli smo tudi nekaj ukrepov, s katerimi bi lahko popravili
samocistilne sposobnosti vodotokov, predvsem pa, kako bi zmanjšali antropogeni vpliv na
zmanjšane zmožnosti samocišcenja.
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3. SAMOCIŠCENJE REK
Samocišcenje je naravno odstranjevanje onesnaženja brez sodelovanja cloveka.
Onesnaženje je lahko naravno ali umetno. Vodna telesa lahko onesnažujejo ostanki
organizmov živecih v vodi ali vnosi snovi iz kopnega.
Energetske in snovne spremembe oz. kroženje energije in snovi so nelocljivo
povezane. O energetskih spremembah vemo dosti manj kot o snovnih, ki so bolj opazne in
jih je lažje spremljati (Rejic, Smolej, 1988). Mi se bomo omejili na snovne spremembe.
Da bi bolje razumeli procese samocišcenja, se moramo najprej seznaniti z
mehanizmi samocišcenja: razredcevanjem, kemicnimi in fizikalnokemicnimi mehanizmi
ter biokemicnimi mehanizmi. Lahko pa govorimo tudi o delitvi na biološke in nebiološke
mehanizme samocišcenja.

3.1. RAZREDCEVANJE
Razredcevanje je osnoven mehanizem samocišcenja onesnaženih voda. Pomeni
dotok cistejših voda v bolj onesnažene. Je preprost, a pomemben mehanizem, ki preprecuje
sinergetske ucinke onesnaženja. Pri mocno onesnaženih vodah je to osnovni pogoj za
nadaljevane uspešnega samo ocišcenja. Pri nekaterih vodotokih z mocnim onesnaženjem in
skoraj brez živih organizmov predstavlja dotok sveže, manj onesnažene vode pogoj za
zacetek biokemicnih procesov (Rejic, 1983).
Ta mehanizem je na Savi najbolj opazen pri Dolskem pri Ljubljani. Tu Sava vstopi
v relativno malo poseljeno Posavsko hribovje z obilico manjših, svežih pritokov in
kvaliteta vode se do Litije popravi. Tudi pritok relativno ciste Krke za Brežicami
pripomore k mehanizmu razredcevanja.

3.2. KEMICNI IN FIZIKALNOKEMICNI MEHANIZMI
Pri teh mehanizmih gre za cišcenje sestavin, ki jih organizmi ne morejo razkrojiti.
Med te sestavine spadajo odpadna toplo ta (hladilne vode elektrarn in tovarn), raztopine
anorganskih soli, kisline, lugi, kalnost in organski strupi nad smrtnim odmerkom.
Odstranjevanje takih sestavin gre po poti nebiološkega samocišcenja (Rejic, 1983).
Usedanje
Vodo kalijo lebdeci delci naravnega ali umetnega izvora. Lebdenje delcev je
odvisno od njihove velikosti, specificne teže in hitrosti toka. Zmanjševanje hitrosti toka
postopoma izloca lebdece delce, najprej najvecje, povecevanje hitrosti pa ponovno
plavljenje delcev, najprej najmanjših. Razlika je v tem, da je za enako velikost delca
potrebna vecja hitrost za ponovno plavljenje, kot je bila za usedanje. S tem pojmom bi
lahko enacili tudi izraz recna sedimentacija (vir: http://eionet-si.arso.gov.si). Padec
energije vodnega toka povzroca vecji vpliv gravitacijske sile, zato se vecji delci zacnejo
izlocati. Sedimentacijo lahko povzroci tudi centrifugalna sila, ki se pojavlja na okljukih.
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Proces usedanja se najlepše opazi pred jezovi HE akumulacij. Reka z doloceno
energijo pritece v HE jezero, energija vodnega toka se zmanjša in zacne se izlocati mulj.
Trdni delci se separirajo vzdolž jezu. Najprej se odložijo težji delci in to od vstopa reke v
akumulacijo proti samemu celu jeza. Separacija delcev poteka tudi od roba jezera proti
središcu nekdanje struge, najfinejši delci se odlagajo na robovih.
Pojav usedanja se pri hidroelektrarnah pojavlja predvsem pri HE akumulacijskega
tipa, manj pri HE pretocnega tipa. HE akumulacije imajo poleg številnih negativnih
vplivov na samocistilne sposobnosti recnega toka tudi pozitiven vpliv na usedanje trdih
delcev, predvsem na zadrževanje težkih kovin. Problem se pojavi, ko se skozi leta usedanja
kapaciteta akumulacije zmanjša. Težavo rešujejo tako, da preprosto odprejo zapornice in
izpraznijo dno akumulacije. Koncentracija trdnih delcev se takrat dolvodno mocno poveca.
Znan je pomor rib septembra leta 1974, ko so odprli zapornice HE Moste. Pogin rib je bil
100 %, vkljucno z Zbiljskim jezerom, dolvodno pa je še vedno poginilo 60% rib, predvsem
mladic. Tehnologije manj škodljivega cišcenja HE akumulacij danes obstajajo, vendar se
jih poslužujejo le izjemoma, saj podražijo proizvodnjo elektricne energije (vir: sekretar
ribiške zveze Slovenije).
Izkosmicenje
Lebdeci delci se sprijemajo v vecje kosme in se zaradi vecje specificne teže pocasi
usedajo na dno. Najpogostejši so kosmi kovinskih hidroksidov. Dostikrat so prisotni tudi
kosmi žive narave, zato gre v tem primeru za povezavo med biološkim in nebiološkim
samocišcenjem. Tudi izkosmicenje je povezano s padcem energije vodnega toka, tako da
se kosmi usedajo pred HE akumulacijami (Rejic, 1983).
Obarjanje
Izlocanje raztopljenih snovi iz vode. Nastanejo drobni delci, ki se pocasi usedajo.
Socasno pa lahko zacne potekati tudi proces izkosmicenja, ki usedanje pospeši. Obarjanje
poteka pri nevtralizaciji alkalnih ali kislih odpadnih voda. Obarjanje se kot kemicni proces
v cistilnih napravah uporablja kot postopek za pridobitev organskih snovi v obliki in
kakovosti, ki omogocajo ponovno uporabo. Ta proces v naravi že poteka samodejno,
vendar ga je, podobno kot izkosmicenje, težko meriti oz. dolociti
(vir:www.arso.gov.si/podro~cja/odpadki).
Absorbcija in adsorbcija
Absorbcija je raztapljanje plinov v drugih snoveh. Voda je zaradi svoje polaritete
odlicno topilo predvsem anorganskih snovi. Adsorbcija pa je vezava plinov ali raztopljenih
snovi na trdne površine (Leksikon Cankarjeve založbe-kemija, 1976, s. 7, 9). Vpliv
absorbcije in adsorbcije je za onesnaževanje oz. samocišcenje voda manj pomemben
proces, bolj sta ta dva pojma pomembna pri procesih povezanih z onesnaževanjem zraka.

3.3. BIOKEMICNO SAMOCIŠCENJE
Najpomembnejši nosilec kroženja snovi in tudi energije v vodnem okolju so živi
organizmi. Izvajalci biološkega samocišcenja so vse populacije v celotni življenjski
združbi. Po dejavnosti jih razvršcamo v tri skupine: proizvajalci (producenti), potrošniki
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(konzumenti) in razgrajevalci (destruenti). Povezavo med njimi in shematicni prikaz
biološkega samocišcenja kaže slika 3-1.

Slika 3-1: Izvajalci biološkega samocišcenja

Vir: Rejic, 1988
ss-soncno sevanje
pr-proizvajalci
po-potrošniki
ra-razgrajevalci
rs-razgradljive snovi

Proizvajalci, najveckrat rastline, s pomocjo svetlobe proizvajajo iz pretežno
anorganskih spojin nove razgradljive snovi, ki jih vgrajujejo v celice, tkiva, telesa, v novo
biomaso.
Potrošniki se hranijo z vodnimi prebivalci, njihovimi ostanki in iztrebki. Med
prebavo pretvarjajo visoko molekularne snovi v nižje molekularne, vmesne proizvode
vgrajujejo v lastne visoko molekularne snovi, ostanek je v izlockih in iztrebkih.
Razgrajevalci se hranijo z ostanki, izlocki in iztrebki. Ne razgradijo vsega do kraja,
uporabne vmesne proizvode vgradijo v lastne visoko molekularne snovi in zatem v novo
biomaso, ostanek razgradijo naprej. Z vmesnimi proizvodi, še posebno raztopljenimi, se
hranijo proizvajalci in potrošniki, ostalo razpade do preprostih anorganskih spojin. Mnoge
porabijo proizvajalci, ki jih s pomocjo svetlobe povežejo v novo biomaso.
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Krog je sklenjen in ga imenujemo popolno biološko samoocišcenje. V celoti se
odvija le v aerobnih okoljih ter ob prisotnosti vseh treh skupin. Razgradnjo do anorganskih
spojin imenujemo mineralizacija oz. še bolje remineralizacija (Rejic, Smolej, 1988).
V odsotnosti proizvajalcev je popolno biološko samoocišcenje onemogoceno. Do
nepopolnega biološkega samoocišcenja lahko pripeljeta dva dejavnika: odsotnost
soncevega sevanja (npr. podzemne vode) ter pomanjkanje raztopljenega kisika (notranjost
usedlin).
V podzemnih vodah doseže remineralizacija visoko stopnjo, a je samocišcenje
nepopolno. Ko podzemna voda pritece na površje, se v krog vkljucijo še proizvajalci, ki v
kroženje vkljucijo proizvode razgradnje.
V anaerobnem okolju razgradnja poteka le do nizko molekularnih razgradljivih
spojin. Remineralizacija zacne potekati, ko se stopnja aerobnosti poveca (Rejic, 1983).

3.3.1. Vplivi na biokemicno samocišcenje
Aktivna biomasa
Biomasa, katere aktivna površina je neposredno v stiku z vodo, neposredno doloca
hitrost razgradnje. Odvisno od razpoložljivih hranil je aktivne biomase od 5 do 500 gramov
pod m2 vodne površine. Obrast nosi glavno težo biokemicnega samocišcenja, le-ta pa je
najbolj pogosta na prodnem dnu, zato je za samocistilno sposobnost oz. za regeneracijsko
in nevtralizacijsko sposobnost reke zelo pomemben tip recne struge (Rejic, 1983).
Pri bolj naravnih strugah je možnosti za naselitev aktivne biomase bistveno vec.
Odstotek naravne struge se na rekah vsako leto manjša zaradi urejanja vodotokov v
naseljih, širitve cest, gradnje predpoplavnih zašcit, širjenja naselij ali pa zaradi izgradnje
HE objektov oz. povecevanja kapacitet na že obstojecih HE objektih.
Oblika dna
Oblika dna doloca vrsto in porazdelitev biomase. Razlicni trdni predmeti na dnu
recne struge (npr. skale, kamenje, prod, lesni ostanki itd.) povecujejo naselitvene možnosti
organizmom. Po vodi razpršena biomasa, ki jo sestavljajo biološko delujoci kosmi ter
proste bakterije in glive, ima zaradi majhnosti osebkov veliko površino. Primer: sto
gramov bakterijske biomase razpršene v m3 vode ima 300 m2 površine (Rejic, 1983).
Hitrost vodnega toka
Povecanje ali zmanjšanje hitrosti vodnega toka povecuje oz. zmanjšuje padec
difuzije na celicnih površinah in zmanjšuje oz. povecuje sticni cas med razgradljivimi
snovmi in organizmi.
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Slika 3-2: Odvisnost sticnega casa od hitrosti vodnega toka

Vir: Rejic, 1983

Vpliv turbulence na preskrbo s kisikom priraslega mikroorganizma. Ovoj vode
siromašne z raztopljenim kisikom je pri majhni turbulenci (a) debelejši kot pri vecji (b)
(Rejic, 1983).
S hitrostjo vode je v veliki meri povezana turbulenca, ki pospešuje izmenjavo med
organizmi in vodo. Vecja hitrost pomeni, da nerazgrajene snovi prehajajo v naslednji
odsek, kjer jih prevzamejo organizmi tega odseka. Posledica tega je raztezanje onesnaženja
na vecje razdalje, težko razgradljive snovi se raztezajo najdlje.
Zajezitve bistveno zmanjšajo hitrost toka. Po vodi razpršena biomasa se zaradi
fizikalnih, kemicnih in bioloških dejavnikov hitreje useda, s tem pa se njena ucinkovitost
zmanjšuje. Zajezitvena jezera na rekah so pravzaprav usedalniki, v katerih je prisoten
dolocen primanjkljaj biokemicno aktivnih organizmov. Zato so zajezitvena jezera
obcutljivejša na onesnaževanje in imajo manjše samocistilne sposobnosti. Res pa je, da
taka jezera lahko zadržijo veliko mero težkih kovin, ki pa zopet predstavljajo potencialno
nevarnost ob morebitnem izpustu akumulacijskih usedlin.
Anorganska in organska hranila
Od množine organskih in anorganskih hranil sta odvisni primarna in sekundarna
biološka proizvodnja. Med množino hranil in množino biomase obstaja nacelna zakonitost.
Ob višku množine hranil ima biomasa najmanjše vrednosti. S povecevanjem biomase se
zmanjšuje kolicina hranil. Ko kolicina biomase doseže najvecjo vrednost, so hranila
prakticno razgrajena.
Anorganska in organska hranila vplivajo tudi na vsebnost raztopljenega kisika, še
posebej lahko razgradljiva hranila. Kisik porabljajo razgrajevalci, bakterije in plesni.
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Številcnost in vrstna sestava bakterij ter plesni sta odvisni od sestave in množine
razgradljivih snovi. Spremembam v sestavi hranil zelo hitro sledi sprememba vrstne
sestave populacij bakterij in gliv. Take spremembe so pogosto opazne pri mocneje
onesnaženih vodah, kjer se onesnaževalec menja (Rejic, 1983).
Temperatura
Temperaturni razpon voda pri nas je od približno 0 do 25 °C, z narašcanjem
temperature se dejavnost nosilcev samocišcenja opazno poveca.
Preglednica 3-1: Razporeditev bakterij voda glede na temperaturno razširjenost
SKUPINA BAKTERIJ
Psihrofilne (kriofilne)
Mezofilne
Termofilne
Vir: Rejic, 1983

Minimum °C
-10 do +5
+10 do +15
+25 do +45

Optimum °C
+10 do +20
+30 do +40
+50 do +75

Maksimum °C
+20 do +30
+40 do +50
+75 do +93

Minimum in maksimum pomenita spodnjo in zgornjo mejo razširjenosti, kjer
življenjski pogoji za vecino bakterij niso ugodni. Obstaja pa pomembna razlika med
dvigom temperature nad maksimum in padcem temperature pod minimum. Dvig
temperature nad maksimum hitro pripelje do smrti, medtem ko temperature pod
minimumom sprožijo le latentno stanje organizmov, t.j. organizmi postanejo neaktivni, a
preživijo.
Psihrofilne bakterije imajo pocasno rast in presnovo. V hladni polovici leta so
razširjene v skoraj vseh vodah, v topli pa v le v hipolimniju, t.j. hladnem sloju jezerske
vode s temperaturo okoli 4 °C, in v podtalnici.
Razgradnja razgradljivih snovi je pri temperaturi 20 °C štiri do šeskrat hitrejša kot
pri temperaturi 0 °C (Van 't Hoffov zakon) (Rejic, 1983). Ta zakon pojasni, zakaj je v
usedlinah tropskih jezer malo razgradljivih snovi. V tekocih vodah našega podnebnega
pasu, kjer so poleti temperature tudi 20 °C in vec, npr. belokranjskih rekah (Kolpa se poleti
segreje tudi nad 25 °C (Slovenija - pokrajine in ljudje, 1998)), je razgradnja v usedlinah
podobna kot v tropskih jezerih.
Mezofilne bakterije se zacnejo uveljavljati, ko se zacnejo temperature približevati
10 °C in prevladajo, ko se temperature dvignejo više (glej tabelo št.3-1). Z dvigom
temperature se postopoma spreminja tudi struktura bakterijskih združb. Ta premik se
dogaja zgodaj spomladi v ''mezofilno'' smer, pozno jeseni pa v obratni smeri. Zgornja
temperaturna meja vecine nižje razvitih vodnih organizmov je med 35 in 40 °C. Za vodne
prebivalce višjih sistemskih enot je ta meja pri 30 °C.
Termofilni organizmi so za nas manj pomembni, saj so to organizmi, ki živijo v
vrocih izvirih in nekaterih hladilnih sistemih termoelektrarn (Rejic, 1983).
Svetloba
Svetloba daje energijo vecini organizmov za primarno produkcijo. Primarna
produkcija je proizvodnja organskih snovi (sladkorja, škroba, beljakovin, mašcob itd.) iz
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anorganskih snovi (voda, ogljikovega dioksida, nitratov, fosfatov itd.). Vršijo jo
fotoavtrofni in kemoavtrofni organizmi (zelene rastline in nekaterii mikrobi). Izvor
energije za sintezo je soncna svetloba (fotosinteza) oz. oksidacija anorganskih spojin
(kemosinteza) (Tarman, 1992).
Soncevo sevanje je pri samocišcenju udeleženo neposredno s segrevanjem vode ter
prispevkom energije, ki jo uporabljajo vodne rastline. Posredno pa svetloba vpliva na
samocišcenje s prispevkom kisika iz fotosinteze. Temu pravimo biogeno prezracevanje, ki
je pomembno pri prezracevanju voda, ce raztopljen kisik iz zraka ne zadostuje za
vzdrževanje aerobnega okolja (Rejic, 1983).
Pri oceni vpliva svetlobe moramo upoštevati globino vode in druge dejavnike
(barva recnega dna, minerali raztopljeni v vodi itd.), ki vplivajo na selektivno sposobnost
vode za soncevo sevanje.
Osoncenost vecine slovenskih rek se izboljšuje proti spodnjemu toku, saj se
okoliške vzpetine znižujejo, pa tudi slemenitev je nekoliko ugodnejša. Le malo odsekov
naših rek je popolnoma neosoncenih. S popolno zatemnitvijo vodotoka, kar se dogaja
predvsem na manjših vodotokih, se popolnoma prekinejo aktivnosti organizmov, vezanih
na fotosintezo, posredno je zmanjšano tudi biogeno prezracevanje.
Kisik in oksidacija
Oksidacija ima velik pomen pri samocistilnih lastnostih vodotokov. Bakterije z
oksidacijo višje molekularnih spojin v nižje molekularne spojine ter dalje do koncne
remineralizacije pridobivajo energijo za življenje, s tem pa neposredno prispevajo k
boljšim razmeram vodotoka. S prikazom oksidacijskih procesov smo hoteli poudariti
pomembnost cim vecje sonaravne urejenosti vodotokov na samocistilne sposobnosti.
Kisikove razmere v vodi so odvisne od ponudnikov in porabnikov kisika. Kisik
prehaja v vodo iz ozracja ter kot produkt fotosinteze. Porabniki kisika so organizmi, ki
porabljajo kisik za dihanje. Kisik se porablja za oksidacijo npr. dušikovih, ogljikovih in
žveplovih spojin. Med porabo kisika vkljucujemo tudi uhajanje kisika iz vode v ozracje
(Rejic, 1983).
Viri kisika v vodi
Prehajanje kisika iz ozracja v vodo doloca difuzijski padec oz. razlika parcialnih
tlakov v vodi in v zraku. Vsebnost kisika v ozracju je do 25-krat vecja kot v vodi (Rejic,
1983), zato kisik najveckrat prehaja iz ozracja v vodo in ne obratno. Izdatnost raztapljanja
je odvisna od razlike parcialnih pritiskov in odstotka nasicenosti vode s kisikom. Vnos v
tekoce vode je lahko do 100-krat izdatnejši od vnosa v stojece vode, odvisno od
vtrincenosti toka.
Drugi vir kisika v vodi je fotosinteza. Pomen fotosinteze za kisik v vodi kaže
naslednja enacba: 6CO2 + 6H2 O + svetlobna energija = C6 H12 O6 + 6O2 (Leksikon
Cankarjeve založbe-kemija, 1976). Sprošcanje kisika med fotosintezo lahko izrazimo tudi
z Jouli, vezanimi v grozdnem sladkorju (C 6 H12 O6 ), kjer velja razmerje, da se na 4186 J
sprosti 0,28 g kisika. S pomocjo fotosinteze torej rastline pomembno vplivajo na kisikove
razmere v vodi.
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Poraba kisika v vodi
Med porabo kisika štejemo tudi uhajanje kisika iz vode v ozracje. Ta dejavnik je v
primerjavi z drugimi manj pomemben. To se dogaja, kadar je voda nasicena s kisikom in,
ce se vsebnost še poveca, gre višek v ozracje. Taki pogoji najveckrat nastanejo v topli letni
dobi, kadar je vodno rastlinstvo zelo bujno. Ob ugodnih razmerah lahko doseže
prenasicenost do 300 % (Rejic, 1983). Prehajanje viškov je mocnejše v tekocih vodah.
Pomembnejša je poraba kisika organizmov. Najvecji delež pri tem imajo aerobne
bakterije z razgrajevanjem. Drug nacin porabe kisika organizmov je dihanje organizmov.
Za polarni in zmerno topli pas velja, da se aerobno življenje pricne pri okrog 1 mg
O2 /l, tipicno anaerobno življenje pa pri 0 mg O2 /l. Zanimivo je, da se v tropskih vodah
zaradi višjih temperatur in s tem hitrejših življenjskih procesov (dihanje, presnavljanje)
anaerobno življenje pricne že, ko so vrednosti kisika okrog 1 mg O2 /l. S padanjem
temperature se poraba kisika zmanjšuje. Primer: salmonidi (postrvi) lahko živijo v
hipolimniju (spodnji, hladni sloj jezerske vode s temperaturo okoli 4o C (Plut, 2000) s samo
3-4 mg/l raztopljenega kisika v vodi. Pri temperaturi 20 o C salmonidi potrebujejo vsaj 7
mgO2 /l.
Razgradnja snovi poteka v dveh stopnjah. Prva stopnja obsega oksidacijo
ogljikovih organskih spojin (x-CH2 ? CO2 in H2 O), druga pa oksidacijo dušikovih
organskih spojin (x-NH2 ? NH4 + ali NO2¯ ali NO3 ¯ ). Od razpoložljivih razgradljivih snovi
bakterije najprej zacnejo z razgradnjo ogljikovih spojin, šele nato se lotijo dušikovih
spojin. Približno deset dni je potrebnih za razgradnjo vecine ogljikovih spojin, po desetih
dneh pa prevlada razgradnja dušikovih spojin. Oksidacija N-spojin in C-spojin je popolna,
ce je zagotovljena zadostna kolicina raztopljenega kisika v vodi (Kemijski prirocnik,
2000). Kolicino kisika, ki je potreben za remineralizacijo merimo z BPK-jem (biokemijska
potreba po kisiku).
Slika 3-3: dvostopenjska razgradnja razgradljivih snovi

Vir: Rejic, Smolej, 1988
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Razlike pa ni samo v casovnem zamiku razgradnje dušikovih razgradljivih snovi;
za oksidacijo enake kolicine dušika je potrebno vec kisika kot za oksidacijo ogljika (Rejic,
Smolej, 1988).
Ogljik kroži med gradnjo razgradljivih snovi, tj. asimilacijo, in njihovo razgradnjo,
tj. disimilacijo. Obe dejavnosti povezuje CO2 , ki je izhodišcna spojina ogljika v kroženju.
Nosilci kroženja so proizvajalci, ki ogljik vežejo v novo biomaso, ter potrošniki in
razgrajevalci, ki ga sprošcajo iz biomase, ko ta odmre. Razgradnja ogljikovih spojin tece v
aerobnem in anaerobnem okolju. Remineralizacija je popolna ob prisotnosti kisika. Pri
pomanjkanju kisika je razgradnja pocasnejša, je pa še vedno lahko popolna, dokler je kisik
na voljo vezan v nitritnih, nitratnih in sulfatnih ionih. Kadar kisika ni v nobeni obliki,
remineralizacija ni popolna (Rejic, Smolej, 1988).
Razgradnja dušikovih organskih spojin ne poteka enako: locimo amonifikacjo,
nitrifikacijo in denitrifikacijo.
Amonifikacija je razgradnja dušikovih organskih spojin do amonija (NH4 +) oz. do
amoniaka (NH3 ). Najpogostejše organske dušikove spojine v vodi so beljakovine in
secnina (CO-NH2 , koncni produkt presnove beljakovin, ki ga izlocajo ribe in sesalci.
(Leksikon Cankarjeve založbe-kemija, 1976)). Ob koncu razgradnje beljakovin oz. secnine
ostaneta amoniak in ogljikov dioksid. Amonifikacija je dogajanje, ki amoniak nenehno
vraca v kroženje in je zelo pomembna za dobro delovanje vsakega vodnega ekosistema.
Optimalna temperatura za amonifikacijo je od 30°C do 35°C, pri nižjih temperaturah pa
proces tece pocasneje, premo sorazmerno z zniževanjem temperature, ne preneha pa niti
pri 0°C (Rejic, 1983).
Sprošceni amoniak porabljajo rastline kot vir dušika, nitrificirajoce bakterije pa kot
energetski vir. Procesu nitrificirajocih bakterij pravimo nitrifikacija, locimo pa : nitritacijo,
oksidacijo amonijaka v nitrit (NO2 ) ter nitratacijo, oksidacijo nitrita v nitrat (NO3 ). Vsaka
stopnja nitrifikacije ima svojo skupino specializiranih bakterij. Obeh vrst bakterij je najvec
v topli polovici leta in najmanj v hladni, procese pa lahko izvajajo le v aerobnih pogojih.
Nitrificirajocih bakterij je veliko vec v usedlinah kot v vodi, seveda le do površine nekaj
centimetrov, do koder še najdemo aerobne razmere. Teh bakterij je tudi vec na trdih
površinah, kot pa razpršenih v vodi, npr. na detritusu (organskih odpadkih), na delih
vodnih rastlin, kamenju, produ, skalah, itd.
Denitrifikacija poteka v anaerobnem okolju. Tudi tu poteka razgradnja dušikovih spojin,
vendar so koncni produkti drugi. Za njihov nastanek porabljajo te anaerobne bakterije kisik
iz molekul nitrata in nitrita. Ker gre pri tem za redukcijo, pravimo denitrifikaciji tudi
nitratno dihanje. Koncna proizvoda razgradnje sta amoniak in elementarni dušik (Rejic,
1983).
NO3 ¯ ? NO2¯ ? NO ? N2 O ? N2
Ali
NO3 ¯ ? NO2¯ ? NO ? NH2OH? NH3
Pri porabi kisika med biološkim samocišcenjem sta dve možnosti. Razgradnja
nekaterih razgradljivih snovi pripelje do popolne mineralizacije s koncnimi proizvodi:
voda, CO2, amonij, nitrat, sulfat, klorid itd. Ob lažje razgradljivih snoveh pa obstajajo tudi
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snovi, kjer med razgradnjo nastajajo vmesni proizvodi, ki so težje razgradljivi, npr. lignini.
Kadar so v odpadnih vodah tudi take spojine, je ocena sprememb kakovosti vode na
podlagi BPK-ja nepopolna, saj so v vodi še snovi, ki niso razpadle, kisika pa porabljajo
malo. Kljub temu, da težko razgradljive snovi pocasi oksidirajo, lahko vplivajo na kisikovo
bilanco. Pri zaledenitvah ali nizkih pretokih se lahko raztopljeni kisik popolnoma porabi,
sploh ce je množina snovi velika.
Razmerje med lahko in težko razgradljivimi snovmi je pri industrijskih odpadnih
vodah spremenljivo. Nizko je v lesni predelovalni industriji ter pri postopku separacije
premoga, visoko pa pri odpadnih vodah živilske industrije.
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4. ZNACILNOSTI RECNE MREŽE V SLOVENIJI
Poznavanje lastnosti recne mreže je pomembno za razumevanje samocistilnih
sposobnosti vodotokov. Reke z manjšim nihanjem vodostaja so naprimer manj obcutljive
na onesnaženje, pomembna je tudi kofiguracija ozemlja, po katerem tece reka, saj vpliva
na strmec, ta pa na vrtincenost vode ter na kolicino raztopljenega kisika v vodi. V
nadaljevanju so predstavljene lastnosti recne mreže v Sloveniji, podrobneje
hidrogeografske znacilnosti Save.
Slovenija je razvodna in povirna, kjer se tekoce vode šele oblikujejo, zato je kljub
veliki namocenosti vodna mreža drobna in šibka. (Plut, 2000). Razvoj recne mreže v
Sloveniji je posledica geološkega razvoja, zakrasevanja, poledenitve in pretocitev. Zaradi
velike geomorfološke energije Slovenije ter njene kamninske zgradbe, kjer prihaja do
pogoste menjave karbonatnih in nekarbonatnih kamnin, so tekoce vode kratke. Od skupne
dolžine 26989 km tekocih voda jih je 37 % hudourniškega tipa. Le 46 slovenskih rek je
daljših od 25 km, njihova dolžina predstavlja le petino skupne dolžine tekocih voda (Plut,
2000).
Glavnina recnega omrežja je vezana na štiri porecja najvecjih rek: Savo, Dravo,
Soco in Muro ter na del Jadranskega povodja, ki ga odvajajo manjše reke (Rižana,
Dragonja).
Gostota recne mreže v Sloveniji je velika, saj znaša 1,33 km/km2 (po topografski
karti v merilu 1:25 000). Najvecja gostota je v porecju Drave (1,88 km/km2 ), sledi Mura z
1,48 km/km2 , porecje Save ima gostoto 1,23 km/km2 ter Soca z 1,16 km/km2 , istrsko
obmocje ima gostoto pod 1 km/km2 (Kolbezen, Pristov, 1998). Najvecjo gostoto imajo
potoki Pohorja in Kozaka, tudi nad 3 km/km2 , zlasti zaradi nepropustnih kamnin in dobre
namocenosti (Slepnica pri Lovrencu na Pohorju ima 3,56 km/km2 ) (Plut, 2000).
Za Slovenijo je znacilen tudi velik del karbonatnega površja, ki zavzema približno
44% ozemlja (Gams, 1974). Tam so površinski vodotoki omejeni na zaplate nepropustnih
tal, predvsem flišnih kamnin. Na stiku s karbonatno podlago zopet poniknejo v podzemlje.
Recna mreža je zato tam slabše razvita. V severni, vzhodni, deloma tudi osrednji Sloveniji,
so razvodnice med vodotoki vecinoma površinsko orografske. Na krasu so razvodnice
zaradi prepustnih karbonatov v podzemlju in orografske razvodnice tudi niso hidrografske.
Ponekod so stalne, vecinoma pa se spreminjajo z višino podzemnih voda. Prihaja do
vilicenja (tudi bifurkacija ali prelivanje, tj. nizko razvodje, kjer se lahko voda iz enega
recnega sistema pretaka v drugega) (Leksikon Cankarjeve založbe- geografija, 1977).
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Slika 4-1: Zemljevid prikazuje slabo razvito recno mrežo na karbonatnih kamninah

Vir: Geo. Zavod Sloveniije, ARSO, 2005

Recna mreža, kot jo poznamo danes, se je zacela oblikovati v zgodnjem terciarju v
casu, ko se je gmota alpidov in dinaridov dvignila iz takratnega morja. ( Kolbezen, Pristov,
1998) Neposredni sledovi segajo do gorotvornih procesov iz oligocena in miocena na
obmocju porecja Drave. Postopno dvigovanje severnega in ugrezanje južnega dela
Panonske kotline je preusmerilo nekdanji neposredni odtok proti vzhodu. Ta se je orientiral
proti jugu oziroma jugovzhodu, lokalne udorine (Ljubljanska, Celjska, Krška) so vodotoke
pritegovale nase (razvoj sekundarnih hidrografskih središc). V pliocenu se je na vzhodu
pocasi oddaljevalo Panonsko morje, na zahodni strani crnomorsko-jadranskega razvodja pa
se je približevalo Jadransko morje. To je vzrok majhnosti jadranskega povodja, ki obsega
le 18,5 % slovenskega ozemlja. (Kolbezen, Pristov, 1998) Zaradi znižanja erozijske baze
so reke mocno erodirale in prestavljale svoja povirja navzgor. S tem so povecevale svoj
strmec in erozivno moc. Posamezni vodotoki so se tudi preusmerili oziroma zaradi
zadenjske erozije pretocili. Posledica takega razvoja je, da ima vecina slovenskih
vodotokov povirja v goratem svetu, od koder skozi predalpski in gricevnat panonski svet
tecejo proti vzhodu v ravninski svet.
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Preglednica 4-1: Osnovni podatki porecij Slovenije, za obdobje 1961-1990
Porecje

Površina
km2
Pomurje
1376
Podravje
3253
Posavje
10746
Pokolpje
998
Posocje
2316
Jadran
1541
Slovenija S
20230
Vir: Kolbezen, Pristov, 1998

Padavine
mm
m3 /s
903
39
1222
126
1576
537
1562
49
2383
175
1601
78
1567
1005

Izhlapevanje
mm
m3 /s
675
29
650
67
641
218
652
21
639
47
703
34
650
417

Odtoki
mm
m3 /s
228
10
571
59
936
319
910
29
1745
128
897
44
917
588

Vecja porecja Slovenije brez Posavja:
Pomurje
V Pomurju predstavlja glavno odvodno žilo Mura. Je tranzitna reka, izvira v Nizkih
Turah v Avstriji. Mura je sestavni del porecja Drave, vanjo se izliva na Hrvaškem.
Površina porecja Mure znaša 14,149 km2 , od tega odpade na ozemlje Slove nije 1,376 km2
ali 9.3 % slovenskega ozemlja. Dolžina njene recne mreže v Sloveniji znaša 2038 km.
Glavna pritoka sta Šcavnica in Ledava ( Kolbezen, Pristov, 1998). Mura ima tipicni
enostavni nivalni recni režim, saj izvira v gorah višjih od 3000 m, kjer dobiva velike
kolicine vode tudi poleti iz stalnih snežišc in ledenikov. Srednji letni pretok (sQs) Mure je
157 m3 /s (Kolbezen, Pristov, 1998).
Podravje
Po hidroloških znacilnostih lahko Podravje razdelimo v posamezne enote: porecje
Meže, obmocje Pohorja in Kozjaka, porecje Dravinje z Dravskimi goricami in Halozami,
obmocje Slovenskih in Ljutomerskih goric ter ravninski del Dravsko-Ptujskega polja.
(Kolbezen, Pristov, 1998) Drava ima podobne znacilnosti kot Mura. Tudi Drava je
tranzitna reka, ki izvira visoko v Alpah. Velikost porecja Drave v Sloveniji znaša 3259
km2 , dolžina recne mreže je 6,117 km, kar pomeni, da je gostota recne mreže 1,88 km/km2 .
( Kolbezen, Pristov, 1998) Glavni pritoki Drave so Pesnica, Dravinja ter Meža. Pretok
Drave umetno regulirajo s številnimi hidroenergetskimi jezovi. Po meritvah na HE
Mariborski otok znaša slednji letni pretok 298 m3 /s. Tudi Drava, tako kot Mura, ima
enostavni nivalni režim. Visoke vode Drave v glavnem povzrocajo mocni
poznopomladanski in poletni nalivi ob hkratnem taljenju ledu v Alpah. Najvišje vodno
stanje nastopi v juniju, najnižje pa januarja in februarja zaradi snežne retinence (Zaradi
snežnih padavin pride do zakasnitve v odtoku, zmanjšajo trenutni odtocni kolicnik, na letni
ravni pa ga zaradi zmanjšanja izhlapevanja povecajo) (Plut, 2000). Pritoki Drave imajo
izrazit hudourniški znacaj, na kar kažejo veliki strmci in visoki specificni odtoki.
Posocje
Posocje zavzema 2354 km2 oziroma 12 % ozemlja Slovenije. Njeno porecje je zelo
razgibano, z velikimi strmci Soce (predvsem v zgornjem delu) ter njenimi pritoki. Izvira
visoko v Julijskih Alpah pod Vršicem in Jalovcem, se hitro spušca in zapusti Slovenijo na
nadmorski višini 56 metrov pri Solkanu. Porecje Soce na slovenskem ozemlju je med
27

vsemi vecjimi slovenskimi rekami najbolj asimetricno, saj na levo stran odpade kar 76 %
površine. (Kolbezen, Pristov, 1998) Najvecji pritoki so Vipava, Idrijca in Koritnica.
Gostota recne mreže je v Posocju pod slovenskim povprecjem in znaša 1,16 km/km2 .
Vzrok gre iskati v zakraselosti zaledja Soce. V porecju Soce so letne padavine najvišje,
dnevni in urni ekstremi najvišji. Soca ima izrazit hudourniški znacaj. Soca ima v zgornjem
toku izrazito prehodni snežni režim. Voda je najvišja maja, enako stanje pa traja še junija.
Zimski nižek je od decembra do marca, jesenski vpliv padavin se kaže zlasti novembra.
(Plut, 2000) V spodnjem toku sprejme Soca iz alpskega predgorja mocne pritoke, ki
omilijo njen snežni režim, tako da ima nadalje nivo-pluvialen recni režim, še nižje proti
Jadranu pa ima povsem mediteransko pluvio-nivalen režim.
Obmocja zunaj štirih glavnih porecij
Zunaj porecij glavnih rek je Nadiža, katere vode sicer tecejo v Soco, vendar šele v
Furlaniji. Petdeset kilometrov dolga reka Reka ponikne v Škocjanskih jamah ter privre na
dan kot del Timave v Italiji. Svoja porecja pa imajo še vodotoki v Istri; vode Rižane,
Dragonje in Badaševice se izlivajo neposredno v slovensko morje. Zaradi precejšnje
razgibanosti površja ter velikem deležu nepropustnih flišnih kamnin prihaja do obcasnih
pomanjkanj vode ter tudi do poplav.
Poleg Reke in Pivke imajo le še vodotoki Koprskih Brd dežni recni režim, za
katerega je znacilno, da nastopijo visoke vode od novembra do aprila z viškom v
novembru. Izrazit je nižek v juliju in avgustu, predvsem zaradi majhne kolicine padavin in
velikega izhlapevanja.
Tudi naša najdaljša obmejna reka Kolpa se izliva v Savo, vendar na hrvaškem
ozemlju. Kolpa ima dežno-snežni režim s kraško sredozemsko varianto, visoka voda jeseni
ter nizka poleti, vendar so tudi poleti možne kratkotrajne visoke vode ob poletnih nevihtah.
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Slika 4-2: Vecja porecja Slovenije

Vir: ARSO, 2005

4.1. HIDROGRAFSKE ZNACILNOSTI REKE SAVE
Nekateri faktorji imajo vecji vpliv na samocistilne sposobnosti kot drugi, zato smo
pri podrobnejši obravnavi naravnogeografskih znacilnostih porecja reke Save ter obravnavi
same reke Save posvetili nekaterim dejavnikom vec pozornosti, kot drugim.
Za vodnatost vodnih tokov sta izmed vremenskih faktorjev najpomembnejši
kolicina padavin in temperatura, slednja zaradi vpliva na izhlapevanje. Razporeditev
padavin je po Sloveniji zelo razlicna. Kolicina padavin je najvecja v severozahodni
Sloveniji, kjer pade na izpostavljenih predelih tudi vec kot 3000 mm/m2 padavin.
Najmanjše kolicine padavin so v vzhodni in severovzhodni Sloveniji. Na skrajnih zahodnih
delih Gorickega, Murske ravni ter Lendavskih goric pade okrog 800 mm/m2 padavin.
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Slika 4-3: Letna kolicina padavin

Vir: ARSO, 2005

Porecje Save
Sava je pritok Donave, dolg 947 km. Celotno porecje obsega 95719 km2 . Pri izlivu
v Donavo ima srednji letni pretok 1158 m3 /s. Porecje Save je asimetricno, desni pritoki so
daljši in bolj vodnati. (Enciklopedija Slovenije, 1996)
Porecje Save v Sloveniji meri 10871 km2 (vkljucno s porecjem Sotle ter brez
porecja Kolpe), dolga je 220 km, vanjo se odvaja vec kot polovica (53 %) vode iz
slovenskega ozemlja. Sava tece po obmocjih, ki so geološko, orografsko in klimatsko
pestra, zato je gostota recne mreže porecja (1,30 km/km2 ) precej blizu slovenskem
povprecju (1,33 km/km2 ). Povprecni strmec Save je 3,1 ‰, merjeno od najvišje tocke
izvira Save Dolinke do najnižje tocke, kjer Sava zapusti Slovenijo (134 m nm. v.).
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Slika 4-4: Podolžni profil Save
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Ima dva izvirna kraka: Savo Dolinko in Savo Bohinjko. Po pretoku sta oba kraka
skoraj enaka. Prva izvira v Zelencih na nadmorski višini 835 m, druga pa je nadaljevanje
Savice in odteka kot jezernica iz Bohinjskega jezera na 525 m nm. v. Sotocje obeh krakov
je pri Radovljici (pretok 44,9 m3 /s), od tam se tok Save drži JZ roba Ljubljanske kotline. Z
leve strani se v Savo izlivajo Tržiška Bistrica, katere srednji pretok znaša 5,4 m3 /s, Kokra
(6,4 m3 /s) in Kamniška Bistrica (15 m3 /s), z desne pa pritekata Sora z 20,8 m3 /s in
Ljubljanica z 57,3 m3 /s. (Geografija Slovenije, 1998)
Med Dolskim in Krškim Sava precka Posavsko hribovje. Dolina je ozka, ponekod
celo soteska, ki je ujeta v živo skalo. Na tem odseku se v Savo izlivata Savinja (44 m3 /s) z
leve ter Mirna ( 4,5 m3 /s) z desne. (Geografija Slovenije, 1998)
Pod Krškim Sava zapusti predalpsko hribovje in nadaljuje tok po robu Panonske
nižine prek prodnega Krško-Brežiškega polja, kjer pri Bregani kot mejna reka od izliva
Sotle naprej zapusti Slovenijo. V tem delu se v Savo izlivata Krka (54,7 m3 /s) ter Sotla (9,1
m3 /s) (Enciklopedija Slovenije, 1996).
Delitev reke Save glede na geološko zgradbo:
Kolbezen deli porecje Save glede na razlicno geološko zgradbo na pet
hidrogeoloških enot: (Kolbezen, Pristov, 1998):
- alpsko obmocje,
- predalpsko hribovje,
- porecje Savinje,
- poprecje Ljubljanice in Krke,
- ravninski del Ljubljanske in Krške kotline.
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Alpsko obmocje obsega Julijske in Kamniško Savinjske Alpe ter Karavanke, ki so
v glavnem grajene iz prepustnih karbonatnih kamnin. Na visokih planotah je to obmocje
mocno zakraselo, zaradi cesar vecji del padavinske vode ponikne. Gostota recne mreže
Save Bohinjke je tako npr. le 0,79 km/km2 . Ob vznožjih se podzemna voda pojavi v izvirih
ob stiku z nepropustnimi kamninami (Kamniška Bistrica, Bistrica, Sava Dolinka itd.).
Predalpsko hribovje zajema Škofjeloško-polhograjsko, Idrijsko-cerkljansko in
Posavsko hribovje. Geološka zgradba je pestra in dokaj neenotna. Sestavljajo ga razni
skrilavci in laporji, mednje pa so vrinjeni manj prepustni apnenci in dolomiti, na stiku se
pojavljajo številni manjši izviri.
Porecje Savinje se v zgornjem toku nahaja na obmocju visokogorskega sveta,
grajenega iz prepustnih karbonatnih kamnin. Pod Lucami se pri zgradbi površja vse bolj
uveljavljajo manj prepustni skrilavci, tufi ter pešcenjaki in gline. Terciarni sedimenti
obdajajo Celjsko kotlino, sestavljajo pa tudi njeno dno, prekrito s prodno plastjo. Prodni
zasip je pomemben vodni vir podtalnice.
Porecji Ljubljanice in Krke zajemata ozemlje visokega krasa. Grajeno je pretežno
iz mocno razpokanih, zakraselih in prepustnih karbonatnih kamnin apnenca in dolomita.
Padavine tu hitro poniknejo in pritecejo na dan v številnih izvirih na obrobju dolin. Recna
mreža je tu šibkejša, prihaja pa tudi do retinence, kar blaži ekstreme v nihanju Save v
spodnjem toku. Na porecju Ljubljanice je iz manj prepustnih kamnin le ozemlje, ki pripada
delu Polhograjskih Dolomitov, in Krško hribovje, ki pretežno pripada porecju Krke.
Ljubljanska in Krška kotlina sta prekriti z debelo plastjo kvartarnega proda in
konglomerata. Dno kotline pod prodom sestavljajo nepropustne terciarne plasti. V
prodnem zasipu so podtalne vode pomembne za vodooskrbo (Kolbezen, Pristov, 1998).
Ker je struga Save vrezana v litološko nehomogeno podlago, Ilešic deli profil reke
v štiri petrografske tipe (Ilešic, 1953):
1. Sava, vrezana pretežno v triasne apnence in dolomite (tok dolinske Save od
izvira do Most, med vasjo Sava in Radecami ter med ustjem Mirne in Krškim).
2. Dolina v karbonskih skrilavcih in pešcencih (med ustjem Ljubljanice in vasjo
Save ter med Radecami in Sevnico).
3. Dolina, vrezana v konglomerat ali starejši prod, ponekod tudi v morene, pod
vsem tem pa je terciarna ali triasna podlaga (Sava nad Mostami in ustjem Radovne, od
radovljiškega sotocja do ustja Sore, na Savi Bohinjki pa od Bohinjskega jezera do Lepenc
in od Bohinjske Bele do sotocja s Dolinko). V tem tipu so strmci najvecji.
4. Podrocje pleistocenskega sipkega proda ter drugih pleistocenskih in aluvijalnih
sipkih nasutin (Radovljiška ravan med ustjem Radovne in savskim sotocjem, Ljubljansko
polje od ustja Sore do ustja Ljubljanice ter od Krškega do državne meje). V tem tipu je
strmec najmanjši, ob tem delu pa je tudi najvec površin s talno vodo, ki niha skladno s
vodostajem reke, seveda z primernim zamikom.
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4.2. HIDROLOŠKE ZNACILNOSTI IN VODNA BILANCA REKE
SAVE
4.2.1. Pretoki
Recni pretok (Q) je kolicina vode, ki odtece skozi ovlažen del recnega profila v
doloceni casovni enoti. (m3 /s, l/s). Pomembne so naslednje vrednosti pretokov (Plut,
2000):
- povprecni letni in mesecni pretoki,
- povprecni srednji najnižji in najvišji pretoki v dolocenem obdobju,
- absolutni najnižji in najvišji pretoki v dolocenem obdobju,
- biološki pretocni minimum.

Preglednica 4-2 : Karakteristicni pretoki na vodomernih postajah reke Save, za obdobje
1961-1990
Vodni tok

Vodomerna
postaja

sQnk
Sava
Podkoren
0,097
Dolinka
Sava
SV. Janez
0,97
Bohinjka
Sava
Radovljica I 7,7
Sava
Šentjakob
23,1
Sava
Litija I
41,4
Sava
Radece
52,4
Sava
Catež
67,8
Vir: Geografija Slovenije, 1998
Kolbezen, Pristov, 1998

Povprecni pretoki (m3 /s)
sQsr
0,9

sQvk
3,75

Ekstremni
(m3 /s)
nQnk
0,005

pretoki

8,3

120,9

0,4

218

44,9
91,6
170
221
290

497,9
988,3
1406
2129,3
2449,9

4,8
17,3
32,9
38,4
51,9

805
1422
2069
2991
3267

vQvk
7,9

Legenda: sQnk-povprecni najnižji pretok obdobja
sQsr-povprecni srednji pretok obdobja
sQvk-povprecni najvišji pretok obdobja
nQnk-najnižji pretok obdobja
vQvk-najvišji pretok obdobja
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Preglednica 4-3: Pretocna razmerja na vodomernih postajah Save
Vodomerna postaja
Pretocno razmerje (nQnk: sQsr: vQvk)
Podkoren
1:180:1580
SV. Janez
1:21:545
Radovljica I
1:9:168
Šentjakob
1:5:82
Litija I
1:5:63
Radece
1:6:78
Catež
1:6:63
Vir: Kolbezen, Pristov, 1998
Legenda: pretocno razmerje je razmerje med minimalnimi, srednjimi in maksimalnimi
razmerji.
Vecina rek, ki izvirajo na slovenskem ozemlju, ima hudourniški znacaj, kar
pomeni, da so razlike med minimalnim in maksimalnimi pretoki velike. Npr. Laško na
Savinji ima pretocno razmerje 1:10:335, medtem ko je pretocno razmerje Mure v Gornji
Radgoni le 1:4:30. Tudi reke kraškega sveta imajo zaradi kraške retinence pretocna
razmerja manjša, npr. Ljubljanica v Vrhniki: 1:25:100 (Plut, 2000).
Pretocna razmerja Save se dolvodno manjšajo. To gre pripisati predvsem vecanju
porecja ter s tem zmanjševanju vpliva posameznih hudourniških pritokov. Ekstremno
velika razmerja Save Dolinke in Bohinjke lahko pripišemo velikim naklonom zaledja ter s
tem hitri odzivnosti padavinske vode. V Radecah se pretocno razmerje nekoliko poveca
zaradi pritoka Savinje.

4.2.2. Specificni odtok
Specificni odtok (q) oznacuje kolicino vode, ki odtece v sekundi iz enega km2
površine. Obicajno je specificni odtok najvecji v zgornjem toku, nato pa postopoma upada
(glej tabelo 6)(Plut, 2000).
Povprecni letni specificni odtok z ozemlja Slovenije je 29 l/s/km2 . V porecju Save
se najvecji letni specificni odtoki pojavljajo na obmocjih Julijskih Alp, Karavank in
Kamniških Alp, vrednosti se gibljejo med 41 in 55 l/s/km2 . Najvecji odtok je izmerjen za
postajo Sv. Janeza na Savi Bohinjki (88,7 l/s/km2 ). Od Radovljice navdzol odtok porecja
Save postopoma upada ter znaša pri Catežu 28,5 l/s/km2 (Plut, 2000).
Na obmocjih hudourniških pritokih Save 2. in 3. reda (Savinja, Paka, Hudinja) se
lahko pojavijo ekstremni dnevni ali urni specificni odtoki, kjer vrednosti lahko presežejo
1000 l/s/km2 (Kolbezen, M., Pristov, 1998). Ekstremni specificni odtoki povecujejo
okoljsko obcutljivost vodotokov, saj se lahko v reko odplakne veliko škodljivih snovi.
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Zasledimo dva podatka: specificni odtok, dobljen na osnovi izracunanih pretokov,
dobljen z vodno bilanco (Kq), in specificni odtok dobljen s pomocjo izmerjenih pretokov
(Hq). Vecja razlika med izmerjenim in izracunanim specificnim odtokom se pojavij le pri
vodomerni postaji Jesenice.

Preglednica 4-4: Specificni odtoki, za obdobje 1961-1990
Vodomerna postaja
Kq (l/s/km2 )
Jesenice (S. Dolinka)
51,5
SV. Janez (S. Bohinjka) 90,3
Radovljica I
55,4
Šentjakob
44,1
Litija I
38,3
Radece
33,9
Catež
30,4
Vir: Kolbezen, Pristov 1998

Hq (l/s/km2 )
42,4
88,7
50,2
40,3
35,3
31,1
28,5

Legenda: Kq - specificni odtok, dobljen na osnovi izracunanih pretokov, dobljenih z vodno
bilanco
Hq - specificni odtok dobljen s pomocjo izmerjenih pretokov

4.2.3. Odtocni kolicnik
Odtocni kolicnik (C) nam pove odstotek skupne množine padavin, ki odtece po
reki. Predstavlja razmerje med višino odtoka (Y) in višino padavin (X).
Na velikost odtocnega kolicnika vplivajo kolicina, oblika in razporeditev padavin,
temperatura, litološka zgradba, geomorfološka energija, debelina in prepustnost prsti, vrsta
vegetacijske odeje ter posegi cloveka. Vecja kolicina padavin povecuje odtocni kolicnik,
saj se s tem zmanjša odstotek izhlapelih padavin. Na drugi strani pa višje temperature
zmanjšujejo odtocni kolicnik zaradi vecjega izhlapevanja. Padavine v oblika snega na
kratki rok zmanjšujejo odtocni kolicnik, dolgorocno pa ga, zaradi zmanjšanega
izhlapevanja, povecujejo. Vecja relativna vlaga povecuje odtocni kolicnik (Plut, 2000).
Odtocni kolicnik postopoma pada od jugozahoda proti severovzhodu. Razlog je v
kolicini padavin, ki se proti vzhodu manjša. Tudi geomorfološka energija proti
severovzhodu pada.
Odtocni kolicnik Posavja je enak povprecnemu kolicniku Slovenije. Kolicnik
zahodnega alpskega in predalpskega hribovja, ki zajema del Julijskih Alp, Karavanke,
Kamniško-Savinjske Alpe ter Škofjeloško-Cerkljansko hribovje se giblje od 60 do 75 %.
Osrednje Posavje ima kolicnik od 45 do 60%, vzhodno Posavje pa 30 do 45% ( Kolbezen,
Pristov, 1998).
Odtocni kolicnik je lahko izracunan (KK) za vodomerne postaje in njim
pripadajoca vodozbirna zaledja ter za vmesna obmocja, ki so omejena z elementi porecja.
Lahko je tudi izmerjen na osnovi padavin in izmerjenega pretoka (KH).
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Preglednica 4-5: Odtocnim kolicniki Posavja, za obdobje 1961-1990
Vodomerna postaja
Jesenice (S. Dolinka)
SV. Janez (S. Bohinjka)
Radovljica I
Šentjakob
Litija I
Radece
Catež I
Rakovec I (Sotla) *
Vir: Kolbezen, Pristov, 1998

KH (%)
62,5
84,6
69,2
64,0
60,7
57,7
56,4
43,8

KK (%)
75,8
86,1
76,4
70,1
66,0
63,0
60,2
42,5

Legenda: KH - hidrološki odtocni kolicnik izmerjen na podlagi padavin in izmerjenih
pretokov
KK - klimatski odtocnim kolicnik dobljen na podlagi izracunanih pretokov
* vodomerno postajo na Sotli smo dodali izjemoma, saj smo s tem želeli pokazati
padanje odtocnega kolicnika proti vzhodu

4.2.4. Recni režimi Save
Z recnim režimom oznacujemo specificno kolebanje vodnega stanja med letom.
Razlike se pojavljajo predvsem zaradi razlicne kolicine padavin med meseci ter topljenja
snega spomladi, v manjši meri pa vplivajo na nihanja intenzivnost izhlapevanja ter
kraškega zadrževanja vodnega odtoka (Geografija Slovenije, 1998).
Glede na podatke o srednjih mesecnih pretokih lahko pretocne režime Slovenije
razdelimo v pet skupin (Plut, 2000):
1.
2.
3.
4.
5.

enostavni snežni (nivalni) režim,
izrazito prehodni snežni režim,
snežno – dežni režim,
dežno – snežni režim,
dežni režim.

Sava ima mešani pretocni recni režim. Na podlagi podatkov do leta 1990 lahko
ugotovimo, da ima Sava v zgornjem toku, tj. nekako gorvodno od Litije oz. sotocja s
Kamniško Bistrico in Ljubljanico, snežno-dežni režim, v spodnjem toku pa preide v dežnosnežni režim ( Frantar, 2003).
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Za snežno-dežni režim sta znacilna dva viška in dva nižka. Primarni višek nastopi v
pozni pomladi, sekundarni pa obicajno novembra. Primarni nižek se pojavi januarja ali
februarja ter je nižji od poletne nizke vode.
Slika 4-5: Snežno-dežni recni režim Save pri Radovljici I, za obdobje 1961-1990
m 3/s
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Vir: Kolbezen, Pristov, 1998

Dežno-snežni režim ima primarni višek obicajno aprila, lahko pa tudi marca,
sekundarni višek je vedno v novembru. Primarni nižek nastopi poleti, obicajno avgusta,
redkeje septembra. Sekundarni nižek nastopi pozimi in ne traja dolgo (Kolbezen, Pristov,
1998).

Slika 4-6: Dežno-snežni recni režim Save pri Catežu I, za obdobje 1961-1990
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Vir: Kolbezen, Pristov, 1998
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Pri porecju Save imajo nekateri pritoki še dva dodatna podtipa dežno – snežnega
režima in sicer kontinentalni podtip (Sotla), za katerega je znacilno, da je sekundarni
višek manj izrazit, a se doba najnižje poletne vode zavlece v september. Drugi je
mediteranski podtip (Ljubljanica), kjer se jesenski dežni maksimum obicajno združi z
marcno – aprilskim ali pa ga celo preseže. (Kolbezen, Pristov, 1998)

Preglednica 4-6: Razvrstitev pretocnih režimov na reki Savi v dosedanjih raziskavah
Avtor
Ilešic

Stele

Tip pretocnega režima
snežno – dežni; alpska varianta
dežno – snežni; srednjeevropska varianta
prehodni snežno – dežni z mediteranskim
poudarkom
snežno - dežni
dežno – snežni z zmerno mediteranskim
poudarkom
snežno - dežni

Kolbezen

dežno - snežni
alpski visokogorski snežno - dežni

Hrvatin

alpski sredogorski snežno - dežni
alpsko dežno – snežni
Vir: Frantar, 2003

Geografska cona
zgornji tok (Radovljica)
spodnji tok (Krško)
Sava Dolinka
Sava Bohinjka in Sava pri
Radovljici
spodnji tok Save
zgornji tok Save, gorvodno od
sotocja s Kamniško Bistrico
spodnji tok Save, dolvodno od
sotocja s Kamniško Bistrico
Sava Bohinjka, Sava Dolinka
in Sava pri Radovljici
Sava pri Šentjakobu
Sava od Litije navzdol

4.3. Poselitev in raba tal ob Savi
Razumevanje clovekovih dejavnosti v prostoru je pomemben segment pri
razumevanju celotnega geografskega okolja, saj clovek naravo spreminja že stoletja.
Velike reke so bile vcasih najlažje prehodne naravne poti. Clovek se je selil po
rekah in se ob njih tudi naseljeval, obrecne ravnice pa so mu zagotavljale primeren prostor
za pridelavo hrane. Danes se je intenzivnost clovekovih dejavnosti še povecala. Zaradi
lažje dostopnosti do vecjih središc se slovensko prebivalstvo seli v nižje nadmorske višine
ter na obmocja z manjšim naklonom. Prebivalstvo se seli k prometnim žilam.
Mnoge industrijske dejavnosti potrebujejo za svoje obratovanje vodne vire, s tega
vidika pa je obrecni prostor primeren za nastanek industrijskih dejavnosti. Ce k industriji
prištejemo še intenzivno kmetijstvo na prodnatih in pešcenih nanosih ter veliko gostoto
prebivalstva, vidimo, da je obmocje Save pod velikimi okoljskimi pritiski.
V porecju Save živi 60 % slovenskega prebivalstva (Enciklopedija Slovenije,
1996). Obmocje recne ravnice je gosto poseljeno (glej sliko 4-7). Gostota prebivalstva se
mocno dvigne nad slovensko povprecje (98 preb./km2 ) že od Jesenic dalje in je vecje vse
do vstopa Save v Posavsko hribovje. Prebivalstvo Savske ravni je narašcalo hitreje kot
kjerkoli drugje v Sloveniji. Po 2. svetovni vojni je prebivalstvo najhitreje narašcalo na
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Ljubljanskem polju in na Kamniško-bistriški ravni, pocasneje pa na Gorenjskem (Slovenija
- pokrajine in ljudje, 1998). Vecja naselja so predvsem ob Savi ter ob pritokih 3. reda (npr.
Škofja Loka ob Sori, Kamnik ob Kamniški Bistrici, Kranj ob Kokri). Po vstopu Save v
Posavsko hribovje se poselitev zaradi ozke doline mocno zmanjša. Naselja se nahajajo ob
vecjih meandrih, kjer je reka nanesla zadostne kolicine prodnega materiala (Litija) ter ob
pritokih manjših rek (Zagorje, Trbovlje, Hrastnik). Ko se dolina nekoliko razširi se gostota
prebivalstva sicer poveca, a imamo v Posavskem hribovju le še dve vecji naselji: Zidani
Most in Radece. Ko Sava pritece v Krško gricevje ter nato v Krško ravan se radij poselitve
zopet poveca, prostor je za vecja naselja kot so Sevnica, Krško in Brežice.

Slika 4-7: Gostota prebivalcev Slovenije

Vir: Gams, 1996

Vse mezoregije, skozi katere tece Sava, imajo nadpovprecno veliko kmetijskih
površin, ki zahtevajo intenzivnejšo obdelavo. Izstopa le Posavsko hribovje, ki ima
nadpovprecno veliko gozda ter manj njivskih površin. S tega vidika je obmocje Save bolj
obremenjeno.
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Preglednica 4-7: Raba tal (v %) po mezoregijah, skozi katere tece Sava
kategorija

gozd

mezoregjia
Savska ravan
37
Posavsko hribovje
63
Krško, Senovsko in Bizeljsko 45
gricevje
Krška ravan
28
Slovenija
55
Vir: Slovenija; pokrajine in ljudje, 1998
Skumavec, 2005

njive

travniki

23
10
15

20
15
19

sadovnjaki in ostalo
vinogradi
3
17
4
8
8
13

30
12

25
17

4
4

13
12

* Pri rabi tal smo upoštevali podatke Statisticnega urada Slovenije (podatki so za
statisticne regije) ter podatke Geografskega inštituta ZRC SAZU (podatki se nanašajo na
mezoregije). Vrednosti so ocene rabe tal za pokrajino skozi katero tece Sava. Podatki so
zaokroženi. Menimo, da so podatki dovolj natancni, saj smo z njimi hoteli pokazati le
intenzivnost clovekovega delovanja na obmocju, ki ima najvecji vpliv na samo reko.
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5. ONESNAŽENOST VODA V SLOVENIJI
Kot samostojno poglavje smo v diplomsko delo vkljucili poglavje o onesnaženosti
voda v Sloveniji. Poznavanje stanja onesnaženosti naših rek je nujno, ce hocemo obstojece
stanje izboljšati, s cimer pa se trudimo tudi v tem delu. Onesnaženost voda je neposredno
povezana s samocistilnimi sposobnostmi voda, saj manjše samocistilne sposobnosti
vplivajo na vecjo onesnaženost. Vpliv pa vcasih poteka tudi v obratni smeri, prevelika
onesnaženost namrec lahko upocasni samocistilne procese.
Onesnaženje voda je lahko naravno ali umetno. Naravne vire polutantov v vodi
predstavljajo na primer organski odpadki (odmrle rastline ali živali), iz zemlje izprane
snovi, topljenje plinov v vodi ipd. Seveda pa problem za naravno ravnovesje predstavljajo
clovekovi vnosi naravnih in umetnih snovi v okolje ter poseganje v obliko samih
vodotokov. Tudi clovek je del naravnega kroga, vendar je v zadnjih nekaj stoletjih dosegel
tako stopnjo razvoja, da s svojimi dejavnostmi lahko podira naravna ravnovesja. Zato je
pomembno, da vemo, kako podira ravnovesja, da bi jih lahko zopet vzpostavili.
Slovenske reke in drugi vodni tokovi so bili sredi devedesetih nadpovprecno
onesnaženi, relativna onesnaženost se poveca zlasti v obdobju nizkih poletnih pretokov.
Najvecjo onesnaženost so slovenske reke dosegle v sedemdesetih in zacetku osemdesetih
let, nato pa je onesnaženost stagnirala predvsem zaradi propada številnih obratov
industrijske proizvodnje. V prvi polovici devedesetih let so bile vse slovenske reke v
srednjem in spodnjem toku zmerno do mocno onesnažene (od 2-3. kakovestnega razreda
naprej) (Plut, 2000). Najbolj so obremenjene majhne reke, ki tecejo skozi relativno velika
naselja (Kamniška Bistrica).
Po kolicini vode na prebivalca se Slovenija uvršca v sam evropski vrh, pred njo so
le države z malo prebivalci in velikimi vodnimi zalogami (Islandija, Norveška). Kolicine
vode pa so prostorsko neenakomerno razporejene. Po ocenah znaša celoletna poraba vode
v Sloveniji na prebivalca (osebna, komunalna, kmetijska in druga gospodarska) okoli 600
m3 . Slovenija je leta 1980 48,0% pitne vode pridobila iz studencev in izvirov, 48,5% iz
podtalnice in 3,5% iz površinskih voda. Sredi devedesetih se je zmanjšal delež studencev
in izvirov (43,0%) ter povecal delež podtalnice (54,2%) (Lah, 1998).
Slovenija je povirna država, iz sosednje Avstrije priteceta le Drava in Mura. Zaradi
tega so nihanja vodostaja pogosto velika, to pa povecuje ranljivost teh voda. Prednost tega,
da vecino rek izvira na našem ozemlju, pa je, da smo sami odgovorni za njihovo kakovost.
Mehanski posegi v prostor
Posegi v prostor, ki povecujejo odtocne lastnosti zemljišc, povecujejo neugodna
razmerja med velikimi in majhnimi pretoki vodotokov. Povecuje se ogroženost prostora
pred visokimi vodami, spreminja se znacilnost vodnih zemljišc, zmanjšujeta se tudi
dostopnost in kolicina koristne vode.
Nepremišljeni posegi v vodni svet pri melioracijah kmetijskih zemljišc so zmanjšali
obseg vodnih zemljišc in mokrišc. Spremenili so se naravni ekosistemi oziroma vodni
ekotopi, ki vse bolj izgubljajo svoje naravne znacilnosti. V Sloveniji so bila mokrišca
najbolj prizadeta ali unicena ob srednjih tokovih rek zaradi umetnega reguliranja rek, pa
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tudi zaradi osuševanja (Ljubljansko barje). S tem so bile unicene tamkajšnje rastline in
živali. To se je dogajalo predvsem na mokrišcih rek Šcavnice, Pesnice, Vipave, Rižane in
Dragonje (Šumrada, 2006).
Regulacijski posegi v površinske vodotoke so povecali hitrost odtekanja vode in
zmanjšali površine vodotokov. Ti posegi so sicer lahko zmanjšali poplavno ogroženost na
lokalnem obmocju, se je pa zato mocno povecala poplavna ogroženost dolvodno.
Neprimerna izraba voda
Veliki odvzemi vode na neprimernih mestih rušijo naravna ravnovesja v vodnih
sistemih in spreminjajo naravni odtocni režim voda. Cezmerno crpanje voda iz omejenih
vodnih virov lahko menja raven podzemnih voda celih regij, na prizadetih obmocjih pa
povzroci celo spremembe mikroklime (ekstremni primer je Aralsko jezero). Z
neekonomicnim ravnanjem porabimo velike kolicine kvalitetnih voda.
Umetno zadrževanje voda za energetske potrebe in druge oblike rabe voda
(namakalni bazeni, bazeni za umetno zasneževanje) menja sedanje stanje vodnih ekotopov.
Vnašanje cezmernih emisij škodljivih snovi
Urbana naselja vnašajo v vodotoke odplake in trdne odpadke. S koncentracijo
naselij se povecujejo kolicine odplak, ki prihajajo v vodotoke na enem mestu, s tem pa se
zmanjšujejo samocistilne sposobnosti voda.
Kmetijska proizvodnja porablja prevelike kolicine umetnih gnojil ter škropil,
odplake v živinoreji so pogosto neprimerno obravnavane. Izpusti gnojevke v vodotoke so
številcni.
Industrijski obrati z neprimernimi tehnološkimi postopki oddajajo v vodotoke
odpadne, okolju škodljive snovi. Industrijski in energetski obrati vodo onesnažujejo tudi
toplotno.
Kemikalije, ki se kopicijo v vodah, locimo po razlicnih skupinah glede na kemijske
znacilnosti, pojavljanje in njihovo škodljivost za naravno okolje. Glavne skupine nevarnih
snovi, ki se pojavljajo v vodah so: organska masa, hranilne snovi (nutrienti), toksicni
mikropolutanti in površinsko aktivne snovi (Zupan, 1997).
Organska masa prihaja v vode v manjši kolicini iz naravnega okolja, veliko vecji
vir pa so industrijske in komunalne odpadne vode ter spiranje urbanih površin. Znacilno za
te snovi je, da so lahko razgradljive. S pomocjo v vodi raztopljenega kisika in
mikroorganizmov oksidirajo v anorgansko snov. Ta biokemijski proces je za cišcenje vode
izjemno pomemben, M. Zupan ga oznacuje kot samocistilno sposobnost vodotoka.
Odvisen je od fizikalnih pogojev v vodi, zlasti od hitrosti vodnega toka in prezracenosti
vode. Manjše kolicine organske mase se predelajo v vodi brez vecjega poslabšanja
kakovosti vode. Ko pa kolicina organske mase presega samocistilno sposobnost vodnega
toka, kakovost pade.
Hranilne snovi (nutrienti) se v vodi pojavljajo predvsem kot dušikove in
fosforjeve spojine. Nekaj teh snovi je v vodi prisotnih tudi brez clovekovega vmešavanja,
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izvirajo iz kamninske podlage in so nujno potrebne za življenje vodnih organizmov. Ko
postane kolicina hranilnih snovi v vodi previsoka se ravnovesje poruši in takrat lahko pride
do prekomernega razvoja posameznih mikroorganizmov, predvsem rastlinskih. Pojav je
širše znan kot cvetenje jezera (Blejsko jezero), morja ali reke (Krka; zaradi pocasnega
toka). Umetni viri hranljivih snovi so industrijske in komunalne odplake ter kmetijstvo,
predvsem zaradi gnojevke.
Toksicni mikropolutanti so strupene kemikalije, ki so lahko nevarne v že zelo
majhnih kolicinah. Mednje štejemo težke kovine ter nekatere organske spojine, kot so:
organska topila, fenolne spojine, pesticidi, poliklorirani bifenili in policiklicni aromatski
ogljikovodiki. Nekatere teh spojin so že v zelo nizkih, mikrogramskih kolicinah toksicne,
karcenogene ali mutagene, tako da nekaterim sploh ne moremo dolociti najnižje dovoljene
koncentracije. Njihov vpliv na okolje je še vedno slabo raziskan. Veliko toksicnih spojin se
iz vode akumulira in prenaša po prehrambeni verigi. Tako lahko nekateri organizmi, ki so
na vrhu prehrambene verige, dobijo veliko vecjo koncentracijo, kakršna je v vodi. Viri
toksicnih spojin so industrijske in komunalne odplake, kmetijstvo ter promet.
Površinsko aktivne snovi ali detergenti sami po sebi niso zelo strupene kemikalije;
naravnemu okolju škodujejo predvsem s tem, da povecujejo topnost drugih, bolj strupenih
kemikalij v vodi (Zupan, 1997).
Celoten postopek ugotavljanja kakovosti površinskih voda se zacenja z meritvami
nekaterih fizikalno-kemicnih parametrov že na terenu. Nadaljuje se z analiznimi metodami
laboratorijskega dolocanja ostalih fizikalno-kemicnih parametrov: glavnih in slednih
anorganskih, organskih in toksicnih sestavin, kisikovih razmer in stanja vodnih
organizmov.
Za dolocanje fizikalno-kemicnih in mikrobioloških parametrov se uporabljajo
standardni analitski postopki, ki zagotavljajo kvaliteto in primerljivost ter so zakonsko
doloceni.
Dolocanje kakovosti površinskih voda:
Fizikalno – kemijski parametri so: temperatura, barva, vonj, motnost, opazne
odpadne snovi, neraztopljene snovi, suhi ostanki filtriranja, pH vrednost, elektricna
prevodnost in trdota.

a)
b)
c)
d)
e)

Kemijski parametri se delijo na :
glavne sestavine: Ca, Mg, bikarbonat, Na, K, Cl, sulfat, Fe, Al, ogljikova kislina,
karbonati, silikati, nitrati in fluoridi,
sledne sestavine: Ag, As, B, Ba, Br, Cd, Co, Cs, Cr, Cu, F, Hg, J, Mo, Ni, Pb, Rb, Ru,
Sb, Se, Sn, Sr, Tc, Te, Ti, U, V, W, Zr, Xe,
organske sestavine, kot so: pesticidi, fenolne snovi, policiklicni aromatski
ogljikovodiki, lahkohlapne organske snovi, poliklorirani bifenili,
kisikove razmere kjer se ugotavlja: raztopljen kisik, nasicenost s kisikom, kemijska
potreba po kisiku (KPK), biokemijska potreba po kisiku (BPKS),
toksicne spojine.

Mikrobiološki parametri: aerobne mezofilne bakterije, koliformne bakterije,
streptokoke, vrste rodu Proteus, sulfidreducirajoci klostridiji, Pseudomonas aeruginosa
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Biološki parametri: saprobni indeks, testi strupenosti, troficnost (Urbanc, 1995).
Po fizikalno -kemijskih in bakterioloških parametrih razporejamo vodovje na 4
kakovostne razrede.
Vodo 1. razreda lahko (tudi ob morebitni dezinfekciji) uporabljamo kot pitno vodo
in v živilski proizvodnji. Ce je v potoku ali reki tudi kaj hrane (1.-2. razred), lahko v njej
živijo plemenite ribe, na primer potocne postrvi in lipani.
Voda 2. razreda je primerna za kopanje, vodne športe, namakanje zemljišc, gojitev
rib, medtem ko jo je treba za živilsko proizvodnjo in uživanje ocistiti.
Voda 3. razreda je prevec onesnažena, komaj še uporabna za namakanje in za
dolocene tehnološke namene. Vsekakor želimo reke in potoke s takšno vodo cimprej
izboljšati do 2. razreda, ker se ob sezonsko ali umetno zmanjšanem pretoku, pa tudi ob
povecani temperaturi, ucinek škodljivih snovi stopnjuje, in je vsak priliv nesnage nevaren.
V 4. razred pa uvršcamo nedopustno onesnaženo vodo, v kateri zacnejo organizmi
odmirati. Reke s takšno vodo ogrožajo vire pitne vode.
V onesnaženih vodah se naravno razmnoževanje in rast rib zelo zmanjšata ali pa sta
sploh onemogoceni, moramo pa tudi upoštevati, da se škodljive snovi kopicijo v organih in
tkivu rib, da postanejo škodljive tudi zdravju (Lah, 1998).
Slovenski predpisi so glede kakovosti površinskih vodotokov do leta 2002
predpisovali razvršcanje rek v štiri kakovostne razrede. To je tako imenovani kombinirani
nacin ocenjevanja, saj je skupna ocena kakovosti izdelana na podlagi osnovnih fizikalnokemijskih analiz, analiz težkih kovin (Hg, Zn, Cr, Pb, Cd, Ni, Cu), analiz organskih
mikropolutantov ter mikrobioloških in saprobioloških analiz (saprobni indeks). Na osnovi
rezultatov naštetih posameznih analiz se doloci skupna ocena kakovosti površinskega
vodotoka za vsako posamezno merilno mesto za doloceno leto, ob upoštevanju
hidrometeoroloških razmer ob posameznih vzorcenjih. Star nacin ocenjevanja sicer ni vec
v veljavi, v diplomski nalogi pa smo ga vseeno uporabljali zaradi lažje primerjave
kakovost površinskih vodotokov s preteklimi leti (Monitoring kakovost površinskih
vodotokov v Sloveniji v letu 2003, 2005).
Kakovost površinskih vodotokov Slovenije (za leto 2003)
Vecina merilnih mest je uvršcenih med 2. in 3.kakovostni razred. V najslabši, 4.
kakovosti razred, sta uvršceni 2 merilni mesti in sicer Koren v Novi Gorici ter Šcavnica v
Pristavi. Sedemnajst merilnih mest je uvršcenih v 3. in 3.- 4. kakovostni razred, 15
merilnih mest pa se uvršca v 1. in 1.- 2. kakovostni razred (Monitoring kakovosti
površinskih vodotokov v Sloveniji v letu 2003, 2005).
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Slika 5-1: Uvrstitev merilnih mest v kakovostne razrede v letih 1992-2003
%
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4 razred

Vir: Monitoring kakovosti površinskih vodotokov v Sloveniji v letu 2003, 2005

Osnovni fizikalni in kemijski parametri
Med najbolj onesnažena merilna mesta so uvršcena Šcavnica v Pristavi, Ledava v
Centibi, Kamniška Bistrica v Bericevem, Sotla v Rogaški Slatini, Rinža v Kocevju,
Ljubljanica v Zalogu, Logašcica v Jacki, Paka v Recici, Voglajna v Celju, Sava v Brežicah
in Koren v Novi Gorici.
Na teh mestih so najvišje vsebnosti dušikovih in fosforjevih spojin. Med
omenjenimi merilnimi mesti mocno izstopa Koren z izjemno visokimi vrednostmi.
Vsebnost dušikovih spojin v površinskih vodotokih se je v letu 2003 zopet zvišala in je
podobna povprecni vsebnosti dušika v letu 1993 (1,95 mg/l) (Monitoring kakovosti
površinskih vodotokov v Sloveniji v letu 2003, 2005).

Povprecna vrednost dušikovih spojin
(mgN/l)

Slika 5-2: Povprecne vsebnosti dušikovih spojin v letih 1992-2003
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Vir: Monitoring kakovosti površinskih vodotokov v Sloveniji v letu 2003, 2005
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Kovine
Vsebnosti kovin v vodi in suspendiranih snoveh so bile nizke, zato so površinski
vodotoki glede na vsebnost kovin v vodi in suspendiranih snoveh uvršceni vecinoma v 1.
kakovostni razred. V 2. kakovostni razred so uvršceni posamezni vzorci (npr. Drava
Ormož, Meža Podklanc, Sava Dolsko, Kamniška Bistrica Bericevo in Cerkniško jezero
Dolenje jezero). Glede na vsebnost kovin v sedimentu so površinski vodotoki vecinoma
uvršceni v 1. in 2. kakovostni razred. V 3. kakovostni razred so uvršceni vzorci na merilnih
mestih Drave v Mariborskem otoku in Ormožu, Meža Otiški vrh, Savi Brežice, Savinja
Veliko Širje ter Sotla Rogaška Slatina. V 4. kakovostni razred so uvršceni vzorci na
merilnih mestih Meža Podklanc, Ljubljanica Zalog, Voglajna s Hudinjo, Soca Plave in
Solkan. Povišane vsebnosti cinka in svinca v sedimentu Drave in Meže ter živega srebra v
sedimentu Soce so prisotne že vec let.
Organske spojine
V analiziranih vzorcih vode so bili pesticidi prisotni in vzorci so bili uvršceni v 3.
kakovostni razred zaradi preseganja mejne vrednosti za posamezni pesticid na dveh
merilnih mestih: v Kamniški Bistrici v Bericevem in v Sotli v Rogaški Slatini.
V 64 vzorcih vode od skupno 91 dolocitev AOX, je bila izmerjena vrednost AOX
vecja od 5 mg Cl/l. Najvišje vrednosti AOX so bile izmerjene v Savi na merilnem mestu
Brežice, na Jesenicah na Dolenjskem, na merilnem mestu Dolsko, v Mednem in v
Radecah. Tudi v pritokih reke Save so bile izmerjene vrednosti AOX visoke na merilnih
mestih Kamniška Bistrica Be ricevo, Savinja Veliko Širj, Sotla Rakovec ter na merilnem
mestu na Sotli v Rogaški Slatini. Visoke vsebnosti organskih halogenih spojin so prisotne
tudi v Muri Ceršak, v Dravi Ormož ter Logašcici Jacka.
Od 34-ih odvzetih vzorcev vode površinskih vodotokov v letu 2003 nobena analiza
ni pokazala prisotnost posameznih izomer polikloriranih bifenilov (PCB). Vsi rezultati
analiz so bili pod mejno vrednostjo, razen merilnega mesta Krupe izvir, kjer so namerili
visoke vsebnosti PCB-ja v sedimentu. Rezultati analiz kažejo, da so v kraškem podzemlju
reke Krupe še vedno prisotni poliklorirani bifenili, ki se pocasi izpirajo in zato
predstavljajo dolgotrajno onesnaženje. Stanje Krupe se postopno izboljšuje, PCB-ji pa so
še mocno prisotni v sedimentu in prehranjevalni verigi, posledice na zdravje prebivalstva
še niso raziskane (Plut, 1998). Povišane vsebnosti PCB so bile dolocene še v sedimentu
Lahinje na merilnem mestu Primostek in v Kolpi na merilnem mestu Radovici.
Saprobiološke analize
V letu 2003 je na osnovi rezultatov saprobioloških analiz dobrih 87 % merilnih
mest na vodotokih uvršcenih med neobremenjene do zmerno obremenjene vodotoke, 8 %
merilnih mest med kriticno obremenjene in dobrih 4 % merilnih mest med mocno
onesnažene. Med mocno onesnažena so uvršcena merilna mesta Šcavnica Pristava,
Ljubljanica Zalog in Hubelj Ajdovšcina. Med zelo mocno onesnažena merilna mesta je
bilo na osnovi rezultatov saprobioloških analiz uvršcenih le 1% vseh merilnih mest, in
sicer Ljubljanica Zalog v juliju. Prekomerno onesna ženih vodotokov v letu 2003 ni bilo
(Monitoring kakovost površinskih vodotokov v Sloveniji v letu 2003, 2005).
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Slika 5-3: Zemljevid skupne ocene kakovosti slovenskih vodotokov za leto 2003

Vir: Monitoring kakovosti površinskih vodotokov v Sloveniji v letu 2003, 2005

5.1. ANALIZA STANJA ONESNAŽENOSTI REKE SAVE
Izvirna kraka Save sta v 1.-2. kakovostnem razredu, stanje se poslabša v Savi
Dolinki pod Kranjsko Goro in Jesenicami, v Savi Bohinjki pa pod Bohinjsko Bistrico in
pod izlivom Jezernice, kamor se stekajo odpadne vode Bleda. Dodatno pa se onesnaženost
še poveca zaradi jezerske vode iz natege Blejskega jezera, s katero preprecujejo njegovo
pretirano evtofizacijo. (Enciklopedija Slovenije, 1996). Precej se stanje poslabša (2.-3.
kakovostni razred) pod sotocjem pri Radovljici zaradi izliva manjših, z industrijskimi
odplakami obremenjenih pritokov. Pod Kranjem je kakovost najslabša poleti, ko se poveca
temperatura vode. Zaradi prevelikih kolicin hranilnih snovi se poleti v akomulaciji HE
Mavcice cezmerno razvijejo posamezne skupine alg. Sava je nad Trbojskim jezerom pri
Prebacevem uvršcena v 2.-3. kakovostni razred, v usedlinah pa so povecane koncentracije
težkih kovin (cink, svinec, baker in živo srebro). V Mednem in Šentjakobu ob Savi se je
kakovost glede na pretekla leta izboljšala zaradi opustitve nekaterih industrijskih obratov.
V Dolskem se kakovost poslabša zaradi pritokov mocno onesnažene Kamniške Bistrice in
Ljubljanice, kakovost pade v 3. kakovostni razred. Po vstopu Save v Posavsko hribovje se
stanje nekoliko izboljša (2.-3. kakovostni razred), predvsem zaradi vecje kolicine voda iz
manj onesnaženih pritokov ter samocistilnih sposobnosti. V Zasavju je Sava v 2.-3.
razredu, predvsem zaradi sanacije nekaterih tovarn in premogovniških storitev (prehod na
suho separacijo premoga), pred tem je bila v 4. kakovostnem razredu. Na odseku od
Hrastnika do Brežic obremenjujejo Savo velike kolicine težkih kovin v usedlini in
suspendiranih delcih. Voda na tem odseku ima tudi veliko policiklicnih aromatskih
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ogljikovodikov zaradi premogovništva; stanje se izboljšuje. Po izlivu Mirne se v vodi in
usedlinah zaradi intenzivnega kmetovanja pojavlja pesticid atrazin. V Brežicah je Sava
celo v 3.-4. razredu, Slovenijo pa zapusti v 3. kakovostnem razredu (Monitoring kakovost
površinskih vodotokov v Sloveniji v letu 2003, 2005). Po Brežicah je kemijsko stanje
ocenjeno kot slabo s trendom slabšanja, ravno tako na merilni postaji Jesenice na
Dolenjskem.
Ce bi gledali samo stanje AOX-ov, bi se del Save po Brežicah uvršcal v zadnji, 4.
kakovostni razred. V površinskih tekocih vodah spremljamo tudi vsebnost organskih
spojin. Fenolne spojine in policiklicne organske spojine prihajajo v reke predvsem preko
industrijskih odpadnih voda, pesticidi pa kot posledica spiranja kmetijskih površin. Poleg
omenjenih treh skupin organskih spojin spremljamo tudi vsebnost adsorbiranih halogenih
organskih spojin (AOX), ki opozarjajo na onesnaženost s halogenimi (halogeni elementi so
elementi 7. skupine periodnega sistema) organskimi spojinami. Najvišje slovenske
vrednosti so izmerjene v spodnjem toku Save (Vodno bogastvo Slovenije, 2003). Indeks
AOX je oznaka za celokupno vsebnost klora, broma in joda v organskih spojinah in se po
evropskih standardih izraža v mg Cl/l (Determination of adsorbable organically bound
halogens (AOX) - Solid Materials, 2003).

Slika 5-4: Najvišje vsebnosti AOX na merilnih mestih na Savi v letih 1996- 2003

Vir: Monitoring kakovosti površinskih vodotokov v Sloveniji v letu 2003, 2005
Glede na bakteriološke analize kakovost Save niha po celem toku. Nikjer, razen pri
Podkorenu, Sava ni v 1. kakovostnem razredu. Glede na bakteriološke analize je vecinoma
v 2.-3. kakovostnem razredu. Na vseh merilnih mestih je bilo moc zaznati prisotnost
koliformnih bakterij fekalnega izvora ter streptokoke fekalnega izvora (Monitoring
kakovost površinskih vodotokov v Sloveniji v letu 2003, 2005).
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6. SAMOCISTILNE SPOSOBNOSTI REKE SAVE
Celotno reko Savo smo razdelili na 8 odsekov, vkljucno z njenima izvirnima
krakoma, Savo Dolinko ter Savo Bohinjko. Pri delitvi nam je bil osnovni kriterij
kategorizacija urejanja vodotokov Agencije Republike Slovenije za okolje
(http://kremen.arso.gov.si/NVatlas/ewmap.asp). Savo smo razdelili tako, da so bili odseki
kar najbolj homogeni glede na kategorijo vodotoka. Pri nekaterih odsekih smo upoštevali
tudi naravnogeografske znacilnosti. Odseki ne pokrivajo celotnega toka, saj smo pri izboru
pazili na kolicino razpoložljivih podatkov ter na homogenost odsekov, ki naj bi prikazali
razlike med posameznimi odseki. Namen je bil prikazati, kako se samocistilne sposobnosti
spreminjajo ter kaj vliva bolj in kaj manj na lastnosti odsekov.
Na Agenciji Republike Slovenije za okolje, v nadaljevanju ARSO, so vodotoke
razdelili v 4 razrede ter tri medrazrede (http://kremen.arso.gov.si/NVatlas/ewmap.asp).
Kategorizacija urejanja vodotokov:
1. razred: naravni vodotoki,
1-2. razred: delno naravni vodotoki,
2.razred: sonaravno urejeni vodotoki,
2-3. razred: razred ni opisno poimenovan, zato smo ga poimenovali tehnicno sonaravno
urejeni vodotoki,
3. tehnicno urejeni vodotoki,
3-4. razred: delno togo urejeni vodotoki,
4. razred: togo urejeni vodotoki.
Štiri razrede ter tri medrazrede smo združili v nove štiri razrede, na podlagi katerih
smo lahko posamezne odseke kvantitativno vrednotili (glej: Metodologija, str. 10, 11).
Sava ima zaradi izredne poselitvene in prometne vloge le neznaten del naravnega
vodotoka. Na izviru Save Dolinke je naravnega vodotoka le za poldrugi kilometer. Po
drugi strani pa Sava na vsej svoji strugi nima togo urejenega vodotoka ter delno togo
urejenega vodotoka.

6.1. DELITEV VODOTOKA REKE SAVE
Odsek Gozd Martuljek - pritok Belce je dolg 5,5 kilometra. Ves vodotok spada v
delno naravne vodotoke. Pokazal naj bi samocistilne sposobnosti zgornjega toka Save
Dolinke. Izbira naj bi bila smiselna tudi zaradi velikega padca, ki znaša 11,4‰, ter
pricakovanega velikega specificnega odtoka. Odsek nima vecjih pritokov, ima pa obilo
manjših izvirov, ki napajajo odsek s cisto vodo.
Odsek Hrušica - HE Moste je dolg 12,3 kilometra. Na tem odseku se pojavljata dve
kategoriji urejanja vodotokov: tehnicno sonaravno ter tehnicno urejeni vodotoki. Zaradi
tehnicne narave HE Moste gladina Save mocno niha, obrežje pa je zaradi tega
neporašceno. Vplivi akumulacije segajo do Koroške Bele. Zaradi jezu se je gladina
dvignila za 40 metrov, padec pa se je na tem odseku zmanjšal za 3,5‰. Odsek vecino vode
dobi iz levega dela. Pritoki so vir ciste vode iz Javorniškega in Jeseniškega Rovta, kjer je
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poselitev redka, obmocje pa prekriva gozd. Struga je na tem delu preoblikovana, ponekod
celo degradirana zaradi železarske dejavnosti.
Edini odsek na Savi Bohinjki se razteza od Bohinjskega jezera do pritoka Jezernice
pri Bledu. Kategorija vodotoka je oznacena kot delno naravni vodotok z dolžino 25,5
kilometra. Odsek je eden izmed najbolj homogenih, ob njem pa, razen Boh. Bistrice, ni
vecjih naselij. Bohinjko napajajo sveži pritoki, npr. Mostnica, Jereka, Pirašica ter številni
izviri izpod Pokljuke, Ratitovca ter Jelovice.
Pri vasi Jama se zacne naslednji odsek, konca pa se pri jezu HE Medvode. Do Jame
seže tudi vpliv HE Mavcice z zajezitvenim Trbojskim jezerom. Zaradi te zajezitve se je
gladina dvignila za 17 metrov. Kmalu za to pregrado se zacne zajezitveno Zbiljsko jezero
kot posledica HE Medvode, katere pregrada je visoka 21 metrov. Pri tem odseku, ki je dolg
8 kilometrov, smo predpostavili, da je padec 0‰, saj se je na celotnem odseku prisoten
vpliv zajezitvenih jezer. Zaradi posegov cloveka ima ta del Save oznako tehnicno urejenih
vodotokov. Sava tece skozi srednje do visoko izdaten vodonosnik Kranjsko-Soriškega
polja.
Odsek Medvode - Šentjakob predstavlja Savo v njenem srednjem delu, tu se njen
naravni strmec zmanjša na 2,3‰. Reka izgubi svojo moc. Sava je zacela nanašati prod,
nato pa urezala terase v lastne nanose. Prisotno je izdatno izmenjavanje recne vode s
podtalnico, po ARSO je vodonosnik srednje do visoko izdaten; smo na obmocju
Ljubljanskega polja. Samocistilnim sposobnostim lahko pripišemo vecjo vrednost, saj je
povecana površina stika vode z prodom. Mocni poselitvi navkljub je Sava na tem delu
ohranila sonaravno urejeno strugo.
Renke - Suhadol je odsek v Posavskem hribovju. Na tem mestu je Sava globoko
zarezala v hribovje, padec je dokaj nizek in znaša le 1,6‰. Reka je na tem delu v kategoriji
sonaravno urejenih vodotokov. Pritoki so tu kratki in hudourniškega znacaja, vecji potoki
se zlivajo le iz treh precnih dolin. Zaradi industrijskega znacaja tega dela Slovenije se iz
teh dolin izlivajo onesnaženi pritoki Medije, Trbovelšcice in Bobna. Odsek se dolvodno
konca tam, kjer se zacne vpliv zajezitvenega jezera HE Vrhovo. Dolžina odseka je 16,3
kilometra.
Pri Zidanem Mostu se zacne naslednji odsek, ki se konca na jezu HE Boštanj. Ta
del smo uvrstili v kategorijo tehnicno urejenih vodotokov. Dolžina odseka je 15,4
kilometra. Tudi temu delu smo pripisali padec 0‰ zaradi stojece vode po vsej dolžini.
Gladina Save se je zaradi HE Vrhovo dvignila za 10 metrov. Ko bo HE Boštanj zacela
delovati s polno mocjo in bo njeno zajezitveno jezero popolnoma polno, se bo gladina
dvignila za 11 metrov, voda pa bo zalila celo jez HE Vrhovo, kar bo njeno moc zmanjšalo
za 10%.
Zadnji odsek se zacne približno 5 kilometrov pred Brežicami in konca na tocki, kjer
Sava zapusti Slovenijo. Ta odsek naj bi pokazal, kakšne so samocistilne sposobnosti reke v
njenem spodnjem toku. Odsek je dolg 17,1 kilometer, zadnjih 3,6 kilometra Sava postane
mejna reka. Okoliško ozemlje je nekaj metrov nad strugo, padec je majhen, saj znaša le 0,9
‰. Reka v tem delu naplavlja, tece pa skozi svoje kvartarne naplavine. Po ARSO ima Sava
na tem delu srednje do visoko izdaten vodonosnik, saj tece skozi Brežiško, Krško in
Cateško polje; izmenjava recne vode s podtalnico je velika.
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6.2. RAZVRŠCANJE KAZALCEV, S KATERIMI SMO DOLOCALI
SAMOCISTILNE SPOSOBNOSTI, V POSAMEZNE RAZREDE
Zelo pomembni kazalci:
a) Srednji nizki pretok (sQnp, v m3 /s)
Preglednica 6-1: Srednji nizki pretoki odsekov reke Save za obdobje 1961-1990 ter razredi,
katerim odseki pripadajo po tem kazalcu
Odsek reke Save

Vodomerna
postaja sQnp(uporabljenih podatkov)
srednji nizki
pretok
G. Martuljek-pritok Belce Kr. Gora/Jesenice
~2,7
Hrušica-HE Moste
Jesenice
~4,6
Sv. Janez-pritok Jezernice Sv. Janez/Bodešce
~4,1
Vas Jama-HE Medvode
Medno
~19,6
Medvode-Šentjakob
Šentjakob
23,1
Renke-Suhadol
Hrastnik
41,4
Zidani Most-HE Boštanj
Hrastnik/Veliko Širje I
52,4
Brežice-Bregana
Catež I
67,8
Vir: Površinski vodotoki in vodna bilanca Slovenije, 1998

RAZRED

2
2
2
1
1
1
1
1

Po tem kazalcu se vsi odseki uvršcajo v 1. ali 2. razred, kar lahko pripišemo
velikosti porecja posameznega odseka ter veliki namocenosti povirnega dela Save. Kar se
tice srednjega nizkega pretoka, ima Sava dobre samocistilne sposobnosti. Podatke smo
vzeli za štiridesetletno letno obdobje (1961-2001), pri nekaterih posameznih odsekih pa
smo, zaradi manjše dostopnosti podatkov, uporabili približne, ocenjene vrednosti. Na
natancnost matrike to ne vpliva, saj se da kljub približkom natancno dolociti razred, v
katerega spada posamezni odtok glede na srednji nizki pretok.
Slika 6-1: Srednji nizki pretok, za obdobje 1961-1990
m3 /s
70

G. Martuljek-pritok Belce

60

Hrušica-HE Moste

50

Sv. Janez-pritok Jezernice

40

Vas Jama-HE Medvode

30

Medvode-Šentjakob
Renke-Suhadol

20
Zidani Most-HE Boštanj

10
Brežice-Bregana

0

Vir: Površinski vodotoki in vodna bilanca Slovenije, 1998
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b) Kategorizacija urejanja vodotoka posameznega odseka
Preglednica 6-2: Kategorija urejenosti vodotoka ter razred, katerega smo pripisali
Odsek reke Save
Kategorija vodotoka
G. Martuljek-pritok Belce Delno naravni vodotok
Hrušica-HE Moste
Tehnicno-sonaravni vodotok
Sv. Janez-pritok Jezernice Delno naravni vodotok
Vas Jama-HE Medvode
Tehnicno urejen vodotok
Medvode-Šentjakob
Sonaravno urejen vodotok
Renke-Suhadol
Tehnicno-sonaravni vodotok
Zidani Most-HE Boštanj
Tehnicno urejen vodotok
Brežice-Bregana
Tehnicno-sonaravni vodotok
Vir: http://kremen.arso.gov.si/NVatlas/ewmap.asp

RAZRED
1
4
1
4
2
3
4
3

Pri tem kazalcu smo za osnovo uporabili podatke ARSO ter lastna opazovanja iz
terena. V našem primeru smo v cetrti razred uvrstili tri odseke in sicer tiste, ki se nahajajo
pod vplivom hidroakomulacij. Obrežja so vecinoma porasla z zelenjem, dno pa je prekrito
z muljem. Ta razred smo jim namenili zaradi antropogenega nastanka. V prvi razred se
uvršcata le zgornja dela Save Dolinke ter Save Bohinjke. Na teh odsekih je clovek le malo
posegal v njeno strugo.
Pomembni kazalci:
a) Srednji letni pretok (sQs, v m3 /s)
Preglednica 6-3: Srednji letni pretoki odsekov reke Save za obdobje 1961-1990 ter razredi,
katerim odseki pripadajo po tem kazalcu
Odsek reke Save

Vodomerna
postaja sQs- srednji
(uporabljenih podatkov)
letni pretok
G. Martuljek-pritok Belce Kr. Gora/Jesenice
~6
Hrušica-HE Moste
Jesenice
13,6
Sv. Janez-pritok Jezernice Sv. Janez/Bodešce
~16
Vas Jama-HE Medvode
Medno
67
Medvode-Šentjakob
Šentjakob
91,6
Renke-Suhadol
Hrastnik
180
Zidani Most-HE Boštanj
Hrastnik/Veliko Širje I
221
Brežice-Bregana
Catež I
290
Vir: Površinski vodotoki in vodna bilanca Slovenije, 1998

RAZRED
3
2
2
1
1
1
1
1

Pri tem kazalcu noben odsek ne spada v cetrti razred, kar gre pripisati velikemu
vodozbirnemu obmocju. Le odsek zgornjega dela Save Dolinke pripada tretjemu razredu,
Sava pa ima kmalu tako velik pretok, da pade po pretoku v prvi razred. Z vidika pretoka
ima Sava dobre samocistilne sposobnosti.
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Slika 6-2: Srednji letni pretok, za obdobje 1961-1990
m3 /s
300

G. Martuljek-pritok Belce

250

Hrušica-HE Moste
Sv. Janez-pritok Jezernice

200
Vas Jama-HE Medvode

150
100
50

Medvode-Šentjakob
Renke-Suhadol
Zidani Most-HE Boštanj
Brežice-Bregana

0

Vir: Površinski vodotoki in vodna bilanca Slovenije, 1998
b) Specificni odtok (sqs, v l /s/km2 )
Preglednica 6-4: specificni odtok odsekov reke Save za obdobje 1961-1990 ter razredi,
katerim odseki pripadajo po tem kazalcu
Odsek reke Save

Vodomerna
postaja sqs- specificni
(uporabljenih podatkov)
odtok
G. Martuljek-pritok Belce Kr. Gora/Jesenice
*
Hrušica-HE Moste
Jesenice
51,5
Sv. Janez-pritok Jezernice Sv. Janez/Bodešce
52,9
Vas Jama-HE Medvode
Medno
31,6
Medvode-Šentjakob
Šentjakob
18,3
Renke-Suhadol
Hrastnik
22,0
Zidani Most-HE Boštanj
Hrastnik/Veliko Širje I
~20
Brežice-Bregana
Catež I
14,3
Vir: Površinski vodotoki in vodna bilanca Slovenije, 1998

RAZRED
1
1
1
2
3
3
3
3

* Za odsek Go zd Martuljek - pritok Belce ni podatka, lahko pa predpostavimo, da je
specificni odtok še vecji kot pa je odtok, ki je dolocen za vodomerno postajo Jesenice,
ki pa že spada v prvi najvišji razred.
Po tem kazalcu zgornji trije odseki spadajo v prvi razred, en odsek spada v drugi
razred, nato pa celoten tok Save po spec. odtoku pade v tretji razred. Glede specificnega
odtoka ima Sava srednje dobre samocistilne sposobnosti.
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Slika 6-3: Specificni odtok, za obdobje 1961-1990
m3 /s 2
l/s/km
60

G. Martuljek-pritok Belce

50

Hrušica-HE Moste
Sv. Janez-pritok Jezernice

40
Vas Jama-HE Medvode

30
20
10

Medvode-Šentjakob
Renke-Suhadol
Zidani Most-HE Boštanj
Brežice-Bregana

0

Vir: Površinski vodotoki in vodna bilanca Slovenije, 1998

c) Strmec ali naklon odseka (v ‰)
Preglednica 6-5: strmec posameznih odsekov, izracunan s pomocjo interaktivnega atlasa
uradne spletne strani ARSO, ter razredi, katerim odseki pripadajo po tem kazalcu
Odsek reke Save
Strmec
RAZRED
G. Martuljek-pritok Belce 11,4
1
Hrušica-HE Moste
8,0
2
Sv. Janez-pritok Jezernice 3,8
2
Vas Jama-HE Medvode
0
4
Medvode-Šentjakob
2,3
3
Renke-Suhadol
1,6
3
Zidani Most-HE Boštanj
0
4
Brežice-Bregana
0,9
4
Vir: http://kremen.arso.gov.si/NVatlas/ewmap.asp
Pri strmcu vrednosti padajo enakomerno od povirnega dela proti izlivu. Rahla
anomalija je le pri odseku Hrušica-HE Moste, kar pa gre pripisati akumulaciji. Pri tistih
odsekih, kjer se po celotnem delu cuti vpliv akumulacijskih jezer, smo vzeli za vrednost
strmca nic.
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Slika 6-4: Strmec
3

m /s
‰
12

G. Martuljek-pritok Belce
Hrušica-HE Moste

10

Sv. Janez-pritok Jezernice

8
Vas Jama-HE Medvode

6

Medvode-Šentjakob

4

Renke-Suhadol
Zidani Most-HE Boštanj

2

Brežice-Bregana

0

Vir: http://kremen.arso.gov.si/NVatlas/ewmap.asp

Manj pomembni kazalci:
a) Osoncenost
Preglednica 6-6: osoncenost posameznih odsekov ocenjena s pomocjo DMR 100,
interaktivnega atlasa uradne spletne strani ARSO ter razredi, katerim odseki pripadajo po
tem kazalcu
Odsek reke Save
Osoncenost
RAZRED
G. Martuljek-pritok Belce slaba
3
Hrušica-HE Moste
srednja
2
Sv. Janez-pritok Jezernice slaba
3
Vas Jama-HE Medvode
dobra
1
Medvode-Šentjakob
dobra
1
Renke-Suhadol
slaba
3
Zidani Most-HE Boštanj
srednja
2
Brežice-Bregana
dobra
1
Vir: http://kremen.arso.gov.si/NVatlas/ewmap.asp
Pri tem kazalcu smo opazova li ekspozicijo vodotoka ter geomorfološko energijo
obmocja, po katerem tece odsek. V zadnji, cetrti razred, ne spada noben odsek, saj je ta
razred prihranjen za pokrite vodotoke. V tretji razred spadata odsek, ki se nahaja v Julijskih
Alpah ter odsek, ki tece skozi Posavsko hribovje. Prvi odsek zaradi višine okoliških gora,
drugi zaradi globoke in tesne struge vodotoka. Osoncenost je dobra, ko Sava pritece na
Kranjsko-Soriško, Ljubljansko ter Krško-Brežiško polje.
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b) Temperatura ( v °C)
Preglednica 6-7: Temperatura odsekov reke Save za obdobje 1961-1990 ter razredi,
katerim po tem kazalcu pripadajo odseki
Odsek reke Save

Vodomerna
postaja Temperatura
(uporabljenih podatkov)
(°C)
G. Martuljek-pritok Belce Kr. Gora/Jesenice
~7,5
Hrušica-HE Moste
Jesenice
8,7
Sv. Janez-pritok Jezernice Sv. Janez/Bodešce
~10,4
Vas Jama-HE Medvode
Medno
9,8
Medvode-Šentjakob
Šentjakob
10,5
Renke-Suhadol
Hrastnik
11,4
Zidani Most-HE Boštanj
Hrastnik/Veliko Širje I
~11,5
Brežice-Bregana
Catež I
12,1
Vir: Površinski vodotoki in vodna bilanca Slovenije, 1998

RAZRED
4
3
2
3
2
2
2
2

Za ugotovitev razredov tega kazalca smo najprej dolociti metodologijo (glej
Metodologijo). Nekaj težav pa je bilo tudi pri dolocitvi same temperature odseka. Po
doloceni metodologiji Sava nima tako toplega odseka, da bi ga lahko uvrstili v prvi razred.
Vecina reke se uvršca v drugi razred, od Medvod gorvodno pa v tretji oziroma v cetrti
razred na samem izviru Save Dolinke. Mogoce preseneca uvrstitev Save Bohinjke v drugi
razred, vendar to lahko pripišemo mejni vrednosti temperature, ki je na meji s tretjim
razredom, ter dejanski relativno visoki temperaturi Save Bohinjke, ki se segreje na
Bohinjskem jezeru.

Slika 6-5: Temperatura, za obdobje 1961-1990
3

m /s
‰
°C
12
11

G. Martuljek-pritok Belce
Hrušica-HE Moste
Sv. Janez-pritok Jezernice

10

Vas Jama-HE Medvode
Medvode-Šentjakob

9
Renke-Suhadol

8

Zidani Most-HE Boštanj
Brežice-Bregana

7

Vir: Površinski vodotoki in vodna bilanca Slovenije, 1998
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c) Delež karbonatnih kamnin v porecju
Preglednica 6-8: Podatki o deležu karbonatnih kamnin
Odsek reke Save

Delež karb. kamnin RAZRED
porecja (%)
G. Martuljek-pritok Belce 80,1
1
Hrušica-HE Moste
70,9
1
Sv. Janez-pritok Jezernice 93,2
1
Vas Jama-HE Medvode
61,1
1
Medvode-Šentjakob
55,0
2
Renke-Suhadol
61,8
1
Zidani Most-HE Boštanj
54,8
2
Brežice-Bregana
57,3
2
Vir: Geo. Zavod Slovenije, 2005
Podatki so bili izloceni s pomocjo programa ArcView 3.1. ter podatkov (''layer'') za
Slovenijo, ki prikazujejo geološko zgradbo ter hidrološka obmocja posameznih vodotokov.
Pricakovano imajo najvišji delež obmocja zgornjega toka. Ddelež dolvodno pada, vendar
je še vedno nad Slovenskim povprecjem.

Slika 6-6: Delež karbonatnih kamnin porecja
3

m%
/s
‰
°C
100
90

G. Martuljek-pritok Belce
Hrušica-HE Moste

80
70

Sv. Janez-pritok Jezernice

60

Vas Jama-HE Medvode

50

Medvode-Šentjakob

40
30
20
10

Renke-Suhadol
Zidani Most-HE Boštanj
Brežice-Bregana

0

Vir: Geo. Zavod Slovenije, 2005
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6.3. MATRIKA SAMOCISTILNIH SPOSOBNOSTI
Iz matrike, v katero smo vnesli vrednosti oziroma pripadajoce razrede izbranih
kazalcev za vsak odsek, je mogoce dolociti stopnjo samocistilnosti. Razkrije pa se nam
tudi, kaj vpliva na dobre samocistilne sposobnosti na posameznem odseku. Koncna ocena
je seštevek vrednosti posameznih kazalcev z upoštevanjem obtežitev. Na podlagi matrike
odsekov smo ocenili tudi samocistilne sposobnosti celotne Save, saj so odseki razporejeni
po celotnem toku reke.
Matriko smo izdelovali tudi s ciljem možnosti prenosa matrike oziroma kazalcev
tudi na druge slovenske reke. Da bi bila matrika uporabna za druge evropske reke, bi bilo
potrebno na novo premisliti o smiselnosti velikosti razpona nekaterih razredov, saj je
matrika narejena za slovenske razmere, pojavi se npr. problem obeh pretokov, ki sta
upoštevana v matriki. Vsak malo vecji vodotok doseže 1. razred med kazalci. Po našem
mnenju bi bilo bolj smiselno, da bi se pri pretokih upoštevalo razmerja med visokim,
srednjim in nizkim pretokom. Menimo, da bi matriki lahko dodali še nekatere kazalce,
vendar bi za njihovo dolocitev potrebovali mnenja izvedencev iz drugih strok.
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Preglednica 6-9: Matrika kazalcev samocistilnih sposobnosti
Zelo pomembna
kazalca (ponder 2)

Pomembni kazalci (ponder 1)

Manj pomembni kazalci (ponder 0,5)

Samocistilne sposobnosti

sQnpsrednji
nizki
pretok
(m3 /s)

Kategorija
vodotoka
glede na
urejenost
vodotoka

sQssrednji
letni
pretok
(m3 /s)

sqsspecificni
odtok
(l/s/km2 )

Strmec
(‰)

Osoncenost
vodotoka

Temperatura
(°C)

Delež
karbonatnih
kamnin v
porecju (%)

Tocke

Razredi

Gozd
Martuljekpritok Belce

2

1

3

1

1

3

4

1

15

1-2

Hrušica-HE
Moste
Sv. Janezpritok
Jezernice
Vas Jama-HE
Medvode
MevodeŠentjakob
RenkeSuhadol
Zidani MostHE Boštanj
BrežiceBregana

2

4

2

1

2

2

3

1

20

2

1

2

1

2

3

2

1

14

2
1-2

1

4

1

2

4

1

3

1

19,5

1

2

1

3

3

1

2

2

15,5

1

3

1

3

3

3

2

1

18

1

4

1

3

4

2

2

2

21

1

3

1

3

4

1

2

2

18,5

Kazalci
Odsek

Sava

17,5

2
1-2
2
2-3
2
2

6.4.
KONCNA
OCENA
POSAMEZNIH ODSEKOV

SAMOCISTILNIH

SPOSOBNOSTI

Odsek: Gozd Martuljek-pritok Belce
Odsek Gozd Martuljek-potok Belce je dolg 5,5 km, ves vodotok spada v delno
naravne vodotoke. Ta del prikazuje samocistilne sposobnosti zgornjega toka Save Dolinke.
Znacilnosti odseka sta njegov velik padec(11,4 ‰) ter velik specificni odtok. Odsek nima
vecjih izvirov, ima pa obilico manjših, ki napajajo ta del Save s cisto vodo.

Slika 6-7: Odsek Gozd Martuljek - Pritok Belce

Vir: Geo. Zavod Sloveniije, ARSO, 2005
Samocistilna sposobnost tega odseka pade v 1-2. razred in je oznacena kot mocna.
Sava je tako velika reka, da se že v zgornjem toku uvrsti v drugi razred glede nizkega
pretoka. V prid samocistilnim sposobnostim pa kažeta tudi specificni odtok in strmec.
Nekoliko slabše se uvršca glede osoncenosti in temperature, kar pa je seveda razumljivo
zaradi same narave zgornjih delov rek. To sta manj pomembna kazalca. Pri specificnem
odtoku in strmcu Sava v tem delu mocno preseže spodnjo mejo najvišjega razreda.

V spodnji tabeli smo preverili, kakšne bi bile samocistilne sposobnosti odseka brez
upoštevanja obtežitev. Odsek bi se po tem nacinu racunanja uvrstil v 2. razred, predvsem
na racun nižje temperature vodotoka ter slabe osoncenosti tega dela reke. Drugace bi se
odsek kar s štirimi kazalci uvr stil v prvi kakovostni razred.
Preglednica 6-10:Samocistilne sposobnosti odseka brez upoštevanja obtežitev
Kazalec
Srednji nizki pretok ( m3 /s)
Kategorizacija urejenosti struge

Vrednost kazalca

Razred samocistilnih sposobnosti
glede na posamezni kazalec
2
naravni 1

2,7
Delno
vodotok
Srednji letni pretok ( m3 /s)
6
3
2
Specificni odtok ( l/s/km )
*
1
Strmec (‰)
11,4
1
Osoncenost
Slaba
3
Temperatura (°C)
7,5
4
Delež karbonatnih kamnin (%)
80,1
1
Razred samocistilnih sposobnosti brez upoštevanja 2
ponderjev
* Ni podatka, predvidevamo, da spada ta odsek, po tem kazalcu, v 1. razred
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Odsek: Hrušica - He Moste
Odsek je dolg 12,3 kilometra. Na tem odseku se pojavljata dve kategoriji urejanja
vodotokov: tehnicno sonaravno ter tehnicno urejeni vodotoki. Zaradi tehnicne narave HE
Moste gladina Save mocno niha, obrežje pa je zaradi tega neporašceno. Vplivi akumulacije
segajo do Koroške Bele. Zaradi jezu se je gladina dvignila za 40 metrov, padec pa se je na
tem odseku zma njšal za 3,5 ‰. Odsek vecino vode dobi iz levega dela. Pritoki so vir ciste
vode iz Javorniškega in Jeseniškega Rovta, kjer je poselitev redka, obmocje pa prekriva
gozd. Struga je na tem delu preoblikovana, ponekod celo degradirana zaradi železarske
dejavnosti.

Slika 6-8: Odsek Hrušica - He Moste

Vir: Geo. Zavod Sloveniije, ARSO, 2005
Ta del se nahaja v 2. razredu, samocistilna sposobnost je velika. Boljše
samocistilne sposobnosti zavirajo le urejenost vodotoka, saj je del odseka pod vplivom
zajezitve HE Moste, z velikim nihanjem vode, preostali del pa tece skozi Jesenice, kjer je
struga preoblikovana. Ostali kazalci so ugodni: nizki pretok je v drugem razredu, med
pomembnimi kazalci sta dva v drugem, specificni odtok pa v prvem razredu.
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Tudi ko smo testirali matriko ter upoštevali neponderirane vrednosti, smo dobili
enak rezultat, kot ce smo vstavili ponderirane vrednosti. Odsek bi se po dveh kazalcih
uvrstil prvi razred. Temperatura že postopoma narašca, zato bi se glede te tega kazalca že
uvrstil v tretji kakovostni razred in ne v cetrtega, kot odsek nekaj kilometrov višje. Zaradi
mocno preoblikovane struge Dolinke pri Jesenicah ter akumulacije HE Moste se ta del z
vidika urejenosti struge uvršca v cetrti kakovostni razred.
Preglednica 6-11: Samocistilne sposobnosti odseka brez upoštevanja obtežitev
Kazalec
Srednji nizki pretok ( m3 /s)
Kategorizacija urejenosti struge

Vrednost kazalca

4,6
Tehnicno-sonaravni
vodotok
3
Srednji letni pretok ( m /s)
13,6
2
Specificni odtok ( l/s/km )
51,5
Strmec (‰)
8,0
Osoncenost
Srednja
Temperatura (°C)
8,7
Delež karbonatnih kamnin (%)
70,9
Razred samocistilnih sposobnosti brez upoštevanja
ponderjev

Razred samocistilnih sposobnosti
glede na posamezni kazalec
2
4
2
1
2
2
3
1
2
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Odsek: Sv. Janez - pritok Jezernice
Edini odsek na Savi Bohinjki se razteza od Bohinjskega jezera pa do pritoka
Jezernice pri Bledu. Kategorija vodotoka je oznacena kot delno naravni vodotok z dolžino
25,5 kilometra. Odsek je eden izmed najbolj homogenih, ob njem pa razen Bohinjske
Bistrice ni vecjih naselij. Bohinjko napajajo sveži pritoki, npr. Mostnica, Jereka, Pirašica,
ter številni izviri izpod Pokljuke, Ratitovca ter Jelovice.

Slika 6-9:Odsek Sv. Janez - Pritok Jezernice

Vir: Geo. Zavod Sloveniije, ARSO, 2005
Med vsemi odseki je ta dosegel najmanjše število tock in se tako s 14. tockami
uvrstil v 1-2. razred, ki smo mu dodali predznak mocna. Le tocko manj pa bi se uvrstil v
prvi razred, kjer je samocistilna sposobnost najvecja. Nekaj mu zmanjka pri osoncenosti in
strmcu. Pretoka sta oba v drugem razredu, kar pa je za povirni del veliko.
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Brez obtežitve posameznih kazalcev se ta odsek nekoliko bolj nagiba k drugemu
razredu. Mislimo, da je ta odsek lep primer koristnosti ponderjev, saj dobimo bolj ciste
rezultate. Iz spodnje tabele je razvidno da so vsi kazalci razen osoncenosti v prvem ali
drugem razredu. Torej je le osoncenost vzrok, da se odsek uvrsti v 2. kakovostni razred.
Preglednica 6-12: Samocistilne sposobnosti odseka brez upoštevanja obtežitev
Kazalec
Srednji nizki pretok ( m3 /s)
Kategorizacija urejenosti struge

Vrednost kazalca

Razred samocistilnih sposobnosti
glede na posamezni kazalec
2
naravni 1

4,1
Delno
vodotok
Srednji letni pretok ( m3 /s)
16
2
Specific ni odtok ( l/s/km )
52,9
Strmec (‰)
3,8
Osoncenost
slaba
Temperatura (°C)
10,4
Delež karbonatnih kamnin (%)
93,2
Razred samocistilnih sposobnosti brez upoštevanja
ponderjev

2
1
2
3
2
1
2
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Odsek: Vas Jama - HE Medvode
Pri vasi Jama se zacne naslednji odsek, konca pa se pri jezu HE Medvode. Do Jame
tudi seže vpliv HE Mavcice z zajezitvenim Trbojskim jezerom. Zaradi te zajezitve se je
gladina dvignila za 17 metrov. Kmalu za to pregrado se zacne zajezitveno Zbiljsko jezero
kot posledica HE Medvode, katere pregrada je visoka 21 metra. Pri tem odseku, ki je dolg
8 kilometrov, smo predpostavili, da je padec 0 ‰, saj se je na celotnem odseku prisoten
vpliv zajezitvenih jezer. Zaradi posegov cloveka ima ta del Save oznako tehnicno urejenih
vodotokov. Sava tece skozi srednje do visoko izdaten vodonosnik Kranjsko-Soriškega
polja.

Slika 6-10: Odsek Vas Jama - HE Medvode

Vir: Geo. Zavod Sloveniije, ARSO, 2005

Z 19,5 tocke se je odsek uvrstil v 2. razred, kjer je samocistilna sposobnost velika.
Ce na tem obmocju ne bi bilo vpliva HE Medvode, bi se ta odsek uvrstil celo v prvi razred,
saj so kar štirje kazalci v prvem razredu: oba pretoka, osoncenost ter delež karbonatnih
kamnin. Od tega odseka dalje se Sava po obeh pretokih uvršca v prvi razred.
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Brez obtežitve bi se odsek uvrstil v 2.-3. kakovostni razred. V tem primeru
ponderiranje ne prinese vecjih sprememb, saj imata zelo pomembna kazalca minimalne in
maksimalne vrednosti, tako da se ponder prakticno iznici. Tudi manj pomembni kazalci
imajo med seboj velika nihanja, tako da obteževanje ne pride do izraza.
Preglednica 6-13: Samocistilne sposobnosti odseka brez upoštevanja obtežitev
Kazalec
Srednji nizki pretok ( m3 /s)
Kategorizacija urejenosti struge

Vrednost kazalca

Razred samocistilnih sposobnosti
glede na posamezni kazalec
1
urejen 4

19,6
Tehnicno
vodotok
Srednji letni pretok ( m3 /s)
67
2
Specificni odtok ( l/s/km )
31,6
Strmec (‰)
0
Osoncenost
Dobra
Temperatura (°C)
9,8
Delež karbonatnih kamnin (%)
61,1
Razred samocistilnih sposobnosti brez upoštevanja
ponderjev

2
2
4
1
3
1
2
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Odsek: Medvode – Šentjakob
Odsek Medvode - Šentjakob predstavlja Savo v njenem srednjem delu, kjer se njen
naravni strmec zmanjša na 2,3‰. Reka izgub i svojo moc. Sava je zacela nanašati prod,
nato pa urezala terase v lastne nanose. Prisotno je izdatno izmenjavanje recne vode s
podtalnico, po ARSO je vodonosnik srednje do visoko izdaten; smo na obmocju
Ljubljanskega polja. Samocistilnim sposobnostim pa lahko pripišemo vecjo vrednost, saj je
povecana površina stika vode z prodom. Mocni poselitvi navkljub je Sava na tem delu
ohranila sonaravno urejeno strugo.

Slika 6-11: Odsek Medvode - Šentjakob

Vir: Geo. Zavod Sloveniije, ARSO, 2005

Malo presenetljivo se je ta del uvrstil v 1-2. razred torej razred mocne samocistilne
sposobnosti. Presenetljivo morda zaradi tega, ker tu Sava tece blizu Ljubljane, pa vendar je
tu vodotok urejen sonaravno. To lahko pripišemo tudi omejeni gradnji naselij na tem
obmocju zaradi zajetja podtalnice. Velja omeniti še dvig temperature, saj se Sava od tega
odseka dalje uvršca v drugi razred, kar nekoliko prispeva k hitrejšim biološko-kemicnim
procesom.
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S ponderiranjem se odsek uvrsti za pol razreda višje, torej v drugi razred. Zelo
pomembna kazalca (srednji nizki pretok, urejenost struge) imata v tem primeru nizke
vrednosti, zato s ponderiranjem pretehta na nižji razred. Namen obteževanja je s tem
dosežen.
Preglednica 6-14: Samocistilne sposobnosti odseka brez upoštevanja obtežitev
Kazalec
Srednji nizki pretok ( m3 /s)
Kategorizacija urejenosti struge

Vrednost kazalca

Razred samocistilnih sposobnosti
glede na posamezni kazalec
1
urejen 2

23,1
Sonaravno
vodotok
Srednji letni pretok ( m3 /s)
91,6
2
Specificni odtok ( l/s/km )
18,3
Strmec (‰)
2,3
Osoncenost
Dobra
Temperatura (°C)
10,5
Delež karbonatnih kamnin (%)
55,0
Razred samocistilnih sposobnosti brez upoštevanja
ponderjev

2
3
3
1
2
2
2
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Odsek: Renke - Suhadol
Renke - Suhadol je odsek v Posavskem hribovju Zasavja. Na tem mestu je Sava
globoko zarezala v hribovje, padec je dokaj nizek, saj znaša le 1,6 ‰. Reka je na tem delu
v kategoriji tehnicno-sonaravno urejenih vodotokov. Pritoki so tu kratki in hudourniškega
znacaja, vecji potoki se zlivajo le iz treh precnih dolin. Zaradi industrijskega znacaja tega
dela Slovenije se iz teh dolin izlivajo onesnaženi pritoki Medije, Trboveljšcice in Bobna.
Odsek se dolvodno konca tam, kjer se zacne vpliv zajezitvenega jezera HE Vrhovo.
Dolžina; 16,3 kilometra.

Slika 6-12: Odsek Renke - Suhadol

Vir: Geo. Zavod Sloveniije, ARSO, 2005

Ta odsek se po samocistilnih sposobnostih le malo razlikuje od prejšnjega. Uvršca
se v 2. razred, kjer so samocistilne sposobnosti velike. Razlike so v urejenosti vodotoka in
v osoncenosti zaradi ozke savske doline skozi osrednje Posavsko hribovje, delež
karbonatov v porecju je velik za prvi razred. Menimo, da je na tem odseku lepo viden vpliv
samocistilnih sposobnosti reke. Sava tece skozi podrocje z relativno šibko poselitvijo, kjer
ni vecjih naselij z izjemo Litije. Samocistilne sposobnosti so mocne, kvaliteta vode se tu
izboljša na 2-3. kakovostni razred (glej Onesnaženost Save, poglavje 5.1.)
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Ponderiranje ne prinese vecjih sprememb, odsek se tudi brez ponderjev uvrsti v
drugi razred. Po štirih kazalcih bi se ta odsek uvrstil v tretji razred. Boljše samocistilne
sposobnosti Save na tem odseku gre pripisati veliki vodnatosti vodotoka.
Preglednica 6-15: Samocistilne sposobnosti odseka brez upoštevanja obtežitev
Kazalec
Srednji nizki pretok ( m3 /s)
Kategorizacija urejenosti struge

Vrednost kazalca

41,4
Tehnicno-sonaravni
vodotok
3
Srednji letni pretok ( m /s)
180
Specificni odtok ( l/s/km2 )
22,0
Strmec (‰)
1,6
Osoncenost
Slaba
Temperatura (°C)
11,4
Delež karbonatnih kamnin (%)
61,8
Razred samocistilnih sposobnosti brez upoštevanja
ponderjev

Razred samocistilnih sposobnosti
glede na posamezni kazalec
1
3
1
3
3
3
2
1
2
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Odsek: Zidani Most - HE Boštanj
Pri Zidanem Mostu se zacne naslednji odsek, ki se konca na jezu HE Boštanj. Ta
del smo ves uvrstili v kategorijo tehnicno urejenih vodotokov. Dolžina odseka je 15,4
kilometra. Tudi temu delu smo pripisali padec 0 ‰ zaradi stojece vode po vsej dolžini.
Gladina Save se je zaradi HE Vrhovo dvignila za 10 metrov. Ko bo HE Boštanj zacela
delovati s polno mocjo in bo njeno zajezitveno jezero popolnoma polno, se bo gladin
dvignila za 11 metrov, voda pa bo zalila celo jez HE Vrhovo, kar bo njeno moc zmanjšalo
za 10 %.

Slika 6-13:Odsek Zidani Most - HE Boštanj

Vir: Geo. Zavod Sloveniije, ARSO, 2005

Najvec, 21 tock je dosegel ta odsek, zato se uvršca kot edini v 2-3. razred, ki mu
pripisujemo zmerne samocistilne sposobnosti. Tako visok razred reka v tem delu doseže
zaradi HE akumulacije, strmca ter manjšega specificnega odtoka. Na novo zgrajena HE
Boštanj torej zmanjšuje samocistilne sposobnosti. Z graditvijo HE na spodnji Savi bomo
morali zmanjšati onesnaženost, saj se s tem zmanjša sposobnost recne naravne odpornosti.
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Po strmcu in urejenosti recne struge bi se odsek uvrstil v zadnji, najslabši razred.
Tudi brez ponderjev se ta del uvrsti v relativno nizek razred, saj ima Sava ugodne vodne
razmere.
Preglednica 6-16: Samocistilne sposobnosti odseka brez upoštevanja obtežitev
Kazalec
Srednji nizki pretok ( m3 /s)
Kategorizacija urejenosti struge

Vrednost kazalca

Razred samocistilnih sposobnosti
glede na posamezni kazalec
1
urejen 4

52,4
Tehnicno
vodotok
3
Srednji letni pretok ( m /s)
221
Specificni odtok ( l/s/km2 )
20
Strmec (‰)
0
Osoncenost
srednja
Temperatura (°C)
11,5
Delež karbonatnih kamnin (%)
54,8
Razred samocistilnih sposobnosti brez upoštevanja
ponderjev

1
3
4
2
2
2
2-3
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Odsek: Brežice - Bregana
Zadnji odsek se zacne približno 5 kilometrov pred Brežicami in konca na tocki, kjer
Sava zapusti Slovenijo. Ta odsek naj bi pokazal, kakšne so samocistilne sposobnosti reke v
njenem spodnjem toku. Odsek je dolg 17,1 kilometer, zadnjih 3,6 kilometra Sava postane
mejna reka. Okoliško ozemlje je nekaj metrov nad strugo, padec pa je majhen, saj znaša le
0,9 ‰. Reka v tem delu naplavlja, tece pa skozi svoje kvartarne naplavine. Po ARSO ima
Sava na tem delu srednje do visoko izdaten vodonosnik, saj tece skozi Brežiško, Krško in
Cateško polje. Izmenjava recne vode s podtalnico je velika.

Slika 6-14: Odsek Brežice - Bregana

Vir: Geo. Zavod Sloveniije, ARSO, 2005
Zadnji odsek se uvršca v 2. razred z veliko samocistilno sposobnostjo. Kazalci
kažejo povprecne vrednosti glede na ostale odseke. Odsek ima vecino struge tehnicnosonaravno urejeno, posamezni deli pa imajo celo tehnicno urejene struge. Po urejenosti
smo ga uvrstili v tretji razred. Po strmcu se uvršca v cetrti razred kot edini odsek s cetrtim
razredom izven HE akumulacij. Specificni odtok je v tretjem razredu. Reke z manjšim
hidrološkim zaledjem bi se pri podobnih naravnogeografskih razmerah uvrstile v dosti višji
razred.
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Odsek po treh kazalcih pade v prvi razred (pretoka in osoncenost). Po ponderiranju
ni vecjih sprememb, odsek se ravno tako uvrsti v drugi razred samocistilnih sposobnosti.
Preglednica 6-17: Samocistilne sposobnosti odseka brez upoštevanja obtežitev
Kazalec
Srednji nizki pretok ( m3 /s)
Kategorizacija urejenosti struge

Vrednost kazalca

67,8
Tehnicno-sonaravni
vodotok
Srednji letni pretok ( m3 /s)
290
2
Specificni odtok ( l/s/km )
14,3
Strmec (‰)
0,9
Osoncenost
dobra
Temperatura (°C)
12,1
Delež karbonatnih kamnin (%)
57,3
Razred samocistilnih sposobnosti brez upoštevanja
ponderjev

Razred samocistilnih sposobnosti
glede na posamezni kazalec
1
3
1
3
4
1
2
2
2
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7. ZAKLJUCEK
Po vstavljenih vrednostih kazalcev v ma triko smo ugotovili, da imajo trije odseki
mocne samocistilne sposobnosti, trije odseki velike in en odsek zmerne samocistilne
sposobnosti. Skupna ocena samocistilnih sposobnosti celotne reke Save je ''velika''.
Po srednjem nizkem pretoku (m3 /s) se Sava uvršca v 1-2. razred po samocistilnih
sposobnostih, saj po sotocju Save Dolinke in Save Bohinjke srednji nizki pretok naraste na
skoraj 10 m3 /s. To lahko pripišemo velikosti porecja ter dobri namocenosti povirnega dela.
Srednji nizki pretok smo ponderirali z 2, tako da ima ta kazalec velik vpliv na ugodnejše
samocistilne sposobnosti Save.
Po zelo pomembnem kazalcu (ponder 2) kategorizacije urejanja vodotoka se Sava
uvršca šele v 3. razred. Kar trije odseki imajo tehnicno urejen vodotok, predvsem zato, ker
nosijo na svojem toku breme hidroakumulacij. Le zgornja dela Save Dolinke in Save
Bohinjke imata naravne struge.
Srednji letni pretok (m3 /s) uvršca Savo v 1-2. razred samocistilnih sposobnosti.
Noben odsek ne spada v 4. razred, kar lahko pripišemo veliki namocenosti povirnega dela
ter velikemu vodozbirnemu obmocju. Le odsek zgornjega dela Save Dolinke pripada
tretjemu razredu. Po sotocju Dolinke in Bohinjke Sava že pripada 1. razredu. Sava ima
torej ugodne samocistilne sposobnosti z vidika pretoka.
Specificni odtok (l/s/km2 ) uvršca Savo v 2. razred. Po tem kazalcu zgornji trije
odseki spadajo v 1. razred, en odsek spada v 2. razred, nato pa celoten tok Save pade v 3.
razred. Specificni odtok se dolvodno zmanjšuje zaradi manjšanja geomorfološke energije
vodozbirnega obmocja ter padanja kolicine padavin.
Po strmcu spada Sava v 3. razred samocistilnih sposobnosti. Vrednosti padajo
enakomerno od povirnega dela proti spodnjemu delu slovenskega dela Save. Odstopanje
od tega vzorca je zaslediti le pri odseku Hrušica - HE Moste, ker je na tem delu HE
akumulacija in smo mu pripisali vrednost 0.
Osoncenost uvršca Savo v 2. razred samocistilnih sposobnosti. V zadnji, 4. razred,
ne spada noben odsek, ta razred smo namrec prihranili za povsem ne osoncene odseke
vodotokov, ki pa jih na Savi ni. V 3. razred spadata odsek, ki se nahaja v Julijskih Alpah in
odsek, ki tece skozi Posavsko hribovje. Prvi zaradi višine okoliških gora, drugi pa zaradi
globoke in tesne struge. Osoncenost je najboljša, ko Sava pritece na Kranjsko-Soriško,
Ljubljansko in Krško-Brežiško polje.
Glede na temperaturne pogoje spada Sava v 2-3. razred samocistilnih sposobnosti.
Temperatura Save dosega povprecno letno temperaturo 10 °C že od HE Moste dalje. Te
temperature omogocajo delovanje vecine bakterij, pomembnih za razgradnjo. Seveda je
aktivnost vecja poleti kot pozimi, menja pa se tudi delež dolocene vrste bakterij.
Delež karbonatnih kamnin v porecju uvršca Savo v 1-2. razred samocistilnih
sposobnosti. Najvišji delež imajo obmocja zgornjega toka. Delež dolvodno pada, vendar je
še vedno nad slovenskim povprecjem.
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Pri vertikalnem pregledu matrike se lahko zazna naslednje trende:
- srednji nizki pretok se dolvodno povecuje,
- sonaravna urejenost vodotoka se dolvodno zmanjšuje,
- srednji letni pretok se dolvodno povecuje,
- specificni odtok se dolvodno zmanjšuje,
- strmec se dolvodno manjša,
- osoncenost je odvisna od geomorfološke energije okoliških vzpetin ter
usmerjenosti osameznega odseka, tako da trenda ne moremo zaznati,
- temperatura dolvodno raste,
- delež karbonatnih kamnin dolvodno nekoliko pada.
Iz rezultatov se da sklepati, da se samocistilne sposobnosti dolvodno nekoliko
manjšajo. To lahko pripišemo vecji ohranjenosti vodotoka v zgornjem ter manjši
ohranjenosti v spodnjem delu, predvsem zaradi vecjih melioracijskih oz. proti poplavnih
posegov na recni strugi. Oba pretoka dolvodno mocno narasteta, vendar je Sava dovolj
vodnata, da se tudi pretoki zgornjega dela reke uvršcajo v zgornjo polovico razredov. Tako
se trend rahlega zmanjševanja samocistilnih sposobnosti dolvodno ne spremeni.

Slika 7-1: Število tock posameznega odseka
33,95
G. Martuljek-pritok Belce

4. razred
29,1

Hrušica-HE Moste

3-4. razred
24,25

Sv. Janez-pritok Jezernice

3. razred

Vas Jama-HE Medvode

19,4

2-3. razred

21

20

19,5

14,55

Medvode-Šentjakob
Renke-Suhadol

2. razred
9,7

1-2. razred
4,85

HE

HE

HE

18,5

18

15
14

15,5

Zidani Most-HE Boštanj
Brežice-Bregana

1. razred
0

* HE oznaka pomeni, da je odsek pod vplivom HE akumulacije
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Opis posameznega razreda:
1. razred:
samocistilna sposobnost je najvecja.
1/2. razred:
samocistilna sposobnost je mocna.
2. razred:
samocistilna sposobnost je velika.
2/3. razred:
samocistilna sposobnost je zmerna.
3. razred:
samocistilna sposobnost je majhna.
3/4. razred:
samocistilna sposobnost je šibka.
4. razred:
samocistilna sposobnost je najmanjša.
Tocke in razredi samocistilne sposobnosti:
8,5-13,0……………..1. razred
13,1-16,5……………1-2. razred
16,6-20,0……………2. razred
20,1-22,5……………2-3. razred
22,6-26,0……………3. razred
26,1-29,5……………3-4. razred
29,6-34,0……………4. razred
HE akumulacije zmanjšujejo samocistilne sposobnosti, saj se zmanjša stik vode s
podlago, velik delež obrežja je umetno utrjen, strmec pa je minimalen. Pri akumulacijah,
globljih od 10 metrov, se že pojavi temperaturna slojevitost. Poleti se lahko zmanjša
kolicina kisika v spodnjih plasteh, kar poslabša življenjske pogoje v nižjih plasteh (Plut,
2000). Trije opazovani odseki so pod vplivom HE akumulacij, pri vseh je mogoce
ugotoviti, da se jim samocistilne sposobnosti zmanjšajo za pol razreda glede na sosednje
odseke. Z izgradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi se bodo samocistilne sposobnosti še
poslabšale.
Z izgradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi se bodo samocistilne sposobnosti še
poslabšala, zaradi cesar bo potrebno narediti vse, da reki ne bo treba uporabljati svojih
samocistilnih sposobnosti. Po zatonu težkih jeklarskih in premogovniških industrij so
najvecji tockovni onesnaževalci mesta. Predvsem v spodnjem delu Save bi bila potrebna
izgradnja cistilne naprave v vsakem vecjem naselju.
Na Savi imamo lep primer vpliva samocistilnih sposobnosti na kvaliteto vode. Pri
vstopu Save v Posavsko hribovje pri Dolu pri Ljubljani spada Sava v 3. kakovostni razred,
nato pa se kvaliteta do Litije popravi na 2.-3. kakovostni razred, v tem razredu ostane tudi
po Litiji. Vzrok gre iskati v obilici svežih, neonesnaženih pritokih malo poseljenega
Posavskega hribovja ter naravnemu, biokemicnemu samocišcenju. Tudi pritok relativno
ciste Krke (2. kakovostni razred) vpliva, da Sava po Brežicah ne pade v najslabši, 4.
kakovostni razred. Pogoji za boljše samocistilne sposobnosti same reke Save se s tem
izboljšajo.
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Bolj razgibana oblika recnega dna ima vpliv na vecje samocistilne sposobnosti
vodotoka. Menimo, da smo vpliv oblike dna zajeli s kazalcem ''kategorija vodotoka glede
na urejenost vodotoka''. Poleg vpliva na obliko dna ima urejenost vodotoka vpliv še na
nekatere druge lastnosti (turbulenca, življenjski prostor mikroorganizmov, vecanje
biološke diverzitete itd.), zato smo ta kazalec obtežili s faktorjem 2.
V kolikor se ugotavlja samocistilna sposobnost porecja in ne samega vodotoka, bi
veljalo v prihodnjih študijah vpeljati nov kazalec: urejenost naselij v porecju s cistilnimi
napravami. Gledano širše se z vecanjem števila cistilnih naprav vecajo tudi samocistilne
sposobnosti sistema. Cistilne naprave prevzamejo del bremena vodotokov, saj se v cistilnih
napravah vršijo podobni procesi, kot bi se sicer morali v naravi.
Matriko smo tudi testirali, in sicer tako, da smo odstranili ponderje. Pri nekaterih
odsekih dobimo razlicne rezultate, vendar le za pol razreda. Brez upoštevanja ponderjev se
samocistilne sposobnosti Save nekoliko zmanjšajo, ostane pa v 2. razredu. Vseeno
menimo, da je ponderiranje dolocenih vrednosti kazalcev upraviceno, saj tako povecamo
razliko med odseki ter dobimo bolj ciste rezultate. Hkrati pa opozorimo na pomembnost
nekaterih kazalcev ter s tem prispevamo k vecji ucinkovitosti varovanja.
Preglednica 7-1: Razlike med vrednostmi razredov ''z'' ali ''brez'' ponderja
Odsek
Gozd Martuljek- pritok Belce
Hrušica-HE Moste
Sv. Janez-pritok Jezernice
Vas Jama-HE Medvode
Mevode-Šentjakob
Renke-Suhadol
Zidani Most- HE Boštanj
Brežice- Bregana

SAVA

Razred (ponder)
1-2
2
1-2
2
1-2
2
2-3
2
2

Razred (brez ponderja)
2
2
2
2
2
2
2-3
2
2

Na koncu lahko ugotovimo, da ima Sava relativno ugodne samocistilne
sposobnosti, saj se uvršca v zgornjo polovico razredov. To lahko pripišemo veliki
vodnatosti. Samocistilne sposobnosti ji povecuje tudi specificnni odtok ter delež
karbonatnih kamnin. Stanje se lahko hitro poslabša, saj so na reki nacrtovani vecji posegi
za izgradnjo dodatnih hidroelektran. Na celotni dolžini potekajo dela za vecjo utrjenost
recnega brega, tako da so v nevarnosti, da padejo v višji razred, tudi odseki, ki imajo sedaj
dobre lastnosti glede na urejenost vodotoka.
Ukrepi s katerimi lahko clovek vpliva na ohranjanje dobrih samocistilnih
sposobnosti vodotokov so naslednji:
- ohranjanje naravnega vodotoka,
- premišljeno utrjevanje recnih bregov; kjer se da z drevesi in drugim rastlinjem,
kjer pa je to nemogoce, pa s kamenjem, ki vseeno dopušca nekaj vec prostora organizmom,
kot pa betonirane brežine,
- postavitev recnih kaskad, ki hkrati zmanjšujejo moc toka ter povecujejo
vrtincenost vode, s tem pa omogocajo vecjo izmenjavo plinov med vodo in ozracjem,
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- vecji nadzor nad skladišcenjem strupenih kemikalij, ki ob morebitnem izpustu v
vodotoke poleg pogina vretencarjev unicijo tudi mikroorganizme, ki igrajo kljucno vlogo
pri biološkem cišcenju,
- ohranjanje biološke diverzitete, ki omogoca vecjo pestrost prehranjevalnih verig,
- premišljena gradnja elektrarn, ki naj bodo zgrajene tako, da dopušcajo migracijo
recnih organizmov,
- dober nadzor nad upravljanjem HE akumulacij, katerih mulj je potencialno
nevaren za recne organizme,
- ohranjanje poplavnih ravnic, ki zmanjšujejo poplavno ogroženost v naseljih, s tem
pa se zmanjša nevarnost vnosa nevarnih kemikalij.
Za prihodnja proucevanja samocistilnih sposobnosti rek bi predlagali malenkostne
popravke v že izdelani metodologiji. Kazalca ''srednji nizki pretok'' in ''srednji letni pretok''
sta opredeljena kolicinsko, ne pa v obliki razmerja med minimalnim, srednjim ter
maksimalnim pretokom. Bolj vodnate reke že na zacetku recnega toka padejo v prvi ali
drugi razred glede na srednji nizki pretok. Tako nam ta kazalec ne pokaže prave vrednosti
koncentracije polutantov ob nizkih pretokih, kar je namen kazalca. Predlagamo pa tudi, da
se proucuje krajše odseke z bolj specificnimi lastnostmi, saj se tako lažje pokažejo vplivi
na samocistilne sposobnosti.
V zakljucku velja omeniti še kontradiktornost kaza lcev. V diplomskem delu smo
predpostavili, da višja temperatura ter vecja osoncenost vodotoka ugodno vplivata na
samocistilne sposobnosti zaradi vecje dejavnosti mikroorganizmov, hkrati pa smo
zanemarili negativen vpliv višje temperature na topnost kisika v vodi. Topnost kisika je v
veliki meri odvisna od temperature vode. Z narašcanjem temperature se topnost plinov
manjša (glej preglednico 7-1). Prihodnje raziskave naj bi pokazale, v kolikšnji meri ima
višja temperatura negativen vpliv na samocistilne sposobnosti. Mi smo predpostavili, da
ima vecje pozitivne lastnosti kot negativne.
Preglednica 7-2: Topnost kisika v vodi v odvisnosti od temperature
Tlak (kPa)
Temperatura (°C)
1013
0
1013
15
1013
25
1013
30
Vir: Artac in drugi, 1999

Topnost kisika (mg O2 /l)
14,6
10,06
8,2
7,55

Izbor Save morda ni bil najbolj primeren, saj ima na celotnem toku nekatere
kazalce precej podobne (veliko vodnatost, temperaturo ter delež karbonatnih kamnin).
Bolje bi bilo med seboj primerjati odseke na rekah z bolj razlicnimi lastnostmi, npr. reke
jugozahodne Slovenije, alpske reke in reke severovzhodne Slovenije.
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8. SUMMARY
According to the value indices, which we introduced in the matrix, we found out
that three segments have an extremely high self-cleaning ability; three segments have a
high ability; and one segment has a medium self-cleaning ability. The overall evaluation of
the self-cleaning ability of the river Sava as a whole is ‘’high’’.
In examining the matrix vertically, one may notice the following trends:
- the medium low water flow increases in the lower part of the river,
- the natural regulation of the water flow decreases in the lower part of the river,
- the medium annual water flow increases down the river,
- the specific outflow decreases down the river,
- the gradient decrease down the river,
- the amount of sunshine depends on the morphologic energy of the adjacent
slopes and the inclination of its specific segments, therefore we cannot detect a
general trend,
- the temperature rises down the river,
- the amount of carbon crockery slightly decreases down the river.
Picture 8-1: The number of points for individual segments.
33,95
G. Martuljek-affluent Belca

4. range
29,1

Hrušica-HE Moste

3-4. range
Sv. Janez-affluent
Jezernica

24,25

3. range

Village Jama-HE Medvode

19,4

2-3. range

21

20

Medvode-Šentjakob

19,5

14,55
Renke-Suhadol

2. range
9,7

1-2. range
4,85

HE

HE

HE

18,5

Zidani Most-HE Boštanj

18

15
14

15,5

Brežice-Bregana

1. range
0

*The abbreviation HE means that a segment is under the influenced of the HE
accumulation.
In the end we can say that the river Sava has a relatively satisfactory self-cleaning
ability as it is ranked among the upper half classes. This particular fact can be attributed to
its high water amount. Its self-cleaning ability also increases because of its specific outflow
and the amount of carbon crockery. Its state can deteriorate very quickly since some major
interventions are about to take place while building additional power plants. They are
trying to stabilize the river bank along the river, therefore even the segments, which have
been labeled as good in relation to the regulation of the water flow, are in danger to regress
in a higher class.
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