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IZVLEČEK V SLOVENSKEM JEZIKU
Ljubljansko barje je ravnica, ki se razprostira na okoli 153 km2 površine, kar predstavlja
0,8 % slovenskega ozemlja. Na podlagi meritev in analiz na Ljubljanskem barju loĉimo štiri
med seboj bolj ali manj loĉene vodonosnike: holocenski prodni vodonosnik, zgornji in spodnji
pleistocenski vodonosnik ter kraško-razpoklinski karbonatni vodonosnik.
Namen magistrskega dela je doloĉiti ogroţenost vodonosnikov Ljubljanskega barja z metodo
DPSIR (D- driving forces, P- pressures, S- states, I- impacts, R- responses) in ugotoviti
kakovost podzemne vode v zgornjih vodonosnikih Ljubljanskega barja, saj na te vodonosnike
raba prostora najmoĉneje vpliva, ter doloĉiti ukrepe za izboljšanje stanja.
Pri analizi sem uporabila podatke 17 vrtin, podatke, pridobljene iz literature, ter podatke, ki
sem jih pridobila s spletne strani objektne storitve (WFS) za izdajanje okoljskih prostorskih
podatkov Agencije Republike Slovenije za okolje in prostor.
Na podlagi analize DPSIR je moĉ zakljuĉiti, da ima na ogroţenost vodonosnikov
Ljubljanskega barja najveĉji vpliv kmetijstvo, saj so leta 2012 kmetijske površine pokrivale
74,91 % površine Ljubljanskega barja. V preteklosti so bile problematiĉne koncentracije
atrazina in njegovega razpadnega produkta desetil-atrazina ter pesticidov.
Ukrepi, ki prepreĉujejo vnos onesnaţeval v podzemno vodo, ki so posledica kmetijstva, so
uvedba Vodne direktive, Nitratne direktive, zasaditve vegetacijskih pasov in doloĉitve
vodovarstvenih obmoĉij ter dobra kmetijska praksa.
Drugi potencialni viri onesnaţenja podzemne vode na Ljubljanskem barju pa so odlagališĉe
odpadkov Barje, divja odlagališĉa, industrija, suburbanizacija, transport in melioracijska dela.
KLJUĈNE BESEDE: Ljubljansko barje, ogroţenost podzemne vode, atrazin, desetil-atrazin,
pesticidi.

ABSTRACT
The Ljubljana Moor is a plain with an area of around 153 km2 which represents 0,8 % of the
whole Slovenian territory. There are four more or less separate aquifers present on the
Ljubljana Moor based on research measurements and analyses: the Holocene gravel aquifer,
the upper and lower Pleistocene aquifers and karstic-fractured carbonate aquifer.
The aim of the Master thesis is to identify the risk of the Ljubljana Moor aquifers pollution
using the DPSIR method (D- driving forces, P- pressures, S- states, I- impacts, R- responses),
determine groundwater quality in the upper aquifers of the Ljubljana Moor being the most
prominently impacted by land use as well as to define the measures for improving the existing
groundwater status.
The analysis consisted of using data from 17 boreholes, literature data and data obtained from
the website of the web object service (WFS) for spatial data distribution of the Environmental
Agency of the Republic of Slovenia.
Based on the DPSIR analysis it is possible to conclude that the biggest influence on aquifer
risk comes from agriculture since the agricultural area of the Ljubljana Moor amounted to
87,94 % in 2012. In the past, there have been problematic levels of atrazine, its degradation
product desethyl-atrazine and pesticides.
Among the measures to prevent the input of contaminants from agriculture into groundwater
is the implementation of the Water Framework Directive, The Nitrates Directive, vegetation
zone tracing and determining source protection zones as well as good agricultural practice.
Other potential sources of groundwater contamination on the Ljubljana Moor are the Barje
waste deposit, illegal dumps, industry, suburbanization, transport, and melioration works.
KEY WORDS: Ljubljana Moor, groundwater risk, atrazine, desethyl-atrazine, pesticides.

ŠIRŠI POVZETEK VSEBINE
Ljubljansko barje je ravnica, ki se razprostira na okoli 153 km2 površine, kar predstavlja
0,8 % slovenskega ozemlja. Leţi med Ljubljano, Škofljico, Igom, Podpeĉjo, Borovnico,
Vrhniko in Brezovico. Razprostira se v juţnem in jugovzhodnem delu Ljubljanske kotline. Na
severovzhodu je omejeno s Polhograjskim hribovjem, na severu in severozahodu s Posavskim
hribovjem ter s Krimskimsko-Mokrškim hribovjem in Menišijsko planoto na jugozahodu in
jugu.
Vodonosni sistem Ljubljanskega barja sestavljajo številni medzrnski vodonosniki, ki so po
svoji naravi zaprtega ali odprtega tipa, ter razpoklinski vodonosniki.
Na Ljubljanskem barju na podlagi meritev in analiz loĉimo štiri med seboj bolj ali manj
loĉene vodonosnike:
-

holocenski prodni vodonosnik s prosto gladino podzemne vode,

-

zgornji pleistocenski vodonosnik z arteškim nivojem podzemne vode,

-

spodnji pleistocenski vodonosnik s subarteškim nivojem podzemne vode,

-

kraško-razpoklinski karbonatni vodonosnik.

Namen magistrskega dela je doloĉiti ogroţenost vodonosnikov Ljubljanskega barja z metodo
DPSIR in ugotoviti kakovost podzemne vode v zgornjih vodonosnikih Ljubljanskega barja ter
doloĉiti ukrepe za izboljšanje stanja.
V magistrski nalogi obravnavamo holocenski prodni vodonosnik ter zgornji in spodnji
pleistocenski vodonosnik, saj na te vodonosnike raba prostora najmoĉneje vpliva.
Za analizo ogroţenosti vodonosnikov je bil uporabljen DPSIR model (D-gonilne sile, Ppritiski, S-stanje, I-vplivi, R- odzivi).
Pri analizi sem uporabila podatke iz literature in podatke 17 vrtin, ki so bili pridobljeni pri
monitoringu podzemnih vod:
-

nacionalni monitoring Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO),

-

obĉinski monitoring Mestne obĉine Ljubljana (MOL),

-

monitoring upravljavca Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d. o. o., Ljubljana (VOKA),

-

podatki, ki so bili pridobljeni pri Projektu INCOME.

Za izdelavo kart sem podatke pridobila s spletne strani objektne storitve (WFS) za izdajanje
okoljskih prostorskih podatkov Agencije Republike Slovenije za okolje in prostor.
Na podlagi analize DPSIR je moĉ zakljuĉiti, da ima na ogroţenost vodonosnikov
Ljubljanskega barja najveĉji vpliv kmetijstvo. Analiza rabe tal za leto 2012 kaţe, da 74,91 %
površine Ljubljanskega barja pokrivajo kmetijske površine. Pri sodobnem kmetovanju velja,
da bolj kot se pospešuje rast pridelkov z obilno uporabo organskih in mineralnih gnojil ter
poveĉuje zašĉita kulturnih rastlin s fitofarmacevtskimi sredstvi, bolj je prizadeta kakovost
podzemne vode.
Statistiĉno znaĉilnost trendov koncentracije onesnaţeval je bilo mogoĉe oceniti za osem
merilnih mest, ki so prikazana v spodnji tabeli (Tabela 1). Vrtine OP-1, VD Brest-7 in VD
Brest-8 imajo pozitivni statistiĉni trend, kar pomeni, da se koncentracija desetil-atrazina z leti
poveĉuje. Vrtinam VD Brest-1 in VB=480 pa statistiĉni trend za koncentracija desetil-atrazina
pada. Podatke za vrtine VD Brest-1a, VD Brest-2a in VD Brest-4a pa lahko loĉimo na dva
dela. V enem ĉasovnem intervalu koncentracija desetil-atrazina narašĉa, v drugem ĉasovnem
intervalu pa pada oziroma obratno. Vrednost desetil-atrazina po Pravilniku o pitni vodi ne
sme presegati 0,10 µg/l. Prav tako sta bili v preteklosti v vrtini VB=480 problematiĉni
koncentraciji atrazina in vsote pesticidov. Za ta dva parametra je znaĉilen negativen statistiĉni
trend v letih 2008–2013.
Tabela 1: Merilna mesta na katerih je bila ugotovljena presežena koncentracija desetilatrazina
Šifra
VTPodV

Ime
VTPodV

Ime
OP-1
VD Brest-1

1001

VD Brest-1a
Savska
kotlina in VD Brest-2a
Ljubljansko VD Brest-4a
barje
VD Brest-7
VD Brest-8
VB-480

Atrazin je triazinski neselektivni organski herbicid, ki se je uporabljal za zatiranje veĉine trav
in širokolistnih plevelov v kmetijstvu in drugi nekmetijski dejavnosti. Od leta 2003 je v
Sloveniji v celoti prepovedan. V površinski vodi se razgradi z mikroorganizmi (tudi v

anaerobnih pogojih) in fotolizo, razpolovna doba je 10–105 dni. V podzemni vodi pa so ga
našli tudi veĉ let po uporabi (do desetletje); razpolovna doba je 105–200 dni.
Ukrepi, ki prepreĉujejo vnos onesnaţeval v podzemno vodo, ki so posledica kmetijstva, so
uvedba Vodne direktive, ki vkljuĉuje podzemno vodo v naĉrt upravljanja povodij in za vodna
telesa podzemne vode postavlja jasne mejnike glede razmejitve, ekonomske analize,
opredelitve (analiza obremenitev in vplivov), spremljanja stanja in oblikovanja programov
ukrepov, s katerimi naj bi do konca leta 2015 zagotovili tako zadostne koliĉine podzemne
vode, kakor tudi njeno dobro kemijsko stanje. Uvedba Direktive Sveta Evrope 91/676/EEC oz.
Nitratne direktive, katere cilj sta zmanjšati onesnaţevanje voda, ki jo povzroĉajo nitrati iz
kmetijskih virov, in prepreĉiti nadaljnje onesnaţevanje take vrste. Nadaljnji ukrep je zasaditev
vegetacijskih pasov. Pri vegetacijskih pasovih gre za zasaditev dreves in grmovnic na obrobju
kmetijskih površin vzdolţ vodotoka, jezera ali mokrišĉa, ki deluje kot filter ali puferska cona.
Z njimi upoĉasnjujemo odtok onesnaţenega vira v vodotok, zadrţujemo sedimente, hranila in
druga onesnaţevala. Velik vpliv na zašĉito podzemne vode imajo tudi vodovarstveni pasovi,
ki so namenjeni zmanjševanju nevarnosti in tveganju, ki jih povzroĉajo sedanje dejavnosti,
tudi kmetijstvo ali tiste, ki se v prostor šele uvajajo.
Drugi potencialni viri onesnaţenja podzemne vode na Ljubljanskem barju pa so odlagališĉe
odpadkov Barje, divja odlagališĉa, industrija, suburbanizacija, transport in melioracijska dela.
Preventivne ukrepe, ki prepreĉujejo onesnaţenje podzemne vode, ki je posledica industrijske
dejavnosti, ureja Direktiva 96/61/EC oziroma direktiva IPPC. Ta direktiva doloĉa ukrepe za
prepreĉevanje, ali ĉe to ni mogoĉe, za zmanjševanje emisij v zraku, vodi in tleh pri
dejavnostih, vkljuĉno z ukrepi glede odpadkov, da bi dosegli visoko stopnjo varovanja okolja
kot celote.
Na odlagališĉu Barje izvajajo za zašĉito podzemne vode Monitoring izcednih in odpadnih
padavinskih in površinskih voda. Monitoring zagotavlja nemoteno spremljanje stanja okolja
in ustvarjanje strokovne podlage za uĉinkovito naĉrtovanje ter nadzor zmanjševanja vplivov
odlagališĉa med njegovim obratovanjem in po njem.
Povišane koncentracije onesnaţeval so posledice rabe prostora.
Raba prostora vpliva na holocenski prodni vodonosnik.

V globljem vodonosniku, ki je polzaprt, so onesnaţevala prisotna zaradi prekinitev glinastih
plasti in povezav med obema vodonosnikoma ali pa zaradi slabe izgradnje vodnjaka in zaradi
tega vzpostavljene povezave med obema vodonosnikoma.
Zaskrbljujoĉ podatek je tudi padec gladine podzemne vode na Ljubljanskem barju v zadnjih
petdesetih letih. Glede na scenarije podnebnih sprememb se bo zaradi suše v prihodnje
gladina še zniţevala.
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1 UVOD
Namen magistrskega dela je doloĉiti ogroţenost vodonosnikov Ljubljanskega barja z metodo
DPSIR in ugotoviti kakovost podzemne vode v zgornjih vodonosnikih Ljubljanskega barja ter
doloĉiti ukrepe za izboljšanje stanja.
Ljubljansko barje je ravnica, ki se razprostira na okoli 153 km2 površine, kar predstavlja
0,8 % slovenskega ozemlja. Leţi med Ljubljano, Škofljico, Igom, Podpeĉjo, Borovnico,
Vrhniko in Brezovico. Razprostira se v juţnem in jugovzhodnem delu Ljubljanske kotline. Na
severovzhodu je omejeno s Polhograjskim hribovjem, na severu in severozahodu s Posavskim
hribovjem ter s Krimskimsko-Mokrškim hribovjem in Menišjsko planoto na jugozahodu in
jugu.
Vodonosni sistem Ljubljanskega barja sestavljajo številni medzrnski vodonosniki, ki so po
svoji naravi zaprtega ali odprtega tipa, ter razpoklinski vodonosniki. Prisotni so tudi kraškorazpoklinski vodonosniki, ki jih zasledimo predvsem na zahodnem obrobju Ljubljanskega
barja.
Na Ljubljanskem barju, na podlagi meritev in analiz, loĉimo štiri med seboj bolj ali manj
loĉene vodonosnike:
-

holocenski prodni vodonosnik s prosto gladino podzemne vode,

-

zgornji pleistocenski vodonosnik z arteškim nivojem podzemne vode,

-

spodnji pleistocenski vodonosnik s subarteškim nivojem podzemne vode,

-

kraško-razpoklinski karbonatni vodonosnik.

V magistrski nalogi obravnavamo holocenski prodni vodonosnik ter zgornji in spodnji
pleistocenski vodonosnik, saj na te vodonosnike raba prostora najmoĉneje vpliva.
Delovne hipoteze so:
-

raba prostora vpliva na kakovostno stanje holocenskega prodnega vodonosnika in

-

zaradi prisotnosti onesnaţeval raba prostora vpliva tudi na pleistocenski vodonosnik.
Onesnaţenje je moţno zaradi prekinitev glinastih plasti.
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2 PREDHODNE RAZISKAVE NA LJUBLJANSEKM BARJU
V preteklosti so na obmoĉju Ljubljanskega barja opravljali razliĉne raziskave. Te so zajemale
geološke raziskave, raziskave o napajanju podzemnih vod in posedkih.
Buser (1965a) je stratigrafsko, tektonsko in paleogeografsko umestil ter opisal juţni del
Ljubljanskega barja in njegovega obrobja. Njegove ugotovitve so opisane v poglavju 3.2
Strukturna umestitev.
S pomoĉjo geofizikalne metode z navidezno specifiĉno upornostjo je Ravnik (1965) v
vzhodnem delu Ljubljanskega barja lociral raziskovalno vrtino. Vrtina naj bi dosegla 120 m in
naj ne bi smela biti predaleĉ od prodnega nanosa Iške. S pomoĉjo geofizikalne metode je
preiskal 35 km2 veliko obmoĉje. Vrtino je lociral pri Ĉrni vasi. Na 117 m je naletel na
dolomitno podlago. Pri tem je tudi ugotovil mejo med plitvo in globoko starejšo podlago, ki
poteka v dinarski smeri ţelimljske prelomnice.
Podrobnejše raziskave Iškega vršaja je opravil Breznik (1975) v letih 1974 in 1975, katerih
namen je bila doloĉitev lokacije ĉrpališĉa Brest. Breznik je vodonosnik reke Iške razdelil na
zgornji holocenski vodonosnik in na spodnji vodonosnik.
Mencej (1988) je na podlagi hidrogeoloških raziskav podal opise prodnih zasipov na
Ljubljanskem barju. Prav tako je opisal njihovo razprostranjenost in debelino ter prepustnost
vodonosnikov.
Braĉiĉ-Ţeleznik in Prestor (2002) sta izvedla analizo obstojeĉih podatkov o izvirih na
obmoĉju Ljubljanskega barja. Podatke sta ovrednotila na tak naĉin, da so uporabni za
nadaljnji monitoring koliĉinskega stanja tega telesa podzemne vode. Istoĉasno sta vzpostavila
nova vzorĉna mesta, s katerimi je moţno zagotavljati nadzor nad koliĉinskim stanjem,
ovrednotenje vplivov razliĉnih posegov, kot je poveĉanje ĉrpanja, ali regulacije površinskih
tokov ipd. Prav tako sta izvedla dva cikla vzorĉenja v razliĉnih koliĉinskih vodnih stanjih. V
prvem ciklu je bila opravljena analitika na deset osnovnih parametrov: pH, elektroprevodnost,
kalcij, magnezij, kalij, natrij, nitratni dušik, klorid, sulfat in TOC; v drugem ciklu vzorĉenja
pa so bile opravljene analize na pesticide. Na podlagi vseh teh analiz sta prišla do zakljuĉka,
da je kakovostno stanje podzemne vode na Ljubljanskem barju dobro ali celo zelo dobro.
Urbanc in Jamnik (2002) sta z uporabo kombinacije izotopskih in hidrokemijskih metod
opredelila znaĉilnosti vod v posameznih vodonosnikih Ljubljanskega barja. Loĉila sta dve
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napajalni obmoĉji: napajanje s Krimskega pogorja in napajanje iz Gradašĉice. Na podlagi
izotopskih analiz sta ocenila povpreĉno nadmorsko višino zaledij posameznih vod. V
kombinaciji s kemijskimi analizami sta pribliţno ocenila deleţ karbonatnih kamnin v zaledju
vodonosnika in opredelila litološko sestavo zaledja. Na osnovi letnih sprememb amplitude
izotopske sestave sta ocenila tudi dinamiko napajanja posameznih vodonosnikov ter starost
opazovanih podzemnih in površinskih vod.
V diplomski nalogi z naslovom »Moţnost in verjetnost onesnaţevanja vodonosnikov Iškega
vršaja« je Puciharjeva (2005) raziskovala, kje in kako se reka Iška in njeni vodonosniki
napajajo, ter na podlagi tega ocenila, kje, kdaj in kako hitro lahko pride do onesnaţevanja in
kdo ga lahko povzroĉi. Na podlagi izotopske sestave vode in karakteristik geološke podlage je
ugotovila, da se reka Iška napaja v veĉji meri iz kraško-razpoklinskega vodonosnika KrimskoMokrškega hribovja. Puciharjeva predvideva, da se zgornji holocenski prodni vodonosnik
reke Iške napaja iz padavin in iz same reke, spodnji prodni vodonosnik pa se napaja iz kraškorazpoklinskega vodonosnika, ponikle Iške in iz zgodnjega holocenskega vodonosnika. Ker
nad njima leţijo plasti gline in melja, sta pred negativnimi vplivi relativno dobro zašĉitena.
Pod zavarovano obmoĉje (vodovarstveno obmoĉje) prav tako spada juţni del Barja, kjer je
reka Iška nasula material. Predvidela je, da bi do onesnaţevanja obeh vodonosnikov
(zgornjega in spodnjega) lahko prišlo na njunem napajalnem zaledju, saj je to obmoĉje
poseljeno in kmetijsko dobro razvito.
Posedanje Ljubljanskega barja v holocenu je analiziral Brenĉiĉ (2007). Analiza sloni na
reinterpretaciji podatkov iz pelodnih diagramov, ki so bili posneti v vrtini BV–1 severno od
Podpeĉi in v vrtini BV–2 juţno od Ĉrne vasi. Na podlagi odnosa med starostjo in globino, na
kateri se pojavlja sediment Podpeškega jezera, je postavil enostaven sedimentacijsko
konsolidacijski model, iz katerega izhaja, da je bilo neotektonsko posedanje Ljubljanskega
barja v holocenu enakomerno. Posedanje na obmoĉju vrtine BV–1 je znašalo 1,24 m/ka,
posedanje na obmoĉju vrtine BV–2 pa 1,36 m/ka.
Zajc (2010) je kasneje v svoji diplomski nalogi z naslovom »Odnosi med posedki in
poplavami na Ljubljanskem barju v luĉi klimatskih sprememb« zbrala in obdelala podatke o
posedanju Barja, ki so bili pridobljeni z geodetskimi meritvami. Izdelala je karto hitrosti
posedanja toĉk na Ljubljanskem barju in karto hitrosti posedanja reperjev na Ljubljanskem
barju. Ugotovila je, da so najveĉje hitrosti posedanja pri nakupovalnem središĉu na Rudniku,
kjer se Iţica steka v Ljubljanico. Ti znašajo od 8 mm/leto do veĉ kot 10 mm/leto. Zaradi
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posedkov, ki so posledica kombinacije naravnih pogojev in antropogenega vpliva, se
poveĉujejo tudi obmoĉja poplav. Na podlagi zbranih podatkov je opisala nekaj moţnih
medsebojnih vplivov med posedki, poplavami in podnebnimi parametri v prihodnosti.
Ristić (2013) je v diplomski nalogi z naslovom »Analiza poteka reke Ljubljanice po
Ljubljanskem barju« prostorsko analizirala potek struge reke Ljubljanice v zvezi z nadmorsko
višino dna struge in arhivskimi kartami posedkov. Rezultati so podali odnos med obliko dna
struge Ljubljanice in posedki v širšem prostoru. Ugotovila je, da so najveĉje povpreĉne
hitrosti posedanja vzdolţ profila Ljubljanice na izlivu Iške v Ljubljanico, kjer znašajo
19 mm/leto. Prav tako je prišla do ugotovitev, da so nadmorske višine dna v vzdolţnem
profilu Ljubljanice neenakomerno razporejene. Višinska razlika nadmorskih višin
analiziranega dela profila vzdolţ Ljubljanice znaša 2,3 m.
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3 OPIS LJUBLANSKEGA BARJA
3.1 GEOGRAFSKI OPIS LJUBLJANSKEGA BARJA
Ljubljansko barje je zemljepisno ime za moĉvirno ravnino, ki leţi med Ljubljano, Škofljico,
Igom, Podpeĉjo, Borovnico, Vrhniko in Brezovico (Slika 1). Razprostira se v juţnem in

jugovzhodnem delu Ljubljanske kotline. Na severovzhodu je omejeno z Polhograjskim
hribovjem, na severu in severozahodu s Posavskim hribovjem ter s Krimsko-Mokrškim
hribovjem in Menišijsko planoto na jugozahodu in jugu (Kos et al., 1999).

Slika 1: Zemljevid Ljubljanskega barja in vodonosni sistem Ljubljanskega barja (vir: Atlas
okolja, 2015)
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Razprostira se na okoli 153 km2 površine (Slika 2), kar predstavlja 0,8 % slovenskega ozemlja.
Povpreĉna nadmorska višina barja znaša 290 m. Na obširni ravnini je 16 manjših ali veĉjih
osamelcev, ki se dvigajo od 30 do 100 m nad površino barja. Med višje sodijo Sinja Gorica,
Blatna Brezovica, Bevke in Kostanjevica, Plešivica, Vnanje Gorice in Dobĉenica (Pleniĉar,
1970). Velik del površine Ljubljanskega barja (135 km2) je zavarovan kot krajinski park
Ljubljansko barje.

Slika 2: Relief Ljubljanskega barja (vir: Atlas okolja, 2015)
Vzdolţ Ljubljanskega barja teĉe glavni vodotok Ljubljanica, katerega napajajo vodotoki iz
kraškega in nekraškega zaledja. Iz velikih kraških izvirov se Ljubljanica napaja med Vrhniko
in Verdom ter z izviri pri Bistri. Napajalno zaledje teh izvirov Ljubljanice je na obmoĉju
Planinskega polja in Cerknice. Celotni sistem izvirov Ljubljanice razdelimo na Malo
Ljubljanico, ki izvira v izvirih Mali in Veliki Moĉilnik, ter na Veliko Ljubljanico z izviri
Retovje, Pod orehom, Pod skalo, Veliko in Malo okence, na Ljubijo z izviri Gradarjevo
brezno, Smukov izvir, Ljubija in Ceglarjev potok, na Bistro z Grajskimi, Zupanovimi in
Galetovimi izviri ter na nekaj manjših izvirov. Vodotoke iz nekraškega zaledja loĉimo na dve
skupini. V prvo skupino sodijo vodotoki severnega obrobja Ljubljanskega barja, v drugo
skupino pa vodotoki juţnega obrobja. Takšna razĉlenitev je posledica geološke zgradbe
poreĉij obeh obmoĉij, saj se le-ta med sabo razlikuje in vpliva na odtoĉni reţim. S severnega
obmoĉja pritekajo na barje pritoki Podlipšĉica, Horjulšĉica, Gradašĉica, Glinšĉica in vodotoki
z Golovca. Njihovo poreĉje predstavljajo slabo prepustne kamnine, zato pretoki zelo hitro
reagirajo na padavine. Poslediĉno omenjeni pritoki precej pogosto poplavljajo. Vodotoke
juţnega obrobja Ljubljanskega barja predstavljajo Borovnišĉica, Iška, Ţelimeljišĉica in Iţica.
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Borovnišĉica, Iška in Ţelimeljšĉica teĉejo po ozkih in dolgih dolinah, ki se raztezajo v smeri
sever-jug in so vezane na pomembne regionalne prelome. Doline so razvite na triasnih in
jurskih apnencih ter dolomitih. Njihov odtok je kljub temu hudourniški, ampak v manjši meri
kot pri vodotokih severne skupine (Brenĉiĉ, 2008).

3.2 STRUKTURNA UMESTITEV
Ljubljansko barje pripada geotektonski enoti Dinaridov, natanĉneje Zunanjim Dinaridom. Ti
zajemajo preteţni del dinarskega segmenta Jadransko-Dinarske mezozojske karbonatne
platforme in del njenega Jadranskega segmenta. Za Dinaride je znaĉilna narivna in krovna
zgradba. V Zunanjih Dinaridih se je narivanje zakljuĉilo v zgornjeeocenskem-posteocenskem
obdobju. Krovna zgradba Dinaridov pa se je zaĉela oblikovati s konvergenco med Apulijo ter
Dacijo in Tiso na drugi strani v zgornjejurskem obdobju (Placer, 2008).
Z vrtinami in geofizikalnimi raziskavami je bilo dokazano, da je podlaga Ljubljanskega barja
valovita in razrezana v številne kotanje ter globeli, kar je posledica tektonskih razmer.
Natanĉno je bil ugotovljen potek dinarsko usmerjenih prelomov (NW-SE), ki se z
jugovzhodnega obrobja pod Barjem nadaljujejo proti severozahodu. Razmeroma natanĉno je
bil ugotovljen tudi potek mediteransko usmerjenih normalnih prelomov (NE-SW), ki so
vezani na NNW–SSE usmerjene desnozmiĉne prelome (Slika 3). Slednji potekajo proti SE in
so deloma vzporedni Ţuţemberškemu prelomu ali pa se prikljuĉujejo Idrijskemu. Ob
mediteransko usmerjenih prelomih se je barjanska kotlina na jugu loĉila od KrimskoMokrškega hribovja, Ţelimeljsko-Ortneškega narivnega ozemlja in ozemlja severovzhodne
Dolenjske ter na severu od Škofjeloško-Polhograjskega ozemlja in Poljansko-Vrhniških nizov
(Mencej, 1988).
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Slika 3: Poenostavljena geološka karta Ljubljanskega barja (vir: Pavšič, 2008)
Vzhodni del barjanske kotline loĉi od juţnega dela Posavskih gub Dobrepoljski prelom
(Buser, 1965a).
Med pomembne prelome prištevamo Ortneški in Ţelimeljski prelom, med katerima se je
oblikoval tektonski jarek, v katerega je v pleistocenu reka Ţelimeljšĉica odlagala svoj prod.
Zahodno od Ţelimeljskega preloma in vzhodno od Kremenice se podlaga (dolomit) nahaja na
globini 28 m, pribliţno 700 m severneje se podlaga nahaja na 25 m, juţno od osamelca
Grmeza pa na globini 18 m. Med prelomoma, ki sta vzporedna in potekata mimo Kremenice
oziroma mimo Iga v smeri proti severozahodu, se je podlaga (apnenec) pogreznila skoraj do
globine 100 m (Mencej, 1988).
Kamninska podlaga juţno od mediteransko usmerjenega preloma, ki poteka mimo Škofljice,
Matene, Podgore in Podpeĉi proti Bistri in vzhodno od Mišjedolskega preloma, se nahaja ţe
na globini 20 in 30 m (Mencej, 1988).
Med mediteransko usmerjenima prelomoma, ki potekata ob reki Ljubljanici v smeri proti
Vrhniki, se 20 m pod površjem nahaja dolomitni blok. Severno do tega bloka se podlaga nato
hitro spusti in na obmoĉju Mestnega loga doseţe globino 170 m. Podlago tvorijo
permokarbonske plasti, ki so v bliţini Rakove jelše narinjene na dolomitne kamnine KrimskoMokrškega hribovja (Mencej, 1988).
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Vzhodni, bolj pogreznjen del Barja, je od zahodnega dela Barja loĉen s prelomom, ki poteka
mimo Strahomerja, Tomišlja, sotoĉja Iške in Ljubljanice, Gorjanca in naprej po zahodnem
delu doline reke Gradašĉice. Kamninska podlaga je med tem prelomom in Mišjedolskim
prelomom moĉno spušĉena. Na obmoĉju Vodarne Brest je bila zabeleţena na globini
108,5 m. Severno od Bresta je podlaga še globlje pod površino, in sicer se nahaja na globini
141 m (Mencej, 1988).
Barjanska kotlina na zahodu sega do Borovniškega preloma, ki poteka po zahodnem robu
doline Borovnišĉice mimo Bistre, Vrhnike in vzhodno od Hruševce proti Ligonji. Ta prelom
loĉi Borvniško-Cerkniško grudo od Krimsko-Mokrškega hribovja. Vzporedno temu prelomu
poteka Rakitniški prelom, ki gre mimo Paka, Ljubljanskih mlekarn, ob vzhodnem robu
osamelca Sinja Gorica proti Ligonji (Mencej, 1988).
Vsi omenjeni prelomi so zgornjepliocenske starosti.
Na obmoĉju širšega zaledja Ljubljanskega barja tektonski procesi še vedno trajajo, kar
dokazujejo pogosti potresi in manjši potresni sunki na obmoĉju Ljubljane (Buser, 1965).
3.3 GEOLOŠKA ZGRADBA LJUBLAJNSKEGA BARJA IN OKOLICE
Poglavje povzemam po Buserju (1965a, 1987, 1996), Menceju (1988), Pavšiĉu (1989) in
tolmaĉih za geološko karto listov Kranj (Grad, Ferjanĉiĉ, 1968), Ljubljana (Premru, 1983),
Postojna (Pleniĉar, 1970) in Ribnica (Buser, 1965a).
Predstavitev geološke zgradbe Ljubljanskega barja (Slika 4) sem razdelila na poglavje o
geološki zgradbi samega Ljubljanskega barja in na poglavje o geološki zgradbi njegovega
obrobja, saj je le-to tesno povezano z njegovim nastankom.
3.3.1 Geološka zgradba obrobja Ljubljanskega barja
3.3.1.1. Paleozoik
Najstarejše kamnine najdemo na severnem obrobju Ljubljanskega barja (osamelci severno od
Brezovice, Roţnik, Golovec) in na manjšem obmoĉju juţno od Drage. Gre za karbonske
kamnine, ki jih predstavljajo konglomerati, pešĉenjaki in glinavci. Zanje je znaĉilno, da so
preteţno narinjene na mlajše triasne plasti.
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Prav tako na severnem obrobju Ljubljanskega barja, v najveĉjem obsegu pri Brezovici in
deloma na Roţniku, najdemo permske kremenove pešĉenjake znaĉilne rdeĉkaste ali sivkaste
barve.
3.3.1.2 Trias
Spodnjetriasne kamnine so na obrobju barja razmeroma pogoste. Predstavljajo jih predvsem
apnenci in dolomiti. To so kamnine Slovenske karbonatne platforme. Izdanke najdemo v
Dragi, na Sarskem in pri Plešah.
Iz srednje triasnega obdobja so znaĉilni sivi masivni dolomiti, ki se pojavljajo na veĉ mestih
pri Ligojni, Borovnici in Rakitni. V tem geološkem obdobju je v bil v Sloveniji prisoten tudi
vulkanizem, ki je bil posledica Idrijske tektonske faze, katera je povzroĉila razpad enotne
karbonatne platforme na tri loĉene tektonske bloke. V regionalnem smislu loĉimo tri
pelogeografske enote. To so Julijska karbonatna platforma na severu, Dinarska karbonatna
platforma na jugu in Slovenski bazen. Ostanke vulkanizma najdemo v okolici Kremenice pri
Igu v obliki preperelega fosilnega vulkanskega pepela ali tufa ter tudi precej sivega roţenca.
V zgornjem triasu je nastajal neplastnat in deloma plastnat bel dolomit, ki se ponekod
menjava z apnencem. Te kamnine najdemo pri Ligojni, Borovnici, Rakitni in Rašci. Sledijo
borovniške plasti z vijoliĉnim laporovcem, ki prehaja v ooidno ţelezovo rudo. Orudene plasti
se pojavljajo na Kopitovem griĉu ali Rjavem griĉu pri Borovnici, pri Ligojni, na Rakitni in v
okolici Turjaka. Najbolj razprostranjen je glavni dolomit, ki se pojavlja v obliki debelih
skladovnic. Obsega obmoĉje Drenovega griĉa, najdemo ga na osamelcih pri Bevkah, na
Plešivici, v okolici Lanišĉa in Škofljice ter ponekod drugje.
3.3.1.3 Jura
Glavni vpliv na jursko sedimentacijo v slovenskem prostoru je imela ekstenzija, ki je bila
povezana z odpiranjem Alpske Tetide in Vardarskega oceana in je trajala od meje trias/jura do
srednje jure. Jurska ekstenzijska faza je povzroĉila nastanek pravih globokovodnih bazenov in
podmorskih planot, ki so obstajali vse do konca krede.
Za spodnjo juro je znaĉilen dolomit in ponekod temen apnenec z znaĉilnimi litiotidnimi
školjkami. Slednjega so tudi izkorišĉali v kamnolomih v okolici Podpeĉi in predstavlja enega
najpomembnejših in najbolj uporabljenih arhitekturnih okrasnih kamnov na obmoĉju
Ljubljane.
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Srednje in zgornje jurske kamnine predstavljajo dolomitne in apnenĉeve plasti z ooidi, ki jih
najdemo v kamnolomu ob avtocesti nad Verdom.
3.3.1.4. Kreda
Spodnje kredne kamnine sestavljajo apnenci bogati z bitumnom. Pojavljajo se v okolici
Vrhnike.
3.3.2 Geološka zgradba Ljubljanskega barja
Geološko podlago Ljubljanskega barja v najveĉji meri sestavljeno zgornjetriasni dolomiti.
Dokaz so podatki iz številnih vrtin, kjer so na razliĉnih globinah naleteli na dolomitno
podlago. Razliĉne globine do trdne podlage kaţejo, da dno ni ravno, je bolj ali manj
pogreznjeno, nepogreznjeni deli pa danes predstavljajo osamelce.
Razkosana podlaga je posledica tektonskih procesov. Veljalo je, da je Ljubljansko barje
tektonska udorina, ki je nastala ob prehodu pliocena v pleistocen. Najintenzivneje naj bi se
barjanska kotlina pogrezala v ĉasu würmske poledenitve. Dokaz za to so velike debeline
sedimentov te dobe v globokih vrtinah.
Nastajajoĉe pogreznjene dele so zapolnjevale hudourniške reke: Iška, Ţelimeljšĉica,
Borovnišĉica, Gradašĉica. Nanošeni material je veĉinoma prod, katerega sestava je odvisna
od zaledja reke. Na podlagi sestave nanosov rek lahko ugotovimo vplivno obmoĉje
posamezne reke (npr. prodni nanosi Iške seţejo vse do Ĉrne vasi).
Pleistocenske plasti sestavlja v glavnem glina, ki se na raznih globinah menjava s peskom in
prodom. Glina je siva, sivkasto zelena ali rjavkasto siva. V nekaterih globinah vsebuje
karbonatno primes. Kvartarne plasti na Ljubljanskem barju so debele veĉ kot 100 m. V vrtini
med Notranjimi Goricami in Podpeĉjo je znašala njihova debelina tudi 105 m.
V zgodovini zapolnjevanja barjanske udorine so se spreminjale tudi geografske razmere. V
ĉasu moĉnega pogrezanja so bila zasipavanja izrazitejša, medtem ko se je v ĉasu mirovanja
zasipavanje ustavilo. Vzrok za ojezeritev Ljubljanskega barja je bila verjetno najveĉkrat reka
Ljubljanica. Do zajezitev in ojezeritev naj bi prišlo zaradi moĉnega nasipavanja reke Save na
meji med Ljubljanskim poljem in Ljubljanskim barjem. V barjanski zgodovini naj bi bilo
osem ojezeritev. Zadnje jezero je bilo Mostišĉarsko jezero, ki so ga na obrobju poseljevali
mostišĉarji. Najstarejše kolišĉarske naselbine pa sodijo v 5. tisoĉletje pr. n. št.. Iz tega ĉasa na
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Barju poznamo veĉ najdišĉ; bolje raziskan je samo Resnikov prekop v okolici Iga. Kolišĉe,
najverjetneje gre za manjšo skupino hiš, je iz obdobja okoli 4500 let pr. n. št. (Velušĉek,
2004). O ojezeritvah na obmoĉju Ljubljanskega barja priĉajo usedline gline (polţarice) in nad
njo šotne plasti. Plasti polţarice so lahko prepredene s plastmi peska. V njej najdemo bogato
favno polţev in školjk. Polţarica oziroma jezerska kreda dokazuje, da je po zadnji ledeni dobi
na Ljubljanskem barju obstajalo jezero.
Najveĉja debelina šote na Barju zanaša 6 m. Zaĉetki izkorišĉanja šote segajo v drugo polovico
18. stoletja. Po letu 1845 pa se je razvilo v pravo šotno industrijo (Zoran et al., 2012).
Izkorišĉali so jo za kurjavo hiš, tovarno sladkorja, tekstilno tovarno v Ljubljani in številne
opekarne od Vrhnike do Ljubljane. Kurili so jo tudi v parnikih v trţaškem zalivu in v parnih
lokomotivah (Pavšiĉ, 2008). Šota naj bi pred intenzivnim izkorišĉanjem pokrivala slabih 70 %
Barja, kar znaša 110 km². Do prve svetovne vojne se je obmoĉje s šoto skrĉilo na okoli
14 km², še petdeset let kasneje pa je šota pokrivala le še slabih 1,5 km² Barja. Danes jo
najdemo le v okolici Babne Gorice, Gomeza in na nekaj mestih v okolici Bevk. Posledica
izkorišĉanja šote je bilo dodatno zniţevanje površja, kar je pripeljalo do veĉje poplavne
ogroţenosti in poslediĉno osuševalnih del (Zoran in Šmid Hribar, 2012).

Slika 4: Geološka zgradba Ljubljanskega barja (vir: OGK, listi Kranj (Grad, Ferjančič,
1968), Ljubljana (Premru, 1983), Postojna (Pleničar, 1970) in Ribnica (Buser, 1965b))
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4 HIDROGEOLOGIJA LJUBLJANSKEGA BARJA
Vodonosni sistem Ljubljanskega barja sestavljajo številni medzrnski vodonosniki (Slika 5), ki
so po svoji naravi zaprtega ali odprtega tipa, ter razpoklinski vodonosniki. Prisotni so tudi
kraško-razpoklinski vodonosniki, ki jih zasledimo predvsem na zahodnem obrobju
Ljubljanskega barja (Brenĉiĉ, 2008).

Slika 5: Hidrogeološka karta Ljubljanskega barja (vir: Atlas okolja, 2015)
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Na Ljubljanskem barju na podlagi meritev in analiz loĉimo štiri med seboj bolj ali manj
loĉene vodonosnike (Braĉiĉ Ţeleznik in Prestor, 2002) (Slika 6):
- holocenski prodni vodonosnik s prosto gladino podzemne vode,
- zgornji pleistocenski vodonosnik z arteškim nivojem podzemne vode,
- spodnji pleistocenski vodonosnik s subarteškim nivojem podzemne vode,
- kraško-razpoklinski karbonatni vodonosnik.
Holocenski prodni vodonosnik gradi zgornji del Iškega vršaja. Sega do globine 27 m,
podobno debelino pa ima vse do osrednjega dela Ljubljanskega barja (Braĉiĉ Ţeleznik in
Prestor, 2002). Gre za dva hidrodinamska tipa vodonosnika. Do ĉrte Podkraj – Iška Loka
imamo opraviti z odprtim vodonosnikom, v katerem gladina podzemne vode prosto niha v
odvisnosti od napajana s strani padavin. Severno od te ĉrte pa preide vodonosnik v
hidrodinamsko zaprt tip vodonosnika, v katerem je podzemna voda pod subarteškim
hidrostatiĉnim tlakom. Ĉeprav gre za dokaj enoten prodni horizont, pa vodonosnik glede na
hidrogeološke karakteristike ni homogen. Zgornji del vodonosnika je do globine 10 m bolj
prepusten kot preostali spodnji del. Prepustnost zgornjega dela vodonosnika se nahaja znotraj
intervala od 10-3 m/s do 10-2 m/s. Na dinamiko vode v holocenskem vodonosniku poleg
padavin pomembno vpliva tudi reka Iška. Vzdolţ toka reke se voda infiltrira v prod in napaja
holocenski vodonosnik (Mencej, 1988).
Zgornji pleistocenski prodni vodonosnik je najdebelejši v juţnem in vzhodnem delu
Ljubljanskega barja, sega pa tudi v dolino Gradašĉice in na obmoĉje med Roţnikom in
Ljubljanskim gradom, kjer preide v vodonosnik Ljubljanskega polja. Nastanek tega
vodonosnika je posledica istoĉasnega nasipavanja vršajev tako z juţnega obrobja kot s
severnega obrobja. Poslediĉno je ta vodonosnik heterogen in zaradi tega neenoten. Nanj
naletimo predvsem na globini od 30 m do 60 m. Opraviti imamo z zaprtim vodonosnikom, v
katerem je podzemna voda pod arteškim hidrostatiĉnim pritiskom (Mencej, 1988).
Spodnji pleistocenski vodonosnik sega od globine 65 m pod površjem do kamninske podlage
na globini 100 m. Razteza se v smeri proti severu vse do Curnovca, kjer je njegovo dno na
globini skoraj 170 m, v posameznih predelih Ljubljanskega barja pa verjetno tudi golobje
(Mencej, 1988). Njegova geometrija je v veliki meri omejena z morfologijo kamninske
predkvartarne podlage. Znotraj vodonosnika se pojavljajo posamezne leĉe in plasti slabo
prepustnih sedimentov, ki so vzrok, da so hidrogeološke lastnosti vodonosnika nehomogene.
Vodonosnik tudi ni povsem hidravliĉno enoten. Prepustnosti vodonosnika so ocenjene na
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interval od 10-6 m/s do 10-7 m/s, podzemna voda pa je tudi v tem vodonosniku pod arteškim
tlakom (Brenĉiĉ, 2008).
V podlagi, kjer so karbonatne kamnine, lahko govorimo o kraško-razpoklinskem
vodonosniku. O njem imamo malo podatkov. Iz bilanĉnih izraĉunov pa izhaja, da je v
hidravliĉni povezavi s spodnjim pleistocenskim vodonosnikom. Napaja se iz obširnega
Krimsko-Mokrškega hribovja na juţnem obrobju Ljubljanskega barja, kjer gre za
hidrodinamsko odprt vodonosnik. V barjanskem delu pa preide v hidrodinamsko zaprt
vodonosnik (Braĉiĉ Ţeleznik in Prestor, 2002) .

Slika 6: Hidrogeološki profil (vir: Bračič Železnik in Prestor, 2002)
Napajalno zaledje Ljubljanskega barja je Krimsko-Mokrško pogorje, zgrajeno iz triasnih in
jurskih dolomitov ter zakraselih apnencev (povzeto po Mencej, 1976, v Braĉiĉ Ţeleznik et al.,
2002). Dotoke iz goratega karbonatnega zaledja lahko razdelimo na dva reţima. Prvi reţim je
hiter površinski odtok, drugi pa predstavlja podzemni odtok skozi razpoke in prelome (Braĉiĉ
Ţeleznik in Prestor, 2002).
Izviri, ki se pojavljajo na obmoĉju Ljubljanskega barja, so pokazatelji hidrodinamiĉnih razmer
širšega obmoĉja. Glede na tip jih lahko razvrstimo v:
-

kraške izvire, ki se pojavljajo na kontaktu apnenĉastega Krimsko-Mokrškega
pogorja in jezerskih sedimentov,
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-

barjanska okna ali retja, ki jih najdemo v polţarici in so nastala zaradi vodnega
pritiska v vodonosnih plasteh pod njo, zaradi premikov in posedanj, doloĉenih
porušenih con,

-

izviri na kontaktu prodnega Iškega vršaja in neprepustnih barjanskih sedimentov.

Izdatnost kraških izvirov je v hidravliĉni povezavi z nivojem podzemne vode v spodnjem
pleistocenskem vodonosniku (Braĉiĉ Ţeleznik in Prestor, 2002).
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5 UPORABLJENI MATERIALI IN METODE
Najprej sem pregledala, analizirala in interpretirala vire v domaĉi in tuji literaturi.
Sledilo je poizvedovanje na terenu.
Nadaljevala sem z zbiranjem in urejanjem obstojeĉih podatkov 17 vrtin o kakovosti
podzemne vode, pridobljenih z razliĉnimi monitoringi podzemnih vod:
-

nacionalni monitoring Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO),

-

obĉinski monitoring Mestne obĉine Ljubljana (MOL),

-

monitoring upravljavca Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d. o. o., Ljubljana (VOKA),

-

podatki, ki so bili pridobljeni pri Projektu INCOME.

Ogroţenost vodnega vira Ljubljanskega barja sem analizirala z metodo DPSIR. Za izdelavo
kart v programu ArcGIS sem podatke pridobila na spletni strani »objektne storitve (WFS) za
izdajanje okoljskih prostorskih podatkov« Ministrstva za okolje in prostor, Agencije
Republike Slovenije za okolje (Atlas okolja, 2015). Vira podatkov za rabo tal sta tudi grafiĉni
aplikaciji CLC (Corine Land Cover). Za analizo koliĉinskega stanja sem podatke pridobila iz
arhiva za podzemne vode na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSOarhiv, 2015).

Piperjev diagram sem naredila v programu GW_chart.
Za statistiĉno obdelavo podatkov pa sem uporabila Microsoftov Excel.
5.1 METODA DPSIR
Metodo DPSIR je razvila Evropska agencija za okolje (EEA) za izvajanje spremljanja stanja
okolja po naĉelih trajnostnega razvoja. Nadgradila je tridelni model PSR (pritisk – stanje –
odzivi), ki ga je pri kazalcih trajnostnega razvoja prva razvila Komisija Zdruţenih narodov za
trajnostni razvoj (Gabrielsen in Bosch, 2003).
Kot celovit model prouĉevanja okolja z vidika sonaravnega usmerjenja prostorskega razvoja
se metoda DPSIR uporablja za stanje okolja, vplivov kakovosti okolja, pritiskov okolja v
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doloĉenem prostoru in ĉasu ter za opisovanje interakcij druţbe in okolja (Gabrielsen in
Bosch, 2003).
DPSIR model (Slika 7, Slika 8) raziskovanja okolja je v osnovi koncept verige vzorĉnih
povezav okoljskih polj, ki jih predstavljajo gonilne sile (D- driving forces), pritiski ali
obremenitve (P- pressures), stanje okolja in njegovih sestavin (S- states), vplivi (I- impacts)
in odzivi (R- responses) (Gabrielsen in Bosch, 2003).

Slika 7: DPSIR model (spletni vir št. 1; citirano: 14. 5. 2014)

Slika 8: Princip DPSIR (vir: Evropska komisija, 2008)
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Gonilne sile/ vir obremenjevanja (D- driving forces) so socialno-ekonomski dejavniki in
dejavnosti, ki povzroĉajo poveĉanje ali zmanjševanje obremenitev okolja. To so antropogene
aktivnosti npr.: kmetijstvo, industrija, promet, poselitev, turistiĉne dejavnosti (Gabrielsen in
Bosch, 2003).
Obremenitve (P- pressure) sestavljajo neposredne antropogene obremenitve in vplivi na
okolje, kot so npr.: izpusti onesnaţeval, emisije CO2 ali raba naravnih virov (pesek, podzemna
voda) (Gabrielsen in Bosch, 2003).
Stanje (S- state) se nanaša na trenutno stanje in razvoj doloĉenega pojava v okolju. Stanje
izhaja iz naravnih ali antropogenih dejavnikov, kot so raven onesnaţenosti zraka, vodnih teles
(koncentracija fosforja in sulfata v jezerih) in tal, raznovrstnost vrst v posamezni geografski
regiji, razpoloţljivost naravnih virov (npr. les ali voda), hrup v bliţini cest, letališĉ
(Gabrielsen in Bosch, 2003).
Pri obravnavi podzemne vode stanje opišemo kot obstojeĉe kakovostno in koliĉinsko stanje.
Vplivi (I- impact) so uĉinki spremenjenega okolja na zdravje ljudi in drugih ţivih bitij. Podajo
okoljske vplive obremenitev npr.: zastrupljene ribe, spremembe ekosistemov, globalno
segrevanje (Gabrielsen in Bosch, 2003).
Odzivi (R- responses) so odgovori druţbe na okoljske probleme. To so lahko posebni ukrepi
drţave, npr. takse na rabo naravnih virov. Pomembne so tudi odloĉitve podjetij in
posameznikov, npr. naloţbe podjetij v nadzor nad onesnaţevanjem ali nakupi recikliranih
dobrin v gospodinjstvih, omejevanje odvzema vode (Gabrielsen in Bosch 2003).
Slika 9 prestavlja glavne gonilne sile (D) in z njimi povezane obremenitve (P) na podzemno
vodo. Stanje (S) in vplivi (I) se odraţajo na podzemni vodi kot tudi na pripadajoĉih vodnih in
neposredno odvisnih kopenskih ekosistemih. Odzivi so programi ukrepov relevantne EU
zakonodaje, predvsem programi ukrepov Vodne direktive.

19

Slika 9: Ilustriran model DPSIR (vir: Evropska komisija, 2008)
5.2 KEMIJSKO STANJE
Loĉimo dve vrsti monitoringa kemijskega stanja, in sicer nadzorni in operativni (Pravilnik o
monitoringu podzemnih voda, Uradni list RS 31/09).
Nadzorni monitoring kemijskega stanja se izvaja eno leto na vsakem merilnem mestu v
obdobju veljavnosti naĉrta upravljanja voda, tako da je na podlagi ugotovitev monitoringa
mogoĉe:
-

dopolniti in ovrednotiti dosedanji prikaz vpliva ĉlovekovega delovanja na stanje

podzemnih voda,
-

ugotavljati dolgoroĉne naravne spremembe in dolgoroĉne spremembe, ki so

posledica ĉlovekovih dejavnosti, in
-

naĉrtovati pripravo naslednjega programa monitoringa stanja podzemnih voda.

Operativni monitoring kemijskega stanja se izvaja v celotnem obdobju veljavnosti naĉrta
upravljanja voda, tako da je na podlagi ugotovitev monitoringa mogoĉe:
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-

ugotavljati kemijsko stanje vodnih teles ali skupin vodnih teles podzemnih voda,

za katere obstaja tveganje, da ne bodo dosegle ciljev za podzemne vode v skladu s
predpisi, ki urejajo vode, in
-

ugotavljati pomembne in stalno narašĉajoĉe trende onesnaţevanja, ki so posledica

ĉlovekovih dejavnosti.

Meritve monitoringa kemijskega stanja se izvajajo za:
-

fizikalno-kemijske parametre: pH, raztopljeni kisik, elektriĉno prevodnost in

amonij,
-

parametre kemijskega stanja, doloĉene s predpisom, ki ureja stanje podzemnih

voda, in
-

druge parametre, pomembne za ugotavljanje naravnih sprememb kakovosti

podzemne vode in sprememb, ki so posledica ĉlovekovih dejavnosti.
Pogostost izvajanja meritev monitoringa kemijskega stanja se doloĉi tako, da se zaznajo vplivi
pomembnih obremenitev in da so rezultati meritev znaĉilni za kemijsko stanje podzemnih
voda v celotnem obdobju posameznega hidrološkega leta, pri ĉemer se:
-

nadzorni monitoring kemijskega stanja izvaja najmanj eno leto v šestletnem

obdobju, tako da se meritve izvajajo v enakomernih presledkih najmanj dvakrat v letu;
-

operativni monitoring kemijskega stanja izvaja v celotnem obdobju veljavnosti

naĉrta upravljanja voda dovolj pogosto, da se zaznajo vplivi pomembnih obremenitev,
najmanj pa dvakrat letno.
Pogostost izvajanja meritev monitoringa kemijskega stanja se doloĉi v programu monitoringa
podzemnih voda.
Ocena kemijskega stanja vodnih teles podzemne vode odraţa obremenjenost z nitrati,
pesticidi in njihovimi relevantnimi metaboliti ter nekaterimi lahkohlapnimi halogeniranimi
ogljikovodiki. Parametri, za katere so bili z Uredbo o stanju podzemnih voda (Uradni list RS,
št. 25/09 in 68/12) doloĉeni standardi kakovosti podzemne vode in vrednosti praga, ki
razmejujejo dobro oziroma slabo kemijsko stanje, so razvidni iz tabel 1 in 2. Preseganje
standardov kakovosti in vrednosti praga se ugotavlja na podlagi povpreĉne letne vrednosti na
posameznem merilnem mestu.
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Tabela 1: Standard kakovosti za oceno kemijskega stanja podzemne vode
Parameter

Enota

Standard kakovosti

-

Nitrati
Posamezni pesticidi ter njegovi relavantni

(1)

mg NO3 /l
µg/l
razgradnji produkti

Vsota vseh izmerjenih pesticidov in njihovih relavntnih
razgradnjih produktov (3)

50
0,1 (2)

µg/l

0,5

(1) Relevantni razgradnji produkti so relevantni razgradnji produkti pesticidov v skladu s predpisi, ki urejajo registracijo
fitofarmacevtskih sredstev (registracijo ali dajanje v promet).
(2) Vrednost parametra velja za vsak posamezni pesticid. Za aldrin, dieldrin, heptaklor in heptaklor epoksid je vrednost
parametra 0,030 μg/l.
(3) Vsota pesticidov in njihovih relevantnih razgradnjih produktov: organoklorni, triazinski, organofosforni pesticidi, derivati
fenoksi ocetne kisline, derivati seĉnine (podrobneje so doloĉeni v programu monitoringa kakovosti podzemne vode).

Tabela 2: Vrednosti praga za oceno kemijskega stanja podzemne vode
Standard
Parameter
Enota kakovosti
Diklorometan
µg/l
2
Tetraklorometan
µg/l
2
1,2-dikloroetan
µg/l
2
1,1-dikloroeten
µg/l
2
Trikloroeten
µg/l
2
Tetrakloroeten
µg/l
2
Vsota lahkohlapnih alifatskih
10
halogeniranih ogljikovodikov (1) µg/l
(1) Triklorometan, tribromometan, bromodiklorometan, dibromoklorometan, difluoroklorometan, diklorometan,
tetraklorometan, triklorofluorometan, 1,1-dikloroeten, 1,2-dikloroeten, trikloroeten, tetrakloroeten, 1,1-dikloroetan, 1,2dikloroetan, 1,1,1-trikloroetan, 1,1,2-trikloroetan, 1,1,2,2tetrakloroetan.

Kemijsko stanje vodnega telesa podzemne vode se doloĉa za vsako posamezno vodno telo.
Pri doloĉanju kemijskega stanja se upošteva:
-

preseganje standardov kakovosti in vrednosti praga,

-

oceno uĉinkov vdora slane vode ali drugih vdorov v vodno telo podzemne vode,

-

oceno koncentracij onesnaţeval, ki povzroĉajo poslabšanje ekološkega in kemijskega
stanja površinskih voda, ki so povezane z vodnim telesom podzemne vode in škodljivo
vplivajo na vodne ter kopenske ekosisteme, ki so od njih neposredno odvisni.

Vodno telo podzemne vode ima dobro kemijsko stanje, ĉe so na vsakem merilnem mestu
izpolnjeni vsi trije pogoji. V primeru, da je bilo na enem ali veĉ merilnih mestih ugotovljeno
neustrezno stanje, ima vodno telo lahko še vedno dobro kemijsko stanje. V takem primeru je
potrebno preveriti, kolikšno obmoĉje vodnega telesa ali volumen podzemne vode tega telesa
pripada merilnim mestom s preseţenimi standardi kakovosti ali vrednostmi praga. Ĉe je
preseganje veĉje kot 30 %, se za vodno telo doloĉi slabo kemijsko stanje.
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Rezultati kemijskih analiz so prikazani z Piperjevim in D`Amorjevim diagramom. Piperjev
diagram podaja koncentracije preraĉunane v odstotne deleţe, posebej za katione in anione.
Zgornji del diagrama, ki mu pravimo tudi polje diamanta, pa predstavlja projekcijo sestave, ki
jo dobimo z vzporednim nanosom obeh toĉk iz spodnjih trikotnikov (Domenico in S
Schwartz, 1998).
D`Amorjevi diagrami, pa prikazujejo sestavo vod na podlagi šestih preraĉunanih parametrov
A, B, C, D, E, F (D`Amore et al., 1983). Koncentracije glavnih ionov so preraĉunane v meq/l.
Na x-osi so naneseni parametri od A do F, na y-osi pa so vrednosti podane v odstotkih.
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6 REZULTATI IN RAZPRAVA
Rezultati metode DPSIR so podani v obliki zemljevidov, preglednic in slik.
6.1 GONILNE SILE
Kljuĉni element v okviru presojanja stanja okolja so gonilne sile.
Analiza rabe tal za leto 2012 (Atlas okolja, 2015) (Slika 10, Tabela 3) kaţe, da kmetijske
površine na Ljubljanskem barju zavzemajo 50,63 %, sledijo nesklenjene urbane površine z
13,02 %, pašniki pokrivajo 12,41 %. Z 7,47 % sledijo nenamakane njivske površine, 4,41 %
zavzemajo preteţno kmetijske površine z veĉjimi obmoĉji vegetacije. Listnati gozd pokriva
3,23 % Ljubljanskega barja, mešani 2,94 %, grmiĉasti 1,73 % in iglasti gozd 1,67 % površine.
Pod 1 % površine pa zavzemajo industrija, trgovine, cestno in ţelezniško omreţje in
pridruţene površine, odlagališĉa, površine za šport in prosti ĉas, zelene mestne površine ter
sklenjene urbane površine.

Tabela 3: Vrsta rabe tal na Ljubljanskem barju
Vrsta rabe tal
Kmetijske površine drobno posestniške strukture
Pašniki
Nenamakane njivske površine
Preteţno kmetijske površine z veĉjimi obmoĉji
vegetacije
Skupaj kmetijske površine
Listnati gozd
Mešani gozd
Grmiĉast gozd
Iglasti gozd
Skupaj gozd
Industrija, trgovina
Cestno in ţelezniško omreţje in pridruţene površine
Odlagališĉa
Skupaj industrijska obmoĉja in infrastruktura
Nesklenjene urbane površine
Sklenjene urbane površine
Skupaj urbane površine
Površine za šport in prosti ĉas
Zelene mestne površine
SKUPAJ

Površina v
km2
79,28
19,43
11,70

Površina v
%
50,63
12,41
7,47

6,90
117,31
5,06
4,61
2,70
2,62
14,99
1,39
0,83
0,80
3,02
20,39
0,07
20,46
0,60
0,22
156,60

4,41
74,91
3,23
2,94
1,73
1,67
9,57
0,89
0,53
0,51
1,93
13,02
0,04
13,06
0,38
0,14
100,00
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Skupaj kmetijske površine zajemajo 74,91 % Ljubljanskega barja, 9,57 % pokriva gozd,
industrijska obmoĉja in infrastruktura zajemajo 1,93 %, skupne urbane površine pa
13,06 %.

Slika 10: Raba tal na območju Ljubljanskega barja v letu 2012 (vir: Atlas okolja, 2015)
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6.1.1 Kmetijstvo
Skupne kmetijske površine na Ljubljanskem barju pokrivajo 74,91 % površja (vir: Atlas
okolja, 2015) (Slika 10, Tabela 3). V kategorijo skupne kmetijske površine prištevamo
kmetijske površine, ki obsegajo 50,63 % Ljubljanskega barja, pašnike (12,41 %), nenamakane
njivske površine (7,47 %), preteţno kmetijske površine z veĉjimi obmoĉji vegetacije
(4,41 %).
6.1.2 Industrija
6.1.2.1 Fenolit d. d.
Podjetje FENOLIT d. d. z Brega pri Borovnici je bilo ustanovljeno leta 1953. Ukvarja se s
proizvodnjo smole, s kapaciteto 50.000 ton razliĉnih tipov smol, in s proizvodnjo fenolnih
mas – duroplastov, s kapaciteto 6.000 ton razliĉnih tipov fenolnih mas (spletni vir št. 3,
citirano 22. 8. 2015).
6.1.2.2. Kig-Kag proizvodnja, trgovina in inženiring d. o. o.
Podjetje Kig-Kag je bilo ustanovljeno leta 1954. Sedeţ podjetja je na Igu. Na zaĉetku se je
ukvarjalo izkljuĉno s kovinsko industrijo. Leta 1961 so zaĉeli izdelovati registrske tablice, ki
jih v sodelovanju s podjetjem 3M izdelujejo še danes.
Poleg tega so specializirani za odsevne elemente in varnostne nalepke oz. elemente. V
zadnjem ĉasu pa se ukvarjajo tudi s programom komercialne grafike (spletni vir št. 5; citirano:
17. 6. 2014).
6.1.3 Odlagališča odpadkov
6.1.3.1 Odlagališče Barje
Odlagališĉe nenevarnih odpadkov Barje leţi na juţnem obrobju mesta Ljubljane, na obrobju
Ljubljanskega barja (zelen trikotnik na sliki 11). Upravlja ga javno podjetje Snaga d. o. o.
Ljubljana. Od njegovega odprtja leta 1964 se je razširilo na okrog 42 hektarjev. Odlagališĉe je
sestavljeno iz zaprtega dela, ki so ga leta 1987 zaprli, in obratovalnega dela (rdeĉ trikotnik na
sliki 11). Zaprti del so sanirali in danes na njem najdemo poligon varne voţnje in golf igrišĉe
(spletni vir št. 8; citirano: 22. 8. 2014).
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V letu 2014 naĉrtujejo zaĉetek razširitev še na dodatnih 22 hektarov. Na tej površini naj bi
odlagali odpadke, ki jih ni mogoĉe ponovno uporabiti. Te odpadke bodo predhodno biološko
in mehansko obdelali (spletni vir št. 8; citirano: 22. 8. 2014).
Na odlagališĉe Barje odlagajo odpadke iz Mestne obĉine Ljubljana in obĉin, ki so lastnice
Javnega Holdinga Ljubljana (Medvode, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Škofljica, Dol
pri Ljubljani, Horjul) ter iz nekaterih obĉin osrednjeslovenske regije (Vodice, Kamnik,
Komenda, Ig, Velke Lašĉe, Vrhnika in Borovnica) (spletni vir št. 8; citirano: 22. 8. 2014).
Odlagališĉe Barje sestavlja pet odlagalnih polj, elektrarna na odlagališĉni plin, okoljska
merilna postaja, ĉistilna naprava za izcedne vode, laboratorij, v katerem merimo osnovne
parametre voda, ter zbirni center za zbiranje odpadkov, namenjenih recikliranju (spletni vir št.
8; citirano: 22. 8. 2014).
Leta 2011 so na odlagališĉu Barje odloţili 110 tisoĉ ton, leta 2012 88.450 ton, v letu 2013
67.849 tisoĉ ton, v letu 2014 pa pribliţno 62.500 ton odpadkov. Koliĉina odpadkov se
zmanjšuje zaradi recikliranja (spletni vir št. 8; citirano: 22. 8. 2014).
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Slika 11: Zemljevid Ljubljanskega barja in odlagališč (vir: Atlas okolja, 2015)

6.1.3.2 Divja odlagališča
Kljub ozavešĉanju ljudi o nevarnosti odlaganju odpadkov v naravi, tako za naravo kot ljudi,
še vedno najdemo na Ljubljanskem barju veliko število divjih odlagališĉ (Slika 12). Med
popisom le-teh na Ljubljanskem barju v okviru projekta Popis odlagališĉ v okviru
Krajinskega parka Ljubljanskega barja (Harmel, 2008) med 10. 10. do 10. 11. 2008 so jih
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našteli kar 466. Šlo je za gradbene materiale (zemlja, opeke, beton, pesek, gramoz), nevarne
gradbene odpadke (ţelezne konstrukcije, asfalt), nevarne industrijske odpadke (deli strojev in
naprav, gume, odpadna olja, avto deli), gospodinjske aparate, ki vsebujejo dele z nevarnimi
snovmi, ki so okolju škodljive. Odlagališĉa so se nahajala predvsem na ravnih tleh (posledica
reliefa), na travniških površinah ter na neobdelanih kmetijskih zemljišĉih, ki so v fazi
zarašĉanja. Veĉ kot polovica se jih je nahajala v bliţini vode in na vodovarstvenih obmoĉjih.
Za popisana divja odlagališĉa je bila predlagana strojna odstranitev (Harmel, 2008).

Slika 12: Divja odlagališča na Ljubljanskem barju na podlagi popisa v novembru 2008
(spletni vir št. 7; citirano: 15. 3. 2014)

6.1.4 Suburbanizacija
Ljubljansko barje je poseljeno predvsem na kraškem robu, na rahlo dvignjenih legah, ki jih ne
doseţejo poplave, ter na obmoĉju Iškega vršaja (Slika 13). V notranjosti je poselitev
usmerjena ob in na barjanske osamelce (Oven, 2012).
Najveĉji naselji na obmoĉju Ljubljanskega barja sta Notranje Gorice (1826 prebivalcev za
leto 2013) in Vnanje Gorice (2282 prebivalcev za leto 2013), ki skupaj z Brezovico, ki se
vedno bolj krepi, predstavljata pomembnejši lokalni središĉi (spletni vir št. 9; citirano: 3. 6.
2014).
Iz statistiĉnih podatkov (Slika 13) je razvidno, da število prebivalcev raste. To je posledica
naseljevanja nekmeĉkega prebivalstva v podeţelska naselja v bliţini Ljubljane, pomanjkanja
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in visoke cene stanovanj v Ljubljani, relativno nizke cene zemljišĉ in komunalnih prikljuĉkov,
ţelje po kvalitetnem bivalnem okolju in izboljšanju prometnih povezav. Novejši selitveni
tokovi so se preusmerili iz severnega roba na juţni rob Ljubljanskega barja. V prihodnje lahko
priĉakujemo poveĉanje pritiskov za pozidavo in poselitev novih, predvsem kmetijskih površin
(Oven, 2012).

Slika 13: Indeks rasti prebivalcev na Ljubljanskem barju med leti 1948–2011 (vir: Oven,
2014)
6.1.5 Transport
Po obrobju Ljubljanskega barja potekata dolenjska in primorska avtocesta. Po samem
Ljubljanskem barju pa potekajo številne regionalne ceste.
V vseh obĉinah, ki leţijo na Ljubljanskem barju, razen obĉine Vrhnike, se na delo v Ljubljano
dnevno vozi 50 % aktivnega prebivalstva (Uršiĉ, 2012).
6.1.6 Melioracijska dela
Prvi, ki so zaĉeli lokalno izsuševati Ljubljansko barje, so bili ţe Rimljani. Regulacijske kanale
so kopali zaradi laţjega transporta velikih kamnitih blokov iz podpeškega kamnoloma.
Dokazi za to so arheološka odkritja delov rimske ceste, zgrajene na šoti pri Babni Gorici. Po
propadu rimske oblasti se je Barje ponovno zamoĉvirilo, cesto pa je prerasla nova šota.
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Šele v prvi polovici 18. stoletja so se problema osušitve Barja lotili zares. Na pobudo
ljubljanskega podjetnika Franca Zorna so osušili 262,85 ha veliko površino med Viĉem,
Kozarji ter Brezovico, imenovano tudi »Cornovše«. S tem je Zorn dokazal, da se Barje dá
osušiti in spremeniti iz moĉvirja v rodovitno polje. Deset let po njegovi uspešni izvedbi
osušitve dela Barja so zaĉeli kopati Gruberjev kanal. Delo so zakljuĉili leta 1780, obenem pa
so v mestu prav tako poglobili strugo reke Ljubljanice. Zaradi hitrejšega odtoka vode po
novem kanalu se je vodna gladina na Barju zniţala za cca. 70 cm. S tem so se nekateri višje
leţeĉi deli osušili tako, da so jih lahko obdelovali (Miliĉić, 2007).
Tako so do danes uspeli zgraditi preko 400 km drenaţnih jarkov in kanalov (Krušnik, 2000).
Njihova površina zavzema skoraj 6 % površine Barja (povzeto po Lah, 1965, v Krušnik,
2000).
6.2 OBREMENITVE
Podzemno vodo Ljubljanskega barja obremenjujejo toĉkovni in razpršeni viri onesnaţevanja.
Med prve prištevamo kmetijsko dejavnost (nitrati), industrijo (halogenirane organske spojine,
organofosforne spojine, teţke kovine …), odlagališĉa odpadkov (širok spekter onesnaţeval)
ter prometne nesreĉe (razlitja naftnih derivatov in razliĉnih kemikalij). Med razpršene vire
prištevamo kmetijsko dejavnost (nitrati, nitriti, pesticidi), poselitev (nitrati, kalij,
ortofosfati …) in deloma promet (mineralna olja, policikliĉni aromatski ogljikovodiki) (Rejec
Brancelj et al., 2005).
Obremenitve lahko razdelimo na dve skupini:
-

obremenitve, ki vplivajo na kemijsko stanje podzemne vode, in

-

obremenitve, ki vplivajo na koliĉinsko stanje podzemne vode.

6.2.1 Obremenitve kemijskega stanja podzemne vode
6.2.1.1 Kmetijstvo
Bolj ko se pri posodabljanju kmetijstva pospešuje rast pridelkov z obilno uporabo organskih
in mineralnih gnojil ter poveĉuje zašĉita kulturnih rastlin s fitofarmacevtskimi sredstvi, bolj je
prizadeta kakovost podzemne vode (povzeto po Breĉko, 1996, v Rejec Brancelj et al., 2005).
Pri kmetijskem obremenjevanju okolja loĉimo onesnaţevanje iz toĉkovnih in razpršenih
virov. Toĉkovne vire povzroĉajo neustrezno urejene, premajhne, ter neustrezno zavarovane
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gnojne jame, silosne jame, silaţni kupi, odlagališĉa gnojil in sredstev za varstvo rastlin,
mesta, kjer se ĉistijo škropilnice in cisterne, morebitne delovne nesreĉe, rastlinjaki,
vrtiĉkarji … Razpršene vire pa predstavljajo kmetijska zemljišĉa (njive, pašniki itd).
Poleg prekomerne uporabe fitofarmacevtskih sredstev je za kakovost voda problematiĉno
zlasti gnojenje. Izpiranje neizrabljenega dušika v podzemno vodo zaradi preseţka gnojil ali
ĉasovno neustreznega gnojenja v hladni polovici leta povzroĉi poveĉane koliĉine nitratov in
nitritov. Gnojenje z organskimi gnojili pa lahko povzroĉi tudi bakteriološko onesnaţenje
podzemne vode.
Pri kmetijskem obremenjevanju okolja ima zelo pomembno vlogo ţivinoreja. Z njo je namreĉ
povezana pridelava koruze za krmljenje ţivine. V preteklosti so za škropljene mnoţiĉno
uporabljali herbicid atrazin, ki ga je poleg njegovega razgradnega produkta desetil-astrazina
moĉ še danes zaslediti v podzemni vodi.
Kmetijstvo

je

zaradi

svoje

prostorske

razseţnosti

najpomembnejši

razpršeni

vir

obremenjevanja (Smrekar, 2006).
6.2.1.2 Industrija
Problem industrije je uporaba, predelava, skladišĉenje, proizvodnja, transport in pretovarjanje
nevarnih snovi. Je vir plinastih emisij, odpadkov, prahu in odpadnih vod kar prispeva k
onesnaţevanju podzemne vode. Industrija pomembno prispeva k emisijam organskih snovi, ki
se odraţajo v poveĉani kemijski potrebi kisika, sulfata, klorida, teţko hlapnih lipofilnih snovi
in celotnega vezanega dušika (Rejec Brancelj et al, 2005).
6.2.1.3 Odlagališča odpadkov
Problematiĉna so predvsem divja nezašĉitena odlagališĉa, ki predstavljajo toĉkovni vir
onesnaţenja, ki predstavlja vir širokega spektra onesnaţeval.
6.2.1.4 Suburbanizacija
Na Ljubljanskem barju se z leti poveĉujejo pozidana zemljišĉa. S poveĉanjem pozidanih
zemljišĉ se pojavijo številni neugodni uĉinki: poveĉana poplavna ogroţenost, trajna izguba
zemljišĉ, izguba habitatov in poslediĉno biodiverzitete, sprememba kulturne krajine, visoki
stroški izgradnje in vzdrţevanja komunalne in energetske infrastrukture, dnevne migracije v
urbana zaposlitvena središĉa.
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Poselitev Ljubljanskega barja naj bi se v prihodnje oblikovala ob treh poselitvenih oseh
(povzeto po Premelĉ 2006, v Uršiĉ, 2012):
-

glavna poselitvena os: Vrhnika–Ljubljana–Škofljica (cca 70000 prebivalcev);

-

manj izrazita poselitvena os na juţnem robu Ljubljanskega barja: Vrhnika –
Borovnica –Ig (cca 9000 prebivalcev);

-

poselitvena os med osamelci na zahodni strani Ljubljanskega barja, ki se
odcepi od glavne poselitvene osi (cca 6000 prebivalcev).

Zaradi poveĉevanja urbanizacije se pojavlja tudi problem objektov, ki niso prikljuĉeni na
sistem za odvajanje komunalne odpadne vode.
6.2.1.5 Transport
S poveĉevanjem urbanizacije se poveĉuje tudi potreba po izgradnji novih prometnic. Pri
gradnji prometnic površinsko vodo preusmerjamo, padavinski vodi pa onemogoĉimo
razpršeno vertikalno ponikanje v tla. Poleg tega padavinska voda izpira cestišĉe, kar zajema
cestni prah, izcedke motornih vozil (ogljikovodiki: goriva in maziva), izpušne emisije
motorjev (saje, svinec), izrabe avtomobilskih gum (kadmij, cink), sol, ki je posledica
posipanja cest v zimskem ĉasu (Smrekar, 2006).
Zaradi poveĉanja prometa se poveĉuje tveganje za prometne nesreĉe, ki lahko povzroĉajo
razlitje naftnih derivatov in razliĉnih kemikalij.
6.2.1.6 Izkoriščanje šote
Šota naj bi pred intenzivnim izkorišĉanjem pokrivala slabih 70 % Barja, kar znaša 110 km²
(Zoran in Šmid Hribar, 2012). Danes jo najdemo le v okolici Babne Gorice, Gomeza in na
nekaj mestih v okolici Bevk (Pavšiĉ, 2008). Z izkorišĉanjem šote so zniţali površino Barja in
s tem debelino nezasiĉene cone, ki je pomembna za zadrţevanje onesnaţeval.
6.2.1.7 Poplave
Poplave na Ljubljanskem barju so najpogostejše in najobseţnejše spomladi, jeseni in pozimi
(Zajc, 2010).
Na Ljubljanskem barju se pojavljata dva tipa poplav, in sicer hudourniški in kraški.
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Hudourniške poplave so zelo silovite poplave. Zaĉno se zelo hitro, saj nastanejo takoj po
deţju ali pa zaradi intenzivnega taljenja sneţne odeje. Vode hudourniških poplav zelo hitro
narastejo in po nekaj urah upadejo. Zanje je znaĉilna velika rušilna moĉ in erozija v hribovju
in griĉevju ter moĉno nasipanje v ravnini.
Na obmoĉju Ljubljanskega barja so hudourniški vodotoki: Gradašĉica oziroma Mali Graben
(najveĉji in zato tudi najnevarnejši), Glinšĉica na zahodu Barja ter Iška in Ţelimeljšĉica na
jugu.
Kraški tip poplav je pravo nasprotje hudourniškemu tipu. Pri tem tipu poplav vode poĉasi
narašĉajo in nato stojijo po veĉ dni ali celo tednov. Poplavna voda se komaj opazno premika,
ne erodira in zelo malo odlaga. Škodo dela z zalitjem prometnic, uniĉuje korenine v
vegetacijski dobi, poplavlja stavbe in v najslabšem scenariju razliva in odnaša kurilno olje.
Takšne poplave se vsako leto pojavljajo na Ljubljanskem barju v manjšem ali veĉjem obsegu.
Omenjena tipa poplav se torej med seboj razlikujeta po svojem obsegu, trajanju in pogostosti
pojavljanja, a hkrati vplivata drug na drugega. Na Ljubljanico imajo velik vpliv visoke vode
Malega Grabna, ki je njen najveĉji pritok. Zajezitev Ljubljanice je lahko zelo silovita. Leta
1926 naj bi zaradi velikih koliĉin vode v Malem Grabnu Ljubljanica zaĉela teĉi nazaj proti
Vrhniki. Pogosteje pa se zgodi, da Ljubljanica vpliva na vode Malega Grabna in na ostale
vodotoke Ljubljanskega barja, katerih vode se zato zaĉno razlivati po Barju (Dobravc, 2003).
Slika 14 prikazuje obmoĉja, ki so dovzetna za poplave. Svetlo modra barva prikazuje
obmoĉja, kjer so poplave zelo redko, modra barva prikazuje podroĉja, kjer se poplave
pojavljajo pogosto, temno modra barva pa obmoĉja, kjer se pojavljajo redko (vir: Atlas
okolja, 2015).
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Slika 14: Opozorilna karta poplav na Ljubljanskem barju (vir: Atlas okolja, 2015)
6.2.2 Obremenitve količinskega stanja
6.2.2.1 Izkoriščanje podzemne vode
Obmoĉje Ljubljanskega barja predstavlja pomemben vir pitne vode. Edino in najveĉje
ĉrpališĉe pitne vode na Barju predstavlja Vodarna Brest. Zgrajena je bila leta 1981 na sredini
Iškega vršaja, v bliţini naselja Brest na juţnem obrobju Ljubljanskega barja. Prvotno so
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podzemno vodo ĉrpali le iz holocenskih sedimentov, danes pa jo izkorišĉajo tudi iz
karbonatnega vodonosnika. Po koliĉini vode, ki jo prispeva v sistem Ljubljanskega vodovoda,
je na drugem mestu. Najveĉ jo prispeva vodarna Kleĉe pri Šentvidu (Slika 15). Letno
Vodarna Brest prispeva 10 % ali 4,9 milijonov m3 pitne vode (Smrekar, 2006). S sveţo pitno
vodo oskrbuje del Vrhovcev, Kozarje, Biĉevje, Komanijo, Podsmreko, Hauptmance, Rakovo
jelšo, Sibirijo, del Viĉa, Murgle, naselje ob Trţaški cesti od Dolgega mosta do Brezovice,
Ĉrno vas, tudi sistem Ig (naselje Ig, Mateno, Iško Loko, Staje in Kot) (spletni vir št. 2;
citirano: 16. 6. 2014).

Slika 15: Količina načrpane vode (v milijon m3), ki jo vodarne prispevajo v sistem
Ljubljanskega vodovoda (vir: Smrekar, 2006)
Izkorišĉanje podzemne vode na Ljubljanskem barju predstavlja obremenitev za koliĉinsko
stanje. Posledica prevelikega ĉrpanja je zniţevanje piezometriĉne gladine. Moţna negativna
posledica, ki jo povzroĉa prekomerno ĉrpanje, je posedanje tal. Ĉrpanje iz barjanskega
vodonosnika se je v vodarni Brest moĉno poveĉalo in verjetno ţe presega naravno napajanje.
Na Barju bi bilo posebno neugodno, ĉe bi se gladina podzemne vode zniţala za 10 do 20 m in
bi bila polţarica nad gladino podzemne vode. To bi povzroĉilo posedanje velikostnega reda
nekaj metrov (povzeto po Breznik, 1993, v Zajc, 2010).
6.3 STANJE
Ljubljansko barje prištevamo k vodnemu telesu podzemne vode z imenom Savska kotlina in
Ljubljansko barje (šifra: 1001). Vodno telo Savska kotlina in Ljubljansko barje se nahajata na
obmoĉju aluvialnega prodnega zasipa reke Save med Jesenicami na Gorenjskem in Dolskim
pri Ljubljani ter na obmoĉju Ljubljanice, od njenih izvirov do izliva v Savo. Površina telesa je
773,6 km2, njegova najveĉja dolţina je pribliţno 69,6 km, najveĉja širina pa pribliţno 28 km
(Mihorko in Gacin, 2014).
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6.3.1 Kemijsko stanje vodnega telesa Savska kotlina in Ljubljansko barje
Vodno telo Savska kotlina in Ljubljansko barje je imelo v letih 2007–2013 dobro kemijsko
stanje (Tabela 4).
Tabela 4: Kemijsko stanje vodnega telesa Savska kotlina in Ljubljansko barje v letih 2007–
2013
Šifra
VTPodV

1001

Ime
VTPodV

Kemijsko
stanje

KS
Savska
kotlina in
%
Ljubljansko neustreznih
barje
merilnih
mest

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

dobro

dobro

dobro

dobro

dobro

dobro

dobro

18,4

13,5

24,3

18,9

12,5

13,9

10,35

6.3.2 Kemijsko stanje podzemnih vod na Ljubljanskem barju
V nadaljevanju sem ovrednotila kemijsko stanje samo za del vodnega telesa, ki obsega
Ljubljansko barje. Uporabila sem podatke 17 vrtin (Tabela 5, Slika 16). Vir podatkov so
podatki, pridobljeni pri monitoringu podzemnih vod:
-

nacionalni monitoring Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),

-

obĉinski monitoring Mestne obĉine Ljubljana (MOL)

-

monitornig upravljavca Javno podjetje Vodovod-kanalizacija d. o. o., Ljubljana (VOKA)

-

podatki, ki so bili pridobljeni pri Projektu INCOME.

Tabela 5: Seznam vrtin
Vrtine
VD Brest-1 (Brest V1, Brest I)
VD Brest-1a (Iški vršaj 1Agl), (Brest IA)
VD Brest-2 (Brest II)
VD Brest-2a (Brest IIA)
VD Brest-3
VD Brest-3a
VD Brest-4
VD Brest-4a (BREST IV2, Brest IVA)
VD Brest-5
VD Brest-6
VD Brest-7 (Iški vršaj V7)

VO-KA
VO-KA
VO-KA
VO-KA
VO-KA
VO-KA
VO-KA
VO-KA
VO-KA
VO-KA
VO-KA

Vir podatkov
MOL
ARSO MOL
MOL
MOL

INCOME
INCOME
INCOME
INCOME
INCOME

MOL INCOME
INCOME
INCOME
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VD Brest-8 (Iški vršaj-plitvi vodnjak), (Iški vršaj V8)
VD Brest-9
P23/10 (P32/11)
OP-1
DBP-10 (Deponija Barje Plitev)
Vrtina P20
Borovniški vršaj VB-480
*s sivo barvo so napisani sinonimi imena vrtin

VO-KA ARSO
VO-KA
VO-KA
ARSO
ARSO

INCOME
INCOME

MOL
ARSO

Slika 16: Lokacije opazovanih vrtin (vir: Atlas okolja, 2015)
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Vrtine sem loĉila med štiri vodonosnike (Tabela 6):
-

holocenski prodni vodonosnik,

-

zgornji pleistocenski vodonosnik,

-

spodnji pleistocenski vodonosnik,

-

kraško-razpoklinski karbonatni vodonosnik.

Tabela 6: Razvrstitev vrtin med vodonosnike
Vodonosnik

Vrtina
VD Brest-1

holocenski prodni vodonosnik

VD Brest-2
VD Brest-3

holocenski prodni vodonosnik
holocenski prodni vodonosnik

VD Brest-5
VD Brest-6

holocenski prodni vodonosnik
holocenski prodni vodonosnik

VD Brest-7
VD Brest-8

holocenski prodni vodonosnik
holocenski prodni vodonosnik

VD Brest-9

holocenski prodni vodonosnik

DBP-10
VD Brest-4
OP-1

holocenski prodni vodonosnik
zgornji pleistocenski vodonosnik
zgornji pleistocenski vodonosnik

VB-480

zgornji pleistocenski vodonosnik

VD Brest-1a
VD Brest-2a
VD Brest-3a
VD Brest-4a

spodnji pleistocenski vodonosnik
spodnji pleistocenski vodonosnik
spodnji pleistocenski vodonosnik
spodnji pleistocenski vodonosnik

P23/10

spodnji pleistocenski vodonosnik

Vrtina P20

kraško-razpoklinski karbonatni vodonosnik

Sestave podzemnih vod za holocenski prodni vodonosnik, zgornji in spodnji pleistocenski
vodonosnik so prikazane z Piperjevim in D`Amorjevim diagramom (Slika 17, Slika 18).
Sestave podzemne vode za kraško-razpoklinski karbonatni vodonosnik zaradi skopega
monitoringa ni bilo mogoĉe narediti.
Iz Piperjevega diagrama je razvidno (Slika 17), da kationski del vode vsebuje pribliţno 43 %
magnezija, pribliţno 50 % kalcija in pribliţno 6 % kalija in natrija skupaj. Anionski del vode
pa skoraj v celoti tvori hidrogenkarbonat. Klorida in sulfata je pribliţno samo 1 %.
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Slika 17: Piperjev diagram
D`Amorjev diagram prikazuje, da parameter A zavzema pri vseh treh vodonosnikih skoraj
100 %, parameter B pribliţno -5 %, parameter C pribliţno 4 %, parameter D pribliţno -40 %,
parameter E pribliţno -5 % in parameter F pribliţno 5 %.
100
Sestava podzemne
vode holocenskega
prodnega
vodonosnika

80
60
40
20
0
-20

A

B

-40

C

D

E

F

Sestava podzemne
vode zgornjega
pleistocenskega
vodonosnika
Sestava podzemne
vode spodnjega
pleistocenskega
vodonosnika

-60
-80
-100

Slika 18: D`Amorjev diagram za posamezne vodonosnike
Iz obeh diagramov je razvidno, da se sestave vod iz vodonosnikov Ljubljanskega barja med
sabo bistveno ne razlikujejo.
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Iz geokemijske analize sledi, da so podzemne vode Ljubljanskega barja tipa Mg-Ca-HCO3.
Tabela 7 podaja obmoĉja pH in elektroprevodnosti za posamezen vodonosnik. Podzemne
vode vseh štirih vodonosnikov so rahlo kisle do rahlo baziĉne.
Tabela 7: pH in elektroprevodnost vodonosnikov
Elektroprevodnost
Tip vodonosnika
pH
20°C µS/cm
Holocenski
7-7,7
274-682
vodonosnik
Zgornji pleistocenski
vodonosnik

7-8

387-509

Spodnji pleistocenski
vodonosnik

7,1-8

367-481

6,8-6,9

/

Karbonatni
vodonosnik

Tabela 8 prikazuje merilna mesta na Ljubljanskem barju, ki so v preteklosti imela preseţene
koncentracije desetil-atrazina, katerega vrednost v pitni vodi ne sme presegati 0,10 µg/l
(Pravilnik o pitni vodi, Uradni list RS 19/2004). Koncentracije na posameznem merilnem
mestu so z grafi prikazane v nadaljevanju.
Tabela 8: Merilna mesta, na katerih so bila ugotovljena presežene koncentracija desetilatrazina
Šifra
VTPodV

Ime
VTPodV

Ime
OP-1
VD Brest-1

1001

VD Brest-1a
Savska
kotlina in VD Brest-2a
Ljubljansko VD Brest-4a
barje
VD Brest-7
VD Brest-8
VB-480

V skladu s predpisi je potrebno ugotavljati trende onesnaţeval v podzemni vodi. Statistiĉna
znaĉilnost trendov se ugotavljala z neparametriĉnim Spearmanovim razvrstitvenim
korelacijskim koeficientom R2 s stopnjo zaupanja testa (α) = 0,05.
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Podatke, ki so bili izmerjeni pod mejo doloĉljivosti, sem delila z 2. Ta pristop je za statistiĉne
izraĉune predpisan z Uredbo o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, 25/2009).
Graf 1 prikazuje pozitivni statistiĉni trend narašĉanja koncentracije za desetil-atrazin v vrtini
OP-1 in v zadnjih letih presega mejno vrednost za pitno vodo (0,1 µg/l).

OP-1; trend za desetil-atrazin
R² = 0,7796

0,14

AM za desetil-atrazin (µg/l)

0,12
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0,06
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1.4.2009

1.1.2009

1.7.2008

1.10.2008

1.4.2008

1.1.2008
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1.10.2007

1.4.2007

0

Graf 1: Koncentracije desetil-atrazina za vrtino OP-1

Koncentracije desetil-atrazina v vrtini VD Brest-1 generalno padajo (Graf 2). V meritvah sta
bila zabeleţena dva preseţka koncentracije desetil-atrazina krepko nad mejno vrednostjo za
pitno vodo (0,1 µg/l), in sicer oktobra leta 2004 in 2005, drugaĉe pa so koncentracije pod njo.

VD Brest-1: trend za desetil-atrazin

R² = 0,0836

0,8

AM za desetil-atrazin (µg/l)

0,7
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10.2.2009 10.2.2010 10.2.2011 10.2.2012

Graf 2: Koncentracije desetil-atrazina za vrtino VD Brest-1

Meritve za merilno mesto VD Brest-1a sem podala na dveh grafih. Od leta 1992 do leta 2004
koncentracije desetil-atrazina narašĉajo (Graf 3). Od leta 2005 pa zaĉnejo koncentracije
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desetil-atrazina padati (Graf 4), vendar so še vedno blizu mejne vrednosti za pitno vodo
(0,1 µg/l).
VD Brest-1a: trend za desetil-atrazin

VD Brest-1a: trend za desetil-atrazin
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Graf 3: Koncentracije desetil-atrazina za Graf 4: Koncentracije desetil-atrazina za
vrtino VD Brest-1a od leta 1992 do leta 2004 vrtino VD Brest-1a od leta 2005 do leta 2013

Tudi na merilnem mestu VD Brest-2a imamo dva trenda. Od leta 2005 pa do zaĉetka leta
2010 koncentracije desetil-atrazina rahlo narašĉajo (Graf 5). Od konca leta 2010 pa do leta
2013 (Graf 6) pa koncentracije desetil-atrazina padajo. Vidna sta tudi dva ekstrema, ki sta
vidna zaradi pogostih meritev. Pozitivna ekstrema oznaĉujeta meritve poleti, negativne pa
pozimi, iz ĉesar je razviden vpliv kmetijske dejavnosti na kakovost podzemne vode in potreba
po pogostem vzorĉenju oziroma analizah.
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Graf 5: Koncentracije desetil-atrazina za Graf 6: Koncentracije desetil-atrazina za
vrtino VD Brest-2a od leta 2005 do leta 2010 vrtino VD Brest-2a od leta 2010 do leta 2013

Prav tako imamo tudi na merilnem mestu VD Brest-4a dva trenda. Od leta 2006 pa do
novembra leta 2010 koncentracije desetil-atrazina rahlo padajo (Graf 7). Od leta 2011 pa do
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leta 2012 (Graf 8) pa koncentracije desetil-atrazina narašĉajo in se gibljejo blizu mejne
vrednosti za pitno vodo (0,1 µg/l).
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Graf 7: Koncentracije desetil-atrazina za Graf 8: Koncentracije desetil-atrazina za
vrtino VD Brest-4a od leta 2006 do 2010
vrtino VD Brest-4a od leta 2011 do 2012

Za vrtino VD Brest-7 trenda skoraj da ni (Graf 9). Od leta 2011 je pogostnost vzorĉenja veĉja,
zato se zazna sezonsko nihanje in porast koncentracije v rastni sezoni. Enako velja za vrtino
VD Brest-8 (Graf 10).
VD Brest-7: trend za desetil-atrazin
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Graf 9: Koncentracije desetil-atrazina za vrtino VD Brest-7

Trend za koncentracije desetil-atrazina za vrtino VD Brest-8 (Graf 10) je pozitiven, kar
pomeni, da se koncentracije desetil-atrazina zvišujejo.
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VD Brest-8: trend za desetil-atrazin
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Graf 10: Koncentracije desetil-atrazina za vrtino VD Brest-8

Rezultati monitoringa kakovosti podzemne vode, ki ga je izvedel ARSO za Borovniški vršaj
VB=480 za obdobje od leta 1998 do leta 2013, kaţejo statistiĉno znaĉilne trende zniţevanja
koncentracij atrazina in njegovega razgradnega produkta desetil-atrazina ter vsote pesticidov
(Graf 11, Graf 12, Graf 13).

Graf 11: Koncentracije atrazina za vrtino Borovniški vršaj VB=480 (vir: Mihorko in
Gacin,2014)
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Graf 12: Koncentracije desetil-atrazina za vrtino Borovniški vršaj VB=480 (vir: Mihorko in
Gacin,2014 )

Graf 13: Koncentracije vsote pesticidov za vrtino Borovniški vršaj VB=480 (vir: Mihorko in
Gacin,2014 )
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6.3.3 Količinsko stanje podzemnih vod na Ljubljanskem barju
Za koliĉinsko stanje podzemnih vod sem analizirala dve merilni mesti (Slika 19): Brezovica
(0390) in Ĉrna vas (1270), ki imata zvezen niz meritev nivojev od leta 1958 do leta 2013.
Podatke sem pridobila iz arhiva za podzemne vode spletne strani Agencije Republike
Slovenije za okolje.

Slika 19: Lokacije merilnih mest Brezovica in Črna vas (vir: Atlas okolja, 2015)
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Pri analizi povpreĉnih letnih nivojev podzemne vode za merilno mesto Brezovica je opazno
konstantno nihanje, ki odraţa hidrološko stanje (Graf 14).
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Graf 14: Povprečni, maksimalni in minimalni nivoji podzemne vode za merilno mesto
Brezovica od leta 1958 do 2013
Pri analizi povpreĉnih letnih nivojev podzemne vode za merilno mesto Ĉrna vas pa je viden
manjši padec gladine podzemne vode do leta 2003. Po letu 2003 pa se zaĉne gladina ponovno
dvigovati (Graf 15). Pri meritvah iz leta 2003 je viden negativen ekstrem, ki je posledica suše.
Leta 2010 pa smo imeli obilne padavine, ki so povzroĉile tudi poplave. To je vidno tudi na
koncu grafa, kjer se nivo podzemne vode dvigne.
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Graf 15: Povprečni, maksimalni in minimalni nivoji podzemne vode za merilno mesto Črna
vas od leta 1958 do 2013
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Iz dolgoletnih meseĉnih povpreĉij za obdobji 1985–1990 in 1991–2013 (Graf 16 in 17) je
razvidno, da so gladine podzemnih vod v kasnejšem obdobju veĉinoma niţje. Viden je padec
gladin v mesecu juniju, avgustu in septembru. To je posledica majhnih koliĉin padavin v
poletnem ĉasu in morebiti poveĉane temperature ter s tem evapotranspiracije. Gladina na obeh

Brezovica
295,8
295,7
295,6
295,5
295,4
295,3
295,2
295,1
295
294,9

1985-1990
1991-2013

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December

Nivo v absolutnih kotah (m n.m.)

merilnih mestih se je v povpreĉju med obema obdobjema zniţala za pribliţno 0,2 m.

Graf 16: Povprečne mesečne gladine podzemne vode na merilnem mestu Brezovica v
obdobjih 1958-1990 in 1991-2013
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Graf 17: Povprečne mesečne gladine podzemne vode na merilnem mestu Črna vas v obdobjih
1958-1990 in 1991-2013
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6.4 VPLIVI
6.4.1 Kmetijstvo
6.4.1.1 Nitrati in nitriti v podzemni vodi
Ljudje

smo

nitratom

in

nitritom

izpostavljeni

preko

hrane

in

vode.

Nitrati se v telesu reducirajo v nitrite. Najbolj znan škodljiv uĉinek nitratov oz. nitritov na
zdravje je pojav methemoglobinemije kot posledica oksidacije hemoglobina. Oksidiran
hemoglobin imenovan methemoglobin ne more prenašati veĉ kisika po telesu. Dodatno lahko
methemoglobinemijo poslabša tudi prisotnost bakterij v pitni vodi in okuţba prebavil. Najbolj
ogroţeni so dojenĉki do 6 mesecev starosti, predvsem zalivanĉki. Prav tako so ogroţene tudi
noseĉnice in ljudje s pomanjkanjem nekaterih encimov. Prekuhavanje vode nitratov ne uniĉi,
zaradi izhlapevanja vode se njihova koncentracija lahko celo poviša. Zato je potrebno za
trajno zašĉito prebivalcev, ki so izpostavljeni prekomerni koncentraciji nitritov (veĉ kot
50 mg/l), prilagoditi pripravo vode (ionska izmenjava, biološka denitrifikacija, membranske
tehnike npr. reverzna osmoza in elektrodializa), mešati vodo iz neoporeĉnega vira ali pa celo
poiskati nov vodni vir. Za zmanjšanje koncentracije nitratov v virih pitne vode je potrebno
dolgoroĉno preventivno delovanje (spletni vir št. 6; citirano: 17. 6. 2014).
6.4.1.2 Atrazin in metabolita: desetilatrazin, desizopropilatrazin v podzemni vodi
Atrazin je triazinski neselektivni organski herbicid, ki se je uporabljal za zatiranje veĉine trav
in širokolistnih plevelov v kmetijstvu in drugi nekmetijski dejavnosti. Od leta 2003 je v
Sloveniji v celoti prepovedan. V površinski vodi se razgradi z mikroorganizmi (tudi v
anaerobnih pogojih) in fotolizo, razpolovna doba je 10–105 dni. V podzemni vodi pa so ga
našli tudi veĉ let po uporabi (do desetletje); razpolovna doba je 105–200 dni.
V telesu se presnovi predvsem v desizopropilatrazin in desetilatrazin. Oba sta klorirana in
hidroksi metabolita in okoljska razgradna produkta atrazina. Iz prebavil se atrazin hitro
absorbira in se skupaj z metaboliti veĉinoma izloĉa z urinom. Atrazin je pri visokih
koncentracijah povzroĉitelj endokrinih motenj (moti in spreminja delovanje hormonov).
Pripisujejo mu delovanje, podobno ţenskim spolnim hormonom (estrogen). Pri ĉloveku ima
lahko desetilatrazin škodljiv uĉinek na funkcijo srca in zniţa teţo nekaterih organov pri
ţenskah (uterus, timus). Pri zarodku lahko povzroĉi nenormalno spolno in/ali hormonsko
dozorevanje (spletni vir št. 6; citirano: 17. 6. 2014).
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6.4.2 Odlagališča
Odlagališĉa imajo zelo širok spekter onesnaţeval, ki negativno vplivajo tako na okolje, kot na
ljudi. Problem predstavljajo mikroelementi in dušikove spojine.
6.4.3 Industrija
Industrija je vir plinastih emisij. Prispeva tudi k emisijam organskih snovi, ki se odraţajo v
poveĉani kemijski potrebi po kisiku, sulfatu, kloridu, teţko hlapnih lipofilnih snoveh in
celotnem vezanem dušiku (Rejec Brancelj, Smrekar in Kladnik, 2005).
6.4.4 Suburbanizacija
Pri naseljih se pojavlja problem objektov, ki niso prikljuĉeni na sistem za odvajanje
komunalne odpadne vode. Tako v okolje spušĉajo dušikove spojine.
6.5 ODZIVI
6.5.1 Uvedba Vodne direktive 2000/60/ES
Prva zakonodaja o podzemnih vodah (Direktiva 80/68/EGS) je bila v prvi vrsti namenjena
nadzoru emisij iz industrijskih in komunalnih virov. Direktive, namenjene nadzoru
razpršenega onesnaţevanja iz kmetijskih in industrijskih virov, so bile sprejete kasneje. Dne
23. 10. 2000 je bila sprejeta Vodna direktiva 2000/60/ES, kjer je bila podzemna voda prviĉ
vkljuĉena v celovit sistem upravljanja voda. Vodna direktiva vkljuĉuje podzemno vodo v
naĉrt upravljanja povodij in za vodna telesa podzemne vode postavlja jasne mejnike glede
razmejitve, ekonomske analize, opredelitve (analiza obremenitev in vplivov), spremljanja
stanja in oblikovanja programov ukrepov, s katerimi naj bi do konca leta 2015 zagotovili tako
zadostne koliĉine podzemne vode, kakor tudi njeno dobro kemijsko stanje. Vodni direktivi je
12. decembra 2006 sledil sprejem hĉerinske direktive o podzemni vodi, ki je opredelila
dodatne strokovne zahteve za varstvo podzemne vode pred onesnaţevanjem in poslabšanjem
(Direktiva 2006/118/ES) (Evropska komisija, 2008).
6.5.2 Uvedba Direktive Sveta Evrope 91/676/EEC oz. Nitratne direktive
V letu 1991 so drţave ĉlanice Evropske unije sprejele Direktivo Sveta Evrope 91/676/EEC, ki
se nanaša na varstvo voda pred onesnaţenjem z nitrati iz kmetijskih virov. Direktiva zahteva,
da drţave ĉlanice doloĉijo obĉutljiva obmoĉja in vpeljejo operativne programe in predpisane
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ukrepe za zmanjšanje onesnaţenosti z nitrati iz kmetijstva na teh obmoĉjih. Nitratna direktiva
je bila prenesena v slovenski pravni red z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
39/06), Uredbo o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96,
35/01, 2/04 – ZZdrI-A, 29/04, 41/04 – ZVO-1 in 84/05), ki je bila v letu 2005 nadomešĉena z
Uredbo o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Uradni list RS, št. 84/05,
62/08, 62/08, 113/09 in 99/13) in Pravilnikom za izvajanje dobre kmetijske prakse pri
gnojenju (Uradni list RS, št. 130/04 in 5/13). Poleg naštetih so z nitratno direktivo povezane
še nekatere uredbe in pravilniki.
Med cilji nitratne direktive sta najpomembnejša dva cilja:
-

zmanjšati onesnaţevanje voda, ki ga povzroĉajo nitrati iz kmetijskih virov in

-

prepreĉiti nadaljnje onesnaţevanje take vrste.

Te cilje naj bi dosegli z ukrepi, ki so razdeljeni v tri sklope (A, B in C).
Ukrepi za gnojenje po naĉelih dobre kmetijske prakse (A) obsegajo doloĉila o:
-

dovoljeni mejni vrednosti letnega vnosa dušika v tla z ţivinskimi gnojili,

-

obdobjih prepovedi gnojenja,

-

omejevanju uporabe gnojil na strminah, na tleh nasiĉenih z vodo ter
zmrznjenih tleh,

-

omejevanju uporabe gnojil na vodnih, poplavnih in priobalnih zemljišĉih,

-

racionalnem gnojenju,

-

pokritosti tal z vegetacijo v deţevnih obdobjih in pozimi ter

-

gnojilnih naĉrtih.

Ukrepi za zagotavljanje ustreznih skladišĉnih kapacitet za ţivinska gnojila (B) obsegajo
ukrepe na podroĉju urejenosti iztokov iz skladišĉ ţivinskih gnojil ter njihovih kapacitet. Tretji
sklop ukrepov pa se nanaša na prilagajanje veĉjih ţivinorejskih obratov (farm) najboljšim
razpoloţljivim tehnologijam (C) (Vesel, 2010).
6.5.3 Industrijske odpadne vode
Celovito prepreĉevanje in nadzor onesnaţevanja, ki je posledica industrijske dejavnosti, ureja
Direktiva 96/61/EC oziroma direktiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control). Ta
direktiva doloĉa ukrepe za prepreĉevanje ali, ĉe to ni mogoĉe, za zmanjševanje emisij v zraku,
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vodi in tleh pri dejavnostih, vkljuĉno z ukrepi glede odpadkov, da bi dosegli visoko stopnjo
varovanja okolja kot celote (spletni vir št. 4, citirano 7. 3. 2015).
Drţave ĉlanice Evropske unije sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi pristojnim organom
omogoĉajo zagotavljanje takega naĉina delovanja obratov, da (Evropska komisija, 2008):
-

se izvajajo vsi ustrezni ukrepi za prepreĉevanje onesnaţevanja, še posebej z
uporabo najboljših razpoloţljivih postopkov;

-

se ne povzroĉa veĉjega onesnaţevanja;

-

ne nastajajo odpadki – skladno z Direktivo Sveta 75/442/EGS z dne 15. julija 1975
o odpadkih; se nastali odpadki regenerirajo ali, ĉe to tehniĉno in ekonomsko ni
mogoĉe, odstranijo brez vpliva na okolje ali tako da se tak vpliv zmanjša;

-

se energija uporablja uĉinkovito;

-

se izvajajo potrebni ukrepi za prepreĉevanje nesreĉ in omejevanje njihovih
posledic;

-

se ob dokonĉnem prenehanju dejavnosti izvedejo potrebni ukrepi, s katerimi se
prepreĉi nevarnost onesnaţevanja in se kraj, kjer je obrat deloval, vrne v primerno
stanje (spletni vir št. 4, citirano 7. 3. 2015).

6.5.4 Vegetacijski pasovi
Pri vegetacijskih pasovih (Slika 20) gre za zasaditev dreves in grmovnic na obrobju
kmetijskih površin, vzdolţ vodotoka, jezera ali mokrišĉa, ki deluje kot filter ali puferska cona.
Z njimi upoĉasnjujemo odtok onesnaţenega vira v vodotok, zadrţujemo sedimente, hranila in
druga onesnaţevala. Z vegetacijskim pasom prepreĉujemo odtekanje razliĉnih umetno
dodanih snovi iz obdelovalnih površin, saj rastline s koreninskim sistemom prepreĉujejo, da
bi se onesnaţevanje širilo proti vodotoku ali vodnemu viru. Poleg tega vegetacijski pas
predstavlja hrupno bariero, upoĉasnjuje širitev bolezni kulturnih rastlin ter zašĉito pred vetrno
erozijo, saj zmanjšuje hitrost vetra (Paulin, 2009).
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Slika 20: Primer vegetacijskih pasov na Ljubljanskem barju (spletni vir št. 10;
citirano 18. 2. 2015)
6.5.5 Vodovarstvena območja
Vodovarstvena obmoĉja pomembno vplivajo na zašĉito vodnih virov. Na sliki 21 je z belo
barvo prikazano ograjeno obmoĉje zajetja pri Vodarni Brest. V neposredni bliţini ĉrpališĉ, so
omejitve v prostoru zelo stroge, z oddaljevanjem od ĉrpališĉ pa je ureditev varovanja blaţja.
Ukrepi so namenjeni zmanjševanju nevarnosti in tveganju, ki jih povzroĉajo sedanje
dejavnosti ali tiste, ki se v prostor šele uvajajo.

54

Slika 21: Vodovarstvena območja na Ljubljanskem barju (vir: Atlas okolja, 2015)

Vodovarstveno obmoĉje mora biti doloĉeno tako, da je na njem omogoĉeno izvajanje
vodovarstvenega reţima v obsegu, in na naĉin, ki zagotavlja zmanjšanje tveganja za
onesnaţenje na raven, ki je sprejemljiva za odvzem vode.
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Loĉimo tri obmoĉja znotraj vodovarstvenih obmoĉij (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06 in 58/11):
1. najožje območje (VVO I), na katerem se izvaja varovanje z najstroţjim
vodovarstvenim reţimom;
2. ožje območje (VVO III), na katerem se izvaja varovanje s strogim vodovarstvenim
reţimom;
3. širše območje (VVOII), na katerem se izvaja varovanje z blaţjim vodovarstvenim
reţimom.
Najoţje obmoĉje je obmoĉje blizu zajetja, kjer je glede na naravne danosti razredĉenje
majhno, onesnaţevala pa hitro dospejo do zajetja.
Oţje obmoĉje je obmoĉje, ki glede na naravne danosti zagotavlja dovolj dolg zadrţevalni ĉas,
dovolj veliko razredĉenje in dovolj dolg ĉas za ukrepanje.
Širše obmoĉje zajema celotno napajalno obmoĉje zajetja in je namenjeno dolgoroĉnemu
zagotavljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode.
Lastniki ali drugi posestniki nepremiĉnin na Ljubljanskem barju morajo svoje delovanje
prilagoditi doloĉbam iz Uredbe o vodovarstvenem obmoĉju za vodno telo vodonosnikov
Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Uradni list RS, št. 115/2007). Ta uredba doloĉa
vodovarstveno obmoĉje za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice
Ljubljane, ki se uporablja za oskrbo prebivalstva s pitno vodo in se nahaja na obmoĉju obĉin
Brezovica, Bloke, Borovnica, Cerknica, Ig, Log - Dragomer, Mestna obĉina Ljubljana,
Škofljica, Velike Lašĉe in Vrhnika, ter vodovarstveni reţim in roke, v katerih morajo lastniki
ali drugi posestniki nepremiĉnin na tem obmoĉju svoje delovanje prilagoditi doloĉbam te
uredbe. Uredba podaja ukrepe, prepovedi in omejitve rabe vode in gradnje.
Ukrepi, prepovedi in omejitve rabe vode:
-

Na najoţjem vodovarstvenem obmoĉju je prepovedana raba vode iz vodnih
virov, ki se varujejo s to uredbo, razen za javno oskrbo s pitno vodo.

-

Na oţjem in širšem vodovarstvenem obmoĉju se lahko podeli vodna pravica za
rabo vode iz vodnih virov, ki se varujejo s to uredbo, ĉe to ne vpliva na
koliĉino in kakovost vode, ki se rabi ali je namenjena za javno oskrbo s pitno
vodo.

Ukrepi, prepovedi in omejitve gradnje:
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-

Na obmoĉju zajetja je prepovedana gradnja, razen gradnje, ki je namenjena za
javno oskrbo s pitno vodo in je zanjo pridobljeno vodno soglasje. Prepovedano
je tudi opravljanje dejavnosti, ki bi lahko vplivale na spremembo lastnosti ali
kakovost pitne vode.

-

Na notranjih vodovarstvenih obmoĉjih je prepovedano odvajati komunalno
odpadno vodo in industrijsko odpadno vodo v vodotoke oziroma posredno v
podzemne vode.

-

Znotraj notranjih obmoĉij je dovoljena rekonstrukcija obstojeĉih in gradnja
novih objektov, vendar le ob izdaji vodnega soglasja, ĉe so zagotovljeni
zašĉitni ukrepi, s katerimi se prepreĉijo negativni vplivi na stanje površinskih
in podzemnih voda.

6.5.6 Ukrepi za povečanje poplavne varnosti
Ukrepi za poveĉanje poplavne varnosti so:
-

lokalno varovanje ogroţenih obstojeĉih poselitev z lokalnimi nasipi in drugimi
ukrepi (npr. dvig lokalnih in poljskih cest);

-

ustreznejša raba prostora v bodoĉe (ustreznejše lociranje poselitve, pazljivejša
izvedba infrastrukture, ustreznejše deponiranje gozdnih odpadkov glede na
zakonitosti vodnega reţima);

-

veĉ sredstev za vzdrţevanje vodnega reţima (Paulin, 2009).

6.5.7 Monitoring izcednih in odpadnih padavinskih in površinskih voda na Odlagališču
Barje
Monitoring zagotavlja nemoteno spremljanje stanja okolja in ustvarjanje strokovne podlage za
uĉinkovito naĉrtovanje ter nadzor zmanjševanja vplivov odlagališĉa med njegovim
obratovanjem in po njem (spletni vir št. 8; citirano: 22. 8. 2014). Obratovalni monitoring na
odlagališĉu Barje izvajajo Zavod za zdravstveno varstvo Maribor - Inštitut za varstvo okolja,
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija Ljubljana in Mestna obĉina Ljubljana. Podatki se
zbirajo v bazi podatkov na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Monitoring se izvaja
dvakrat letno. Podatke pridobivajo iz 24 vzorĉnih mest – piezometrov. Merijo temperaturo,
pH vrednost, elektroprevodnost, koncentracijo kisika, redoks potencial, nasiĉenost s kisikom,
globino vrtine in nivo vode v njej. Od parametrov pa merijo onesnaţevala (bor, cianide,
mineralna olja, organske halogene spojine (AOX)), mikroelemente (aluminij, arzen, cink,
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baker, aluminij, krom, nikelj, svinec, kadmij in ţivo srebro), fenolne snovi, policikliĉne
aromatske ogljikovodike (PAO) (Lapajne et al, 2000).
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7 ZAKLJUČKI
Namen magistrskega dela je bil doloĉiti ogroţenost vodonosnikov Ljubljanskega barja z
metodo DPSIR in ugotoviti kakovost podzemne vode v zgornjih vodonosnikih Ljubljanskega
barja ter doloĉiti ukrepe za izboljšanje stanja.
Na podlagi analize DPSIR je moĉ zakljuĉiti, da ima na ogroţenost vodonosnikov
Ljubljanskega barja najveĉji vpliv kmetijstvo. Analiza rabe tal za leto 2012 kaţe, da 74,91 %
površine Ljubljanskega barja pokrivajo kmetijske površine. Pri sodobnem kmetovanju se
pospešuje rast pridelkov z obilno uporabo organskih in mineralnih gnojil ter poveĉuje zašĉita
kulturnih rastlin s fitofarmacevtskimi sredstvi, s tem pa je prizadeta kakovost podzemne vode.
Kmetijsko obremenjevanje izvira tudi iz premajhne ozavešĉenosti kmetovalcev glede
gnojilnih navad in rabe sredstev za varstvo rastlin. Analize obstojeĉe kakovosti vodonosnikov
Ljubljanskega barja so pokazale, da so holocenski prodni vodonosniki in zgornji in spodnji
pleistocenski vodonosniki, predvsem na obmoĉju vodarne Brest, onesnaţeni z desetilatrazinom, razgradnim produktom atrazina. Vrtini VD Brest-7 in VD Brest-8 imata pozitivni
statistiĉni trend, kar pomeni, da se koncentracije desetil-atrazina z leti poveĉujejo. V vrtini
VD Brest-1 pa statistiĉni trend za koncentracije desetil-atrazina pada. Podatke za vrtine VD
Brest-1a, VD Brest-2a in VD Brest-4a pa lahko loĉimo na dva dela. V enem ĉasovnem
intervalu koncentracije desetil-atrazina narašĉa, v drugem ĉasovnem intervalu pa pada,
oziroma obratno. Vrednost desetil-atrazina po Pravilniku o pitni vodi ne sme presegati
0,10 µg/l. Prav tako lahko podatke za te vrtine loĉimo na dve ĉasovni obdobji, ki se
razlikujeta po pogostnosti meritev. Za vse tri vrtine velja, da imajo v prvem obdobju majhno
pogostnost vzorĉenja, v drugem ĉasovnem obdobju pa veliko. V primeru veĉje gostote
vzorĉenja so vidni sezonski vplivi kmetijstva. Iz tega sledi, da je gostota vzorĉenja zelo
pomembna, saj ĉe ni dovolj velika, niso jasno vidni vplivi.
Drugi potencialni moţni viri onesnaţenja podzemne vode na Ljubljanskem barju pa so
odlagališĉe odpadkov Barje, divja odlagališĉa, industrija, suburbanizacija, transport in
melioracijska dela.
Rezultati potrjujejo obe delovni hipotezi, ki pravita, da raba prostora vpliva na kakovostno
stanje holocenskega prodnega vodonosnika. Zaradi prisotnosti onesnaţeval v holocenskem
prodnem vodonosniku raba prostora vpliva tudi na pleistocenski vodonosnik. V obeh
vodonosnikih se pojavlja povišana koncentracija desetil-atrazina. V globljem vodonosniku, ki
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je (pol)zaprt, so onesnaţevala prisotna najverjetneje zaradi prekinitev glinastih plasti in
povezav med obema vodonosnika. Moţna je tudi slaba izgradnja vodnjaka (VD Brest-1a) in
zaradi tega vzpostavljene povezave med obema vodonosnikoma.
Analiza DPSIR je doprinesla sistematsko analizo kakovosti vodonosnikov Ljubljanskega
barja ter analizo vzrokov onesnaţenja.
Pokazala je, da bi bilo potrebno vzpostaviti boljši monitoring. Obstojeĉi monitoring je vezan
le na Vodarno Brest, kar je z vidika pitne vode dobro. Zaradi kompleksnosti vodonosnikov bi
bilo potrebno postaviti še veĉ merilnih mest, ki bi segale do zgornjega, spodnjega
pleistocenskega in kraško-razpoklinskega vodonosnika. S tem bi opazovali obremenitve tudi
na drugih delih vodonosnikov.
Izkazalo se je tudi, da bi bilo potrebno doloĉiti še veĉ ukrepov za prepreĉevanje
onesnaţevanja vodonosnikov, saj se kljub doloĉitvi vodovarstvenih obmoĉij pesticidi še
vedno pojavljajo v podzemni vodi. Prav tako bi z boljšim monitoringom spremljali uĉinke
ukrepov tudi na drugih delih vodonosnikov.
V prihodnje bi bilo potrebno veĉ pozornosti nameniti divjim odlagališĉem, organizirati
ĉistilne akcije, predvsem pa ozavešĉati ljudi o tem smotrnem poĉetju in kaznovati storilce.
Divja odlagališĉa podzemno vodo ogroţajo s širokim spektrom nevarnih onesnaţeval.
Zaskrbljujoĉ podatek je tudi padanje gladine podzemne vode na Ljubljanskem barju v zadnjih
petdesetih letih. Glede na napovedi klimatologov se bo zaradi suše v prihodnje gladina še
zniţevala.
Vedno znova se pokaţe, da se premalo zavedamo, da je voda osnovna dobrina, naša skupna
last, za katero smo dolţni skrbeti, jo varovati in ohranjati ĉisto.
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