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IZVLEČEK
Magistrsko delo obravnava vodonosnik reke Savice. Obsega analizo prostorske in časovne
porazdelitve pojavljanja snežne odeje na območju zaledja reke Savice, na podlagi katere sem
preučevala vpliv meteoroloških parametrov v zaledju vodonosnika na njegov iztok ter
medsebojni vpliv med samimi meteorološkimi spremenljivkami. Z izvedenimi obdelavami
sem pridobila informacije za interpretacijo vplivnih procesov in dejavnikov na napajanje
vodonosnika reke Savice, ki predstavlja visokogorski kraški hidrogeološki sistem.
Metodološki pristopi za doseganje rezultatov so bili kabinetnega značaja in so predstavljali
obdelavo satelitskih produktov snemanja senzorja MODIS za območje površinske razvodnice
reke Savice v časovnem razponu 15 let, modeliranje količine vode v snežni odeji preko
parametra SWE (vodnatost snega) z uporabo točkovnega statističnega modela iz vhodnih
podatkov meteoroloških spremenljivk na različnih postajah v okolici za obdobje od leta 1954–
2015 in primerjavo obeh vrst podatkov s pretokom, izmerjenim na merskem mestu Ukanc
Savica.
Rezultati potrjujejo prisotnost kompleksnega in razvitega hidrogeološkega sistema visoko
prepustnih kraških struktur, ki v napajalnem zaledju vsebuje večje količine vode na voljo za
odtok iz snežne odeje. Ta je na območju prisotna večji del leta s sicer veliko sezonsko
variabilnostjo, njeno taljenje pa ima glede na nabor podatkov iz okolice zaledja za posledico
odziv na iztoku vodonosnika, ki ga predstavlja reka Savica, in sicer tako v času kot tudi v
intenziteti njegovega porasta. Višje nadmorske višine območja glede na analizirane podatke
ne izkazujejo trendov, značilnih za klimatske razmere v ostalih delih države, kot je
zmanjševanje trajanja snežne odeje in količine vode v njej.

Ključne besede: hidrogeologija, komponente vodne bilance, snežna odeja, visoki kras, Savica
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ABSTRACT
The Master's thesis Contribution of snow and rain component to discharge from the Savica
River aquifer contains the analysis of spatiotemporal distribution of snow cover occurring in
the Savica River recharge area. Based on the analysis, I studied the impact of meteorological
parameters in the recharge area of the aquifer on its spring discharge as well as the interaction
of individual parameters themselves. The main purpose of the performed analyses was to
obtain information to interpret the impacting processes and factors of the Savica River aquifer
which represents a high karst hydrogeological system.
The methodological part of the thesis firstly represents data analysis of MODIS satellite
products of the Savica River watershed area for the period of 15 years. Secondly, I calculated
the snow cover water content through the use of SWE (snow-water equivalent) by
implementing a statistical point model on the input data of meteorological parameters from
different measuring sites in the area for the time period of 1954–2015. Lastly, I performed a
comparison of both derived data types with the discharge measured at the Ukanc Savica
measuring site.
The results confirm the presence of a complex and structurally developed hydrogeological
system of karstic features with high permeability at the examined site which is provided with
large amounts of water by the recharge area originating from the snow cover. The snow cover
in the area is present during the large part of the year and shows high inter-seasonal
variability. With the use of data in the vicinity of the recharge area I determined that the
observed snowmelt leads to a response of the aquifer discharge represented by the Savica
River with regards to the time lag and intensity of its increase. Considering the analyzed data,
the conditions on higher elevations in the area do not exhibit trends typical for some other
parts of the country, such as the decrease of snow cover duration and snow water content.

Key words: hydrogeology, water balance components, snow cover, high karst, Savica
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ŠIRŠI POVZETEK VSEBINE
Z magistrskim delom sem želela na podlagi razpoložljivih podatkov podrobneje raziskati
odnos med vplivnimi dejavniki napajanja vodonosnika reke Savice. Ob tem sem upoštevala
tako prostorski kot tudi časovni vidik njihove spremenljivosti.
Z obdelavami, ki sem jih opravila v magistrskem delu, sem se želela bolje opredeliti do
vplivov meteoroloških parametrov na pretok reke Savice, medsebojnih vplivov med
posameznimi meteorološkimi parametri in procesov, ki vplivajo na delovanje hidrogeoloških
sistemov v visokogorskih kraških kamninah.
V uvodu magistrskega dela sem najprej predstavila nekaj splošnih izhodišč za preučevanje z
opredelitvijo namena, ciljev in hipoteze. Nato je podan pregled preteklih raziskav z opisom
glavnih geoloških in hidrogeoloških značilnosti območja in njegova umestitev v širši prostor.
Sledi opis metodoloških sredstev in metod, ki vključuje splošen pregled procesnih osnov, opis
vrst in pridobivanja podatkov ter uporabljenih metodoloških postopkov obdelav. V
nadaljevanju sem predstavila rezultate obdelav, ki sem jih opisala z razdelitvijo na dva dela,
ki sledita dvema glavnima vrstama obdelav, opravljenih v okviru magistrskega dela.
Interpretacijo rezultatov z razpravo sem ponudila v sledečem poglavju. Na koncu so
predstavljeni še zaključki, ki izhajajo iz opravljenega dela.
Slika 1 in Slika 2 prikazujeta dva diagrama, ki na primeru sezone 2009/2010 predstavljata
glavne rezultate dela; prva podaja krivuljo zmanjševanja pokritosti s snežno odejo na območju
površinske razvodnice reke Savice in pretok, merjen na postaji Ukanc Savica za konec
obravnavane sezone, torej v obdobju spomladanskega taljenja, na drugi pa so poleg pretoka v
celotni sezoni prikazane še količine vode, kot sem jih izračunala za lokacije posameznih
meteoroloških postaj, in sicer na dva različna načina preko parametra SWE – vodnatost snega
(ang. snow-water equivalent).
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Slika 1 Krivulja zmanjševanja pokritosti s snežno odejo in izmerjen pretok v sezoni 2009/2010

Slika 2 Primerjava SWE na različnih postajah in pretoka na postaji Ukanc Savica v sezoni 2009/2010
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Prvi primer (Slika 1) zmanjševanja pokritosti s snežno odejo izkazuje dobro in hitro ujemanje
s porastom pretoka v času pomladanskega taljenja snega. Na drugem primeru (Slika 2) sem
lahko odziv opazovala nekoliko bolj razčlenjeno. Začetno taljenje, ki se v nižjih nadmorskih
višinah odraža v celotni izgubi snežne odeje, v višjih pa le v manjši izgubi količin vode,
povzroča nizek porast pretoka, ki pa v večji meri naraste šele ob taljenju snežne odeje v
območju višjih nadmorskih višin. Porasti pretoka se od uporabljenih merskih mest najbolje
ujemajo s količinami SWE glede na podatke iz postaj Vogel in Dom na Komni, kar sem
ugotovila tudi z izvedeno korelacijo.
Na diagramu, ki ga prikazuje Slika 2, sem lahko primerjala tudi razliko med uporabo dveh
različnih izračunov za določevanje parametra SWE, ki največje razlike izkazujeta na podatkih
postaje Kredarica, najbolj opazno je to pri časovnem zamiku zmanjševanja vrednosti količin
vode v snežni odeji ob koncu sezone.
Izrazitejših časovnih trendov v trajanju snežne odeje na podlagi obdelav nisem zaznala, kot
tudi ne trendov zmanjševanja maksimalnih sezonskih količin vode, shranjenih v njej.
Kljub temu da lokacija napajalnega območja vodonosnika, iz katerega izteka reka Savica,
trenutno še ni natančno ali v celoti znana, sem lahko na podlagi rezultatov magistrskega dela
glede na opazovano ujemanje pretoka in meteoroloških razmer v obravnavanem prostoru in
času določila, da ga zaznamuje visoka količina vode, ki je na voljo v snežni odeji skozi velik
del sezone, glavni prispevni del napajanja pa leži na višjih nadmorskih višinah, ki jih glede na
opaženo umeščam nad 1500 m.
Iz zaključkov magistrskega dela izhaja, da je bila uporaba obeh glavnih metod obdelave
ustrezna, vseeno pa pri obeh vidim še prostor za izboljšanje in dopolnitev njunih aplikacij na
preiskovano in podobna območja. V prvem primeru obdelave satelitskih posnetkov z
izboljšanjem prostorske in časovne ločljivosti, v drugem pa s kalibracijo empiričnih
parametrov, ki so bili vključeni v model.
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1 UVOD
V magistrskem delu z naslovom »Prispevek snežne in dežne komponente k iztoku iz
vodonosnika reke Savice« obravnavam hidrogeološki sistem reke Savice z vidika vodne
bilance in metodološkim pristopom s področja daljinskega zaznavanja in njegove uporabe v
hidrogeologiji.
Reka Savica predstavlja vodotok z zaledjem visoke nadmorske višine v zgornjetriasnih
kraških kamninah Julijskih Alp. Reka izvira v obliki dveh ločenih kraških izvirov na koncu
istoimenskih kraških jam Velika Savica in Mala Savica, ki se dolvodno združita. Reka je
glavni površinski dotok Bohinjskega jezera, njena voda pa se s strani Hidroelektrarne Savica
zajema iz tolmuna pod slapom Velike Savice tudi za energetske potrebe.
Geološke razmere in nadmorska višina v zaledju reke Savice so privedle do formiranja
vodonosnika v sistemu visokogorskega krasa. Kraške lastnosti hidrogeološkega bazena reke
Savice v kombinaciji z visoko nadmorsko višino vodijo do tega, da se srečamo z omejenostjo
metodoloških pristopov pri njegovem raziskovanju, kar je pripeljalo do tega, da območje še
danes ni dobro poznano, kljub temu da se nahaja na lokaciji, ki je turistično in rekreacijsko
izjemno priljubljena in obiskana.
Pretekle raziskave, ki so podrobneje opisane v naslednjem poglavju magistrskega dela, so
slonele na analizi značilnosti iztoka iz vodonosnika ali značilnosti, ki jih v fizikalnem in
kemijskem smislu izkazuje reka Savica. Med te spadajo: kemijske, izotopske analize sestave
vzorcev vode iz reke ter analize pretoka s pomočjo hidrogramov.
Poleg tega so bili v okviru prejšnjih raziskav opravljeni tudi sledilni poskusi za določevanje
podzemnih povezav, ki so bile deloma raziskane tudi direktno z odkrivanjem značilnosti
kraških jam, iz katerih reka izvira.
Analizam iztoka iz vodonosnika predstavlja pomembno dopolnitev tudi opredeljevanje
napajanja, ki se dogaja v zaledju obravnavanega vodonosnega sistema. Za kras je značilna
visoka stopnja infiltracije, zato je preučevanje vhodnih parametrov v takih hidrogeoloških
sistemih ključnega pomena. Za tovrstne potrebe so uporabni podatki merjenja meteoroloških
spremenljivk na območju, kot so snežne, dežne padavine in temperatura ozračja.
Namen magistrskega dela je na podlagi razpoložljivih podatkov podrobneje raziskati odnos
med vplivnimi dejavniki napajanja vodonosnika reke Savice ob upoštevanju prostorskih in
časovnih okvirov. Večji del pozornosti je v delu posvečen preučevanju vpliva meteoroloških
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dejavnikov na pretok reke, ki predstavljajo njegove glavne prispevne dejavnike z vidika
vodne bilance hidrogeološkega sistema.
Cilj, ki se ga želi doseči z izdelavo magistrskega dela, je boljše poznavanje razmer v zaledju
reke Savice, ki so pomembne z vidika napajanja hidrogeološkega sistema v visokogorskih
kraških kamninah.
Tekom analiz, opravljenih v sklopu magistrskega dela, se želi ugotoviti:


vplive meteoroloških parametrov na pretok reke Savice,


medsebojne vplive med meteorološkimi parametri (dežne padavine, snežne padavine,
temperatura),

prostorsko in časovno porazdelitev pojavljanja snega v zaledju reke in


procese, ki vplivajo na delovanje hidrogeoloških sistemov visokogorskega krasa.

Hipoteza magistrskega dela je, da se na pretoku reke Savice odražajo vplivi snežnih in dežnih
padavin, ki jih je mogoče natančneje analizirati z vidika njunih prispevkov k vodni bilanci
hidrogeološkega sistema, pri tem pa je vplive posameznih vrst padavin možno nekoliko bolj
podrobneje preiskati in opredeliti, in sicer ne samo kvalitativno, temveč tudi s kvantitativnega
vidika.
Hipotezo v magistrskem delu preverjam s pomočjo dveh glavnih metod raziskovanja, ki sta
kabinetne narave, in sicer z:


obdelavo podatkov daljinskega zaznavanja ter



obdelavo podatkov, pridobljenih iz meteoroloških in vodomernih postaj.

Z obdelavo podatkov daljinskega zaznavanja se osredotočam na prostorsko komponento
razporeditve pokritosti s snežno odejo v zaledju vodonosnika reke Savice in spremembe te
razporeditve v časovnem okviru, ki je na razpolago za analize.
Z obdelavo točkovnih podatkov meteoroloških merskih postaj na območju, kot so
temperatura, dežne in snežne padavine ter pretok, je določena količina vode, ki je na voljo v
obliki snežne odeje na dnevni ravni, na kar vplivajo tako specifične razmere terena kot tudi
medsebojno delovanje meteoroloških spremenljivk, ki so uporabljeni kot vhodni podatki.
Na podlagi dobljenih rezultatov, pridobljenih s pomočjo obeh uporabljenih obdelav, je
izvedena tudi njuna presoja z vidika ustreznosti in primernosti za analize razmer tega območja
oz. kot orodje za doseg boljšega poznavanja sistema visokogorskega krasa in procesov, ki
delujejo v njem.
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2 PREGLED STANJA RAZISKAV
2.1 Geografska umestitev
Reka Savica se nahaja v Bohinju in predstavlja zahodni pritok Bohinjskega jezera. Območje
je del Julijskih Alp in leži znotraj Triglavskega narodnega parka. Lokacijo reke Savice
prikazujeta Slika 1 in Slika 2. Na slikah so prikazane tudi meteorološke postaje, uporabljene v
obdelavah, in vodomerna postaja Ukanc Savica.

N


Slika 1 Lokacija reke Savice in območja Bohinja z meteorološkimi postajami (Geoportal ARSO, 2015; rumen krožec
– Kredarica, rdeč krožec – Vogel, rumen kvadrat – Bohinjska Češnjica, rdeč kvadrat – Dom na Komni, rumen
trikotnik – Ukanc, rdeč trikotnik – Stara Fužina)

Reka Savica izvira v steni Komarče v dveh ločenih vodotokih, Mali in Veliki Savici, na
približni nadmorski višini 760 m, ki se združita ob Koči pri Savici na nadmorski višini 650 m
(Slika 2). Reka Savica od tod teče naprej do zahodne strani Bohinjskega jezera, ki se razteza v
smeri vzhod-zahod, na približni nadmorski višini 530 m. Višinski profil reke Savice od
Velike Savice do izliva v Bohinjsko jezero prikazuje Slika 3.
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Slika 2 Lokacija reke Savice in vodomerne postaje Savica Ukanc (na karti označena z rdečim krožcem)
(Vir karte: Geoportal ARSO, 2015)

Slika 3 Višinski profil reke Savice
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Območje Bohinja je z vseh strani obdano z visokogorjem, in sicer s Fužinarskimi planinami
na severu, planoto Komno na zahodu in Bohinjskim grebenom na jugu. Med najvišjimi vrhovi
so tu: Vogel (1922 m), Rodica (1966 m), Črna prst (1844 m) in Pršivec (1761 m).

2.2 Geološke razmere
Geološke razmere s podrobnejšimi opisi strukturnih in stratigrafskih značilnosti kamnin, ki
sestavljajo območje vodonosnika reke Savice, so bile opisane že v mojem diplomskem delu
(Vidmar, 2012) in večinoma slonijo na podatkih Osnovne geološke karte (Buser, 1986a;
1986b). V nadaljevanju podajam krajši pregled glavnih pomembnejših geoloških značilnosti.

2.2.1 Strukturne značilnosti
Obravnavano območje reke Savice in hidrogeološkega bazena, ki ga predstavlja njen
vodonosnik z napajalnim zaledjem, spada v geotektonsko enoto Južnih Alp, ki so skupaj z
Zunanjimi in Notranjimi Dinaridi paleogeografsko del Dinaridov, in so se od njih ločile v
miocenu (Placer, 2008).
Julijske Alpe izkazujejo sinformno strukturo v smeri vzhod-zahod, in predstavljajo narivno
grudo. Slatenska plošča se kot del Južnih Alp nahaja v obliki tektonske krpe severno od
Bohinja kot verjetni ostanek ekstremnega dviga severnega krila Julijske sinfome pri
podrivanju Zunanjih Dinaridov (Placer, 2008).
Vodonosnik reke Savice se nahaja v Julijski narivni enoti, ki je del Južnih Alp, znan tudi pod
imeni Julijski (Placer, 1998) ali Krnski pokrov (Buser, 1986a). V enoti se nahajajo toge
kamnine, kar ima za posledico majhno število antiklinal ali sinklinal (antiklinala v Bohinju,
sinklinala v dachsteinskem apnencu med dolino Triglavskih jezer, Komno in planino Pri
jezeru).
V dolini reke Savice poteka Saviški prelom, opazen kot tektonsko zdrobljena cona v
dachsteinskem apnencu in kot vertikalne razpoke, ki so odgovorne tudi za nastanek izvira
Velike Savice (Buser, 1986a). Lajovic (1979) je določil vpad preloma na 200/45.
Večina od prelomov v območju Bohinja poteka v smeri NW-SE ali pa prečno na to smer, kot
je razvidno tudi iz geološke karte, ki jo prikazuje Slika 4 (Buser, 1986a).
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2.2.2 Stratigrafske značilnosti
2.2.2.1 Paleogeografija in paleofaciesi
Kamnine na območju segajo do triasne starosti. Nastajale so v paleogeografskih okoljih
Slovenske karbonatne platforme v spodnjem triasu, ki je v srednjem triasu razpadla na
posamezne različno pogreznjene grude, nadalje pa v okolju Julijske karbonatne platforme, ki
je prehajala v Slovenski bazen, ta pa v Dinarsko karbonatno platformo vse do konca krede. V
noriju in retiju so na robovih Julijske karbonatne platforme obstajali koralni grebeni, v juri je
Julijska karbonatna platforma razpadla, od tedaj naprej je loferskega zamenjal oolitni facies.
Mezozojska tektonska faza, tu poimenovana Bohinjska, je bila takrat odgovorna za nastanek
fliša na tem območju. Srednji oligocen je zaznamoval vdor morja iz območja današnje
severne Italije. Sicer še vedno aktivni prelomi z raztezanjem v smeri NW-SE so pliocenske
starosti (Buser, 1986a).

2.2.2.2 Stratigrafski opis kamnin
Dachsteinski apnenec zgornjetriasne (norijsko-retijske) starosti je najpogostejša kamnina v
Julijski narivni enoti. Gre za plastnat apnenec skupne debeline 1200 m z debelino plasti od
0,5 do 5 m z megalodontidami in razvitim loferskim ciklom. Apnenec je mikriten in le redko
spariten, v njem se pogosto menjavajo 2 m debele plasti mikritnega apnenca in stromatoliti.
Ponekod prehaja v dolomit, med njim se pojavlja tudi masivni grebenski apnenec s koralami
in hidrozoji (Buser, 1986a).
Stratigrafsko starejše kamnine od dachsteinskega apnenca so na območju Bohinja in v okolici
(Buser, 1986a):
 spodnjetriasni temnosiv mikriten plastnat dolomit in temnosiv plastnat gomoljast
lapornat apnenec in laporovec,
 anizijski temnosiv plastnat dolomit s prehajanjem v siv mikriten masiven apnenec,
 ladinijski temnozeleni laminirani tufi v menjavanju s keratofirjem v spodnjem delu in
s ploščatim apnencem v zgornjem ter
 karnijski glinavci in meljevci s plastmi roženca, plastnat apnenec s konodonti,
masiven debelozrnat dolomit in svetlosiv masiven apnenec, drugod svetlosiv do bel
masiven plastnat apnenec z gomolji svetlosivega roženca in prehodom v gomoljaste
rožnate apnence, karnijske starosti pa je tudi ozek pas rdečkastega lapornatega
mikritnega apnenca z drobci roženca s prehajanjem v negrebenski bel mikriten
masiven apnenec brez rožencev.
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Stratigrafsko mlajše kamnine od dachsteinskega apnenca so kamnine od jure naprej, in sicer
(Buser, 1986a):
 spodnje- do srednjejurski krinoidni in oolitni apnenci z brahiopodi in amoniti, ki so
masivni ali deloma plastnati, rumenkaste in sivkaste barve,
 glinavci in laporji s polami roženca iz srednje jure in spodnjega dela zgornje jure,
 zgornjejurski do spodnjekredni svetlosiv do bel mikritni ploščast biancone apnenec s
polami in gomolji svetlosivega roženca,
 kredna (valanginijska do hauterivijska) lapor in peščenjak (t.i. Bohinjski fliš),
 oligocenska debelozrnata apnenčeva breča in mikriten apnenec, organogen apnenec
zelenkastosive barve z litotamnijami, kopučami koral, ostrigami in numuliti ter sivico
nad njim, rjavkastosiv laminiran in ploščast apnenec z žepi boksita pod njim ter
svetlo- do temnosivi glinavci, laporji in peščenjaki, s pooglenelimi rastlinskimi ostanki
in lečami premoga,
 pleistocenska nesprijeta morena, po kateri teče tudi reka Savica, wurmska jezerska
kreda, starejši rečni sedimenti trdno sprijetega konglomerata, štiri terase, vrezane v
rečne sedimente in v morene, ter njihov presedimentiran material, vršajni nanos
drobirja laporja in apnenca ter pobočni grušč ter
 recentni sedimenti Savice, ki so zastopani z velikostmi od blokov do dobro zaobljenih
prodnikov večinoma apnenca in sekundarno dolomita v njeni delti (Molnar et al.,
1978).
Naštete kamnine v okolici Bohinja in v zaledju Savice so prikazane na karti, ki jo prikazuje
Slika 4. Oznake glavnih enot na karti prikazuje legenda pod prikazano karto.

N



5 km
Slika 4 Izsek iz Osnovne geološke karte na območju Bohinja in reke Savice ( Buser, 1986b)
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LEGENDA:
Keratofir in tuf

Masivni apnenec/
ploščasti apnenec
z roženci

Menjavanje peščenjaka
in laporja/ lapornatega
apnenca

Starejša
sprijeta
morena

Masivni
debelozrnati
dolomit/apnenec

Masivni oolitni
apnenec/ krinoidni
apnenec

Apnenčeva breča

Nesprijete
morene

Plastnati
dachsteinski
apnenec z
dolomitom

Glinavec s polami
roženca

Menjavanje glinavcev,
laporjev in peščenjakov

Starejši rečni
sedimenti

Plastnati in masivni
dolomit

Beli mikritni
ploščasti apnenec
z roženci

Ostanki prodnikov
pliocenskopleistocenskih rek

Pobočni grušč,
breča

2.3 Hidrogeološke razmere
Glede na meteorološke razmere območje z zaledjem reke Savice spada med najbolj namočene
dele v državi s povprečno letno količino padavin v obdobju med leti 1971–2000, ki sega čez
3200 mm, nizkim izhlapevanjem in dolgo ter v velikih količinah prisotno snežno odejo (Bat et
al., 2008).
Obravnavano območje se nahaja v vodnem telesu podzemne vode Julijske Alpe v porečju
Save, in sicer ob meji s telesom Julijske Alpe v porečju Soče. Slika 5 prikazuje shematsko
karto s prikazano razdelitvijo ozemlja med vodna telesa podzemne vode in mejo območja
površinske razvodnice reke Savice.

N



Slika 5 Površinska razvodnica reke Savice, obrisana z rdečo barvo, in vodna telesa podzemne vode na območju (svetlo
modro – Julijske Alpe v porečju Save, temno modro – Julijske Alpe v porečju Soče; Geoportal ARSO, 2015)
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Slika 6 podaja prikaz hidrogeoloških razmer na območju, iz katerega je razvidno, da izmed
tipov vodonosnikov prevladuje kraško-razpoklinski. Na sliki so prikazane tudi podzemne
povezave, ki so bile do sedaj dokazane s sledilnimi poskusi.

N



Slika 6 Hidrogeološka karta območja Bohinja s tipi enot po klasifikaciji IAH in označenimi dokazanimi podzemnimi
povezavami (temno zeleno – obširen in visoko do srednje izdaten kraško-razpoklinski vodonosnik, svetlo zeleno –
lokalen ali nezvezen izdaten vodonosnik ali obširen vendar nizko do srednje izdaten vodonosnik, oranžno – manjši
vodonosnik z lokalnimi ali omejenimi viri podzemne vode, modro – vodonosnik z medzrnskim tokom; GeoZS, 2015;
Geoportal ARSO, 2015)

Vodo iz tolmuna pod slapom Savica zajema HE Savica, ki izkorišča višinski padec s skupno
dolžino 200 m, in sicer z večkratnimi prenovitvami od leta 1949 (Papler, 2010).
Savica sicer z močno spremenljivostjo predstavlja približno 65 % celotnega pritoka v
Bohinjsko jezero, pri čemer je delež dotoka iz Velike Savice večji in znaša skupaj 40 %. Slap
Savica pri izviru Velike Savice, ki je pravzaprav visokovodni preliv in se pridruži nižjemu
slapu, je prisoten skozi vse leto. Ob nižjih vodnih stanjih je opaziti ponikanje reke med
planino Blato in HE Savica (Lajovic, 1979; 1982).
Karbonatne kamnine območja zaledja reke Savice zaznamujejo kraške značilnosti, torej
prisotnost jam in brezen. Tudi reka Savica izvira iz dveh jam z imeni Velika in Mala Savica,
ki sta bili raziskani v 80-ih in 90-ih letih prejšnjega stoletja (Lajovic, 1979; Deschmann in
Sancin, 1991; Mlinar, 1993; Mlinar, 1994). Po ugotovitvah naštetih raziskovalcev je bila jama
Velika Savica oblikovana ob Saviškem prelomu in vsebuje tri sifone. Tudi jama Mala Savica
vsebuje sifon, sicer pa je dolga 50 m.
Poleg jamskih raziskovanj je bilo v zaledju reke izvedenih tudi nekaj sledilnih poskusov. Leta
1996 sta bila v ponore na Planini pri Jezeru in na Planini v Lazu injicirana uranin in rodamin,
ki sta bila nato zaznana tudi v Savici. Sledilo iz Planine pri Jezeru se je pojavilo še v Govicu,
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tisto iz Planine v Lazu pa v potoku Suha (Urbanc in Brancelj, 2002). Podzemni odtok vode iz
Fužinarskih planin je usmerjen hkrati proti kraškim izvirom ob in v Bohinjskem jezeru ter
proti Mostnici (Bat, 2007). Sledilo, ki je bilo junija 1999 vneseno v Jezero v Ledvicah, se je v
majhni koncentraciji pojavilo v Savici, sicer pa v Močivcu in Dvojnem jezeru, ne pa tudi v
Črnem jezeru (Urbanc in Brancelj, 2002). Lokacije izvedenih sledilnih poskusov na območju
prikazuje Slika 6.
Izotopske raziskave na območju so podale informacijo o večji razliki v vrednosti δ18O med
letnimi časi, do česar prihaja zaradi nizkih vrednosti spomladi, ko se topi sneg in padajo
izotopsko težje padavine na veliki višini zaledja reke Savice (Kadunč in Ogrinc, 2007). Z
izotopskimi raziskavami (Urbanc in Brancelj, 2002) je bila ugotovljena srednja nadmorska
višina zaledja Savice okoli 1600 m in odstopanje Savice in Črnega jezera od premice
višinskega efekta, ki višje ležečim izvirom pripisuje nižje vrednosti δ18O zaradi večje razlike
v nadmorski višini zaledja in izvira. V zadnjih letih se izvajajo tudi raziskave izotopske
sestave padavin in snežne odeje v zaledju kraških vodonosnikov v SZ Sloveniji, vključno z
območjem in samo vodo reke Savice, v okviru katerih se poskuša ugotoviti vplive taljenja
snega na napajanje vodonosnikov in vodno bilanco takih sistemov. S preučevanjem izotopske
sestave vodotokov je bilo ugotovljeno, da ima v porečju Save izmed preiskovanih lokacij
Savica najnižje zadrževalne čase in hiter odziv na visoke količine padavin v dobro
prepustnem kraškem zaledju (Ogrinc et al., 2008; Vreča & Brenčič, 2011; Vreča et al., 2013).
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
Kraški tip vodonosnikov določajo specifične lastnosti, po katerih se razlikujejo od ostalih,
npr. medzrnskih. Med temi lastnostmi so (Goldscheider & Drew, 2007):
 neprestan razvoj vodonosnika zaradi raztapljanja,
 visoka heterogenost,
 velike razlike med hidravličnimi lastnostmi v odvisnosti od izbranega merila,
 avtogeno in alogeno napajanje,
 prisotnost do treh različnih vrst poroznosti in
 hitro in intenzivno odražanje večjih dogodkov v napajalnem zaledju na iztoku iz
vodonosnika.
Preučevanje lastnosti kraških vodonosnikov zaradi naštetega ponavadi zahteva uporabo
posebnih metod ali pa prilaganje tistih, ki se uporabljajo v drugih tipih vodonosnikov. Poleg
tega je večkrat zahtevana tudi kombinacija različnih preiskovalnih metod, bodisi za potrebe
validacije ali omejenosti rezultatov pri uporabi le ene (Goldscheider & Drew, 2007).
V magistrskem delu sta uporabljeni dve glavni metodi izmed tistih, ki jih za preučevanje
kraških sistemov podajata Goldscheider & Drew (2007), in sicer metoda vodne bilance v
okviru hidroloških metod in metode modeliranja posameznih komponent v sistemu kraškega
vodonosnika.
Eksperimentalni del magistrskega dela predstavlja kabinetno delo, razdeljeno na dva glavna
dela, ki zajemata obdelavo satelitskih posnetkov snežne odeje v zaledju vodonosnika reke
Savice ter obdelavo podatkov meteoroloških spremenljivk na merskih mestih v okolici.
Rezultat prve obdelave predstavljajo krivulje, predstavljene na diagramih, ki prikazujejo
časovno spreminjanje deleža pokritosti izbranega območja s snežno odejo. Rezultat drugega
dela obdelav so diagrami dnevnih vrednosti vodnatosti snega (SWE; ang. snow-water
equivalent). Rezultate teh dveh obdelav nato primerjam s podatki o pretoku reke Savice.
V nadaljevanju so predstavljena izhodišča glede procesov, ki jih preučujem z obdelavami,
izbrani metodološki pristopi, predstavljene pa so tudi značilnosti podatkov, ki so bili
uporabljeni v obdelavah, in sicer z vidika njihovega pridobivanja, formatov, vsebine in
osnovnih opisnih statistik.
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3.1 Pregled procesno-metodoloških osnov
Za potrebe izbire in aplikacije analiz na izbranih podatkih je potrebno razumeti procese in
mehanizme, ki so pomembni za obravnavanje komponente napajanja s strani snežnih padavin
v vodonosniku in predstavljajo podlago za uporabljene eksperimentalne metode.
V nadaljevanju predstavljam pregled glavnih procesov in mehanizmov, ki vodijo do nastanka
snežnih padavin, formiranja snežne odeje, oblikovanja njenih lastnosti in sprememb, ki se v
njej dogajajo, prenos vode iz snežne odeje in njeno vlogo v vodni bilanci celotnega
hidrogeološkega sistema.
Snežna odeja, ki se formira, v veliki meri spremeni lastnosti zemeljskega površja, kjer se
nahaja. Iz vizualnih sprememb, ki jih izzove, izhaja tudi sprememba albeda in z njim
povezane izolacijske lastnosti snežne odeje, ki vplivajo na tla pod njo. Tako torej pride do
velikih razlik v energijski izmenjavi med atmosfero in tlemi, če jo obravnavamo brez ali s
prisotnostjo s snegom prekrite pokrajine (DeWalle & Rango, 2008).
Vpliv snega na vodni krog se je resneje začel preučevati od 40-ih let dalje z vzpostavljanjem
raziskovalnih porečij in laboratorijev za ta specifični namen v ZDA, Kanadi, Rusiji in drugje.

3.1.1 Formacija snežnih padavin in vplivni faktorji
Pojavljanje snega je odvisno od meteoroloških in topografskih faktorjev. Med meteorološkimi
faktorji so: temperatura, veter, padavinske vode, vrsta cirkulacij v atmosferi, frontalne
spremembe in stabilnosti zračnih mas. Med topografskimi faktorji, ki vplivajo na formacijo in
pojavljanje snega, pa so: nadmorska višina, naklon reliefa, usmerjenost in biosfera (Brilly &
Šraj, 2005). Pojavljanje snega je sicer odvisno tudi od geografske širine in oddaljenosti od
večjih vodnih teles. Vsi ti faktorji imajo največji vpliv na nasičenost zraka z vodno paro, ki je
glavni dejavnik za nastanek padavin (DeWalle & Rango, 2008).

3.1.2 Lastnosti snežne odeje
Snežno odejo opredeljujejo specifične lastnosti, ki se spreminjajo hkrati s spremembami, ki se
odvijajo v njej (Rakovec & Vrhovec, 2007). Lastnosti snega so v prvi vrsti pogojene s
kemičnimi in fizikalnimi lastnostmi vode, ki so posledica njene molekulske in kristalne
strukture (DeWalle & Rango, 2008).
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Med lastnostmi snežne odeje, ki jih lahko zaznavamo in merimo, so: višina, prenašanje snega
z vetrom, gostota, trdnost, temperatura, vsebnost vode, vodnatost snega (SWE) in prostorski
obseg.
Najpomembnejši lastnosti snežne odeje predstavljata njena gostota in vodnatost. Uporabni sta
predvsem z vidika raziskav količin vode, ki so uskladiščene in na voljo za sproščanje iz tega
vira, kar je tudi predmet obravnavanja magistrskega dela.
3.1.2.1 Gostota snega
Gostota snega je njegova teža glede na volumen, ki ga zaseda. Definirana je z enačbo 3.1
(DeWalle & Rango, 2008).
𝜌𝑠 = 𝜌𝑖 (1 − 𝜙) + 𝜌𝑤 𝜙𝑆𝑤

(3.1)

Pri enačbi 3.1 je:
𝜌𝑠
…
gostota snega [g/cm3],
𝜌𝑖
…
gostota ledu [0,917 g/cm3],
𝜌𝑤
…
gostota tekoče vode [1 g/cm3],
𝜙
…
poroznost snega [0–1] in
𝑆𝑤
…
nasičenost por z vodo [0–1].
Gostota snega določa porni prostor, ki je na voljo za skladiščenje in prenos tekoče vode in
plinov. Poroznost je dinamičen parameter, ki se skladno s stopnjo metamorfizma snežne odeje
postopoma zmanjšuje. Z zmanjševanjem poroznosti ob naraščajoči stopnji metamorfizma pa
narašča gostota. Ta se spreminja tekom sezone, najhitreje sicer med prvim mesecem po
akumulaciji, ter tudi vertikalno po profilu snežne odeje. Tako imamo lahko denimo plast
novozapadlega snega na površini snežne odeje, ki je nižje gostote od spodnjih delov, v katerih
so se že odvile spremembe gostote (DeWalle & Rango, 2008).
Zaradi bolj odprte strukture je gostota ledu nižja od tekoče vode, katere gostota je največja pri
temperaturi vode 4°C, ko znaša 1 g/cm3 Gostota novozapadlega snega je nizka in znaša od 0,5
g/cm3 za suh hladen pršič do 0,3 g/cm3 za južen sneg, ki je padal z dežjem. Za led temperature
0°C je ponavadi podana gostota 0,917–0,920 g/cm3 (DeWalle & Rango, 2008; Rakovec &
Vrhovec, 2007).
Za merjenje lastnosti snežne odeje, ki je že prisotna na terenu, predvsem vsebnosti vode v
njej, se uporablja metoda reprezentativnega vzorca merskih točk snežne odeje na določenem
področju (DeWalle & Rango, 2008).
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Gostota snega se meri s snegomerno tehtnico z gibljivo utežjo in Hellmannovim
denzimetrom, sicer pa so v uporabi tudi digitalni instrumenti, ki gostoto snega preračunajo iz
debeline snega in vsebnosti vode. Merjenje gostote snega se ponavadi opravlja z
vzorčevanjem na površini velikosti 50–60 m2, ki se nahaja ob prostoru merjenja debeline
snežne odeje (Brilly & Šraj, 2005).
3.1.2.2 Vodnatost snega
Količina vode v snežni odeji je ena izmed pogostih informacij, ki jo iščemo, ko obravnavamo
snežne padavine in snežno odejo v sklopu vodnobilančnih analiz.
Groba ocena vode v snežni odeji je 1 cm vode na 10 cm snega (Rakovec & Vrhovec, 2007).
Za natančnejše opredeljevanje količine vode v snežni odeji se uporablja parameter vodnatosti
snega – SWE. Ta predstavlja vodo v tekočem stanju, ki bi se sprostila z njenim popolnim
taljenjem. Meri se jo direktno ali računa iz podatkov o debelini in gostoti snežne odeje preko
enačbe 3.2 (DeWalle & Rango, 2008).
𝑆𝑊𝐸 = 𝑑 × 𝜌𝑠 ⁄𝜌𝑤

(3.2)

V enačbi 3.2 je:
𝑑
…
debelina snežne odeje [cm],
𝜌𝑠
…
gostota snežne odeje [g/cm3] in
𝜌𝑤
…
gostota tekoče vode [1 g/cm3].
Količina vode v snežni odeji se lahko meri z merilci radioaktivnega gama sevanja, ultrazvoka
ali pa s snežnimi blazinami. Snežne blazine se na tla položijo pred sneženjem, izdelane pa so
iz gume ali jekla v velikosti več kvadratnih metrov. Merijo spremembo tlaka, na podlagi
katere se ugotavlja teža nakopičenega snega oziroma količina vode v snežni odeji (Brilly &
Šraj, 2005).
Vsebnost tekoče vode v snežni odeji, ki je prisotna kot gravitacijska ali kapilarna, se meri s
pomočjo metod, ki jih razdelimo v: centrifugalne, dielektrične, dilucijske in kalorimetrične.
Meritve odtekanja vode na dnu snežne odeje je možno opravljati tudi s pomočjo snežnih
lizimetrov, ki so na voljo v več različnih izvedbah (DeWalle & Rango, 2008).
Terenska metoda, ki se izvaja za določevanje lastnosti snežne odeje, je izkopavanje snežnih
profilov, vzdolž katerih se določi gostotni profil, plasti, tip zrn, velikost zrn, trdnost, prosta
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voda, višina in SWE. Med takimi preiskavami se lahko odvzema tudi vzorce za pregled pod
optičnimi mikroskopi, kot je SEM (DeWalle & Rango, 2008).
Horvat (2009) pri preučevanju vpliva taljenja snežne odeje na pretoke reke Save ugotavlja
pomanjkanje meritev vodnatosti snega, ki bi v slovenskem prostoru predstavljali zelo
uporabno informacijo za potrebe izvajanja podobnih študij.

3.1.3 Spremembe snežne odeje
V snežni odeji se odvijajo spremembe, ki lahko vodijo do sprememb toplotne prevodnosti in
prepustnosti za vodo, kar vpliva na energijsko bilanco snežne odeje in sproščanje vode iz nje
(DeWalle & Rango, 2008). Med temi so: mehanske, izotermne spremembe, imenovane tudi
metamorfoza snega, taljenje snega ali odjuga in gradientna preobrazba ali sreženje (Rakovec
& Vrhovec, 2007). Shematsko so prikazane na diagramu, ki ga podaja Slika 7.

zrnjenje
IZOTERMNE
srenjenje

SPREMEMBE
SNEŽNE ODEJE

GRADIENTNE
(sreženje)

TALJENJE

MEHANSKE

sprijemanje

zlepljanje
prenos snega
z vetrom

Slika 7 Shematski prikaz vrst sprememb, ki se dogajajo v snežni odeji

Na omenjene procese spremembe snežne odeje vplivajo: veter, tekoče padavine, sončno
sevanje in temperaturne razmere v zraku in snežni odeji (Rakovec & Vrhovec, 2007). Na te
faktorje vplivata najbolj nadmorska višina in položaj zasneženega pobočja. Analize in
izračuni se zato ponavadi izvajajo z razdelitvijo preiskovanega območja na višinske pasove,
ki jih nato obravnavamo vsakega posebej (Brilly & Šraj, 2005).
Spremembe v snežni odeji se lahko dogajajo tudi zaradi vetra, ponovnega zamrzovanja tekoče
vode in sublimacije. Vsi našteti procesi imajo lahko vpliv na zrelost snega, njegovo taljenje in
nastajanje ter dovajanje tekoče vode, ki se sprošča iz snežne odeje (DeWalle & Rango, 2008).
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3.1.3.1 Taljenje snežne odeje
Taljenje snežne odeje obsega več različnih procesov, med katere štejemo: dnevno, deževno in
pomladno taljenje. Dnevno sončno sevanje nekoliko stali površino snežne odeje, katere del
pronica v snežno odejo. Ponoči zopet zmrzne, čez dan pa se ponovno stali. Na ta način z
zaporednim taljenjem in zmrzovanjem površinske plasti snežne odeje postajajo vse trše in
povezane, pod njimi pa so še dlje časa neosrenjene. Prav tako lahko taljenje povzročajo dežne
padavine s temperaturo nad lediščem ali pomladno taljenje, ki predstavlja kombinacijo
dnevnega taljenja snega brez nočnega zmrzovanja, taljenja z dežjem ter taljenja zaradi toplega
zraka. Voda, ki se sprošča s taljenjem snežne odeje, pronica do tal, razen če so ta zmrznjena.
Takrat namreč teče po površini tal pod snegom, dokler tla ne odmrznejo (Rakovec &
Vrhovec, 2007).
Procesi taljenja in ponovnega zmrzovanja predstavljajo zadnjo vrsto sprememb, ki
prevladujejo v sezonski snežni odeji. S pomočjo latentne toplote ob ponovnem zamrzovanju
tekoče vode, ki priteka s taljenjem površinskih plasti snežne odeje ali prehodom deževnice
čeznjo, se lahko snežna odeja hitro segreje. Ko se segreje do 0°C in so dosežene kapacitete za
vsebnost tekoče vode, pravimo, da snežna odeja postane zrela (DeWalle & Rango, 2008).
Za preučevanje taljenja snega je pomembna energetska bilanca. Prenos toplote v snežni odeji
se odvija na več načinov: s kondukcijo med zrni v snežnem matriksu, ki je najbolj pomembna,
kondukcijo z zrakom v porah, ki je zanemarljiva, ter izmenjavo latentne toplote zaradi
molekularne difuzije vodne pare, ki lahko predstavlja velik delež celotnega prenosa toplote.
Toplotna prevodnost snega je sicer nizka. Poleg teh treh načinov prenosa toplote v snežni
odeji se le-ta lahko odvija še z radiacijo in konvekcijo (DeWalle & Rango, 2008).
Ker je pri določevanju sproščanja vode pri taljenju snežne odeje ključen podatek o
temperaturnih razmerah, se le-ta vgrajuje v enačbe in procese tekom vseh posameznih faz
računanja ob modeliranju (Brilly & Šraj, 2005). Ker je prenos toplote redko stacionarnega
značaja, snežna odeja pa je tudi redko strukturno enotna, to vodi do precejšnjih težav pri
določevanju temperaturnih razmer v njej (DeWalle & Rango, 2008).
Ko se z naraščanjem tekoče vode v snežni odeji doseže kapaciteta za njeno zadrževanje, sledi
vertikalno odtekanje vode do tal, če ni preusmerjeno zaradi manj prepustnih plasti (Brilly &
Šraj, 2005). Kapaciteta za tekočo vodo je odvisna od gostote snega in znaša med 12 % v
snegu z gostoto okoli 0,25 g/cm3 in 7 % v snegu z gostoto okoli 0,5 g/m3 (Sergent,
2000/2001). Transport vode skozi snežno odejo lahko opisujemo po Darcy-jevi teoriji toka
skozi porozni medij. Pri tleh voda teče gravitacijsko navzdol vzdolž bazalnih plasti odeje ali
pa infiltrira v tla (Brilly & Šraj, 2005).
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3.1.4 Sneg v vodni bilanci
Preučevanje snega in njegovega vpliva na vodno bilanco v hidrogeološkem sistemu je
pomembno iz več vidikov. V primeru da snežna komponenta predstavlja velik del napajanja
vodnega vira, ki se izkorišča za oskrbo s pitno vodo ali kot surovina, je za zagotavljanje in
vzdrževanje oskrbe pomembno poznavanje zalog, njihovega obnavljanja in sprememb
prispevkov vode v tej obliki k celotni količini, ki se izkorišča (DeWalle & Rango, 2008).
Eden izmed večjih problemov, na katerega naletimo pri obravnavanju kraških vodonosnih
sistemov je ta, da razvodnici hidrografskega in hidrogeološkega bazena nista nujno enaki, kar
lahko predstavlja težavo za določevanje napajalnega zaledja. V mnogih kraških vodonosnikih,
tudi na primeru obravnavanega kraškega vodonosnika reke Savice, so namreč podatki o
natančnem raztezanju, strukturi in dinamiki procesov znotraj hidrogeološkega bazena
nepoznani. V nekaterih primerih ima lahko ta več diskretno ločenih zaledij ali pa takih, ki se
med sabo prekrivajo. Tu je lahko uporaben osnoven koncept vodne bilance, ki sloni na
ohranjanju vodnih količin znotraj nivoja sistema vodnega kroga (Goldscheider & Drew,
2007).
Horvat (2009) preučuje vlogo snega v vodni bilanci za porečje Save in ugotavlja, da se v
drugi polovici obdobja pokritosti s snegom pretoki postopoma večajo do konca sezone, čemur
sledi nenadno povečanje pretokov zaradi spomladanskih padavin in taljenja. Vpliv taljenja
snežne odeje je bolj izrazito prisoten pri manjših vodotokih in pri primerjavi krajših obdobij
taljenja snežne odeje.

3.1.5 Daljinsko zaznavanje lastnosti snežne odeje
Daljinsko zaznavanje je pridobivanje informacij o Zemljinem površju iz višinske perspektive
brez direktnega stika s predmetom opazovanja na podlagi oddajanja ali odboja enega ali več
delov elektromagnetnega spektra. Spekter obsega energijo od visokih frekvenc gama žarkov
do najnižjih frekvenc radijskih valov (Campbell, 2011).
Voda v različnih stanjih značilno vpliva na energijo elektromagnetnega sevanja, kar omogoča
dobre rezultate pri daljinskem opazovanju snežne odeje, zato se je tudi za določevanje obsega
snežne odeje in količine vode v njej ta metoda izkazala za najprimernejšo (Brilly & Šraj,
2005). Za opredeljevanje vsebnosti tekoče vode v snežni odeji je metoda nekoliko manj
primerna zaradi omejenega globinskega dosega, saj lahko z daljinskim zaznavanjem
določamo le vsebnost vode v vrhnjih plasteh snežne odeje (Dozier & Painter, 2004).
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Na satelitih se nahajajo sistemi za zaznavanje elektromagnetnega sevanja, imenovani
radiometri, ki imajo lahko širok ali ozek spekter zaznavanja valov ali pa vsebujejo več
sprejemnikov za različne spektre (Rakovec & Vrhovec, 2007; Brilly & Šraj, 2005).
Za potrebe daljinskega zaznavanja snega so uporabni deli elektromagnetnega sevanja z
opredeljenimi valovnimi dolžinami, ki segajo od vidne svetlobe (0,4–0,7 µm) do
mikrovalovnega sevanja (1 mm–1 m) (DeWalle & Rango, 2008).
Med prednostmi, ki jih ponuja daljinsko zaznavanje lastnosti zemeljskega površja, so:
sinoptični pregled regionalnih značilnosti in trendov, možnost analiz tudi za sicer nedostopna
ali težje dostopna območja, prihranek na času in sredstvih, ki bi jih zahtevalo konvencionalno
pridobivanje informacij na velikih območjih ter multidisciplinarna uporaba istih produktov
daljinskega zaznavanja (Singhal & Gupta, 2010).
Večji del območij, ki so pri študijah pojavljanja in procesov v snegu pomembni, se odvija na
terenih, ki so odmaknjeni in slabo dostopni ter lahko predstavljajo nevarno terensko delo, če
se opravljajo na klasičen način. Ti problemi so zelo elegantno in lahko rešljivi z uporabo
tehnologije daljinskega zaznavanja (DeWalle & Rango, 2008).
Pri daljinskem zaznavanju snega in tudi nasploh pri uporabi te metode je pomembna izbira
pravih produktov v naboru obstoječih z ozirom na specifičen namen uporabe. Tako lahko
izbiramo med časovno, prostorsko in spektralno ločljivostjo posnetkov, stopnjo njihove
obdelave, dostopnosti … Pri večini produktov je prostorska ločljivost večja na račun časovne.
Tako so denimo MODIS posnetki pri prostorski resoluciji 500 m slabši od Landsat TM s 30
m, so pa boljši pri časovni ločljivosti z najmanjšo frekvenco opazovanja 1 dan napram 16. Za
potrebe uporabe lastnosti snega, pridobljenih na podlagi podatkov daljinskega zaznavanja, je
predvsem za gorske predele ob izbiri ločljivosti potrebno upoštevati efekte večje variabilnosti
snežne odeje, ki zaradi posebnosti terena lahko vodi do večjih napak (Dozier & Painter,
2004).
Posnetke, ki vsebujejo podatke, zaznane s satelitski sistemi, obdelujemo z ustreznimi
programskimi orodji. Obdelava obsega več korakov, ki so odvisni od vrste in namena
aplikacije pridobljenih informacij. Satelitski podatki so lahko, preden pridejo do končnega
uporabnika, že deloma procesirani in na voljo kot produkti posnetkov daljinskega zaznavanja
(Campbell, 2011).
Tako so se ali pa se še za potrebe določevanja snežne pokritosti uporabljajo sistemi in sateliti:
Landsat (MSS, TM, ETM+), NOAA (AVHRR), EOS (MODIS, ASTER), ENVISAT
(MERIS), QuickBird, Ikonos, DMSP (OLS), SPOT (CNES) idr. Med sabo se razlikujejo po
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datumu začetka sprejemanja podob, časovni in prostorski ločljivosti ter pasovih zaznavanja
(DeWalle & Rango, 2008).
Iršič Žibert & Muri (2014) ter Iršič Žibert (2011) opisujejo produkte satelitskih meritev
EUMETSAT, ki so na voljo tudi za območje Slovenije in jih vsakodnevno uporablja Agencija
Republike Slovenije za okolje (ARSO). Med njimi so satelitski produkti za podporo v
hidrologiji, del katerih so tudi produkti zaznavanja snega. Na podlagi teh podatkov se določa
območje snežne odeje z ločljivostjo 2 km (satelita Noaa in Metop), razlikuje med suhim in
mokrim snegom z ločljivostjo nekaj 10 km (satelit EOS-Aqua), iz obeh podatkov pa nato
lahko sledi izračun količine vode oz. SWE na širšem regionalnem območju.
Uporabnost satelitskih posnetkov za raziskovanje lastnosti snega in njihovo aplikacijo v
okviru vodnobilančnih raziskav so v slovenskem prostoru preiskovali Stušek (2008), Horvat
(2009) ter Horvat et al. (2009).
Stušek (2008) je analiziral natančnost in napake, do katerih prihaja pri daljinskem zaznavanju
snežne odeje na področju Slovenije. Ugotovil je večji vpliv gozdnih površin, debeline snežne
odeje in oblačnosti, ki zmanjšujejo natančnost in povzročajo napake pri zaznavanju.
Horvat et al. (2009) so hkrati z obdelavo satelitskih posnetkov MODIS za določevanje vpliva
taljenja snežne odeje na površinski odtok in na podzemno vodo opravili še njihovo
verifikacijo z razpoložljivimi meritvami na terenu. Obdelavo so izdelali za območje v
obdobju od leta 2000–2005, verificirali pa so jo na primeru primerjave obdelave in meritev
dne 24.2.2003. Ugotovili so, da je zaradi večje oblačnosti bolj omejena uporaba satelitskih
posnetkov za območja z nadmorsko višino, ki je manjša od 800 m n.v., prav tako pa lahko
problem predstavljajo gozdne površine in področja z nizko snežno odejo.
Horvat (2009) v magistrski nalogi raziskuje vlogo snega kot komponento vodnega kroga v
porečju Save, in sicer poleg uporabe meritev snežne odeje in pretokov ter modeliranja z
modelom IHMS-HBV tudi na podlagi določanja snežne odeje iz satelitskih posnetkov. Iz
rezultatov ugotavlja primernost uporabe satelitskih posnetkov v slovenskem prostoru
preferenčno na višjih goratih območjih, kjer sicer ni dovolj merskih mest za opravljanje
klasičnih terenskih meritev. Na podlagi analize 12 satelitskih posnetkov med leti 2002–2003
ugotavlja velik vpliv oblačnosti, ki omejuje njihovo uporabo.
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3.2 Podatki
V tem poglavju podajam opis podatkov, ki so bili vključeni v obdelave, in sicer njihovo vrsto,
razpoložljiv obseg, časovni razpon, način merjenja in način pridobivanja.

3.2.1 Produkti daljinskega zaznavanja
Podatke daljinskega zaznavanja, ki so bili uporabljeni v magistrskem delu, predstavlja 699
produktov snemanja senzorja MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) na
satelitu Terra za obdobje 16 let, in sicer od leta 2000–2015 (Hall et al., 2006). Podatki so bili
izbrani in pridobljeni preko portala Reverb ameriške vladne agencije NASA (Reverb, 2015).
Sledeči opis uporabljenih podatkov povzemam po njihovi dokumentaciji, dostopni na
spletnem naslovu NSIDC (2015).
Uporabila sem 8-dnevne kompozite maksimalne pokritosti s snežno odejo s prostorsko
resolucijo 500 m, ki so poimenovani tudi s kratico MOD10A2. Podatki so dostopni v formatu
HDF-EOS (Hierarchical Data Format-Earth Observing System) v velikosti lista 1200 m ×
1200 m, obravnavano območje pokriva list h18v04. Vsaka celica na posnetkih ima določeno
vrednost glede na zaznan pojav med snemanjem. Za potrebe moje študije so bile na območju
relevantne vrednosti 25 – brez snega, 50 – oblaki in 200 – sneg. Za določevanje pokritosti
terena s snegom je na izbranih produktih v uporabi algoritem NDSI (Normalized Difference
Snow Index). Sicer se algoritmi vseskozi obnavljajo in dopolnjujejo, čemur sledijo različne
verzije podatkov, ki so na voljo. V magistrskem delu sem uporabljala podatke verzije 5
(V0005).
Uporaba podatkov senzorja MODIS je bila od začetka njihovega pridobivanja verificirana v
okviru več študij, na območju Avstrije je bila preverjena natančnost njihove opredelitve
površine pokritosti s snegom na 95 %, sicer pa je bil hkrati določen visok delež oblačnosti, in
sicer 63 %. Napake v tej študiji niso izkazovale odvisnosti od prevladujoče vrste pokrivnosti
tal ali topografskih razlik, temveč od obdobja v sezoni. Poleti so bile napake določene na
manj kot 1 %, v mesecih decembra in januarja pa na 15 %, kar je povezano s pojavljanjem
snega v tej regiji. V mesecih novembra in decembra naj bi prihajalo tudi do previsokih ocen
pokritosti s snegom, verjetno zaradi majhne debeline snežne odeje (Parajka & Blöschl, 2006).
Od dostopnih satelitskih posnetkov, ki so bili na voljo, se je njihovo originalno število tekom
obdelav skrčilo na podlagi njihove uporabnosti. V obdelave sem vstopala s skupno 699
posnetki. Po odstranitvi posnetkov, na katerih je bila prisotna oblačnost, je bilo število
uporabnih podatkov, pridobljenih iz obdelave posnetkov, zmanjšano na 177. Razporeditev
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vhodnih posnetkov in obdelanih podatkov brez oblačnosti po letih prikazuje Tabela 1,
razporeditev podatkov brez oblačnosti za izdelavo krivulj po posameznih sezonah, ki trajajo
od 1.10. do 30.9., pa Tabela 2.
Tabela 1 Število vhodnih satelitskih
posnetkov z obdelave po letih

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Število
posnetkov
38
44
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
20

Število posnetkov
brez oblačnosti
6
10
7
15
10
14
16
20
9
7
11
19
10
10
10
7

Skupaj

699

177

Leto

Tabela 2 Število podatkov za izdelavo
krivulj po sezonah

2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

Število
podatkov
10
9
13
10
13
12
22
12
6
12
16
12
10
11
9

Skupaj

177

Sezona

Kot je razvidno iz podatkov, prikazanih v tabeli, je povprečno število dostopnih posnetkov na
leto 46, kar izhaja iz dejstva, da so bili uporabljeni 8-dnevni kompoziti. Do odstopanja od tega
števila prihaja le v primeru posnetkov iz prvih treh začetnih let snemanja (2000, 2001 in
2002) ter v letu 2015, za katerega so uporabljeni posnetki do izvajanja obdelav.
Po izločitvi obdelanih podatkov zaradi oblačnosti se je število originalno uporabljenih
posnetkov za posamezno leto zmanjšalo na vrednosti od 15–43 %, v povprečju pa na 26 %,
kar pomeni, da je bilo za nadaljnje obdelave uporabnih v povprečju na sezono le nekaj več kot
četrtino prvotnih podatkov. Podatkov na voljo za izdelavo krivulj deleža pokritosti območja s
snežno odejo je bilo približno 12 na sezono, od tega največ za sezono 2006/2007, ko jih je
bilo 22, in najmanj za sezono 2008/2009, ko jih je bilo 6.
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3.2.2 Meteorološki podatki
Meteorološki podatki, uporabljeni v obdelavah, obsegajo dnevne podatke o vremenskih
spremenljivkah na izbranih meteoroloških postajah, ki ležijo v okolici obravnavanega
območja. Podatki so bili pridobljeni s spletne baze ARSO (ARSO, 2015b).
Uporabila sem podatke iz šestih postaj, od tega pet klimatoloških in ene padavinske. Med
klimatološkimi postajami so Bohinjska Češnjica, Dom na Komni, Kredarica, Stara Fužina in
Vogel, uporabljena padavinska postaja pa je Ukanc. Podatke o koordinatah, nadmorski višini,
spremenljivkah in razpoložljivem obdobju, za katerega so na voljo te spremenljivke, podaja
Tabela 3. Lokacije meteoroloških postaj podaja Slika 2.
Tabela 3 Pregled splošnih značilnosti uporabljenih meteoroloških postaj s podanimi Gauss-Krügerjevimi
koordinatami njihove lokacije, nadmorsko višino, merjenimi spremenljivkami (P – količina padavin, T –
zračna temperatura, hs – višina snežne odeje) in razpoložljivim obdobjem meritev

Postaja
Bohinjska
Češnjica
Dom na
Komni

Vrsta

GKY [m]

GKX [m]

z [m n.v.]

Spremenljivke

Obdobje

Klimatološka

418876

128334

595

P, T, hs

1.10.2002–2015

Klimatološka

404972

127285

1520

P, T, hs

1.1.1954–31.3.1983

Kredarica

Klimatološka

411847

137865

2514

P, T, hs

1.1.1955–2015

Stara
Fužina

Klimatološka

415047

127532

548
549

P, T, hs

1.1.1954–31.12.1969
1.1.1970–31.5.2002

Ukanc

Padavinska

410108

127207

530

P, hs

1.1.1961–31.1.1998

Vogel

Klimatološka

411019

125033

1535

P, T, hs

1.5.1982–2015

Meteorološka postaja Kredarica (Slika 8) je od vseh najvišje ležeča z nadmorsko višino 2514
m, hkrati pa je tudi najvišja meteorološka postaja v Sloveniji.

Slika 8 Triglavski dom z meteorološko postajo Kredarica (Cegnar & Roškar, 2004)
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Med najnižje ležečimi so postaje: Ukanc (530 m n.v.), Stara Fužina (548/549 m n.v.) in
Bohinjska Češnjica (595 m n.v.). V primeru postaje Stara Fužina se pojavita dve vrednosti
nadmorske višine, ki se nanašata na dve postaji; prva je delovala v obdobju od 1952–1970,
druga pa od 1970–2002.
Od šestih postaj so tri še v obratovanju (Vogel, Kredarica in Bohinjska Češnjica) in
omogočajo pridobivanje aktualnih podatkov. Na postaji Kredarica je na voljo najdaljše
obdobje meritev (60 let). Najkrajše obdobje meritev je na postaji Bohinjska Češnjica, kjer so
se začele opravljati leta 2002.
Na klimatoloških postajah se meri vse tri vrste spremenljivk, ki sem jih uporabila v dveh
izračunih SWE, na padavinski postaji Ukanc pa so dostopne le meritve padavin in višine
snežne odeje, kar pomeni, da je bila za ta primer možna le ena vrsta izračuna.
V nadaljevanju podajam značilnosti načinov meritev vseh treh spremenljivk, kot so opisani na
spletni strani ARSO (2015b), od koder so bile pridobljene.
Temperatura zraka se meri z živosrebrnim termometrom 2 m nad tlemi v Stevensonovi leseni
meteorološki hišici bele barve. Izmerjena vrednost se izraža v stopinjah Celzija [°C].
Uporabljene vrednosti predstavljajo povprečno dnevno temperaturo, izračunano kot utežno
povprečje temperatur, izmerjenih ob 7., 14. in 21. uri po enačbi 3.3 (ARSO, 2015b).
𝑇𝑝𝑜𝑣 = (𝑇7 + 𝑇14 + 2𝑇21 )/4

(3.3)

Pri enačbi 3.3 pomeni oznaka:
𝑇𝑝𝑜𝑣 …
povprečna dnevna temperatura [°C],
𝑇7
𝑇14
𝑇21

…
…
…

temperatura, izmerjena ob 7. uri [°C],
temperatura, izmerjena ob 14. uri [°C] in
temperatura, izmerjena ob 21. uri [°C].

Količina padavin se meri z merilno posodo, ki ji pravimo dežemer, ombrometer ali
pluviometer. Merilna posoda, v katero se zbira padavinska voda, ima natančno znano ploščino
prestrezne ploskve. Količina padavin se podaja v enoti milimeter [mm], ki ustreza litru na
kvadratni meter [l/m2]. Uporabljene vrednosti dnevne količine padavin, pripisane izbranemu
dnevu, predstavljajo količino padavin, ki je padla v zadnjih 24 urah, torej od 7. ure prejšnjega
dne do 7. ure izbranega dne. Vrednosti morajo ob meritvi znašati vsaj 0,1 mm, drugače se
zanje privzame vrednost 0.
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Višina snežne odeje je izmerjena ob 7. uri in predstavlja vsoto starega in morebitnega
novozapadlega snega.
Meteorološke meritve snežne odeje obsegajo merjenje višine novozapadlega snega v zadnjih
3, 6 ali 12 urah ter skupno dnevno višino snežne odeje. Meritve se opravlja s stalno
nameščenimi ali premičnimi palicami z merilom, imenovanimi snegomeri (Rakovec &
Vrhovec, 2007). Na stalnem opazovalnem mestu se postavijo trije snegomeri v vogalih
enakostraničnega trikotnika in medsebojno razdaljo najmanj 10 m. Posamezen snegomer je
izdelan iz lesene letve dolžine od 1–3 m, ki je po dolžini razdeljena na centimetre (Brilly &
Šraj, 2005). Na meteoroloških postajah se opazuje tudi površina snežne odeje, sneg, ki se
prenaša z vetrom, in občasno gostota, trdnost in temperatura snežnih plasti (Rakovec &
Vrhovec, 2007).
Do napak pri meritvah višine snežne odeje lahko pri meteoroloških postajah, ki opravljajo
take meritve, pride predvsem pri zaznavanju majhnih količin snega in pri vplivu, do katerega
prihaja zaradi prenosa snega z vetrom (DeWalle & Rango, 2008).
Tabela 4 podaja osnovne opisne statistike meteoroloških spremenljivk po posameznih
postajah, ki vključujejo izmerjene maksimume, minimume, srednje vrednosti in skupno
število podatkov.
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10601
22095
22128
22078
11943
12110
11928
4687
4687
4687
13545
13545

T [°C]
P [mm]

hs [cm]

T [°C]
P [mm]
hs [cm]

T [°C]
P [mm]

hs [cm]

T [°C]
P [mm]
hs [cm]

Kredarica

Vogel

Ukanc

Bohinjska
Češnjica

Dom na
Komni

17683
9729
10407

T [°C]
P [mm]
hs [cm]

Število
podatkov
17674
17683

P [mm]

Spremenljivka

hs [cm]

Stara Fužina

Postaja

-13,4
0,0
0,0

0,0

-19,7
0,0

-27,3
0,0
0,0

0,0

-19,9
0,0

-17,6
0,0
0,0

0,0

0,0

Minimum

27,3
298,2
175,0

110,0

23,9
278,7

17,7
303,5
415,0

700,0

22,2
192,2

25,9
258,8
420,0

162,0

254,1

Maksimum

8,7
17,8
38,9

23,2

4,8
7,5

-1,3
14,2
106,8

181,3

3,6
9,8

7,8
20,0
128,3

30,5

Aritmetična
sredina
13,8

9,2
6,4
30,0

18,0

5,0
0,5

-1,0
3,9
80,0

165,0

3,6
3,8

8,3
9,0
110,0

24,0

4,8

Mediana

Tabela 4 Osnovne opisne statistike meritev meteoroloških spremenljivk na šestih meteoroloških postajah

19,1
48,1
83,0

54,0

14,4
24,9

7,5
41,9
250,0

370,0

12,7
27,0

17,7
53,3
255,0

66,0

38,7

90. percentil

-1,9
0,3
4,0

1,0

-4,8
0,0

-10,5
0,0
10,0

15,0

-5,7
0,0

-2,3
0,0
20,0

3,0

0,2

10. percentil

7,9
29,5
32,7

21,3

7,3
15,7

6,9
25,8
91,3

131,4

7,1
15,3

7,8
29,4
89,3

27,3

Standardna
deviacija
22,6

Podane osnovne opisne statistike kažejo, da je bil temperaturni minimum zabeležen na
Kredarici (-27,3°C), temperaturni maksimum pa v Bohinjski Češnjici (27,3°C). V povprečju
vseh razpoložljivih dnevnih meritev se sicer povprečne temperature gibljejo od -1,3°C
(Kredarica) do 8,7°C (Bohinjska Češnjica). Maksimumi se v Bohinjski Češnjici pojavljajo
verjetno tudi zaradi tega, ker se meritve opravljajo šele od leta 2002.
Podatki o padavinah kažejo na to, da je povprečje količine padavin glede na celotno obdobje
dnevnih meritev najnižje na postaji Bohinjska Češnjica s 7,5 mm in najvišje na postaji Dom
na Komni z 20 mm. Maksimalna količina padavin (303,5 mm) je bila izmerjena na postaji
Vogel.
Najvišja zabeležena višina snežne odeje pripada meritvi na postaji Kredarica z vrednostjo 700
cm, povprečja dnevnih višin za celotno obdobje meritev na postajah pa segajo od 23,2 cm
(Bohinjska Češnjica) do 181,3 cm (Kredarica).

3.2.3 Podatki o pretoku
Podatki, ki predstavljajo iztok iz obravnavanega vodonosnika, so pridobljeni iz baze Agencije
Republike Slovenije za okolje (ARSO, 2015a). Gre za podatke o dnevnih meritvah pretoka na
vodomerni postaji Ukanc Savica, kjer so bile v različnih obdobjih v preteklosti meritve
opravljene tako z ročnimi odčitki z merske late kot z limnigrafom in z meritvami tlačne sonde
(ARSO, 2015a). Podatki o pretoku na omenjeni postaji so dostopni v enotah m3/s. Lokacijo
postaje, ki se nahaja na Gauss-Krüger koordinatah GKY:409941 in GKX:127030 in
nadmorski višini 528,83 m na desnem bregu reke Savice, prikazuje Slika 2.
Podatki obsegajo časovni niz od leta 1954 do leta 2013, v katerem so dostopni v omenjeni
bazi ARSO. Zaradi nekaj vmesnih prekinitev merjenj na tej postaji so na razpolago
pravzaprav trije ločeni časovni nizi zveznih dnevnih meritev, in sicer od 1.1.1954–31.3.1972,
od 30.5.1984–31.12.1991 in od 1.3.1997–31.12.2013.
V diplomskem delu (Vidmar, 2012) sem opravila pregled teh podatkov s statistično obdelavo,
analizo značilnosti tekom sezone in pregledom trendov, in sicer v časovnem nizu od leta 1954
do leta 2009, te pa sem za potrebe obdelav v magistrskem delu dopolnila še s podatki za
naslednja 4 leta (do leta 2013). Osnovne opisne statistike za ta razpon podaja Tabela 5.
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Tabela 5 Rezultat osnovne statistične obdelave podatkov o pretoku na merski postaji Ukanc Savica

Opisna statistika
Minimum
Maksimum
Aritmetična sredina
Mediana
10. percentil

Vrednost [m3/s]
0
138
5,09
2,34
0,34

25. percentil
75. percentil
90. percentil

0,80
6,11
12,70

Opisna statistika
Število podatkov
Standardna deviacija
Varianca
Asimetričnost
Sploščenost

Vrednost
14857
7,96
63,36
4,62
36,81

Enota
/
m3/s
(m3/s)2
/
/

Pretok na postaji Ukanc Savica zaznamuje visok razpon izmerjenih vrednosti, ki znašajo od
0–138 m3/s s srednjo vrednostjo 5,09 m3/s (aritmetična sredina) oz. 2,34 m3/s (mediana).

3.3 Uporabljena metodologija
Uporabljeni podatki satelitskih posnetkov so bili obdelani v okolju programa ESRI ArcGIS,
rezultati te obdelave in obdelava točkovnih podatkov meteoroloških spremenljivk pa v
programu Microsoft Office Excel. Sledi podrobnejši opis toka dela, opravljenega za
doseganje rezultatov, ki so predstavljeni v kasnejšem poglavju.

3.3.1 Obdelava satelitskih posnetkov
Določevanje pokritosti s snegom s pomočjo satelitov lahko ponuja pomembno spremenljivko
za uporabo v modeliranju odtoka iz snežne odeje, poleg tega pa tudi dodatno možnost za
oceno snežnih rezerv. Sproščanje vode iz snega namreč lahko direktno povežemo s
spremembami prostorske porazdelitve pokritosti s snežno odejo (Seidel & Martinec, 2004).
V magistrskem delu sem na podlagi podatkov produktov satelitskih posnetkov snemanja
senzorja MODIS izdelala krivulje, ki prikazujejo pokritosti obravnavanega območja s snežno
odejo v procentih na sezono. Te se lahko izdelajo tudi za posamezne višinske pasove znotraj
njega, vendar to zaradi omejenosti z izbrano časovno in prostorsko ločljivostjo podatkov v
okviru tega dela ni bilo izvedljivo.
Slika 9 podaja shemo toka dela obdelave satelitskih posnetkov v programskem okolju ESRI
ArcGIS.
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Slika 9 Shematski prikaz poteka dela v okolju ESRI ArcGIS

Obdelava, ki je prikazana na shemi, je vključevala več procesnih faz, ki so si sledile v
določenem zaporedju, kot nakazujejo puščice na sliki. Orodja za posamezno fazo obdelave so
na shemi prikazana z rumeno, vhodni podatki z modro, izhodni pa z zeleno. Izhodni podatki
iz vmesnih faz obdelave so bili uporabljeni direktno kot vhodni podatek za naslednjo fazo.
Krivulje zmanjševanja pokritosti s snežno odejo v času spomladanskega taljenja snega so
ponavadi v obliki črke S, kar je posledica frekvenčne porazdelitve višine snežne odeje in
zastopanosti različnih nadmorskih višin v bazenu (Seidel & Martinec, 2004).
V grobem lahko izdelane krivulje razdelim na tri glavne dele; na začetku sezone opazujem
naraščanje vrednosti, ki predstavlja akumulacijo snega, temu sledi obdobje z izravnavo
krivulje, ko je snežna odeja zvezno prisotna na maksimalni površini območja in so vrednosti
najvišje oz. blizu 100 %, nazadnje pa krivulja preide v recesijski del, kjer se vrednosti
znižujejo, kar predstavlja obdobje taljenja snega oz. zmanjševanje deleža pokritosti območja s
snegom. Razlike v obliki krivulj med posameznimi sezonami nam torej lahko v luči opisanega
ponudijo vpogled v razlike med omenjenimi tremi obdobji in ugotavljanje iz tega izhajajočih
trendov.
Izdelava krivulj vključuje tako časovno kot tudi prostorsko komponento. V magistrskem delu
je bila uporabljena časovna resolucija 8 dni, prostorsko pa so obsegale območje
hidrografskega bazena reke Savice.
V primeru, da je časovni interval med razpoložljivim podatkom o pokritosti območja s snežno
odejo prevelik, lahko na krivuljo močno vplivajo občasni novi snežni dogodki, ki morajo biti
iz krivulje odstranjeni (DeWalle & Rango, 2008).
Optimalna časovna frekvenca za izdelavo krivulj predstavlja obdobje enega tedna. Satelitski
posnetki zaznavanja s sistemom MODIS so se v zadnjem času izkazali za optimalne podatke
za obravnavanje pokritosti območij s snegom (DeWalle & Rango, 2008).
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3.3.2 Obdelava točkovnih meteoroloških podatkov
Izračun vodnatosti snega je bil opravljen na dva načina. Prvič z uporabo enostavnega
empiričnega odnosa iz podatkov o višini snežne odeje preko ocene gostote snega in drugič s
statističnim točkovnim modelom iz podatkov o izmerjenih padavinah in zračni temperaturi.
3.3.2.1 SWE iz podatkov višine snežne odeje
Sturm et al. (2010) podajajo uporabljeno metodo izračuna SWE iz podatkov o višini snežne
odeje preko ocene gostote, ki ima bolj konzervativni razpon vrednosti od obeh. Na podlagi
opazovanj je bilo namreč ugotovljeno, da 50 % izmerjenih vrednosti gostote leži na majhnem
intervalu od 0,244–0,375 g/cm3, 90% pa na intervalu 0,194–0,435 g/cm3. SWE lahko torej ob
razpolaganju z izmerjenim podatkom o višini in z oceno gostote snega izračunamo preko
odnosa, opredeljenega z enačbo 3.4.
𝑆𝑊𝐸 = ℎ𝑠

𝜌
𝜌𝑤

(3.4)

Pri enačbi 3.4 je:
ℎ𝑠
…
višina snežne odeje [cm],
𝑆𝑊𝐸 …
vodnatost snega [cm],
𝜌
…
gostota snega [g/cm3] in
𝜌𝑤
…
gostota vode [1 g/cm3].
Gostota snega je funkcija višine snežne odeje, zgodovine odlaganja, temperature snega in
začetne gostote snežnih plasti. Z uporabo enačbe 3.5 lahko pri oceni gostote neposredno
zajamemo vplive višine snega in njegovih sprememb s časom z vključevanjem spremenljivke,
ki se nanaša na dan v letu (parameter DOY), posredno preko uporabe različnih vrst snega (v
tem primeru gre za alpskega) pa še vplive klime, torej temperature in vetra, preko
koeficientov k1, k2, ρmax in ρ0. Enačba za izračun gostote (Sturm et al., 2010):
𝜌ℎ𝑖 ,𝐷𝑂𝑌𝑖 = (𝜌𝑚𝑎𝑥 − 𝜌0 )(1 − exp(−𝑘1 × ℎ𝑖 − 𝑘2 × 𝐷𝑂𝑌𝑖 )) + 𝜌0

(3.5)

Pri enačbi 3.5 pomeni oznaka:
𝜌ℎ𝑖 ,𝐷𝑂𝑌𝑖
…
gostota snežne odeje ob znani višini na določen dan v letu [g/cm3],
ℎ𝑖
𝐷𝑂𝑌𝑖
𝜌𝑚𝑎𝑥
𝜌0

…
…
…
…

višina snežne odeje [cm],
dan v letu [od -92 za 1.10. do 181 za 30.6. brez vrednosti 0],
maksimalna gostota za alpsko vrsto snega [0,5975 g/cm3],
začetna gostota za alpsko vrsto snega [0,2237 g/cm3],
29

𝑘1
𝑘2

…
…

gostotni koeficient za višino pri alpski vrsti snega [0,0012] in
gostotni koeficient za dan v letu pri alpski vrsti snega [0,0038].

Izračun je bil poleg opisane metode z oceno gostote za vsak posamezen dan posebej med
sezono, ki je za potrebe tega modela opredeljena od 1.10. do 30.6., za primerjavo opravljen
tudi z uporabo fiksnih vrednosti gostote, in sicer 0,312 g/cm3, ki predstavlja srednjo vrednost
za celoten razpon testnih podatkov (Sturm et al., 2010), in 0,335 g/cm3 za srednjo vrednost
alpske vrste snega.
Vsi trije uporabljeni odnosi za izračun SWE z različnimi ocenami gostote so predstavljeni z
enačbami 3.6, 3.7 in 3.8.
𝜌𝑚
𝜌𝑤

(3.6)

𝜌𝑚(𝑎)
𝜌𝑤

(3.7)

𝜌ℎ𝑖 ,𝐷𝑂𝑌𝑖
𝜌𝑤

(3.8)

𝑆𝑊𝐸 = ℎ𝑠

𝑆𝑊𝐸 = ℎ𝑠

𝑆𝑊𝐸 = ℎ𝑠

Pri enačbah 3.6, 6.7 in 3.7 je:
𝑆𝑊𝐸
…
vodnatost snega [cm],
ℎ𝑠
…
izmerjena višina snežne odeje [cm],
𝜌𝑚
…
srednja vrednost gostote za vse vrste snega [0,312 g/cm3],
𝜌𝑚(𝑎)
…
srednja vrednost gostote za alpsko vrsto snega [0,335 g/cm3] in
𝜌ℎ𝑖 ,𝐷𝑂𝑌𝑖

…

gostota snežne odeje ob znani višini na določen dan v letu [g/cm3].

SWE je bil izračunan na vse tri podane načine, vendar so zaradi največje natančnosti najbolj
uporabne vrednosti izračunov, opravljene po enačbi 3.8.
3.3.2.2 SWE iz podatkov padavin in temperature zraka
Izračun SWE je bil na drugi način opravljen še z determinističnim statističnim točkovnim
modelom na podlagi vhodnih podatkov o padavinah in zračni temperaturi, merjenih na
meteoroloških postajah. Za izračune sem uporabila dnevni časovni korak.
Statistični modeli so uveljavljena metoda napovedovanja sezonskega odtoka iz taljenja snega
in slonijo na zadostni količini historičnih podatkov meritev. Bolj kot pri ekstremnih so
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primernejši za uporabo pri običajnih meteoroloških in hidroloških razmerah (DeWalle &
Rango, 2008).
Opis uporabljenega modela v nadaljevanju povzemam po DeWalle & Rango (2008).
Znotraj modela obstaja več možnosti za izračune posameznih parametrov, denimo pri oceni
intenzitete taljenja, ki jo lahko določamo ali z uporabo metode energijske bilance, ki je bolj
natančna, ali pa s t.i. metodo »temperaturnega indeksa« (ang. Temperature-Index) z uporabo
podatkov o temperaturi zraka in parametra DD (ang. degree-day), ki je sicer manj natančna,
vendar pa zahteva tudi manj vhodnih podatkov. Glede na razpoložljivost podatkov je bila
izbrana druga metoda – metoda temperaturnega indeksa. Tako opravljen izračun je ocena, ki
izhaja iz predpostavljenega empiričnega linearnega odnosa med omenjenimi parametri.

Običajni koraki pri modeliranju s statističnim točkovnim modelom zajemajo:



korekcijo snežnih padavin,
določevanje vrste padavinskih razmer,



oceno intenzitete taljenja ter



oceno WHC (vsebnost vode v snežni odeji, ang. water holding capacity) in SWE.

Pri aplikaciji modela v magistrskem delu je bil izpuščen prvi korak od naštetih, in sicer zaradi
omejenosti s podatki. Za natančnejšo aplikacijo modela bi bilo potrebno korigirati vhodne
podatke za vpliv vetra, ki povzroča prenašanje snega. Vpliv vetra je bil opažen na postaji
Kredarica, kjer so padavine nižje od pričakovanih glede na lokalne klimatske razmere (Cegnar
& Roškar, 2004).
Glede na vhodne podatke o količini padavin in zračni temperaturi sem najprej določila vrsto
padavinskih razmer izmed štirih, na čemer slonijo nadaljnji koraki obdelave. Te štiri vrste so:
dežne padavine (1), snežne padavine (2), razmere brez padavin s taljenjem (3) ter razmere
brez padavin in brez taljenja (4). Na dnevni ravni je bila izvedena klasifikacija razmer s
primerjavo izmerjenih temperaturnih podatkov z dvema ocenjenima parametroma; kritične in
bazne temperature.
Izbira kritične temperature določa kriterij za obliko padavin. Ob temperaturah pod kritično se
za vse padavine privzame, da padejo v obliki snega, ob višjih pa v obliki dežja. Kritična
temperatura je ponavadi malo nad lediščem, ker so snežni kristali med padanjem v suhem
zraku ohlajeni s sublimacijo in lahko prestanejo tudi tako temperaturo. Uporabljena kritična
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temperatura v obdelavah je bila 1°C, ki predstavlja najprimernejšo vrednost za alpska
območja, sicer pa se razpon njenih vrednosti nahaja na intervalu od 0–2°C.
Izbira bazne temperature predstavlja kriterij, ki določa, ali bo v obravnavanih razmerah prišlo
do taljenja ali ne. Bazna temperatura je bila določena na 0°C, kar predstavlja standardno
uporabljeno vrednost.
Razmere s količino padavin, večjo od 0, in z zračno temperaturo, večjo ali enako od kritične,
v modelu predstavljajo dežne padavine (1), če pa je vrednost zračne temperature manjša od
kritične, gre za snežne padavine (2). Preostali dve vrsti razmer opredeljujeta odsotnost
padavinskih dogodkov, in sicer v primeru da je zračna temperatura višja od bazne, s
prisotnostjo taljenja, ter v primeru da je nižja, brez taljenja. Klasifikacijo shematsko prikazuje
tudi Slika 10.

𝑃 > 0𝑖𝑛𝑇 ≥ 𝑇𝑘 ⇒ 𝑑𝑒ž𝑛𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎𝑣𝑖𝑛𝑒(1)
𝑃 > 0𝑖𝑛𝑇 < 𝑇𝑘 ⇒ 𝑠𝑛𝑒ž𝑛𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎𝑣𝑖𝑛𝑒(2)
𝑃 = 0𝑖𝑛𝑇 ≥ 𝑇𝑏 ⇒ 𝑏𝑟𝑒𝑧𝑝𝑎𝑑𝑎𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑗𝑒𝑛𝑗𝑒𝑚(3)
𝑃 = 0𝑖𝑛𝑇 < 𝑇𝑏 ⇒ 𝑏𝑟𝑒𝑧𝑝𝑎𝑑𝑎𝑣𝑖𝑛𝑖𝑛𝑏𝑟𝑒𝑧𝑡𝑎𝑙𝑗𝑒𝑛𝑗𝑎(4)
Pomen oznak
𝑃
𝑇
𝑇𝑘
𝑇𝑏

…
…
…
…

izmerjenakoličinapadavin[cm]
izmerjenatemperatura[°C]
kritičnatemperatura[1°C]
baznatemperatura[0°C]

Slika 10 Postopek klasifikacije razmer na podlagi podatkov o padavinah in temperaturi

Po določitvi vrste razmer je sledil izračun količine taljenja za vrsto razmer 1 (dežne padavine)
in 3 (brez padavin s taljenjem). Izračun je potekal po enačbi 3.9.
𝑀 = 𝐷𝐷𝐹(𝑇 − 𝑇𝑏 )

(3.9)

Pri enačbi 3.9 predstavlja:
𝑀
…
taljenje [cm],
𝐷𝐷𝐹 …
faktor parametra DD (ang. degree-day factor) [cm/°C],
𝑇
…
izmerjeno temperaturo zraka [°C] in
𝑇𝑏
…
bazno temperaturo [°C].

32

Za razmere 2 (snežne padavine) in 4 (razmere brez padavin in brez taljenja) sem za vrednost
količine taljenja privzela 0 cm.
Izbrana vrednost parametra DDF je bila 0,4 cm/°C/dan. Vrednosti, ki se uporabljajo v
izračunih, se nahajajo v razponu 0,1–0,8 cm/°C/dan. DDF predstavlja parameter, ki sloni na
naravi procesov energijske bilance za razliko od uporabljene metode, ki je sicer empirična.
Povezan je s parametrom DD (ang. degree-day), ki predpostavlja določeno taljenje za vsako
1°C razliko od bazne temperature. Vrednost DDF se lahko tekom sezone tudi spreminja. V
primeru da se odločimo za njegov izračun, ga lahko opravimo tudi na podlagi podatka o
gostoti snega. Med faktorji, ki sicer vplivajo na ta parameter, so:


obdobje v letu,



pokritost terena,



topografija,



pokritost s snegom,



prisotnost delcev na površini snega,



dežne padavine,



led,




meteorološki pogoji in
vrsta uporabljene srednje vrednosti za izračun in uporabo temperature zraka.

V primeru da je izračunana vrednost taljenja višja od izračunane vrednosti parametra SWE
prejšnjega dne (njegov opis sledi v nadaljevanju), se le-ta privzame direktno za vrednost
količine taljenja, ker predstavlja maksimalno količino vode, ki se lahko stali.
V izbranem dnevnem časovnem intervalu sem v nadaljnjem koraku izračunala kapaciteto za
vsebnost tekoče vode v snežni odeji (WHC) in vodnatost snega (SWE). Minimalna vrednost
za WHC kot tudi za SWE je 0 cm. Izbrana vrednost za parameter f je bila 3 %. Izračun je
potekal po enačbah 3.10 in 3.11.
𝑓
𝑊𝐻𝐶2 = 𝑊𝐻𝐶1 + (
) 𝛥𝑃 − 𝛥(𝑀 + Pr )
100

(3.10)

Pri enačbi 3.10 je:
𝑊𝐻𝐶2 …
kapaciteta vsebnosti tekoče vode v snežni odeji ob času t2 [cm],
𝑊𝐻𝐶1 …
kapaciteta vsebnosti tekoče vode v snežni odeji ob času t1 [cm],
𝑓
…
maksimalni delež vsebnosti tekoče vode v snežni odeji [3 %],
𝑃
…
snežne padavine [cm],
𝑀
…
taljenje [cm] in
Pr
…
dežne padavine [cm].
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𝑆𝑊𝐸2 = 𝑆𝑊𝐸1 + Δ𝑃 + 𝛥𝑊𝐻𝐶 − 𝛥(𝑀 + Pr )

(3.11)

Pri enačbi 3.11 predstavlja:
𝑆𝑊𝐸2 …
vodnatost snega ob času t2 [cm],
𝑆𝑊𝐸1 …
vodnatost snega ob času t1 [cm],
𝑃
…
snežne padavine [cm],
𝑊𝐻𝐶 …
kapaciteto vsebnosti tekoče vode v snežni odeji [cm],
𝑀
…
taljenje [cm] in
Pr
…
dežne padavine [cm].

3.3.3 Primerjava rezultatov s pretokom
Pretok reke Savice sem obravnavala s primerjavo hidrogramov z izračunanima
spremenljivkama – deležem pokritosti površine s snežno odejo in SWE.
Podatki o pretoku na izvirih iz kraškega vodonosnika so pomembna informacija, na podlagi
katere lahko izdelamo hidrogram, t.j. diagram, ki podaja spreminjanje pretoka v odvisnosti od
časa. V kraških sistemih namreč nihanje na izvirih pogosto zaznamujejo intenzivni in hitri
odzivi na variabilnost v napajalnem zaledju, če podzemna voda potuje skozi dobro razvit (in s
tem dobro prepusten) kraški sistem. Interpretacija hidrogramov je torej uporabno orodje in
metoda, na podlagi katere lahko sklepamo na notranjo strukturo in geometrijo vodonosnika,
volumne uskladiščenja znotraj njega in čas transporta od območja napajanja do iztoka, seveda
v kombinaciji z ostalimi metodami, ki predstavljajo spremljanje meteoroloških sprememb v
zaledju, analizo temperature, sledilnih poskusov, idr. (Goldscheider & Drew, 2007).
Na podlagi izdelanih krivulj pokritosti s snežno odejo sem hkrati primerjala zmanjševanje
pokritosti s snegom in naraščanje pretoka v izbranem hidrogeološkem bazenu in ugotavljala
povezave med njima. Prav tako sem primerjala vrednosti SWE na različnih postajah v okolici
in povezavo z vrednostmi pretoka, ki so bile izmerjene na reki Savici.
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4

REZULTATI IN RAZPRAVA

4.1 Krivulje deleža pokritosti s snežno odejo
Slika 11 prikazuje izdelane krivulje deleža pokritosti s snežno odejo po posameznih sezonah
(od leta 2000–2015) na časovni skali ene sezone. Sezona je opredeljena od 1. oktobra do 30.
septembra.
Pri interpretaciji krivulj je potrebno nameniti pozornost efektu novozapadlega snega, ki lahko
vpliva na njihovo obliko in vodi do napačnih zaključkov. Primer tega vpliva prikazujeta Slika
12 in Slika 13.

Slika 11 Primerjava krivulj pokritosti s snežno odejo po sezonah
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Slika 12 Vpliv novozapadlega snega na krivuljo v sezoni 2002/2003 na označen datum 30.3.2002

Slika 13 Vpliv novozapadlega snega na krivuljo v sezoni 2006/2007 na označen datum 1.11.2006
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V obeh primerih prihaja do precenjenih vrednosti procentov pokritosti površine zaradi
novozapadlega snega na mestih, ki sta označeni na diagramu, in sicer za podatka 30.3.2002 in
1.11.2006. Podatkov, ki izkazujejo opisani vpliv, pri analizi nisem upoštevala.
Po korekciji vplivov novozapadlega snega je bila izdelana povprečna krivulja pokritosti
območja s snežno odejo glede na vse obravnavane sezone. Ker je sestavljena iz povprečnih
vrednosti, lahko prihaja do večjih odstopanj od gladkosti njene oblike tam, kjer izračun
srednje vrednosti sloni na manjšem številu podatkov. Prikazuje jo Slika 14, na podlagi katere
lahko sklepam na nekatere značilnosti spreminjanja pokritosti s snežno odejo v območju
površinske razvodnice reke Savice.

Slika 14 Korigirane krivulje deleža pokritosti s snegom s povprečno krivuljo

Trajanje naraščanja pokritosti območja s snežno odejo se glede na podatke povprečne krivulje
dogaja od oktobra do decembra, in sicer od 23.10.–10.12., če se omejimo na spodnjo mejo
pokritosti 5 % in zgornjo mejo pokritosti 85 %. To predstavlja 49 dni. Pri akumulacijskem
delu povprečne krivulje je sicer opazna večja variabilnost kot pri recesijskem.
Trajanje pokritosti je glede na povprečno krivuljo od 10.12.–23.4. ali 135 dni v letu ob
upoštevanju podatkov, ki predstavljajo pokritost površine s snegom, ki je višja od 85 %.
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Recesijski del povprečne krivulje, ki ponazarja taljenje snega oz. zmanjševanje pokritosti s
snegom je zelo strm, kar pomeni, da se zmanjševanje površinske pokritosti iz maksimuma na
minimum zgodi v relativno kratkem oknu od konca aprila do začetka maja, in sicer glede na
povprečno krivuljo od 23.4. do 9.5. oz. 17.5., kar znaša od 17–25 dni.
Obdobja trajanj so dejansko nekoliko drugačna, saj so tu določena na podlagi podatkov za vse
sezone. Tako lahko pričakujem, da sta podcenjeni trajanji prvega in zadnjega dela krivulje,
vmesni del pa je precenjen, kar je razvidno tudi iz prikaza trajanj posameznih delov po
posameznih sezonah v nadaljevanju.
Tabela 6 prikazuje trajanje vseh treh delov krivulje – naraščanja, maksimalne pokritosti s
snežno odejo in zmanjševanje pokritosti po sezonah. V določenih primerih trajanja niso
podana, ker jih na podlagi razpoložljivih podatkov z obdelavami nisem mogla določiti. Tak je
primer trajanja obdobja naraščanja pokritosti v sezoni 2002/2003, trajanja upadanja pokritosti
v sezoni 2007/2008 in trajanja vseh treh obdobij v sezoni 2008/2009.
Tabela 6 Tabela trajanja naraščanja, pokritosti in upadanja deleža snežne odeje po sezonah

Sezona

Naraščanje
(dni)

2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

119
102
126
95
86
78
110
65
102
54
103
81
126

Srednja vrednost

95,9

Maksimalna
Upadanje
pokritost
(dni)
(dni)
49
121
49
153
65
73
65
105
73
73
89
65
81
33
41
78
97
81
49
41
113
81
97
94
81
73
33
68,6

84,1

Vsota
(dni)
289
304
296
241
240
192
240
232
208
281
256
232
244
248,6

Na podlagi izdelanih krivulj po sezonah traja obdobje naraščanja pokritosti s snežno odejo v
območju površinske razvodnice reke Savice od 54–126 dni s srednjo vrednostjo 95,9 dni.
Najnižja vrednost je bila določena v sezoni 2011/2012, najvišja pa v sezonah 2003/2004 in
2014/2015. Nekoliko višja vrednost je značilna tudi za sezono 2000/2001.
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Obdobje maksimalne pokritosti v posameznih sezonah traja od 41–94 dni s srednjo vrednostjo
68,6 dni. Najnižje trajanje je bilo ugotovljeno za sezono 2007/2008 in 2011/2012, najvišje pa
za sezono 2013/2014.
Obdobje upadanja pokritosti v posameznih sezonah traja od 33–153 dni s srednjo vrednostjo
84,1 dni z najnižjimi vrednostmi v sezonah 2006/2007 in 2013/2014 ter najvišjimi v sezoni
2001/2002.
Do večine opisanih ekstremnih vrednosti (minimumov in maksimumov) prihaja zaradi
odsotnosti reprezentativnih podatkov, na podlagi katerih so bila trajanja določena. To velja za
ugotovljena odstopanja v sezonah: 2000/2001, 2001/2002, 2007/2008, 2011/2012, 2013/2014
in za ugotovljeno nizko vrednost za obdobje upadanja krivulje v sezoni 2014/2015.
V primeru visokih vrednosti v sezonah 2003/2004 in 2014/2015 le-te lahko odražajo dejansko
stanje. Majhen naklon krivulje med razpoložljivimi točkami namreč nakazuje na daljše
trajanje oz. počasnejšo akumulacijo snega v teh sezonah, hkrati pa je začetek naraščanja v
obeh primerih tudi že nekaj dni pred začetkom sezone (22.9.2003).
V sezoni 2006/2007 obdobje upadanja pokritosti izkazuje nizko trajanje. Diagram krivulje
deleža pokritosti s snežno odejo v tej sezoni s padavinami prikazuje Slika 13. Potencialen
začetek upadanja vrednosti bi glede na ta prikaz lahko bil že nekoliko prej, in sicer na dan
26.2.2007, ko je nakazan rahel upad vrednosti, čemur pa zopet sledi povišanje, kar bi bilo
sicer mogoče pojasniti tudi z variabilnostjo zaradi določene natančnosti podatkov. To bi
pomenilo, da 4 vrednosti do datuma 15.4.2007 izkazujejo zelo močen vpliv novozapadlega
snega, ki ga podatki o padavinah v tem obdobju sicer potrjujejo.
Tabela 7 prikazuje datume začetka zmanjševanja vrednosti in ustalitve za del krivulje, ki
ponazarja upadanje pokritosti s snežno odejo po letih.
Tabela 7 Datumi začetka zmanjševanja in ustalitve na minimalni vrednosti deleža pokritosti s snežno odejo

Leto
2001
2002
2003
2004
2005

Začetek
upadanja
30.mar
6.mar
22.mar
29.mar
14.mar

2006 7.apr
2007 15.apr

Ustalitev

Leto

Začetek
upadanja
14.mar
7.apr
18.feb
15.apr
14.mar

28.jul
5.avg
2.jun
11.jul
25.maj

2010
2011
2012
2013
2014

10.jun
17.maj

2015 7.apr

Ustalitev
18.jun
25.maj
9.jun
20.jul
2.jun
9.maj
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Na podlagi podanega ugotavljam, da je ob izvzetju vrednosti za leto 2012, ki izkazuje
zgodnejši začetek (18. februar), zaznati rahlo napredovanje v času začetka zmanjševanja
pokritosti. Z analizo datumov ustalitve pokritosti na minimalni površini je razbrati, da prvi
dve vrednosti za leti 2001 in 2002 izkazujeta pozno ustalitev, nato pa je opaziti rahel trend vse
zgodnejše ustalitve z odstopajočo vrednostjo v letu 2013. Pri obeh – torej pri datumih
začetkov in ustalitve zmanjševanja pokritosti – je sicer prisotno nihanje in trendi niso izraziti.
Diagrama, ki ju prikazujeta Slika 15 in Slika 16, vsebujeta trajanja, opisana v prejšnjih
odstavkih, na časovni skali po naraščajočih sezonah. Slika 15 prikazuje trajanja posameznih
treh delov krivulj ločeno, Slika 16 pa poleg tega še naloženo in s tem vsoto trajanj vseh treh
delov na sezono.

Slika 15 Stolpčni diagrami trajanja posameznih delov krivulj deleža pokritosti s snežno odejo po sezonah s trendnimi
linijami
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Slika 16 Naloženi stolpčni diagrami trajanja posameznih delov krivulj deleža pokritosti s snežno odejo po sezonah s
trendno linijo

Na podlagi prikazanih diagramov ugotavljam, da močno izrazitega trenda od prve do zadnje
obravnavane sezone ni opaziti, nakazan je le rahel trend zmanjševanja ob prisotnosti relativno
velikega nihanja vrednosti.
Od začetka obdelanih podatkov, torej od sezone 2000/2001 pa vse do sezone 2007/2008 je
opaziti rahlo zniževanje skupnega števila dni, ki zajema naraščanje, maksimalno trajanje in
upadanje vrednosti deleža pokritosti območja s snežno odejo, predvsem na račun
zmanjševanja tako akumulacijskega kot recesijskega dela krivulj, saj pri trajanju obdobja
maksimalne pokritosti ni opaziti takih sprememb.
Od sezone 2009/2010 do konca obravnavanih podatkov, t.j. do sezone 2014/2015 je opazno
večje nihanje skupnega števila, in sicer vrednosti padajo v prvih treh sezonah, v sezoni
2013/2014 so višje, nato pa se zopet rahlo znižujejo.
Povprečna vsota trajanja vseh treh obdobij je za vse sezone 244–249 dni, kar je več, kot je
bilo določeno na podlagi povprečne krivulje (201–209 dni; Slika 14).
Za primerjavo deleža pokritosti območja, ki napaja reko Savico, in njenega pretoka sem
uporabila podatke zadnjega dela krivulj, ki predstavlja spremembe snežne odeje na površini
zaradi spomladanskega taljenja snega. Te podatke sem obravnavala v povezavi z dinamiko
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naraščanja pretoka reke Savice, ki je v prvem delu leta pripisan ravno tem procesom zaradi
njenega snežno-dežnega režima.
Analizirala sem podatke za tiste sezone, ki so glede podatkov deleža pokritosti s snežno odejo
najbolj reprezentativne in ne izkazujejo odstopanj, ki so bila v zgornjih odstavkih pripisana
omejenosti s podatki, prav tako pa ne predstavljajo let, ki so v meteorološkem ali hidrološkem
smislu predstavljala ekstremne razmere. Obravnavala sem sezone 2004/2005, 2005/2006 in
2009/2010. Zmanjševanje pokritosti območja s snežno odejo, pretok na Savici in padavine na
Kredarici v teh letih prikazujejo Slika 17, Slika 18 in Slika 19.

Slika 17 Krivulja zmanjševanja pokritosti s snežno odejo z označenim začetkom zmanjševanja, izmerjen pretok in
padavine na postaji Kredarica v letu 2005
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Slika 18 Krivulja zmanjševanja pokritosti s snežno odejo z označenim začetkom zmanjševanja, izmerjen pretok in
padavine na postaji Kredarica v letu 2006

Slika 19 Krivulja zmanjševanja pokritosti s snežno odejo z označenim začetkom zmanjševanja, izmerjen pretok in
padavine na postaji Kredarica v letu 2010
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Pretok Savice pomladi izkazuje vpliv snega s povečevanjem pretoka z večjo valovno dolžino
ter vpliv posameznih večjih dežnih dogodkov, ki se na njem odražajo z naglimi, sunkovitimi
porasti. Ti se večinoma ujemajo s padavinami, ki so prav tako prikazane na diagramih, in
sicer tiste, izmerjene na postaji Kredarica. Pri primerjavi krivulj s pretokom sem se
osredotočila na večjo valovno dolžino nihanja pretoka.
Med prikazanimi leti je opaziti razliko med intenziteto vpliva taljenja snega. Največja je v letu
2006, manjša v letu 2010 in najmanjša v letu 2005. V vseh treh letih je na podatkih pretoka
opaziti tudi več naglih porastov, ki odražajo dežne dogodke. Največji od njih se zgodi v letu
2010.
Iz prikazanega na diagramih opažam, da začetek zmanjševanja pokritosti območja s snegom
generalno sovpada s povečanjem pretoka, kar velja za vsa tri prikazana leta z manjšimi
razlikami. Začetki zmanjševanja pokritosti so na diagramih nakazani z zeleno črtasto linijo. V
vseh treh letih je začetek zmanjševanja pokritosti nekaj dni pred začetkom porasta pretoka.
Razlika med obema znaša maksimalno 6 dni v letu 2006.
Ob 50 % pokritosti površine območja je v vseh treh letih še vedno prisotno naraščanje pretoka
glede na obravnavano valovno dolžino njegovega nihanja, v vseh treh letih pa se njegovo
upadanje prične preden se delež pokritosti površine s snežno odejo ustali na minimalni
vrednosti.

4.2 Vodnatost snega
Vodnatost snega (SWE) je bila izračunana v obdobju, za katerega so na razpolago podatki o
meteoroloških spremenljivkah, ki so zahtevani za vključevanje v izbrani model. Osnovne
opisne statistike podatkov kot tudi podatki o lokaciji, višini in razpoložljivosti po posameznih
klimatoloških in padavinskih postajah, vključenih v obdelave, so podane v poglavju 3.2.2.
Kot je bilo opisano v metodološkem poglavju 3.3.2, je bil izračun SWE opravljen na dva
glavna načina; prvič iz podatka o višini snežne odeje in drugič z uporabo podatkov o količini
padavin in zračni temperaturi. V nadaljnjem besedilu in na diagramih uporabljam oznako
SWE1 za izračun po prvi in SWE2 za izračun po drugi metodi.
Najprej na primeru ene sezone (1998/1999) predstavljam razlike med izračuni po obeh
metodah in potencialne razlike med uporabo različnih vrednosti za parametre znotraj prve
metode.

44

Slika 20 prikazuje izračun SWE po prvi metodi, in sicer z uporabo treh različnih vrednosti za
gostoto – dvakrat fiksne (glede na povprečje vseh in glede na povprečje alpske vrste snega) in
enkrat spremenljive vrednosti (glede na izračun gostote za vsak dan posebej) v sezoni
1998/1999 na postaji Kredarica.

Slika 20 Prikaz izračunanih vrednosti SWE po prvi metodi (iz višine snežne odeje) na tri različne načine s prikazano
višino snežne odeje v sezoni 1998/1999 na postaji Kredarica

Izmed obeh izračunov, ki za gostoto uporabljata fiksno število, so izračuni SWE nižji pri
uporabi fiksne vrednosti za povprečno vrednost gostote vseh vrst snega, ki je za 0,023 g/cm3
nižja od gostote alpskega snega (Sturm et al., 2010). Tretji način izračuna je najbolj natančen,
ker pri oceni gostote upošteva še njene vplivne faktorje in se računa za vsak dan posebej. Iz
prikaza na diagramu je razvidno, da so v primeru izračuna na tretji način vrednosti SWE v
prvi polovici sezone generalno nižje, v drugi pa višje od prvih dveh načinov izračunov. Na
dan 10.4.1999 z maksimalno izmerjeno višino snežne odeje v sezoni (385 cm) je razlika med
SWE vrednostjo, izračunano s spremenljivo gostoto, in SWE vrednostjo, izračunano s
fiksnima gostotama, 42,05 cm oz. 50,9 cm. Zaradi večje natančnosti je bila pri nadaljnjih
primerjavah uporabljena ocena gostote z njenim dnevnim izračunom po enačbi 3.5.
Slika 21 in Slika 22 prikazujeta primerjavo obeh uporabljenih metod za izračun SWE v sezoni
1998/1999 za postajo Kredarica in v sezoni 1982/1983 za postajo Vogel. Oznaka SWE1 na
diagramu predstavlja izračun po prvi, SWE2 pa izračun po drugi metodi. Poleg teh podatkov
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so na diagramu prikazane še meritve treh meteoroloških spremenljivk, ki so predstavljale
osnovo za izračune (temperatura zraka, količina padavin in višina snežne odeje).

Slika 21 Diagram meritev vhodnih meteoroloških parametrov (temperature, padavin in višine snežne odeje) za
izračun SWE po obeh metodah (prikazano kot SWE1 in SWE2) na postaji Kredarica v sezoni 1998/1999

Slika 22 Diagram meritev vhodnih meteoroloških parametrov (temperature, padavin in višine snežne odeje) za
izračun SWE po obeh metodah (prikazano kot SWE1 in SWE2) na postaji Vogel v sezoni 1982/1983
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Ker metoda za izračun SWE1 sloni na podatkih višine snežne odeje, je na diagramu opaziti
večje ujemanje s temi meritvami kot v primeru SWE2. Slednja namreč te meteorološke
spremenljivke ne vgrajuje direktno v model, temveč določa SWE na podlagi empiričnih
odnosov med parametri, ki opredeljujejo procese energijske izmenjave, z vhodnima
podatkoma o temperaturi in padavinah, kar je tudi razlog za razlike med obema krivuljama za
SWE1 in SWE2. SWE1 vrednosti so v obeh primerih generalno višje v prvem delu sezone in
nižje v drugem delu, vključno z nižjim doseženim maksimumom. Na postaji Vogel so razlike
med obema izračunoma nekoliko višje kot na postaji Kredarica, je pa na slednji za vrednosti
SWE2 opazno daljše trajanje zniževanja vrednosti, ki za SWE1 zaostaja za približno 1 mesec.
Na postaji Vogel zamik med znižanjem ni tako velik in traja le 3 dni.
Predvidevam, da do večjih odstopanj pri času trajanja znižanja vrednosti SWE1 na postaji
Kredarica prihaja ali zaradi nekorigiranih podatkov padavin ali šibkosti modela za ekstremne
meteorološke razmere.
Oba izračuna SWE sta bila upoštevana pri statistični obdelavi in primerjavi s pretokom, saj v
okviru zanesljivosti modelov, katerih rezultat predstavljata, kažeta na specifične razmere na
direktni lokaciji meritev in na vpliv različnih meteoroloških parametrov na spremenljivost
vrednosti vodnatosti snega.
Za padavinsko postajo Ukanc je bil zaradi pomanjkanja meritev temperature izračun opravljen
le po drugi metodi. Za nekatere postaje, kjer so bile meritve v celotnem časovnem nizu
nekajkrat prekinjene, za ta obdobja izračun SWE ni bil opravljen oz. je bil prav tako opravljen
le na en način. To velja za postajo Dom na Komni v sezonah 1959/1960, 1960/1961 in
1962/1963, 1976/1977 in 1977/1978, za postajo Vogel v sezoni 2000/2001 in za postajo
Kredarica v sezoni 1957/1958.
Maksimalne vrednosti SWE kot povprečja obeh obravnavanih metod za različne postaje in
sezone prikazuje Slika 23.
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Slika 23 Maksimalne vrednosti SWE po postajah in sezonah

Variabilnost maksimalnih izračunanih vrednosti SWE med različnimi sezonami je najnižja pri
postajah z najnižjo nadmorsko višino (Stara Fužina, Bohinjska Češnjica, Ukanc), višja pri
postajah Dom na Komni in Vogel ter najvišja pri postaji z najvišjo nadmorsko višino
(Kredarica).
Višinskemu trendu hkrati sledijo tudi vrednosti maksimumov. V primeru treh postaj z
najnižjo nadmorsko višino le ena vrednost maksimuma preseže 70 cm, medtem ko na primeru
postaje Bohinjska Češnjica maksimumi nihajo v razponu od 6,14 cm do 36,42 cm. Na postaji
Kredarica razlika med najvišjo (340,71 cm) in najnižjo vrednostjo maksimuma (68,34 cm)
znaša 272,37 cm.
Izrazitih časovnih trendov zniževanja ali zviševanja maksimalne količine vode, ki je na
lokacijah postaj potencialno dostopna za odtok, podatki ne kažejo, temveč le nihajo v okviru
različnih opisanih variabilnosti.
V nadaljevanju podajam dva diagrama, na katerih primerjam vrednosti SWE, izračunane po
obeh metodah, na vseh obravnavanih postajah hkrati tekom štirih sezon, in sicer 1971/1972 in
1972/1973 (Slika 24) ter 2011/2012 in 2012/2013 (Slika 25).
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Slika 24 SWE na postajah v sezonah 1971/1972 in 1972/1973

Slika 25 SWE na postajah v sezonah 2011/2012 in 2012/2013

Iz prikazanih vrednosti SWE na različnih postajah je za vse štiri sezone razvidno, da se kljub
začetnemu naraščanju vrednosti, ki se na vseh postajah zgodi bolj ali manj istočasno,
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pojavljajo razlike med relativno doseženo višino vrednosti in trajanju do upadanja vrednosti.
Te razlike lahko povežemo z višinskimi razmerami. Tako je ta trend opazen na primeru, ki ga
podaja Slika 24 od Stare Fužine preko Doma na Komni do Kredarice in v primeru, ki ga
prikazuje Slika 25, od Bohinjske Češnjice preko Vogla do Kredarice.
Uporaba izračunanih vrednosti SWE je v nadaljevanju relevantna v obdobju, ki se prekriva s
tistim, za katerega razpolagam tudi s podatki o pretoku, s katerim sem opravila primerjavo.
Podatki pretoka za dve obdobji od začetka merjenja niso dostopni zaradi vmesnih prekinitev.
Omejitev za primerjavo prestavljajo tudi sezone, ki niso omogočale izračuna SWE in se
razlikujejo po postajah.
Slika 26, Slika 27 in Slika 28 podajajo primere izračunanih vrednosti SWE in pretoka za tri
sezone iz niza meritev, vsaka iz enega obdobja meritev pretoka. Prikazane sezone so bile
znotraj treh obdobij izbrane naključno, kriterija pri izbiri sta bila le največje možno število
postaj, ki so razpolagale s podatki, in neupoštevanje ekstremnih hidroloških let.

Slika 26 Primerjava SWE na različnih postajah in pretoka na postaji Ukanc Savica v sezoni 1967/1968
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Slika 27 Primerjava SWE na različnih postajah in pretoka na postaji Ukanc Savica v sezoni 1986/1987

Slika 28 Primerjava SWE na različnih postajah in pretoka na postaji Ukanc Savica v sezoni 2009/2010
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Diagrami kažejo, da se pretok hitro odziva na zmanjševanje vrednosti SWE. Glede na
prikazane diagrame najintenzivnejši porast vrednosti pretoka izmed uporabljenih postaj
najbolje sledi zmanjševanju sezonske količine vode v snežni odeji na postajah Dom na Komni
in Vogel (na nadmorskih višinah 1520 m in 1535 m).
Slika 29 na primeru ene sezone (2009/2010) podaja prikaz petih dogodkov zmanjševanja
izračunanih vrednosti SWE na postaji Vogel in njihovo povezavo s pretokom reke Savice,
označeno z zelenimi črtkanimi linijami.

3
4
5

1

2

Slika 29 SWE in padavine na postaji Vogel ter pretok na postaji Ukanc Savica v sezoni 2009/2010 z označenimi
dogodki zmanjševanje vrednosti SWE

Dogodka 1 in 2 označujeta začetke zmanjševanja vrednosti SWE pred glavnim naraščanjem
količine SWE v sezoni. Po obeh dogodkih vrednost SWE upade na minimalno količino
(0 cm). Dogodki, označeni s številkami 3, 4 in 5 predstavljajo zmanjševanja SWE po nastopu
njene maksimalne sezonske vrednosti. V primeru dogodkov 3 in 4 se zmanjševanje začne že
nekoliko prej, vendar se označen začetek zmanjševanja nanaša na pojav hitrejšega,
intenzivnejšega zmanjševanja, ki je na diagramu zastopan z večjim naklonom. Tak začetek
sem izbrala za nedvoumno določitev dogodkov taljenja, ki so bili predmet obdelave. Dogodek
5 predstavlja začetek zadnjega zmanjševanja količin SWE v sezoni in je postavljen na
označen datum, čeprav je po štirih dneh zopet opaziti rahel dvig vrednosti SWE, ki pa takoj
naslednji dan zopet upade. Vsi obravnavani dogodki zmanjševanja vrednosti SWE se na
pretoku odražajo s porastom njegovih vrednosti.
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Tabela 8 prikazuje analizo dogodkov z vidika intenzitete zmanjševanja vrednosti SWE, ki jo
predstavljam s količnikom vrednosti opažene razlike v zmanjšanju s časom, trajanja do odziva
vrednosti pretoka in intenzitete njegovega porasta, ki je prav tako določena s količnikom
razlike do maksimalne vrednosti v določenem času.
Tabela 8 Opredelitev intenzitete zmanjšanja SWE, trajanja do odziva pretoka in intenzitete njegovega
porasta za posamezne dogodke

Dogodek

Intenziteta zmanjšanja SWE
(velikost zmanjšanja/čas)

1
2
3
4
5

3,89
112,21
8,34
1,69
41,74

Trajanje od
zmanjšanja SWE do
dviga pretoka
2 dni
1 dan
1 dan
1 dan
2 dni

Intenziteta porasta pretoka
(velikost porasta/čas)
1,95
37,40
1,39
0,56
2,09

Pri vseh dogodkih čas do odziva pretoka traja maksimalno dva dni. Dogodek z največjo
intenziteto zmanjšanja SWE (Dogodek 2) se na pretoku odraža z največjo intenziteto
njegovega porasta in obratno – dogodek z najmanjšo intenziteto zmanjšanja SWE (Dogodek
4) vodi do porasta pretoka najmanjše intenzitete.
Odnos med povezavo vrednosti pri ostalih dogodkih ne sledi temu trendu v celoti; Dogodek 3
ima kljub večji intenziteti zmanjšanja SWE kot Dogodek 1 za posledico odziv manjše
intenzitete porasta pretoka.
To pripisujem razliki v delu sezone, ki loči prva dva dogodka od ostalih. Dogodek 1 in 2
namreč spadata v del sezone, ki je še vedno bolj pod vplivom dežnih razmer, kar viša
kompleksnost odziva, ostali trije dogodki pa se že nahajajo v delu sezone, za katerega je
značilen večji vpliv variabilnosti snežnih razmer na pretok.
Dogodki porasta pretoka tudi niso v vseh primerih povezani z zmanjševanjem količine SWE
na postaji Vogel. Še posebej to velja za gibanje vrednosti pretoka po 6.5.2010, ko je SWE na
tej postaji že dosegel minimum, vrednosti pretoka pa še izkazujejo poraste. To poleg vpliva
dežnih padavin, ki se kažejo na hitrih in intenzivnih zvišanjih, nakazuje tudi na večjo zalogo
SWE od tiste, ki se nahaja na obravnavani postaji, ki je tudi dlje časa v sezoni na voljo za
prispevek k pretoku.
Nakazano odvisnost intenzitete sprememb vrednosti SWE in pretoka na primeru zgornje
sezone sem preverila z izvedbo regresijske analize. Vanjo sem vključila tako podatke iz
postaje Vogel kot tudi podatke iz postaje Dom na Komni. Obe ležita na podobni nadmorski
višini – prva na 1535 m, druga pa na 1520 m – in skupaj omogočata pregled in primerjavo za
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večino sezon meritev pretoka. Sezone, ki so bile uporabljene v regresiji za podatke iz
posamezne lokacije postaj, podaja Tabela 9.
Tabela 9 Sezone, ki so bile uporabljene pri regresijski analizi za posamezno lokacijo postaje

Dom na Komni

Vogel

1954/1955

1964/1965

1984/1985

1999/2000

2007/2008

1955/1956

1965/1966

1985/1986

2001/2002

2008/2009

1956/1957

1966/1967

1986/1987

2002/2003

2009/2010

1957/1958

1967/1968

1987/1988

2003/2004

2010/2011

1958/1959

1968/1969

1988/1989

2004/2005

2011/2012

1961/1962

1969/1970

1997/1998

2005/2006

2012/2013

1963/1964

1970/1971

1998/1999

2006/2007

Iz prikazanega je razvidno, da so bile korelirane vrednosti za SWE na postaji Dom na Komni
od 50-ih do 70-ih let prejšnjega stoletja, na postaji Vogel pa od 80-ih let prejšnjega stoletja do
recentnih v sezoni 2012/2013.
Slika 30 in Slika 31 prikazujeta diagrama korelacije, na katerih so prikazane maksimalne
sezonske vrednosti SWE in 90. percentili vrednosti pretoka v obdobju od marca do julija, ko
se na njem odražajo največji vplivi taljenja snežne odeje. Pri pretoku sem uporabila vrednost
90. percentila za eliminacijo morebitnih napak, ki jih lahko izkazujejo meritve visokih
pretokov in tistih, ki so povezane s časovno ločljivostjo podatkov.
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Slika 30 Diagram maksimalnih sezonskih vrednosti SWE1 na postaji Vogel in 90. percentilov vrednosti pretoka v
obdobju od marca-julija s prikazano regresijsko premico med obema

Slika 31 Diagram maksimalnih sezonskih vrednosti SWE1 na postaji Dom na Komni in 90. percentilov vrednosti
pretoka v obdobju od marca-julija s prikazano regresijsko premico med obema
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Na prvem diagramu (Slika 30) je prikazana korelacija opisanih vrednosti za postajo Vogel, na
drugem (Slika 31) pa za postajo Dom na Komni. Na obeh je z rdečo črtkano premico in
enačbo prikazana določena linearna regresijska funkcija skupaj z vrednostjo R2.
Rezultat analize je pokazal, da je korelacija nekoliko večja v drugem primeru, torej pri
primerjavi podatkov iz postaje Dom na Komni, kjer vrednost R2 znaša 0,73, medtem ko pri
tistih iz postaje Vogel znaša 0,50. To kaže, da lahko do neke mere povežemo maksimalne
potencialne količine vode, ki so v posamezni sezoni v okolici te lokacije potencialno na voljo
in shranjene v obliki snežne odeje z visokimi vrednostmi pretoka, ki jih opazujemo v času
taljenja snežne odeje.
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4.3 Interpretacija in razprava
Na podlagi rezultatov, ki so bili prikazani v prejšnjem poglavju, podajam njihovo
ovrednotenje in interpretacijo v zvezi s tem, kako pridobljene informacije pripomorejo k
poznavanju hidrogeološkega sistema, katerega del je reka Savica.
Za potrebe opisa različnih delov vodonosnika na območju so uporabni tako podatki,
pridobljeni za analizo meteoroloških spremenljivk v njegovem zaledju, kot tudi podatki
primerjave teh spremenljivk s pretokom. V prvem primeru namreč pridemo do informacij o
napajalnih razmerah vodonosnika, v drugem pa do informacij o odzivu ob spremembah teh
dejavnikov na iztok iz vodonosnika, preko česar lahko posredno sklepam na njegove
strukturne in hidrogeološke lastnosti.
Z izdelavo krivulj pokritosti s snežno odejo sem preučevala spreminjanje deleža pokritosti na
izbranem območju znotraj ene sezone in med različnimi leti. Krivulje so bile izdelane za
celotno območje površinske razvodnice Savice, torej na površini okoli 67,4 km2.
V primeru obravnavanega hidrogeološkega sistema imamo opravka s kraškim vodonosnikom,
kar pomeni, da je uporaba rezultatov direktno za opredeljevanje razmer v tem hidrogeološkem
sistemu lahko problematična. V realnosti je situacija verjetno kompleksnejša, saj območje
napajanja vodonosnika, katerega iztok je reka Savica, zaradi opisanega namreč ni nujno
določeno z orografskimi mejami, kot je bilo le-to analizirano za pokritost s snežno odejo. S
tem v mislih sem pristopala k interpretaciji rezultatov.
Pojavljanje spomladanskega zmanjševanja pokritosti analiziranega območja s snegom, ki
nastopi z začetkom njegovega taljenja, je hitro, na kar kažejo strmi nakloni krivulj. Trajanje
pokritosti je v primerjavi z ostalimi območji Slovenije veliko. Na podlagi krivulj je v zadnjem
desetletju prisotnost snežne odeje tu značilna za več kot 200 dni v sezoni.
Analiza sezonskega zmanjševanja pokritosti s snežno odejo je pokazala možnost prisotnosti
trenda vse kasnejšega zmanjševanja pokritosti območja površinske razvodnice Savice tekom
analiziranih let, kar je ravno v nasprotju z opaženim trendom v Sloveniji, ki je vse zgodnejši
(Dolinar et al., 2008; Frantar et al., 2008 v: Vreča et al., 2013).
Za razliko od analize pokritosti s snežno odejo, ki sem jo izvedla v območju površinske
razvodnice reke Savice, sem za obdelavo podatkov meteoroloških spremenljivk uporabila tudi
tiste postaje, ki ne ležijo nujno znotraj te meje. Tako sem v raziskave vključila še nekoliko
širšo spremenljivost meteoroloških faktorjev in njihovega morebitnega vpliva na opazovane
pretočne razmere.
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Podatki SWE kažejo na visoko variabilnost količin vode, ki je na voljo v snežni odeji.
Izrazitih trendov v spreminjanju količine snega v obravnavanem obdobju ni opaziti, kar bi
lahko bila posledica manjše občutljivosti snežne odeje na klimatske razmere, ki je značilna za
nadmorske višine nad 1500-2000 m v Alpah (Beniston, 1997), čeprav trendov ni bilo
zaznanih niti na postajah, ki ležijo nižje.
Odziv na dinamiko sprememb v snežni odeji, prisotni v zaledju vodonosnika reke Savice,
natančneje na njeno taljenje, je hiter. Na to kažejo tako podatki primerjave pretoka Savice s
krivuljami zmanjševanja pokritosti območja s snežno odejo kot tudi primerjave z
zmanjševanjem količin SWE. Hitrost odziva kaže na to, da je kraški vodonosnik strukturno
razvit in zaznamovan s prisotnostjo visoko prepustnih struktur – kraških kanalov.
Analiza podatkov pretoka v primerjavi s količino SWE v zaledju je pokazala, da posamezni
dogodki zmanjševanja količin SWE vplivajo na porast pretoka. Intenziteta teh porastov v času
spomladanskega taljenja nakazuje na odvisnost od intenzitete dogodkov taljenja v zaledju.
Glede na rezultate obdelav je največje ujemanje prisotno s podatki, pridobljenimi na postajah
višine okoli 1500 m, vendar se kaže, da se napajalno zaledje nahaja v še nekoliko drugačnih
razmerah, verjetno povezanih z višjo nadmorsko višino, kjer se snežna odeja obdrži še
nekoliko dlje v sezoni, z njo povezane količine SWE pa so tako tudi dlje na voljo za napajanje
vodonosnika, katerega iztok opazujemo na reki Savici.
Ugotavljam, da so bile izbrane metode za obdelavo podatkov ustrezne in uporabne za
potrditev vpliva meteoroloških dejavnikov v zaledju vodonosnika na iztok iz reke Savice.
Kljub temu vidim možnost za njihovo dodatno izboljšanje in dopolnitev v okviru tovrstnih
aplikacij na obravnavano območje ali na druga področja za podobne namene raziskovanja.
Poleg uporabljenih 8-dnevnih kompozitnih posnetkov, na podlagi katerih so bile izdelane
krivulje pokritosti območja s snežno odejo, bi bilo za dodatno izdelavo krivulj za posamezne
višinske pasove, potrebno uporabiti ali MODIS podatke z večjo časovno ločljivostjo (dnevni
podatki) ali produkte zaznavanja na senzorjih z večjo prostorsko ločljivostjo (npr. Landsat).
Izračun SWE kaže zadovoljive rezultate, vendar je tudi tu možnost za izboljšanje natančnosti.
Za to bi bila potrebna kalibracija parametrov, ki se vključujejo v model, za specifične razmere
na lokacijah postaj, torej s pomočjo terenskih meritev.
Dopolnitev rezultatov modeliranja s točkovnim modelom bi predstavljal še porazdelitveni
model, ki v tem delu ni bil obravnavan. Čeprav ta zahteva več vhodnih podatkov, nam s
podrobnejšo razdelitvijo celotnega zaledja omogoča, da upoštevamo več različnih dejavnikov,
ki povzročajo variabilnost razmer in v različni meri prispevajo k iztoku. Na ta način se lahko
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opravi primerjava modeliranega in realnega iztoka iz vodonosnika ter s tem sklepa na lokacijo
zaledja in procese, ki se odvijajo v njem.
Za preučevanje kraškega sistema vodonosnika reke Savice bi bile uporabne tudi druge metode
poleg že opisanih. Med temi je izvedba novih sledilnih poskusov, ki v kraških razmerah še
vedno predstavljajo standardno metodo raziskovanja, ter izvedba detajlnega strukturnega
kartiranja, kot tudi izotopske raziskave, predvsem vrednosti δD in δ18O. Razpolaganje z
natančno lokacijo kot tudi s površino napajalnega zaledja vodonosnika reke Savice,
pridobljenimi na ta način, bi bili uporabno tudi kot dopolnitev pri korelacijah dinamike
pretoka z dinamiko napajalnih razmer.
Zanimivo bi bilo tudi opazovanje odziva pretoka na nevihtni dogodek v obdobju nizkega
vodnega stanja z višjo časovno ločljivostjo kot je 1 dan, kakršna je bila uporabljena v tem
delu.
Potencial pridobivanja dodatnih informacij o zaledju vodonosnika vidim tudi v podrobni
analizi in razčlenitvi hidrogramov pretoka na posamezne tokovne režime v kombinaciji s
kemogrami, t.j. s časovnimi razvoji vrednosti temperature, elektroprevodnosti in izotopskih
značilnosti na iztoku. Pri tem bi bilo smiselno tudi ločeno obravnavanje Velike in Male
Savice, ki prispevata k skupnemu pretoku reke Savice.

59

5 ZAKLJUČEK
Namen magistrskega dela je bil podrobnejša preiskava odnosa med vplivnimi dejavniki
napajanja vodonosnika reke Savice ob upoštevanju prostorskih in časovnih okvirov.
Analiza prostorske in časovne razporeditve snežne odeje je potekala v dveh glavnih delih – z
obdelavo prostorskih podatkov satelitskih posnetkov pokritosti s snežno odejo in z obdelavo
točkovnih podatkov meteoroloških postaj v okolici reke Savice.
Na podlagi satelitskih posnetkov sem pridobila podatke o sezonskem vzorcu razširjanja
snežne odeje na območju površinske razvodnice reke Savice. Z vgrajevanjem podatkov
meteoroloških meritev v različna modela sem izračunala potencialne količine vode, ki so
lahko na voljo za odtok iz snežne odeje.
Del pridobljenih informacij o razmerah v napajalnem zaledju vodonosnika reke Savice
predstavljajo tudi rezultati analize časovnih trendov količin vodnatosti snega in sezonskega
pojavljanja upadanja tako vrednosti SWE kot tudi začetka zniževanja pokritosti s snegom.
Oboje predstavlja spomladansko taljenje snega, ki zvišuje spomladanske pretoke rek s
snežno-dežnim režimom, kot ga ima tudi reka Savica.
Z obema vrstama informacij, do katerih sem prišla z obdelavami v magistrskem delu
(pokritost s snežno odejo in količina vode v njej), lahko sklepam na nekatere značilnosti in
dinamiko procesov v napajalnem zaledju in v vodonosniku na podlagi primerjav s pretokom.
Rezultati kažejo na hiter odziv pretoka na naglo spomladansko taljenje snežne odeje v zaledju
hidrogeološkega bazena, ki je sicer tam prisotna dolgo časa v sezoni, zanjo pa je značilna tudi
velika medsezonska variabilnost. Za vodonosnik reke Savice sem lahko na podlagi rezultatov
potrdila, da gre za kraški vodonosnik, za katerega je značilna visoka stopnja strukturne
razvitosti. Ocenjena višina napajalnega zaledja se giblje nekje med 1500 in 2500 m n.v., na
kar sklepam iz izvedenih obdelav.
Z izračuni količin vode, dostopne za iztok iz snežne odeje skozi sezono, s čimer sem v delo
vključila tudi medsebojne vplive med različnimi meteorološkimi spremenljivkami, potrjujem
doseganje cilja magistrskega dela, ki je predstavljal dopolnitev poznavanja razmer v zaledju
reke Savice. Hipoteza magistrskega dela je bila v magistrskem delu potrjena. Na reki Savici je
prisoten vpliv meteoroloških spremenljivk na pretok. Prispevek posameznih komponent
napajanja je možno natančneje preučevati s pomočjo izbranih metod, in sicer na kvalitativni
in kvantitativni ravni.
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Z delom sem pridobila informacije o komponentah napajanja hidrogeološkega sistema na
območju, na podlagi katerih lahko izpeljem tudi nekaj splošnih značilnosti procesov, ki
vplivajo na delovanje hidrogeoloških sistemov visokogorskega krasa nasploh. Zaključujem,
da mi je v okviru magistrske metode uspelo doseči želen namen in cilje ter potrditi
zastavljeno hipotezo.
Za dopolnitev rezultatov, pridobljenih v okviru magistrskega dela, predlagam uporabo drugih
vrst modelov, kalibriranih parametrov in ostalih hidrogeoloških metodah, kot so izvedba
sledilnih poskusov in analiz izotopske sestave.
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