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POVZETEK
Diplomsko delo vsebuje analizo ekstremnih gladin podzemne vode, ki so bile
izračunane iz podatkov osmih merilnih postaj na območju Ljubljanskega barja.
Podatke gladine podzemne vode sem predstavila z diagrami, ki sem jih pojasnila z
izračuni in opisom spreminjanja dnevnih in ekstremnih vrednosti gladine podzemne
vode in z dinamiko nihanja. V diplomski nalogi sem prostorsko opredelila
obravnavane merilne postaje in ugotavljala, ali so v medsebojni povezanosti. Poleg
tega sem v analizo vključila primerjavo s spremenjeno porazdeljenostjo padavin, ki
so odraz spremenljivosti podnebja v zadnjih letih, in primerjala spremembe v gladini
podzemne vode z obsežnimi poplavami leta 2010. Obravnavala sem naslednjih
osem hidroloških postaj Agencije RS za okolje na Ljubljanskem barju: Bevke (0720),
Brezovica (0390), Črna vas (1270), Iška Loka (1410), Kozarje (0300), Sinja Gorica
(0860), Spodnji Rudnik (1810) in Tomišelj (1210). Iz diagramov sem ugotovila, da
gladina podzemne vode narašča na hidroloških postajah Bevke, Črna vas in
Tomišelj. Gladina podzemne vode pada na hidroloških postajah Brezovica, Iška
Loka, Kozarje, Sinja Gorica in Spodnji Rudnik. Ugotavljam, da se gladina podzemne
vode ne odraža prostorsko, ampak so spremembe lokalne. Prav tako sem ugotovila,
da na gladini podzemne vode ni opaznih sprememb zaradi naraščajočih padavin.
Zaznati pa je tudi povišanje gladine podzemne vode septembra 2010, kar je
posledica takratnih obsežnih poplav.
Ključne besede: Ljubljansko barje, sprememba gladine podzemne vode, analiza
hidroloških postaj, podzemne vode Ljubljanskega barja, dinamika podzemne vode,
hidrološke postaje
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ABSTRACT
The diploma thesis contains the analysis of extreme groundwater levels
calculated on the basis of the data obtained from eight measuring stations in
the area of the Ljubljana Marshes. Groundwater level data are presented in
diagrams explained by the calculation and description of the changing of
extreme and daily levels of groundwater and the dynamics of groundwater
level oscillations. In the diploma thesis, I establish whether the measuring
stations are interconnected or the changes in groundwater levels are local.
The analysis also covers the comparison of the changed rainfall distribution
which reflects climate changes in recent years. In addition, I compared
changed groundwater levels with massive floods in 2010. In the research, I
included the following eight measuring stations of the Ljubljana Marshes:
Bevke, Brezovica, Črna vas, Iška Loka, Kozarje, Sinja Gorica, Spodnji Rudnik
and Tomišelj. On the basis of diagrams I established that the groundwater
levels are on the increase at the measuring stations Bevke, Črna vas and
Tomišelj whereas the groundwater levels at the measuring stations Brezovica,
Iška Loka, Kozarje, Sinja Gorica and Spodnji Rudnik are falling. It has been
determined that the groundwater level is not related to the location of a
measuring station but that the changes are of local character. The rainfall
increasing from year to year is not reflected in the groundwater levels.
Furthermore, I found that the rise in the groundwater levels in September 2010
was the effect of the extreme floods.
Key words: Ljubljana Marshes, changed groundwater level, analysis of
hydrological measuring stations, groundwater of the Ljubljana Marshes,
groundwater dynamics, hydrological stations
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1. UVOD
Ljubljansko barje se nahaja na skrajnem južnem delu Ljubljanske kotline in zajema 163 km2
površine. Predstavlja ravnino, iz katere se dvigajo osamelci. To je več kot 150 m globoka
udornina s številnimi prelomi. V pleistocenu in holocenu so kotlino zapolnili rečni in jezerski
sedimenti. Podlago sedimentom na južnem, zahodnem in v osrednjem delu sestavljata
zgornjetriasni dolomit in jurski apnenec, na severnem in vzhodnem delu pa permokarbonski
skrilavi glinavci in peščenjaki. V vzhodnem delu je kamninska podlaga Ljubljanskega barja
pogreznjena globlje kot v zahodnem delu. V prodnih plasteh se nahaja podzemna voda
(Ljubljansko …, 2013). Glavni vodotok Ljubljanskega barja je reka Ljubljanica s številnimi
pritoki. Napaja se iz kraških izvirov med Vrhniko in Verdom ter z izviri pri Bistrici, izviri pa
imajo napajalno zaledje na območju Planinskega polja in Cerknice. Ljubljanica se napaja tudi
iz vodotokov iz nekraškega zaledja. Vodotoke delimo na severne in južne. Na severnem
obrobju so vodotoki na območju slabo prepustnih kamnin, na jugu pa imajo vodotoki kraško
napajalno zaledje. Na Ljubljanskem barju poznamo štiri vodonosnike: holocenski prodni
vodonosnik, zgornji in spodnji pleistocenski vodonosnik in kraško razpoklinski karbonatni
vodonosnik (Brenčič, 2008).
Z visokimi in nizkimi gladinami podzemne vode so tesno povezane tudi poplave, ki ob visoki
vodi nastopijo na območju Ljubljanskega barja in so odvisne od vodotoka. Da bi preprečili
poplave na Ljubljanskem barju, je bilo v preteklosti izvedenih že veliko regulacijskih
posegov, ki so zelo vplivali na hidrološki režim Ljubljanskega barja. S še tako velikimi posegi
v Ljubljansko barje pa poplav ni bilo mogoče povsem preprečiti, ampak le zmanjšati na
določenih predelih Barja. Vedno večja poseljenost in širjenje območja mesta Ljubljane na
območju Barja, kjer bodo poplave vedno velika nevarnost, predstavljata težave. Ta nihanja so
tudi v povezanosti s padavinskim režimom.
V diplomski nalogi se bom osredotočila na spreminjanje gladine podzemne vode dnevnih in
ekstremnih vrednosti (minimalne in maksimalne vrednosti) na Ljubljanskem barju. Te
vrednosti bom obravnavala na osmih različnih hidroloških postajah, ki jih bom predstavila z
izračuni in z diagrami.
Cilji moje diplomske naloge so naslednji:
-

predstaviti trende nihanja in naraščanja podzemne vode iz hidroloških postaj, ki ne
zajemajo podatkov, starejših od leta 1980;
prepoznati vpliv poplav na nihanje podzemne vode iz leta 2010;
povezati padavinski režim z nihanjem gladine podzemne vode.

Cilj moje diplomske naloge je prostorsko povezati trende nihanja gladine podzemne vode z
območji Ljubljanskega barja. Domnevam, da so trendi naraščanja in padanja gladin
podzemne vode na območju Ljubljanskega barja povsod enaki.
1

2. TEORETIČNI DEL
2.1 GEOGRAFSKI OPIS LJUBLJANSKEGA BARJA
Ljubljansko barje je močvirna ravnina, ki leži med Ljubljano, Škofljico, Igom, Podpečjo,
Borovnico, Vrhniko in Drenovim gričem ter Brezovico (Slika 1). Obsega površino okoli
163 km2. Iz Ljubljanskega barja se dvigajo osamelci. Med večje osamelce štejemo Sinjo
Gorico, Blatno Brezovico, Bevke in Kostanjevico, Plešivico, Vnanje Gorice in Dobčenico.
Manjši osamelci so še pri Igu, Vrhniki in Škofljici (Mencej, 1990).
Po Ljubljanskem barju teče reka Ljubljanica, ki izvira pri Vrhniki s številnimi pritoki iz leve
in desne strani. Levi pritoki so: Podlipšica pod Ligojno in Radna pri Brezovici ter številni
manjši pritoki, ki se izlivajo v umetno izkopane jarke Zernico, Pekov jarek, Bevški jarek in
Curnovec. Desni pritoki pa so: Bistra, Borovniščica, Podpeški potok, Iška, Iščica in
Želimeljščica. Na obrobju pa najdemo številne kraške izvire (Mencej, 1990).
Barje je skoraj povsem ravno in ima majhen padec v smeri toka Ljubljanice. Padec
Ljubljanice med Vrhniko in Ljubljano, na razdalji 21 km, ni natančno določen, vrednosti pa se
gibljejo med 0,4 m in 1,06 m. Vzhodni del Barja med Brezovico, Notranjimi Goricami in
izlivom Iške v Ljubljanico, ter severni del obrobja Barja predstavljata površino Barja nad 290
m nadmorske višine, zahodno ležeči del med Blatno Brezovico in Notranjimi Goricami pa je
večinoma nižji od 290 m, prav tako velja za predel južno od Ljubljanice. Najnižji deli Barja se
nahajajo na koti 287 m (Brenčič, 2008).

Slika 1: Območje Ljubljanskega barja (vir: Prostorski …, 2016)
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2.2 GEOLOGIJA LJUBLJANSKEGA BARJA
Poglavje o geologiji Ljubljanskega barja povzemam po Pavšiču (2008).

2.2.1 KAMNINE OBROBJA LJUBLJANSKEGA BARJA

Geološka zgradba (Slika 2) obrobja Ljubljanskega barja je tesno povezana z zgradbo
celotnega Barja. Nekatere plasti obrobja lahko vlečemo preko poglobljenega barjanskega dna.
Matična podlaga Barja izdanja v osamelcih. Kamninsko podlago in osamelce sestavljajo
paleozojske in mezozojske kamnine, podobne kamninam na obrobju Barja.

2.2.1.1 KARBON IN PERM

Najstarejše kamnine na obrobju in na osamelcih so 300 milijonov let stare karbonske
kamnine. Sestavljajo jih konglomerati, peščenjaki in glinavci. Značilno se pojavljajo na
severnem obrobju Barja in so pretežno narinjene na mlajše triasne plasti. Najdemo jih na
Kostanjevici pri Bevkah, na Plešivici, Dobčenici in Grmezu. Na severnem obrobju
Ljubljanskega barja, natančneje pri Brezovici, najdemo permske kremenove peščenjake, ki so
značilne rdečkaste ali sivkaste barve.

2.2.1.2 TRIAS

Triasne plasti so na obrobju razmeroma pogoste. Za to obdobje so značilni apnenci in
dolomiti. Spodnjetriasne (T1) plasti so na površju.
Iz srednjega triasa (T21) so sivi masivni dolomiti, ki ne vsebujejo fosilov. Za to obdobje je v
Sloveniji značilna vulkanska dejavnost. Tako v okolici Kremence pri Igu najdemo močno
preperel fosilni vulkanski pepel in tuf, ponekod pa tudi debel siv roženec. Roženec se pojavlja
v lečah ali plasteh med različnimi kamninami kot nekristalna ali drobnokristalna kremenica.
Zgornji trias (T31) predstavlja neplastnat ali deloma plastnat bel dolomit, ki se ponekod
menjava z apnencem. Za ta dolomit so značilne dobro ohranjene kalcitne alge (Diplopora
annulata). V zgornjem triasu se začenjajo borovniške plasti z vijoličnim laporovcem, ki
prehaja v ooidno železovo rudo.
Mlajši so črni apnenci in laporovci iz kamnolomov pri Lesnem Brdu. V njih so fosili školjk,
redki polži, foraminifere, alge, dvoklopniki ali ostrakodi. Vmesne plasti laporja ponekod
prehajajo v plasti premoga antracita, ki imajo lečasto obliko in ponekod dosežejo debelino
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tudi do pol metra in več. Nad in pod črnimi apnenci so peščenjaki, glinavci in laporovci, ki ne
vsebujejo fosilnih ostankov.
Najmlajši del triasa (T32+3) predstavlja glavni dolomit norijsko-retijske starosti. Široko se
razprostira po obrobju Barja in dosega velike debeline. Razširjen je pri Drenovem griču, na
osamelcu pri Bevkah, na Plešivici, v okolici Lanišča in Škofljice ter drugje. Zanj so značilni
stromatoliti ter plastnatost. Ponekod lahko v glavnem dolomitu najdemo megalodontidne
školjke.
Za trias značilna kamnina je še hotaveljski apnenec, ki se nahaja nad Drenovim gričem.
Kamnina je rožnat do siv apnenec ali dolomit, ki je močno zakrasel. Te kamnine najdemo v
kraških jamah in breznih. V kamnini se pojavljajo rdeče ali zelenkaste preperine, v katerih se
lahko nahajajo svetlejši dolomitni kristali.

2.2.1.3 JURA IN KREDA

Spodnja jura (J1) se začenja z dolomitom in ponekod s temnimi apnenci. Jurski apnenec
najdemo pri Podpeči, kjer je najbolj znan opuščen kamnolom tovrstnega apnenca. V njih je
veliko fosilov, kot so megalodontidne školjke in litiotidne školjke. Litiotidne školjke obdaja
temna kamnina, ki je zaradi lepega videza cenjen okrasni kamen.
Plasti srednje (J2) in zgornje (J3) jure pripadajo dolomitu in apnencu, ki vsebujejo ooide in
mikrofosile, po katerih lahko določimo starost kamnin.
Spodnjekredne plasti (K1) se vlečejo od Vrhnike proti Planinskemu polju. Sestavljajo jih
apnenci, bogati z bitumnom.

2.2.2 SEDIMENTNE KAMNINE LJUBLJANSKEGA BARJA

2.2.2.1 KVARTAR (Q)

Trdne kamnine na Ljubljanskem barju najdemo le tam, kjer so hudourniški pritoki prinašali
kamnine iz barjanskega obrobja. Hudourniki so na obrobju gradili obsežne vršaje, ki se
spuščajo daleč v barjansko pokrajino. Ti hudourniki so bili Iška, Borovniščica, Gradaščica,
Sava in Želimeljščica. Vsak od njih je nosil drugačne prodnike, zato lahko iz njih sklepamo o
geološki zgradbi trdnih kamnin zaledja Ljubljanskega barja (Pavšič, 2008).
Barjanska kotlina je zapolnjena s holocenskimi in pleistocenskimi jezerskimi, močvirskimi in
rečnimi naplavinami, ki prekrivajo kamnito osnovo. Sedimenti, ki zapolnjujejo kotlino so
večinoma iz šote, šotnega blata in jezerskega melja oziroma tako imenovane polžarice, delno
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pa iz rjave peščene gline in peščenega melja, ki sta se odlagala v času občasnih poplav
(Mencej, 1990).
V pliocenu in kvartarju so bili sedimenti zaradi radialnih tektonskih premikanj
presedimentirani v več fazah v novo nastale udornine. Sedimenti ležijo na različnih starejših
kamninah. Prevladujejo terestrični in fluviatilni sedimenti. Od spodaj navzgor si sledijo
različno debele plasti prodnega peska, pasovite gline, proda, gline s školjkami, polži in
heracejami ter vložki peska, prod in pesek z vložki gline, polžarica, jezerska kreda, glina, šota
in humus (Zajc, 2010).
Pretežni del sedimentov na Ljubljanskem barju je pleistocenske starosti. Pleistocenske plasti v
glavnem predstavlja siva, sivkasto zelena ali rjavkasta siva glina, ki se menjava s plastmi
proda, peska in melja. Mejo med pleistocesnkimi in holocenskimi plastmi predstavlja
temnosiva glina, nad njo pa sivozeleno, močno karbonatno, drobnozrnato kredo. Je jezerskega
nastanka in vsebuje tanjše plasti sive gline in primesi organskih snovi, ki ji dajejo značilno
sivkasto belo barvo. Imenovana je tudi polžarica, ker vsebuje subrecentne sladkovodne polže
in školjke. Navzgor postopno preide v temno rjavo šotno blato. Razširjena je bila na večjih
predelih, danes pa jo najdemo le še na nekaj mestih. Največja debelina je pri Bevkah. Vrhnjo
holocensko plast Ljubljanskega barja predstavljajo značilna črna barjanska tla (Zajc, 2010).
V zgodovini barja je bilo okoli osem ojezeritev, na kar nam kažejo glinene plasti in nad njimi
šotne. Jezero ima svoj značilen razvoj od nastanka do izginotja, zato so ojezeritve za sabo
pustile prod, pesek, glinene usedline in rastlinske ostanke, ki so se preoblikovali v šoto
(Pavšič, 2008).

2.2.3 TEKTONIKA LJUBLJANSKEGA BARJA

Ljubljansko barje je tektonska udornina, ki je nastala v začetku pleistocena. Spremembe so
povzročili tektonski procesi, ki so bili na tem območju zelo intenzivni. Največje premike
opazimo konec pliocena in v začetku pleistocena. Kotlina se je ugrezala ob številnih prelomih,
ki prečno in vzdolžno križajo Barje. Dno pod barjanskimi naplavinami ni ravno, ampak
grudasto, nepogreznjene dele na Barju pa predstavljajo osamelci. Z vrtinami so dokazali, da
so na dnu Barja pod pleistocenskimi naplavinami enake kamnine kot na njegovem obrobju
(Pavšič, 2008).
Ozemlje Barja se je pogrezalo ob prelomih, pogrezanje pa je bilo neenakomerno. Severni rob
Barja je omejen z narivom karbonsko-permskih plasti, ki ležijo na triasnih plasteh, južni del
pa je omejen s prelomom, kjer so južno ležeče plasti potisnjene na severne plasti dna Barja
(Slika 2). Na območju Barja ločimo dve večji območji: na severnem delu imajo tektonski
elementi v glavnem smer vzhod-zahod, to je alpsko smer, v južnem delu pa prevladuje
dinarska smer severozahod-jugovzhod. Na obeh območjih pa se poleg prevladujoče smeri
pojavljajo še druge (Buser, 1965). Z vrtinami in geofizikalnimi meritvami je dokazano, da je
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bilo največjih pogrezanj na vzhodu, v okolici Škofljice, najmanj pa je pogreznjeno na zahodu
v okolici Vrhnike (Pavšič, 2008).
Ljubljansko barje spada v geotektonsko enoto Zunanjih Dinaridov. Dinaridi so zgrajeni iz
krovnih enot, narinjenih proti jugozahodu, ki so nastajale od zgornje jure do zgornjega eocena
in še v spodnjem oligocenu. Zunanji Dinaridi zajemajo večji del Jadransko-Dinarske
karbonatne platforme. Ljubljansko barje je prečno umeščeno med Želimeljski prelom in snop
prelomov ob njegovem jugozahodnem robu. Želimeljski prelom je najpomembnejši prelom v
snopu prelomov Zunanjih Dinaridov z dinarsko smerjo. Poteka preko osrednjega dela
Zunanjih Dinaridov, ob vzhodnem robu Ljubljanskega barja in zahodnem robu Ljubljanske
kotline ter se severno od Radovljice nasloni na Savski prelom (Placer, 2008). Ravnik (1965)
je z geoelektričnimi raziskavami v vrtini BV-2 južno od Črne vasi ugotovil, da se na
vzhodnem robu Ljubljanskega barja, kamninska podlaga ujema z dinarsko smerjo podaljška
želimeljskega preloma, ravno na meji med plitvo in globoko ležečo podlago. To območje leži
vzhodno od Želimeljščice in Iščice razmeroma plitvo (do 60 m), zahodno od tega območja
Barje dosega do okoli 150 m, v bližini Ljubljanice pa prek 200 m (Ravnik, 1965).
Ljubljansko barje se je oblikovalo in se še vedno oblikuje med Želimeljskim prelomom in
snopom prelomov, ki sestavljajo prelome Ravne, Sovodenj, Borovnica in Ravnik. Regionalna
razlaga mehanizmov je v tenziji znotraj Istrskega potisnega območja. V miocenu ali pozneje
je prišlo do segmentacije Adrie, ki je razpadla ob Kvarnerskem prelomu na padski in
jadranski segment. Pri rotaciji padskega segmenta v nasprotni smeri urinega kazalca se je njen
vogalni del kjer leži polotok Istra, zasukal in se podrinil proti severovzhodu pod Zunanje
Dinaride. Nastala sta Istrsko-furlanska podrivna cona, ki je strukturno pogojena z lego
Furlanskega paleogenetskega bazena, in obsežno istrsko potisno območje, ki je recentno
aktivno
(Placer,
Vrabec
in
Celarc,
2010).
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Slika 2: Geološka zgradba Ljubljanskega barja (vir: Pavšič, 2008)
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2.3 HIDROLOGIJA LJUBLJANSKEGA BARJA
Poglavje o hidrologiji Ljubljanskega barja povzemam po Brenčiču (2008).
Glavni vodotok Ljubljanskega barja je reka Ljubljanica, ki teče od Vrhnike proti Ljubljani.
Sistem izvirov reke Ljubljanice delimo na Malo in Veliko Ljubljanico. Napaja se iz kraških
izvirov med Vrhniko in Verdom ter z izviri pri Bistrici, izviri pa imajo napajalno zaledje na
območju Planinskega polja in Cerknice. Ljubljanica se napaja tudi z vodotoki iz nekraškega
zaledja. Vodotoke na podlagi geološke zgradbe porečij in odtočnega režima delimo na
severne in južne. Vodotoki severnega obrobja so Podlipščica, Horjulščica, Gradaščica,
Glinščica in vodotoki iz Golovca. Porečja teh vodotokov so večinoma na območju slabo
prepustnih kamnin in zato vodotoki hitro reagirajo na padavine, posledice obilnih padavin pa
so poplave. Vodotoki južne skupine so Borovniščica, Iška, Želimeljščica in Ižica. Vodotoki
južne skupine imajo kraško napajalno zaledje. Ljubljansko barje se v glavnem napaja iz
kraškega zaledja, ki pokriva 1100 km2 ter iz njegovega nekraškega zaledja, ki pokriva 700
km2.

2.3.1 HIDROGEOLOŠKA ZGRADBA

Ljubljansko barje zaradi geološke zgodovine sodi med bolj zapletene vodonosne sisteme v
Sloveniji. Na območju Ljubljanskega barja imamo veliko število medzrnskih vodonosnikov,
ki so odprti in zaprti, ter razpoklinske vodonosnike. V zahodnem in južnem obrobju Barja
lahko govorimo tudi o kraško razpoklinskih vodonosnikih. Vodonosniki so zelo prepustni in
visoko izdatni.
Peski in prodi so pomemben vodonosnik za podzemno vodo. Za pridobivanje vode so
pomembni vodonosniki v vršajih Iške, med Iško vasjo in vasjo Brest, Želimeljščice in
Borovniščice med Bregom in Dolom. Zaradi potrebe po pridobivanju pitne vode in gradnje
nekaterih večjih objektov se je na ta račun v preteklosti izvedlo veliko raziskav, predvsem na
prodnih vršajih Iške, Borovniščice in Želimeljščice, ter na njihovih podaljških pod Barjem
(Mencej, 1990). V vršajnih sedimentih prevladujejo zelo dobro prepustni debelozrnati prodni
sedimenti, ki jih prekinjajo posamezne plasti slabo prepustnih drobnozrnatih sedimentov.
Slabo prepustni sedimenti se raztezajo v obliki leč, pogosto pa tudi v obliki obsežnejših
sklenjenih plasti.
Na Ljubljanskem barju poznamo holocenski vodonosnik, dva pleistocenska vodonosnika,
razpoklinski vodonosnik in kraško-razpoklinski vodonosnik. Vodonosnike Ljubljanskega
barja sta razvrstila Mencej (1990) in Breznik (1975) z raziskavami pridobivanja podzemne
vode vodarne Brest na vršaju Iške in prodnih zasipov Ljubljanskega barja.
Holocenski vodonosnik pokriva južni del Ljubljanskega barja in se nahaja na zgornjem delu
Iškega vršaja in severno od črte Podkraj–Iška Loka, kjer tone pod slabo prepustne drobno
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zrnate sedimente Ljubljanskega barja. Po dosedanjih raziskavah ta vodonosnik sega do Črne
vasi. Na območju Iškega vršaja vodonosnik sega do globine 27 m in ima podobno debelino do
osrednjega dela Barja. Južno od črte Podkraj–Iška loka, kjer gladina podzemne vode prosto
niha v odvisnosti od količine padavin, je vodonosnik odprt, severno od črte Podkraj–Iška
Loka pa vodonosnik preide v hidrodinamsko zaprt vodonosnik, voda pa je pod subarteškim
hidrostatičnim tlakom. Vodonosnik ni homogen. Njegov zgornji del sega do globine 10 m in
je bolj prepusten kot spodnji del. Na dinamiko vode v holocenskem vodonosniku pomembno
vpliva Iška, ki se vzdolž toka voda infiltrira v prod in napaja vodonosnik. Takšnim podobnim
prodnim plastem sledimo tudi na vršajih Želimeljščice in Borovniščice (Brenčič, 2008).
Na območju Ljubljanskega barja imamo dva pleistocenska vodonosnika; zgornjega in
spodnjega. Zgornji pleistocenski prodni vodonosnik ima največjo debelino na južnem in
vzhodnem delu Barja, sega pa tudi v dolino Gradaščice in na območje med Rožnikom in
Ljubljanskim gradom, kjer preide v vodonosnik Ljubljanskega polja. Nastanek vodonosnika
je posledica istočasnega zasipavanja vršajev z južnega in severnega območja. Tudi ta
vodonosnik je heterogen. Pleistocenski vodonosnik je zaprt tip vodonosnika, voda pa je pod
arteškim hidrostatičnim tlakom. Danes arteški tlaki niso več tako visoki, kot so bili v času
prvih vrtanj. Spodnji pleistocenski vodonosnik je zaradi pridobivanja pitne vode najbolj
raziskan na območju vodarne Brest. Razteza se v smeri proti severu do Curnovca, kjer doseže
globino 170 m. Vodonosnik naj bi segal vse do območja Murgel. Znotraj vodonosnika so
posamezne leče in plasti slabo prepustnih sedimentov, zaradi česar je ta vodonosnik
heterogen.
V podlagi, kjer imamo karbonatne kamnine, predvsem dolomite, lahko govorimo o
razpoklinskem vodonosniku. Iz bilančnih izračunov je znano, da je v hidravlični povezavi s
spodnjim pleistocenskim vodonosnikom. Napaja se iz zaledja Krimsko-Mokrškega hribovja
na južnem obrobju Barja. Na ravninskem delu je vodonosnik zaprt, na hribovitem obrobju pa
odprt.
Na osrednjem delu Barja imamo slabo prepustne sedimente, ki so nasičeni z vodo. Ta voda se
napaja predvsem iz padavin in se izceja v melioracijske kanale. V preteklosti so bila tla veliko
bolj nasičena kot danes. Manjše nasičenje tal je tudi posledica intenzivnega osuševanje z
melioracijskimi posegi.
V južnem delu Ljubljanskega barja podzemna voda odteka v smeri proti severu, v zahodnem
predelu pa v smeri proti vzhodu. Z raziskovalnim vrtanjem za Pivovarno Union je bilo
dokazano, da podzemna voda z Barja na Ljubljansko polje odteka med Rožnikom in
Ljubljanskim gradom, količina pa znaša skoraj 0,35 m3/s (Brenčič, 2008).

2.4 POPLAVE NA LJUBLJANSKEM BARJU
Ljubljansko barje je največje poplavno območje v Sloveniji (Slika 3). Največ poplav nastane
zaradi obilnega deževja in namočenih tal. Človek s krčenjem gozdov, z obdelavo tal,
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izgradnjo naselij in prometnic ter neustrezno regulacijo rečnih korit močno spreminja
hidrološke razmere. Vsakoletne poplave zajamejo okoli 15 % površja Barja, pogoste poplave
povratne dobe 10–15 let pa poplavijo kar polovico Barja (Ljubljansko barje – moj navdih,
2003).

Slika 3: Poplavno območje Ljubljanskega barja (vir: Atlas okolja, 2016)
Legenda slike: - Svetlo modra – zelo redke poplave (povratna doba 50 let in več)
- Modra – redke poplave (povratna doba 10 do 20 let)
- Temno modra – pogoste poplave (povratna doba 2 do 5 let)

Poglavje povzemam po Kolbezenu (1985).
Na Ljubljanskem barju se že dolgo časa izvajajo ukrepi proti poplavam, vendar moderne
tehnike osuševanja, posegi in delne lokalne preusmeritve vodnih tokov na Barju že od leta
1980 niso privedli do večjih sprememb glede obsega poplav. Posegi so po večini le zmanjšali
zamočvirjenost obrobnih površin Barja. Izjemo predstavlja jugovzhodni del Barja, kjer so bili
osuševalni posegi najuspešnejši. Poplave so na Barju zato še vedno obsežne. V osrednjem
Barju pa so osuševalni ukrepi po večini le zmanjšali pogostost in trajanje poplav.
Glavno poplavno območje se razprostira na obeh straneh Ljubljanice, kjer se poplavni svet od
Vrhnike proti Ljubljani zožuje. Med Notranjimi goricami in Ljubljanico ga prekinja nasip
proge Ljubljana–Postojna, kjer zahodno od tega nasipa poplave dosežejo največji obseg. Kjer
se površje Ljubljanskega barja zvišuje (od Ljubljanice proti severnem obrobju Barja), se tudi
poplave ožijo. Na jugu Barje ogrožajo najobsežnejše poplave.
Prvi vzrok za pojavljanje poplav je različno vodozbirno zaledje Ljubljanskega barja, saj na
Barje pritekajo vodotoki kraškega in nekraškega sveta. Na to vplivajo padavine, ki se na
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kraškem površju infiltrirajo v podzemni odtok, na nekraškem površju pa odtečejo neposredno.
Ko začnejo poplavne vode površinskih vodotokov upadati, začne na površje pritekati
podzemna voda iz kraških izvirov. Podzemna voda svoj višek tako doseže pozneje kot
površinska in tudi počasneje upada.
Drugi vzrok pojavljanja poplav je majhen padec terena, po katerem teče Ljubljanica. Na
ravnini se voda zadržuje dalj časa in ne odteče tako, kot bi odtekla iz strmejšega terena. Zato
se ob zvišanju gladine podzemne vode hitro poplavijo barjanska tla.
Tretji vzrok so padavine, zaradi katerih se zviša višina podzemne vode in poplavi površje.
Tla, ki so redno poplavljena s površinsko vodo in jih še dodatno poplavi podzemna voda,
osuši šele daljše sušno obdobje.
Nekdanji hidrološki režim Ljubljanskega barja je danes močno spremenjen zaradi melioracij,
le Ljubljanica ohranja svoj tok. Na Ljubljanskem barju lahko najdemo veliko število kanalov
in jarkov, ki so bili zgrajeni za zmanjševanje poplav.
Prvi osuševalni posegi so imeli namen zmanjšati poplave na Barju in te površine uporabiti za
kmetijske površine, pozneje pa za naseljevanje. Sistem osnovnih odvodnih jarkov osrednjega
Barja se ni bistveno spremenil od časa prvih velikih osuševalnih del. Določene poznejše
spremembe se odražajo le v gostejši mreži odvodnih jarkov.
Eden prvih večjih melioracijskih posegov Ljubljanskega barja je bila izgradnja Gruberjevega
prekopa, ki je bil dokončan leta 1780. Z Gruberjevim prekopom dolgoročno niso dosegli
osušitve Barja. Zaradi padca gladine Ljubljanice se je najprej začelo sušiti območje ob
vodotokih, hkrati pa se je začela sušiti tudi šota, kar je privedlo do posedka površine ter
ponovnih poplav. Neuspešnemu poizkusu so sledile ponovne melioracije, ki so vse bolj
spreminjale hidrografsko mrežo ter površje Barja. Barje se je z napredujočimi melioracijami
začelo tudi poseljevati. Največji vpliv na Ljubljansko barje je imela šotna industrija, ki je
dokončno spremenila hidrološke razmere Barja. Obsežno izkoriščanje šote je privedlo do zelo
velikega posedanja tal in do intenzivnih vsakoletnih poplav.
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3. PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV POPLAV IN PADAVIN
3.1 POPLAVE
Po ugotovitvi Kajfež-Bogatajeve (2008) se poplave na Barju pojavljajo v spomladanskih in
jesenskih mesecih in lahko zajamejo polovico območja Ljubljanskega barja. So posledica
viškov meteorne vode in ne trajajo dlje kot 7–14 dni.
Podrobno pojavljanje poplav je raziskal Kolbezen (1985). Podal je razporeditev poplav za
obdobje med letoma 1957 in 1976. Ugotovil je, da so poplave najpogostejše jeseni in pozimi,
poleti pa jih je manj, z minimumom v juliju in avgustu. Jesenskemu in zimskemu višku pa
sledi še spomladanski višek, vendar je manjši od prvega.

3.1.1 POPLAVE V LETU 2010

Obilne poplave na Ljubljanskem barju septembra 2010 sta podrobneje raziskala Globevnik in
Vidmar (2010). Poplave so nastopile v nedeljo 19. 9. in so trajale do 25. 9. 2010. Višek so
dosegle v ponedeljek 20. 9. 2010. Vzrok za poplavam so bile obilne padavine, ki so napolnile
podzemne vode kraškega zaledja, istočasno so začele pritekati vode iz izvirov ob vznožju
Krimskega pogorja, poplavljale pa so tudi Iška, Iščica in Ljubljanica s svojimi pritoki iz
zahodnega dela Barja. Padavine so v treh dneh v zahodni Sloveniji dosegle petino in četrtino
letne vsote padavin. Avtorja sta podala grobo oceno, da je v zaledju Ljubljanice v treh dneh
padlo 420 mio m3 vode, kar je približno 250 mm na 1700 km2. Ugotovila sta, da je imela Iška
tri kratke poplavne valove s konicami 49,3 m3/s in dvakrat po 59,3 m3/s, Ljubljanica je imela
enega s pretokom 353 m3/s (Slika 4). Pretoki na Ljubljanici so se zniževali počasi, medtem ko
je imela Iška značilni značaj hudourniškega odtoka.

Slika 4: Hidrograma iz hidroloških postaj Iška vas (Iška) in Moste (Ljubljanica) v času poplave v letu
2010 (vir: Globevnik in Vidmar, 2010)
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Iška in Iščica sta preplavili vse brežine, Iška je delno preplavila vasi Strahomer ter Vrbljene in
tudi vodarno Brest, nato pa je mimo vasi Tomišelj, Brest in Matena odtekla neposredno na
Barje.
Na Barju je bilo septembra 2010 ujetih skoraj 34 mio m3 vode, ki je tam ostala 7 dni. Avtorja
sta ugotovila, da so imele poplave 1-odstotno verjetnost nastopa (100-letne poplave), kar
potrjujejo analize obilnih poplav leta 1933, kjer so kote gladine poplavnih voda zelo blizu
kotam poplavne vode leta 2010 (Slika 5). Opozarjata, da tla Ljubljanskega barja nudijo
površine, ki zadržujejo velike količine vod tudi pri odtočnih koeficientih nad 0.60, nadaljne
širjenje mesta, poselitev in nasutje območja pa predstavljajo povečanje ogroženosti
tamkajšnjih prebivalcev.

Slika 5: Obseg poplav na osrednjem in vzhodnem delu Ljubljanskega barja ter prikaz poplav iz leta
2010 (modra črta) in 1933 (vijolična pikčasta črta) (vir: Globevnik in Vidmar, 2010)

Poplave v letu 2010 je spremljala tudi Agencija Republike Slovenije za okolje (Hidrološko
poročilo …, 2010). Izdali so poročilo o hidroloških razmerah v letu 2010 in aktivnosti poplav
redno spremljali. 18. in 19. septembra je Ljubljanica presegla opozorilno vrednost pretoka in
je poplavljala na širšem območju Ljubljanskega barja. 20. septembra je bilo izdano opozorilo
za južni del Ljubljane. Reka Ljubljanica je takrat začela počasi upadati, vendar se je zaradi
dotoka zalednih voda gladina podzemne vode kljub temu dvigovala. Kombinacija vodnega
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pritiska z globokih arteških vodonosnikov, ki se napaja s Krimško-Mokrskega pogorja, na
plitvo plast podzemne vode, ki jo napajajo zaledne vode iz Golovca, dvigujejo višino talne
vode na območju južne Ljubljane in širšega območja. Takšno dogajanje so napovedali, dokler
Ljubljanica ne bo občutno padla in bo sposobna odvajati poplavno vodo. Upadanje
Ljubljanice in odtok vod iz poplavnih površin je bil upočasnjen zaradi velikega dotoka voda
iz kraškega zaledja in dvigovanja podzemne vode. Poplave na Ljubljanskem barju so bile
napovedane zaradi počasnega odtoka še nekaj dni po 22. septembru.

3.2 PADAVINE
Kajfež-Bogatajeva (2008) je opisala današnje padavinske razmere na Ljubljanskem barju.
Ljubljansko barje dobi med 1350 in 1550 mm padavin. Jugozahodni del dobi nekoliko več
padavin kot severovzhodni. Glede na časovno razporeditev padavin ne napoveduje velikih
prostorskih razlik. Navaja, da je najbolj suh letni čas zima z minimumom padavin februarja
(med 80 in 90 mm), najbolj namočen čas pa je jesen, vendar je višek padavin junija (od 150
do 160 mm) zaradi obilnih nalivov.

14

4. METODE
4.1 PRIKAZ VIŠIN PADAVIN ZA OBDOBJE 1961–2013
Podatke padavin sem iz spletne strani Agencije RS za okolje (Meteorološki letopis, 2016)
pridobila iz arhivov letnih padavin za vsako leto posebej. Obravnavala sem jih za
meteorološko postajo Ljubljana-Bežigrad. Diagram sem pripravila za primerjavo z višinami
gladine podzemnih vod. Obravnavala sem obdobje od leta 1961 do leta 2010. Letne količine
padavin so prikazane s stolpčnim diagramom. Diagramu sem priložila še tabelo z izračuni
minimalnih in maksimalnih vrednosti višin padavin, povprečno višino padavin, ter trend
letnih padavin.

4.2 IZBOR OPAZOVALNIH POSTAJ

Za analizo ekstremnih vrednosti podzemne vode na Ljubljanskem barju sem uporabila
podatke iz hidroloških postaj na Ljubljanskem barju o dnevnih in ekstremnih vrednosti.
Dnevne vrednosti gladine podzemne vode so vrednosti, ki so dnevno izmerjene z merilnimi
napravami in zabeležene v merjenem obdobju ter tabelirane v Excelovih tabelah. Podatki so
pregledno predstavljeni z dnevom opravljene meritve in višino gladine podzemne vode.
Ekstremne vrednosti gladine podzemne vode so mesečne vrednosti minimalnih in
maksimalnih gladin podzemne vode. Podatki so urejeni tako, da so za določeno obdobje več
let, za vsak mesec od dnevnih vrednosti odvzete minimalne in maksimalne gladine podzemne
vode in nato za določeno postajo tabelirane kot ekstremne vrednosti. Minimalne in
maksimalne vrednosti so tabelirane vsake v svoj stolpec z ustreznim datumom opravljene
meritve. Vsi ti podatki dnevnih in ekstremnih vrednosti gladine podzemne vode so v
Excelovih tabelah, objavljeni na strani Agencije Republike Slovenije za okolje v arhivu
hidroloških podatkov (Arhiv podzemnih voda, 2015). Analizirala sem podatke postaj, za
katere so bile opravljene meritve od leta 1958 in mlajše od leta 1980. Postaj, ki so imele
opravljene meritve starejše od leta 1980, nisem obravnavala. Obravnavala sem meritve iz
osmih hidroloških postaj (številke v oklepaju pomenijo referenčno številko merilne postaje):









Bevke (0720)
Brezovica (0390)
Črna vas (1270)
Iška Loka (1410)
Kozarje (0300)
Sinja Gorica (0860)
Spodnji Rudnik (1810)
Tomišelj (1210).
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Postaje sem prostorsko prikazala na karti Ljubljanskega barja TTN25, točke hidroloških
postaj pa sem izrisala v programu QGIS (Slika 6).

4.2.1 UREDITEV PODATKOV IN POSTOPEK IZRAČUNOV
Najprej sem začela z ureditvijo podatkov Excelovih preglednic Agencije Republike Slovenije
za okolje (Arhiv podzemnih voda, 2015) dnevnih vrednosti in nato še ekstremnih vrednosti.
Dnevne vrednosti zajemajo vrednosti dnevnih meritev, ekstremne vrednosti pa so odvzeti
minimumi in maksimumi dnevnih vrednosti za vsak mesec. Podatke sem razvrstila v tri
stolpce: v prvi stolpec sem napisala zaporedno številko meritve, v drugi stolpec datum in v
tretji stolpec koto gladine podzemne vode. Enako sem naredila tudi za maksimalne in
minimalne vrednosti. Tako urejene podatke v Excelovih tabelah sem nato prikazala z
diagrami. Iz tabeliranih podatkov so sledili še izračuni dnevnega, minimalnega in
maksimalnega nihanja podzemne vode in spremembe celotne višine podzemne vode. Izračune
sem opravila za vsako postajo posebej, za dnevne vrednosti ter za ekstremne vrednosti
minimumov in maksimumov. Pridobljene izračune sem nato zbrala v pregledne tabele.

4.2.1.1 DNEVNO, MINIMALNO TER MAKSIMALNO NIHANJE PODZEMNE
VODE

Pred izračuni je bilo treba pretvoriti vrednosti datumov v številčno obliko z Excelovo funkcijo
'=VALUE' in oznako celice. Sledil je prvi izračun naklona regresijske premice skozi dane
točke s funkcijo '=SLOPE'. Enačba nam poda spremembo vrednosti y na regresijski krivulji in
je količnik med vrednostjo y in x. Hkrati nam podaja naklon trendne črte. Os x v mojem
primeru predstavljajo datumi, os y pa absolutne kote podzemne vode [m]. Tako sem prišla do
rezultata povprečnega dnevnega nihanja podzemne vode za podatke o dnevnih vrednosti in za
podatke o ekstremnih vrednostih ter do rezultata minimalnega in maksimalnega dnevnega
nihanja podzemne vode. Negativni predznak pred vrednostjo pomeni, da gladina podzemne
vode pada, pozitivni predznak pa pomeni, da narašča.

4.2.1.2 SPREMEMBA CELOTNE VIŠINE PODZEMNE VODE ZA OBDOBJE
MERJENJA

Sprememba celotne višine podzemne vode za določeno postajo nam pove, za koliko se je v
celotnem obdobju merjenja višina gladine podzemne vode spremenila. Spremembo celotne
višine podzemne vode za obdobje merjenja sem izračunala s produktom dnevnega nihanja
podzemne vode in številom vseh meritev. Negativni predznak pred vrednostjo pomeni, da
višina gladine podzemne vode pada, pozitivni predznak pa pomeni, da narašča.
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Sledili so še izračuni za podatke ekstremnih vrednosti spremembe višine podzemne vode za
določeno obdobje, ki so potekali po enakem postopku.

4.2.2 PRIKAZ PODATKOV Z DIAGRAMI

Vse pridobljene podatke sem grafično prikazala v obliki raztresenega diagrama dnevnih ter
ekstremnih vrednosti maksimalnih in minimalnih nivojev absolutnih kot gladine podzemne
vode, za vsako postajo posebej. Na osi x sem uporabila podatke o datumih meritev, na osi y
pa meritve absolutnih kot gladine podzemne vode v metrih. Diagrame sem opremila s trendno
črto in pripadajočo enačbo naklona.
Sledila je analiza pridobljenih izračunov in diagramov.
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5. REZULTATI
5.1 OBRAVNAVANE HIDROLOŠKE POSTAJE
Na sliki 6 prikazujem prostorsko porazdelitev obravnavanih hidroloških postaj na območju
Ljubljanskega barja.

Slika 6: Prikaz obravnavanih hidroloških postaj na Ljubljanskem barju

Podatki o koordinatah hidroloških postaj so pridobljeni iz Hidrološkega letopisa Slovenije
2007 (Hidrološki letopis Slovenije, 2007). Koordinate za hidrološke postaje so podane v
Gauss Krueger-jevem koordinatnem sistemu. Kota hidrološke postaje je nadmorska višina
točke, merjena v metrih nad gladino morja. Od te višine se meri globino do podzemne vode.
Merilne postaje s koordinatami in kotami so podane v tabeli 1. Kjer je v tabeli označeno s ''/'',
pomeni, da ni podatka.
Tabela 1: Koordinate in kote hidroloških merilnih postaj
Hidrološka merilna
postaja
Bevke (0720)
Brezovica (0390)
Črna vas (1270)
Iška Loka (1410)
Kozarje (0300)
Sinja Gorica (0860)
Spodnji Rudnik (1810)
Tomišelj (1210)

Kota merilne postaje
(m)
/
269,81
289,19
/
303,31
293,43
/
/

Koordinata Y

Koordinata X

5 456 072
5 455 060
5 459 945
5 459 218
5 456 724
5 447 480
5 460 164
5 456 421

5 142 183
5 097 130
5 095 380
5 143 513
5 100 030
5 092 550
5 143 322
5 143 074
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5.2 DIAGRAM LETNIH PADAVIN
Prikazani so podatki meteoroloških letnih padavin s postaje Ljubljana-Bežigrad za obdobje od
leta 1961 do leta 2013 (Diagram 1). Trend kaže, da se količina padavin z leti znižuje. Največ
padavin je bilo zabeleženih leta 1965, najmanj pa leta 2011. V tabeli 2 so prikazani izračuni
minimalnih in maksimalnih padavin, njihovo povprečje ter trend letnega naraščanja v obdobju
1961–2013. Ker padavine z leti padajo, je vrednost letne višine padavin negativna.

Diagram 1: Letna višina padavin za obdobje 1961 ̶ 2013
Tabela 2: Vrednosti minimalnih in maksimalnih padavin, povprečnih padavin, ter trenda letnega
padanja padavin v obdobju 1961 ̶ 2013
Minimalne padavine
998,1 mm (2011)

Maksimalne padavine
1847,5 mm (1965)

Povprečje padavin
1378,2 mm

Trend letnega padanja
-1,41 mm/leto

5.3 PRIKAZ IZHODIŠČNIH PODATKOV HIDROLOŠKIH POSTAJ
Za vse naštete hidrološke postaje sem analizirala podatke za dnevne in ekstremne vrednosti.
Ekstremne vrednosti so prikazane z dvema diagramoma, in sicer minimalne in maksimalne
vrednosti, ki so navedene v prilogi. V nadaljevanju so prikazani diagrami dnevnih vrednosti.
Podatke prikazujem za vsako merilno postajo posebej. Postaje sem v naslednjih dveh
poglavjih razdelila v dve večji skupini glede na to, ali gladina podzemne vode z leti narašča
ali pada.
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V tabeli 3 so prikazani podatki o številu opravljenih meritev na hidroloških postajah za
dnevne ter ekstremne vrednosti in obdobje merjenja.
Tabela 3: Prikaz števila meritev in obdobja merjenja na hidroloških postajah za dnevne, minimalne in
maksimalne meritve ekstremnih vrednosti gladine podzemne vode
POSTAJA

ŠTEVILO
MERITEV
DNEVNIH
VREDNOSTI

ŠTEVILO
MERITEV MIN.
MESEČNIH
VREDNOSTI

ŠTEVILO
MERITEV MAKS.
MESEČNIH
VREDNOSTI

Bevke (0720)
Brezovica (0390)
Črna vas (1270)
Iška Loka (1410)
Kozarje (0300)
Sinja Gorica
(0860)
Spodnji Rudnik
(1810)

11688
20454
20454
9496
20454
20454

384
672
672

384
672
672
312

12418

408

408

Tomišelj (1210)

11688

384

384

304
672
672

672
672

OBDOBJE
MERITEV

1958
1958
1958
1958
1958
1958

̶ 1989
̶ 2013
̶ 2013
̶ 1983
̶ 2013
̶ 2013

1958 ̶ 1991
(1960-1967 ni
zabeleženih
meritev)
1958 ̶ 1989

5.3.1 HIDROLOŠKE POSTAJE Z NARAŠČANJEM GLADINE PODZEMNE VODE

V nadaljevanju sledi pregled hidroloških postaj, na katerih se beleži dolgoročno naraščanje
gladin podzemne vode. Podzemna voda z leti narašča na naslednjih hidroloških merilnih
postajah: Bevke, Črna vas in Tomišelj. V tabelah 4 in 5 so prikazani izračuni povprečnih
dnevnih nihanj in sprememba višine za merjeno obdobje dnevnih vrednosti (Tabela 4), ter
maksimalnih in minimalnih nihanj in spremembe višine za merjeno obdobje maksimalnih in
minimalnih vrednosti (Tabela 5) hidroloških postaj, kjer gladina dnevnih vrednosti podzemne
vode narašča. V prilogi 3.1 so podatki povprečnih dnevnih vrednosti in zabeleženih
minimalnih in maksimalnih vrednosti za dnevne vrednosti vsake merilne hidrološke postaje.
Ob minimalnih in maksimalnih vrednosti so podani še datumi, ko je bila ta vrednost
zabeležena.
Naraščanje gladine podzemne vode prikazujem za dnevne vrednosti. Za minimalne in
maksimalne vrednosti trendi gladine podzemne vode lahko tudi padajo in imajo te vrednosti
zato negativni predznak (Tabela 5).
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Tabela 4: Prikaz dnevnih nihanj in sprememb višine v obdobju merjenja naraščajoče gladine
podzemne vode

POSTAJA

Bevke
(0720)
Črna vas
(1270)
Tomišelj
(1210)

NAKLON
DNEVNIH
VREDNOSTI
(m/dan)

SPREMEMBA VIŠINE V
CELOTNEM OBDOBJU
MERJENJA DNEVNIH
VREDNOSTI
(m)

2,18×10-5

0,25

3,56×10-6

0,07

1,72×10-5

0,20

Tabela 5: Prikaz minimalnih in maksimalnih nihanj in sprememb višine ekstremnih vrednosti v
merjenem obdobju za postaje, kjer gladina podzemne vode dnevnih vrednosti narašča

POSTAJA

Bevke
(0720)
Črna vas
(1270)
Tomišelj
(1210)

SPREMEMBA
VIŠINE V
CELOTNEM
OBDOBJU
MERJENJA
MINIMALNIH
VREDNOSTI (m)

SPREMEMBA
VIŠINE V
CELOTNEM
OBDOBJU
MERJENJA
MAKSIMALNIH
VREDNOSTI (m)

1,59×10-5

0,19

0,19

-8,5×10-6

-4,3×10-6

-0,17

-0,09

4,12×10-5

-5,4×10-7

0,48

-0,01

NAKLON
MIN.
VREDNOSTI
(m/dan)

NAKLON
MAKS.
VREDNSOTI
(m/dan)

1,64×10-5

5.3.1.1 HIDROLOŠKA POSTAJA BEVKE (0720)

Na diagramu 2 so grafično predstavljeni podatki iz hidrološke postaje Bevke za dnevne
vrednosti nivojev podzemne vode na Ljubljanskem barju. Trendna črta nam kaže, da gladina
podzemne vode med letoma 1958 in 1989 narašča. Na hidrološki postaji je bilo opravljenih
11.688 meritev.
Trend naraščanja gladin podzemne vode znaša 2,18×10-5 m/dan, v merjenem obdobju pa se je
višina podzemne vode povišala za 0,25 m. Najnižja gladina podzemne vode je v merjenem
obdobju znašala 287,17 m (15. 8. 1982), najvišja pa 290,09 m (10. 4. 1966). Povprečna
vrednost gladine podzemne vode znaša 288,53 m.
Iz diagrama dnevnega nihanja (Diagram 2) ja razvidno, da vrednosti gladine podzemne vode
nihajo od kote 287 m do kote 290 m od leta 1963 do leta 1979, kjer je zabeležena najvišja
gladina podzemne vode. Od leta 1979 do leta 1985 gladina podzemne vode ne preseže več
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kote 289,6 m in je v tem obdobju zabeležena najnižja gladina podzemne vode. Od leta 1985
do leta 1989 pa se nihanje podzemne vode skoncentrira med kotama 289,5 m in 287,5 m, kar
nakazuje manjše nihanje gladine vode kot v prejšnjih letih, vendar s presežkom večjih
vrednosti gladine podzemne vode.
Dinamika nihanja podzemne vode dnevnih vrednosti je v merjenem obdobje konstantna, v
enakem razponu nihanja podzemne vode, gladina podzemne vode pa enakomerno narašča.
Za minimalne vrednosti (Priloga 1.1) velja naraščajoč trend tako kot tudi za maksimalne
vrednosti (Priloga 2.1). Naklon minimalnih vrednosti znaša 1,64×10-5 m/dan, sprememba
celotne višine pa 0,19 m. Naklon maksimalnih vrednosti je 1,59×10-5 m/dan, medtem ko je
sprememba celotne višine 0,19 m.

Diagram 2: Grafični prikaz podatkov merilne postaje Bevke (0720)

5.3.1.2 HIDROLOŠKA POSTAJA ČRNA VAS (1270)

Na merilni postaji Črna vas (1270) sem analizirala podatke dnevnih vrednosti za obdobje
merjenja od leta 1958 do leta 2013. Na tej postaji je bilo opravljenih skupno 20.454 meritev.
Gladina podzemne vode (Diagram 3) narašča in znaša 3,56×10-6 m/dan, celotna višina pa se je
v merjenem obdobju povišala za 0,07 m. Naklon trendne črte je majhen. Minimalna gladina
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podzemne vode znaša 286,253 m (22. 1. 2005), maksimalna pa 288,76 m (20. 9. 2010).
Povprečna višina gladine podzemne vode je 287,9 m.
Iz diagrama dnevnega nihanja (Diagram 3) je razvidno, da se gladina podzemne vode s prej
enakomerno porazdeljenim nihanjem po letu 1983 močno spremeni. Do leta 2003 se gladina
podzemne vode v veliki meri zniža do kote 287 m, po letu 2003 pa začne hitro naraščati.
Opaziti je tudi, da imamo po letu 2003 do leta 2013 največji zabeležen minimum leta 2005 in
maksimum v letu 2010. Med letoma 2007 in 2011 vrednosti gladine podzemne vode ne
padejo pod trendno črto. Vrednosti na splošno najprej enakomerno nihajo, nato pride do padca
gladine, proti koncu meritev pa vrednosti močno narastejo.
Velika sprememba nastopi po letu 2010, ko gladina podzemne vode kot posledica obilnih
poplav v septembru 2010 izrazito narašča. Leta 2005 gladina podzemne vode znatno pade, kar
je posledica sušnega obdobja.
Dinamika podzemne vode od leta 1958 do leta 1990 enakomerno niha, po letu 1990 do leta
2005 pa se nekoliko spremeni z znižanjem gladine podzemne vode. Večje spremembe v
dinamiki nihanja podzemne vode se zabeležijo leta 2005. V tem obdobju se gladina podzemne
vode zniža in nato začne hitro naraščati z manjšim razponom nihanja. Po letu 2011 pa je
dinamika nihanja ponovno ustaljena in enaka tisti na začetku merjenja.
Iz diagrama minimalnih vrednosti (Priloga 1.3) je razvidno, da trendna črta pada. Iz diagrama
sem odvzela točko na koti 286,05 m, izmerjeno 21. 1. 2005, ker je močno odstopala od ostalih
vrednosti. Na grafu sem jooznačila z oranžno točko. Naklon minimalnih vrednosti znaša 8,5×10-6 m/dan, višina gladine podzemne vode pa se zniža za 0,17 m.
Na grafu maksimalnih vrednosti (Priloga 2.3) trendna črta pada z naklonom -4,3×10-6 m/dan,
celotna višina pa se je znižala za 0,09 m. Iz diagrama sem vzela dve točki, ki sem ju zaradi
velikega odstopanja od drugih vrednosti označila za nereprezentativni. Označila sem ju z
oranžnima točkama s koto 288,73 m za 25. 9. 1981 in 288,77 m za 20. 9. 2010.
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Diagram 3: Grafični prikaz podatkov dnevnih vrednosti merilne postaje Črna vas (1270)

5.3.1.3 HIDROLOŠKA POSTAJA TOMIŠELJ (1210)

Na merilni postaji Tomišelj (1210) so bile opravljene meritve gladine podzemne vode v
obdobju med letoma 1958 in 1989. Skupno je bilo opravljenih 11.688 meritev.
Gladina podzemne vode (Diagram 4) narašča 1,72×10-5 m/dan. Višina se je v obdobju
merjenja povečala za 0,20 m. Minimalna vrednost je bila zabeležena na koti 289,49 m
(31. 5. 1958), maksimalna pa 290,04 m (10. 7. 1965). Povprečna vrednost gladine podzemne
vode je 289,296 m.
Iz diagrama 4 lahko razberemo, da je nihanje podzemne vode do leta 1968 veliko. V tem
obdobju sta zabeležena največji minimum in maksimum. Razpon nihanja sega od kote 286,5
m do kote 290,04 m. Po letu 1968 so gladine podzemne vode bolj skoncentrirane, z manjšim
nihanjem in s presežkom večjih vrednosti nad trendno črto. Gladina podzemne vode v tem
obdobju niha od kote 289,65 m do kote 288,29 m.
Veliki razponi v nihanju pred letom 1968 so posledica manj natančnih meritev, kot smo jih
imeli po letu 1970.
Dinamika podzemne vode se v obdobju merjenja spreminja in je neenakomerna. Od leta 1958
do leta 1967 niha v večjem razponu kot v naslednjih letih. Od leta 1971 do leta 1989 niha
enakomerno, gladina podzemne vode postopno narašča.
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Iz diagrama minimalnih vrednosti (Priloga 1.8) je razvidno, da vrednosti naraščajo z
naklonom 4,12×10-5 m/dan, celotna višina podzemne vode pa se je povišala za 0,48 m.
Diagram maksimalnih vrednosti (Priloga 2.8) nam kaže, da so vrednosti enakomerno
porazdeljene, trendna črta niti ne narašča niti ne pada oziroma ima minimalni padec višine
gladine podzemne vode v vrednosti 0,01 m in naklon -5,4×10-7 m/dan.

Diagram 4: Grafični prikaz dnevnih vrednosti merilne postaje Tomišelj (1210)

5.3.2 HIDROLOŠKE POSTAJE S PADANJEM GLADINE PODZEMNE VODE

V nadaljevanju sledi pregled hidroloških postaj, kjer je bilo zabeleženo dolgoročno padanje
gladin podzemne vode. Podzemna voda z leti pada na naslednjih hidroloških merilnih
postajah: Brezovica, Iška Loka, Kozarje, Sinja Gorica in Spodnji Rudnik. V spodnjih dveh
tabelah so prikazani izračuni povprečnih dnevnih nihanj in sprememba višine za merjeno
obdobje dnevnih vrednosti (Tabela 6) ter maksimalnih in minimalnih nihanj in spremembe
višine za merjeno obdobje maksimalnih in minimalnih vrednosti (Tabela 7) hidroloških
postaj, kjer gladina dnevnih vrednosti podzemne vode pada. V prilogi 3.1 so podatki
povprečnih dnevnih vrednosti in zabeleženih minimalnih in maksimalnih vrednosti za dnevne
vrednosti vseh merilnih hidroloških postaj. Ob minimalnih in maksimalnih vrednosti so
navedeni še datumi, ko je bila vrednost zabeležena.
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Padanje gladine podzemne vode prikazujem za dnevne vrednosti, za minimalne in
maksimalne vrednosti gladine podzemne vode lahko tudi naraščajo, zato imajo te vrednosti
pozitivni predznak (Tabela 7).
Tabela 6: Prikaz dnevnih vrednosti nihanj gladine podzemne vode in sprememb višine v merjenem
obdobju za padajoče gladine podzemne vode

POSTAJA
Brezovica (0390)
Iška Loka (1410)
Kozarje (0300)
Sinja Gorica
(0860)
Spodnji Rudnik
(1810)

NAKLON
DNEVNIH
VREDNOSTI
(m/dan)

SPREMEMBA VIŠINE ZA
CELOTNO OBDOBJE
MERJENJA DNEVNIH
VREDNOSTI
(m)

-5,95×10-6
-6,5×10-5
-2,89×10-5
-4,1×10-5

-0,12
-0,62
-0,59
-0,83

-1,18×10-5

-0,15

Tabela 7: Prikaz minimalnih in maksimalnih nihanj gladine podzemne vode in sprememb višine
ekstremnih vrednosti v merjenem obdobju za padajočo gladino dnevnih vrednosti podzemne vode

POSTAJA

Brezovica
(0390)
Iška Loka
(1410)
Kozarje
(0300)
Sinja Gorica
(0860)
Spodnji
Rudnik (1810)

SPREMEMBA
VIŠINE
CELOTNEGA
OBDOBJA
MERJENJA
MINIMALNIH
VREDNOSTI (m)

SPREMEMBA
VIŠINE
CELOTNEGA
OBDOBJA
MERJENJA
MAKSIMALNIH
VREDNOSTI (m)

1,08×10-6

-0,16

0,02

-6,39×10-5

-6,58×10-5

-0,59

-0,62

-4,58×10-5

-1,41×10-5

-0,94

-0,29

-4,16×10-5

-3,27×10-5

-0,85

-0,67

2,89×10-5

3,92×10-6

0,36

0,05

NAKLON MIN
VREDNOSTI
(m/dan)

NAKLON MAX
VREDNSOTI (m/dan)

-7,59×10-6

5.3.2.1 HIDROLOŠKA POSTAJA BREZOVICA (0390)

Na merilni postaji Brezovica (0390) so bile opravljene meritve gladine podzemne vode od leta
1958 do leta 2013. V tem obdobju je bilo opravljenih 20.454 meritev.
Padanje gladin podzemne vode (Diagram 5) znaša -5,95×10-6 m/dan. V tem času se je raven
podzemne vode skupno znižala za 0,12 m. Minimalni nivo podzemne vode je bil zabeležen na
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koti 294,21 m (31. 8. 1967), maksimalna raven na koti 296,28 m (8. 11. 1997). Povprečna
vrednost podzemne vode znaša 295,52 m.
Iz diagrama dnevnega nihanja (Diagram 5) podzemne vode je razvidno, da nivo gladine
podzemne vode na splošno niha skozi celotno obdobje merjenja od kote 296,24 m do kote
294,63 m. Minimalna vrednost je bila zabeležena leta 1967, maksimalna pa leta 1997. Proti
koncu meritev po letu 2011 kota gladine podzemne vode ne preseže več 295,85 m, prav tako
je prišlo do padca gladine podzemne vode v obdobju med letoma 1976 in 1979, ter med
letoma 1958 in 1964.
Dinamika nihanja je enakomerna z velikim razponom nihanja, gladina podzemne vode pa se
postopno niža. Odstopanje nihanja podzemne vode je opazno samo v obdobju od leta 1964 do
leta 1967, ko podzemna voda niha v manjšem razponu in zgolj na kotah z višjo gladino
podzemne vode.
Iz diagrama minimalnih vrednosti (Priloga 1.2) vidimo, da trendna črta pada zaradi
naraščajočih minimalnih vrednosti, v diagramu maksimalnih vrednosti (Priloga 2.2) pa je
trendna črta skoraj ravna z minimalnim naraščanjem, ki znaša za celotno obdobje 0,02 m.
Minimalno nihanje v merjenem obdobju znaša -7,59×-6 m/dan, višina podzemne vode se je
znižala za 0,16m. Maksimalno nihanje v merjenem obdobju pa znaša 1,08×10-6 m/dan.

Diagram 5: Grafični prikaz dnevnih vrednosti merilne postaje Brezovice (0390)
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5.3.2.2 HIDROLOŠKA POSTAJA IŠKA LOKA (1410)

Na merilni postaji Iška Loka (1410) so bile opravljene meritve v obdobju od leta 1958 do leta
1983. Skupaj je bilo opravljenih 9.496 meritev.
Gladine podzemne vode (Diagram 6) padajo -6,5×10-5 m/dan. Višina se v celotnem obdobju
merjenja zniža za 0,62 m. Zabeležene minimalne vrednosti se nahajajo na koti 288,66 m (25.
3. 1976), maksimalne vrednosti pa na koti 291,28 m (10. 4. 1970). Povprečna vrednost
podzemne vode se nahaja na koti 289,43 m.
Iz diagrama dnevnega nihanja (Diagram 6) je razvidno, da gladina podzemne vode niha z
izrazitimi izmenjavajočimi obdobji minimumov in maksimumov ter se skozi celotno obdobje
postopoma znižuje. Svoj maksimum doseže leta 1970, minimum pa leta 1976. Po letu 1981 je
nihanje med kotama 288,76 m in 289,57 m precej manjše in bolj zgoščeno glede na prejšnja
leta.
Diagram nam glede na ostale hidrološke postaje prikazuje izrazitejši trend padanja. Vzrok
večjega zniževanja gladine podzemne vode je v črpanju podzemne vode vodarne Brest, ki leži
na Iškem vršaju.
Dinamika nihanja podzemne vode je enakomerna z izrazito izmenjujočimi se obdobji
maksimalnih in minimalnih vrednosti kote gladine podzemne vode, ki se postopoma niža.
Na diagramu minimalnih vrednosti (Priloga 1.4) tredna črta pada z naklonom -6,39×10-5
m/dan, minimalni padec višine podzemne vode pa znaša 0,59 m. Trendna črta na diagramu
maksimalnih vrednosti (Priloga 2.4) prav tako pada z naklonom -6,58×10-5 m/dan, višina pa
se zniža za 0,62 m.
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Diagram 6: Grafični prikaz dnevnih vrednosti merilne postaje Iška Loka (1410)

5.3.2.3 HIDROLOŠKA POSTAJA KOZARJE (0300)

Na hidrološki postaji Kozarje so se izvajale meritve v obdobju od leta 1958 do leta 2013.
Opravljenih je bilo 20.454 meritev.
Gladine podzemne vode (Diagram 7) padajo -2,89×10-5 m/dan. Skupno znižanje gladine
podzemne vode znaša 0,59 m. Minimum je bil zabeležen na koti 296,86 m (24. 9. 2003),
maksimum pa na koti 301,29 m (19. 9. 2010). Povprečna kota gladine podzemne vode znaša
298,8 m.
Diagram dnevnega nihanja (Diagram 7) kaže, da gladina podzemne vode izrazito niha skozi
celotno merjeno obdobje. Ta trend se ohranja od začetka do konca meritev. Največji
minimum je bil zabeležen leta 2003, največji maksimum pa leta 2010.
Dinamika nihanja podzemne vode je skozi celotno obdobje merjenja enakomerna, raven
podzemne vode pa se postopoma znižuje.
Trendna črta na diagramu minimalnih ekstremnih vrednosti (Priloga 1.5) izrazito pada z
naklonom -4,58×10-5 m/dan, višina pa se je znižala za 0,94 m. Prav tako trendna črta pada na
diagramu maksimalnih vrednosti (Priloga 2.5), vendar sta znižanje in naklon manjša kot pri
minimalnih vrednostih. Naklon znaša -1,41×10-5 m/dan, celotno znižanje višine podzemne
vode maksimalnih vrednosti pa 0,29 m.
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Diagram 7:Grafični prikaz dnevnih vrednosti merilne postaje Kozarje (0300)

5.3.2.4 HIDROLOŠKA POSTAJA SINJA GORICA (0860)

Na hidrološki postaji Sinja Gorica sem analizirala podatke, ki so bili pridobljeni v obdobju od
leta 1958 do leta 2013. Opravljenih je bilo 20.454 meritev.
Gladine podzemne vode (Diagram 8) padajo -4,1×10-5 m/dan, v merjenem obdobju pa se je
celotna gladina podzemne vode znižala za 0,83 m. Minimalna vrednost gladine podzemne
vode je bila zabeležena na koti 289,65 m (5. 9. 2013), maksimalna vrednost gladine
podzemne vode pa je na koti 292,26 m (25. 12. 2010). Povprečna gladina podzemne vode je
na koti 290,77 m.
Iz diagram dnevnih vrednosti (Diagram 8) je razvidno, da se gladina podzemne vode po letu
1985 nekoliko spremeni. Bolj enakomerno in stalno niha od kote 289,73 m do kote 291,96 m,
v tem obdobju pa je zabeležena tudi maksimalna vrednost. Pred letom 1985 so vrednosti
dosegale kote, ki so bile višje od 290,35 m, z izjemo med letoma 1959 in 1962, ko je gladina
podzemne vode na koti 290,05 m. Iz grafa sem izločila vrednosti med letoma 1989 in 1992, ki
so na koti 293,43 m, saj sem jih označila za nereprezentativne in so vplivale na izris trendne
črte.
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Dinamika nihanja podzemne vode je enakomerna med letoma 1990 do leta 2013. Med letoma
1972 in 1990 je nihanje gladine podzemne vode na nekoliko višjih kotah in se opazno in
postopoma znižuje.
Diagram minimalnih vrednosti (Priloga 1.7), nam prikazuje padanje trendne črte z naklonom
-4,16×10-5 m/dan. Višina celotnega merjenega obdobja za minimalne vrednosti je padla za
0,85 m. Iz diagrama je razvidno, da je gladina podzemne vode izrazito padala skozi celotno
obdobje. Točke so na začetku in koncu grafa razpršene, na sredini pa bolj zgoščene okoli
trendne črte. Diagram maksimalnih vrednosti (Priloga 2.7) nam prav tako prikazuje padanje
trenda, ki znaša -3,27×10-5 m/dan. Višina se je v obdobju merjenja maksimalne vrednosti
znižala za 0,67 m. Tako kot pri minimalnih vrednostih se tudi v tem prikazu lahko lepo vidi
postopno padanje vrednosti gladine podzemne vode.

Diagram 8: Grafični prikaz dnevnih vrednosti na hidroloških postaji Sinja Gorica (0860)

5.3.2.5 HIDROLOŠKA POSTAJA SPODNJI RUDNIK (1810)

Na hidrološki postaji Spodnji Rudnik so bile opravljene meritve gladine podzemne vode za
obdobje med letoma 1958 in 1991. Opravljenih je bilo 12.418 meritev.
Gladine podzemne vode padajo -1,18×10-5 m/dan. V obdobju merjenja se je gladina
podzemne vode znižala za 0,15 m. Minimalna vrednost gladine podzemne vode je na koti
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293,13 m (10. 8. 1960), maksimalna vrednost pa na koti 297,06 m (10. 6. 1967). Povprečna
vrednost gladine podzemne vode je na koti 296 m.
Diagram dnevnih vrednosti (Diagram 9) nam kaže zelo raznoliko nihanje gladine podzemne
vode. V obdobju med letoma 1960 in 1967 meritve niso zabeležene. Po letu 1967 do leta 1970
gladina podzemne vode najprej pada do kote 293,6 m nato pa naraste do kote 296,93 m. Po
letu 1970 in vse do leta 1982 raven podzemne vode enakomerno niha od kote 296,63 do kote
295,84 m. Po letu 1982 gladina podzemne vode zelo pade, in sicer do kote 293,58 m in tako
niha do kote 296,45 m.
Dinamika nihanja podzemne vode je zelo raznolika. V obdobju med letoma 1958 in 1970 je
nihanje gladine podzemne vode enakomerno z vmesnimi manjkajočimi podatki meritev. Po
letu 1970 do leta 1982 gladina podzemne vode niha enakomerno z izmenjujočimi minimumi
in maksimumi. Po letu 1982 do leta 1991 se dinamika nihanja ponovno spremeni. Podzemna
voda niha z izrazitejšimi maksimumi in minimumi.
Diagram minimalnih vrednosti (Priloga 1.7) nam prikazuje naraščanje trendne črte z
naklonom 2,89×10-5 m/dan. Višina za minimalne vrednosti se je v merjenem obdobju zvišala
za 0,36 m. Na diagramu maksimalnih vrednosti (Priloga 2.7) je trend prav tako naraščajoč z
manjšim naklonom 3,92×10-6 m/dan in z zvišanjem gladine podzemne vode za 0,05 m.

Diagram 9: Grafični prikaz dnevnih vrednosti na merilni postaji Spodnji Rudnik (1810)
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5.4 VPLIV POPLAV LETA 2010
Da bi primerjali poplave leta 2010, lahko uporabimo hidrološke postaje, kjer so meritve
potekale do leta 2013. To so postaje Brezovica, Črna vas, Kozarje in Sinja Gorica.
Za hidrološko postajo Brezovica imamo v obdobju od leta 2010 do leta 2013 zabeleženo
visoko raven 18. 9. 2010 s koto 296,19 m.
Na hidrološki postaji Črna vas imamo v obdobju od leta 2010 do leta 2013 zabeležene visoke
ravni leta 2010 za 19. 9., 21. 9. in 22. 9., ter maksimum 20.9. na koti 288,76 m, kar je tudi
maksimum celotnega merjenega obdobja.
Na hidrološki postaji Kozarje imamo zabeležen maksimum v merjenem obdobju od leta 2010
do leta 2013 na koti 301,29 m 19. 9. 2010, kar je hkrati maksimum celotnega merjenega
obdobja.
Za hidrološko postajo Sinja Gorica vidimo, da vrednosti septembra 2010 niso bile najvišje,
ampak povprečne.
Poplave, ki so se zgodile v obdobju od 19. 10. do 25. 10. 2010, se odražajo na meritvah
hidroloških postaj. Na diagramih za postaje Brezovica, Črna vas in Kozarje je to zelo očitno,
pri Črni vasi in Kozarjih pa so takrat gladine podzemne vode dosegle maksimume. Na
hidrološki postaji Sinja Gorica so se gladine podzemne vode le nekoliko zvišale, vendar ne
odstopajo od povprečja, saj leži izven poplavnega območja.

5.5 VPLIV REŽIMA PADAVIN

Padavine sem analizirala od leta 1961 do leta 2013. Ugotovila sem, da je trend letnih padavin
v tem obdobju padajoč. To pomeni, da se količina padavin z leti zmanjšuje.
Od osmih obravnavanih postaj se gladina podzemne vode znižuje na petih. To so postaje
Brezovica, Iška Loka, Kozarje, Sinja Gorica in Spodnji Rudnik, na treh hidroloških postajah
pa narašča, in sicer na postajah Bevke, Črna vas in Tomišelj. Padavine zato vplivajo na
znižanje gladine na teh petih postajah, kjer gladina podzemne vode pada, na preostalih treh
postajah, kjer gladina podzemne vode narašča, pa nimajo vpliva.
Menim, da bi se ob znatnih padavinskih spremembah to odražalo na vseh merilnih postajah,
tako pa spremenjeni padavinski režim ni tako velik, da bi imel velik vpliv na podzemno vodo.
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6. RAZPRAVA
Na treh obravnavanih hidroloških postajah je bil opažen trend naraščanja gladine podzemne
vode, in sicer na postajah Bevke, Črna vas in Tomišelj. Za drugih pet obravnavanih postaj pa
velja trend padanja gladine podzemne vode. To so postaje Brezovica, Iška Loka, Kozarje,
Sinja Gorica in Spodnji Rudnik. Obe skupini postaj sta prikazani na sliki 7. Postaje z rdečimi
puščicami imajo padajoč trend gladine podzemne vode, postaje z modrimi puščicami pa
naraščajoč trend gladine podzemne vode.

6.1 PROSTORSKA OPREDELITEV NIŽANJA IN VIŠANJA GLADIN PODZEMNE
VODE
Višanje in nižanje gladine podzemne vode je odvisno od tega, na katerem delu Barja merimo
gladine podzemne vode in kateri vodotoki napajajo vir podzemne vode. Prav tako pa je to
odvisno tudi od količine infiltrirane vode v podzemno vodo ter od prepustnosti tal.
Opazovane postaje, na katerih trend podzemne vode z leti narašča, se ne nahajajo na enakem
območju Ljubljanskega barja. Postaja Bevke se nahaja na zahodu, hidrološka postaja Črna vas
na vzhodu in postaja Tomišelj na jugu. Mimo Črne vasi in Tomišlja teče reka Iška, ki ima
kraško napajalno zaledje.
Hidrološke postaje, za katere velja padajoč trend nihanja gladine podzemne vode so prav tako
postavljene na različnih predelih Ljubljanskega barja. Izjemi sta samo hidrološki postaji
Kozarje in Brezovica, ki se obe nahajata na severu Ljubljanskega barja. Na zahodu je Sinja
Gorica, na vzhodu Spodnji Rudnik in Iška Loka na jugovzhodu Ljubljanskega barja. Pri kraju
Kozarje teče Gradaščica, ki ima nekraško napajalno zaledje. Mimo Sinje Gorice teče vodotok
Podlipščica, ki prav tako pripada severnemu nekraškemu obrobju Ljubljanskega barja. Mimo
Spodnjega Rudnika teče Ižica, ki ima kraško napajalno zaledje. Iška Loka je na Iškem vršaju,
ki pripada reki Iški in ima kraško napajalno zaledje.
To pomeni, da postaje niso v medsebojni prostorski odvisnosti, kar se tiče nihanja podzemne
vode, ampak je gladina podzemne vode odvisna od lokalnih razmer. Lokalne spremembe
gladine podzemne vode se odražajo na podzemni vodi, ker se ta nahaja plitvo pod površjem in
se z regulacijami v regulacijskih vodnjakih to hitro pozna na gladini podzemne vode.
Treba je poudariti, da imajo trendi dnevnih in ekstremnih spremenljivosti gladine podzemne
vode zelo nizke naklone. Pri dolgoročnih spremembah višine gladine podzemne vode v
celotnih merjenih obdobjih posameznih postaj govorimo o centimetrskih spremembah višine
gladine podzemne vode.
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Slika 7: Prikaz hidroloških postaj na Ljubljanskem barju z naraščanjem gladine podzemne vode,
označenih z rdečimi puščicami, in s padanjem gladine podzemne vode, označenih z modrimi
puščicami
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7. ZAKLJUČEK
V diplomski nalogi sem analizirala dnevne in ekstremne gladine podzemne vode na izbranih
hidroloških merilnih postajah. Obravnavala sem naslednje hidrološke postaje: Bevke,
Brezovica, Črna vas, Iška Loka, Kozarje, Sinja Gorica, Spodnji Rudnik in Tomišelj. Namen je
bil prostorsko povezati merilne postaje glede na naraščanje in padanje podzemne vode in
ugotoviti, ali so postaje med seboj povezane ali pa so spremembe gladine lokalne. Poleg tega
sem naredila še primerjavo s poplavami leta 2010 in s spremenjenim režimom padavin.
Iz hidrološkega arhiva Agencije RS za okolje sem pridobila podatke o gladini podzemne vode
in podatke uredila v Excelovih tabelah. Pripravila sem diagrame, ki prikazujejo trende
padanja ali naraščanja gladine podzemne vode za dnevne in ekstremne vrednosti (minimalne
in maksimalne vrednosti). Poleg diagramov sem navedla še izračune spremembe višine
gladine podzemne vode v merjenem obdobju in dnevno, minimalno ter maksimalno
spremembo gladine podzemne vode. Za primerjavo gladine podzemne vode s padavinami sem
pripravila stolpični diagram, ki prikazuje letne padavine od leta 1961 do leta 2013.
Na podlagi diagramov in izračunov sem ugotovila, da gladina podzemne vode narašča na
naslednjih postajah: Bevke, Črna vas in Tomišelj. Na merilnih postajah: Brezovica, Iška
Loka, Kozarje, Sinja Gorica in Spodnji Rudnik pa gladina podzemne vode pada. Na podlagi
diagrama padavin sem ugotovila, da se višina padavin z leti manjša.
Prišla sem do ugotovitve, da postaje med seboj niso prostorsko povezane, izjemi sta samo
postaji Kozarje in Brezovica, ki se obe nahajata na severnem območju Ljubljanskega barja.
Tako lahko trdim, da so spremembe gladin podzemne vode lokalne.
Diagrami gladin podzemne vode hkrati kažejo nekoliko povišano gladino podzemne vode
septembra 2010 ob obilnih poplavah na Ljubljanskem barju. Sprememba letne količine
padavin ni bila tako velika, da bi se to pomembno odrazilo na spremembi nivojev gladine
podzemne vode.
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9. PRILOGE
 Priloga 1: Diagrami minimalnih vrednosti hidroloških postaj
 Priloga 2: Diagrami maksimalnih vrednosti hidroloških postaj
 Priloga 3: Tabela povprečnih dnevnih vrednosti in zabeleženih minimumov in
maksimumov merjenega obdobja na merilnih hidroloških postajah
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PRILOGA 2
DIAGRAMI MAKSIMALNIH VREDNOSTI HIDROLOŠKIH POSTAJ
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PRILOGA 3
TABELA POVPREČNIH DNEVNIH VREDNOSTI IN ZABELEŽENIH
MINIMUMOV IN MAKSIMUMOV ZA MERJENO OBDOBJE NA MERILNIH
HIDROLOŠKIH POSTAJAH
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Priloga 3.1

POSTAJA
Bevke (0720)
Brezovica (0390)
Črna vas (1270)
Iška Loka (1410)
Kozarje (0300)
Sinja Gorica (0860)
Spodnji Rudnik (1810)
Tomišelj (1210)

POVPREČNE
DNEVNE
VREDNOSTI
(m)
288,53
295,52
287,97
289,43
298,88
290,77
296
289,29

MINIMUM
DNEVNIH
VREDNOSTI
(m)
287,17 (15.8.1982)
294,21 (31.8.1967)
286,25 (22.1.2005)
288,66 (25.3.1976)
296,86 (24.9.2003)
289,65 (5.9.2013)
293,13 (10.8.1960)
289,49 (31.5.1958)

MAKSIMUM
DNEVNIH
VREDNOSTI
(m)
290,09 (10. 4. 1966)
296,28 (8. 11. 1997)
288,76 (20. 9. 2010)
291,28 (10. 4. 1970)
301,29 (19. 9. 2010)
292,26 (25. 12 .2010)
297,06 (10. 6. 1967)
290,04 (10. 7. 1965)
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