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KnjiZici na pot

KNJIŽICI NA POTI
VODNI VIRI LJUBLJANE IN VODARNA BREST
CENTRALNI VODOVODNI SISTEM LJUBLJANE IN OKOLICE
POSELITEV BARJA IN OSKRBA S PITNO VODO V PRETEKLOSTI
LJUBLJANSKO BARJE KOT ŽITNICA EVROPE
REKA IŠKA IN NJEN HUDOURNIŠKI VRŠAJ
HIDROGEOLOŠKE ZNAČILNOSTI VODONOSNIKA IŠKEGA VRŠAJA
PODNEBNE SPREMEMBE IN POPLAVNA OGROŽENOST VODARNE BREST
RABA PROSTORA IN OGROŽENOST VODNIH VIROV
KAKO SE V NARAVI VODA SAMA OČISTI?
VKLJUČITEV ODPADNIH SNOVI IN ONESNAŽENJA V BIOLOŠKI KROG
KAKO ŠČITIMO IN VARUJEMO VODNI VIR VODARNE BREST?
NAČRTOVANJE ZA VAROVANJE VODNIH VIROV
VIRI

MI PIJEMO VODO
KAR IZ JEZERA!
JE ČISTA!

V prostoru so različne rabe in dejavnosti, ki se med seboj prepletajo –
kmetijske površine, gozd, stanovanjska naselja, industrijski obrati in drugo.
Prostor je v današnjem času zelo obremenjen, kar lahko negativno vpliva
na vode. V projektu CAMARO-D smo zato raziskovali, kako načrtovati
dejavnosti v prostoru ob sočasnem upoštevanju značilnosti porečja in
vodonosnika. Pomembno je, da se zavedamo, da lahko vsak izmed nas
z vsakodnevnim ravnanjem veliko prispeva k izboljšanju ali poslabšanju
stanja voda. V Sloveniji smo raziskave izvajali na porečju reke Iške
in vodonosniku Iškega vršaja (vodarna Brest).

VIRI LJUBLJANE
VINODNI
VODARNA BREst

V primeru onesnaženja pitne vode Ljubljanskega polja bi bila preskrba Ljubljane s
pitno vodo močno ogrožena, če ne bi imela vodnega vira tudi na Ljubljanskem barju.
Širjenje urbanizacije,
dodatne potrebe po vodi,
onesnaženje virov zaradi
neurejene kanalizacije in
intenzivno kmetovanje so nas že
v preteklosti privedli do iskanja
alternativnih vodnih virov na
Barju. S podnebnimi spremembami
se bo negotovost na področju
preskrbe s pitno vodo večala,
zato je treba vse obstoječe vire
dosledno in skrbno varovati!

Vodni vir za mesto Ljubljana in okolico je podzemna voda vodonosnikov
Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja. Ljubljano in bližnja naselja oskrbuje
s pitno vodo centralni vodovodni sistem, ki dobiva 90 % podzemne vode z Ljubljanskega
polja in 10 % iz podzemne vode vršaja Iške na južnem obrobju Ljubljanskega barja.
Zaradi precejšnje zasedenosti prostora z različnimi dejavnostmi in bliskovite
urbanizacije zaledja Ljubljane lahko viri pitne vode postanejo ogroženi. Zato je vse
aktualnejša potreba po varovanju vseh novih potencialnih virov in doslednem
varovanju obstoječih virov.
Vodarna Brest preskrbuje s pitno vodo južni del Ljubljane ter delno občini Ig in
Brezovica. Gre za kakovosten vodni vir, ki je neodvisen od Ljubljanskega polja.

Ali je naša pitna voda res varna?
Jo res lahko pijemo kar iz pipe?

Vodnjaki vodarne Brest zajemajo podzemno vodo zgornjega vodonosnika
z dobro prepustnimi plastmi, zato se vsako onesnaženje, na primer
pretirano gnojenje ali uporaba zaščitnih sredstev za rastline, zelo
hitro pozna na kakovosti podzemne vode. Prodni vršaj je zelo prepusten.
Vse, kar se ne zadrži v zgornjih plasteh tal ali česar ne vsrkajo rastline
kot svojo hrano, se zelo hitro spere v vodonosnik ter onesnaži podzemno
vodo. Zato je pomembno, da se gnoji ravno prav in ob pravem času!

LJUBLJANSKO POLJE

LJUBLJANSKO BARJE

VODARNA BREST
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Csistem
entralni vodovodni
Ljubljane in okolice

5.

Vodovodno omrežje oskrbuje 330.000 prebivalcev Ljubljane in okolice.
Voda se črpa iz petih vodarn centralnega vodovodnega sistema, na obrobju
pa poteka oskrba s pitno vodo iz šestih lokalnih vodovodnih sistemov.
Štiri vodarne oziroma vodna črpališča v centralnem vodovodnem sistemu
so na Ljubljanskem polju, eno pa na Ljubljanskem barju.

1.

2.

3.

4.

Vodarna Šentvid na zahodnem delu Ljubljanskega polja med pozidanimi površinami
in reko Savo – iz treh vodnjakov se je v letu 2018 načrpalo 2,3 milijona m3 ali 75 l/s
podzemne vode. Vodarna napaja predvsem severni del Ljubljane: Rašico, Gameljne,
Šmartno, Tacen, Brod, Vižmarje, Šentvid, Gunclje, Stanežiče, Medno, Pržan, Dolnice,
Glince, Podutik in Dravlje.

5.
2.

Vodarna Brest se nahaja na Ljubljanskem barju in je bila v centralni sistem

vključena v začetku osemdesetih let. Tu se nahaja 12 vodnjakov. V letu 2018 se je
iz njih načrpalo 3,6 milijona m3 ali 116,2 l/s podzemne vode. Večinoma so plitvi
vodnjaki, iz katerih se črpa podzemna vodo iz globine do 28 m, trije vodnjaki pa
zajemajo podzemno vodo do globine 100 m. Iz te vodarne se oskrbujejo prebivalci
Murgel, naselij ob Tržaški cesti od Dolgega mostu do Brezovice, Vnanjih Goric, Bresta,
Tomišlja, Matene, Iške Loke, Iga in Črne vasi. Z mešano vodo iz vodarn Brest in Kleče
se oskrbuje prebivalce Viča, Vrhovcev in Brda.

Vodarna Kleče na zahodnem delu Ljubljanskega polja med strnjenim naseljem
in reko Savo – v tej vodarni se podzemna voda črpa iz 16 vodnjakov. V letu 2018
se je načrpalo 21,8 milijona m3 ali 690 l/s vode. Samo s to vodo se oskrbujejo
obsežna osrednja območja sistema: Bežigrad, Ježica, Šiška, Koseze, Vodmat,
Center in Rožna dolina, del vode pa gre v mešani sistem, ki oskrbuje vzhodni, južni
in zahodni del Ljubljane.

3.
4.

Vodarna Jarški Brod – iz treh vodnjakov se je v letu 2018 načrpalo 1,5 milijona
m3 ali 47,5 l/s podzemne vode, ki oskrbuje prebivalce vzhodnega in severovzhodnega dela Ljubljane: Sneberje, Zadobrova, Obrije, Tomačevo, Nove Jarše, Črnuče,
Podgorica, Šentjakob, Beričevo, Videm, Dol, Dolsko, Kamnica, Vinje in Senožeti,
vodo pa prispeva tudi v mešan vodovodni sistem, ki oskrbuje vzhodni in južni del
Ljubljane.

1.

Vodarna Hrastje je na vzhodnem delu, na desnem bregu Save –
iz 10 vodnjakov se je v letu 2018 načrpalo 1,04 milijona m3 ali 33 l/s vode.
Načrpana voda oskrbuje predvsem vzhodni del Ljubljane.
LJUBLJANSKO POLJE
LJUBLJANSKO BARJE
URBANIZACIJA
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Ps pitno
oselitev barja in oskrba
vodo v preteklosti

Za varstvo Iga kot pomembne naselbine je bila v 4. stoletju postavljena trdnjava
na Golem, kjer je bila nastanjena kohorta z okoli 800 vojaki. Na Pungartu so stala
svetišča tako državnih rimskih bogov kot tudi domačih bogov.
V rimskem obdobju so se naselja in zaselki po vsej verjetnosti oskrbovali z vodo iz
rek Iška in Iščica ter številnih izvirov, ki jih je še danes polno na stiku Iškega vršaja z
Barjem, kjer je tudi večina današnjih naselij.

Najstarejša arheološka sled človeka na Ljubljanskem barju je iz dobe med starejšo in
mlajšo kameno dobo. Ig z okolico je bil dokazano poseljen že pred najmanj 6000 leti,
saj so tu našli ostanke bivališč koliščarjev, drevakov ter odlično izdelane črno žgane,
fino zglajene lončene posode, okrašene z vrezi.
Rimskim vojakom je
po odslužitvi obvezne
20-letne službe pripadal
bodisi znesek denarja,
s katerim so si lahko
privoščili starostno
preskrbo in meščansko
življenje, bodisi
ustrezna posest.
Z dodeljevanjem
posesti je Rim sistematično
koloniziral politično pomembne,
a še nekultivirane predele.
Takšno je bilo tudi območje
antičnega Iga.

ja, namesto njiv
so nam dodelili
močvare!

Na Igu so se oskrbovali s pitno vodo iz vodnjakov
in izvirov vse do leta 1929, ko so se priklopili na
ljubljanski vodovod in vodo iz Kleč, leta 1980 pa je
bila zgrajena vodarna Brest. Kmalu po tem je bila
zgrajena tudi prva kanalizacija s čistilno napravo. Ta
je bila leta 2013 posodobljena, saj stara ni dosegala
zakonsko zahtevane stopnje čiščenja.

Ižanska krajina je znana tudi po številnih
najdbah iz antičnega rimskega obdobja.
Na območju Iga in Iškega vršaja je bilo
najdenih preko 120 rimskih kamnitih
nagrobnikov, ki so danes vzidani v stene
ljubljanske stolnice, v cerkvi na Igu in na
ižanskem gradu, nekaj pa jih je shranjenih
v cerkvici sv. Mihaela v Iški vasi kot
lapidarij. Po antičnih najdbah se Ig uvršča
na četrto mesto v Sloveniji, takoj za
Ptujem, Ljubljano in Celjem. Sicer pa so
bile te največkrat izkopane pri obdelovanju
polj in pogosto uporabljene kot gradbeni
material.

Upam, da sosedje v svoj
star vodnjak niso
odvrgli ostankov
pesticidov!

Antična odkritja nakazujejo, da so na
območju večine današnjih naselij Iškega
vršaja že v antiki obstajali zaselki ali
posamezne kmetije. Ig z okolico je imel v
rimskem obdobju status domačega mesta
večje vaške naselbine v sklopu emonskega
kolonialnega teritorija. V antični Ig se je iz
Emone prišlo po Ljubljanici in potem
po Iščici, kjer sta bila tudi pristanišče
in nakladališče. Ig je Emono
oskrboval s stavbnim lesom,
sicer pa je bilo na območju
antičnega Iga poleg kmetijstva
in gozdarstva razvito še oglarstvo,
kovaštvo, kamnoseštvo, lov in brodarstvo.
8
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Lzitnica
jubljansko barje kot
Evrope
Z rastjo srednjeveške Ljubljane kot centra Kranjske se je v poznem srednjem veku
pojavil problem rednih poplav, ki so za mesto pomenile resno nevarnost. Ko je v 16.
in 17. stoletju Nizozemska dosegla neverjeten razvoj in stopnjo znanja obvladovanja
vode z gradnjo nasipov, regulacijo vodotokov in gradnjo izsuševalnih kanalov, se je
to znanje širilo po vsej Evropi. V Ljubljani so se začeli ukvarjati z idejo o regulaciji
Ljubljanice in izsuševanju barja med Igom in Ljubljano z namenom zmanjšanja
nevarnosti poplav.
Marija Terezija je imela
vizijo, da bo Ljubljansko barje
spremenila v žitnico Evrope.
Priseljencem so razdelili od 5
do 20 oralov povsem neobdelane
zemlje.
Rezanje in prodaja šote v mesto za
kurivo je bil njihov edini vir
preživetja. Ko so izkopali že precej šote,
so pričeli obdelovati razgaljeno zemljo,
travnike, vrtove in njive.
Vsakoletne poplave so
jim pogosto uničile čisto vse.
Kasneje, ko se s tem niso mogli več
preživljati, so se zaposlili v mestu.

... žitnica evrope ...
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V drugi polovici 18. stoletja je bil prvi uspešen poskus izsušitve Barja med Vičem
in Brezovico. To je opogumilo Marijo Terezijo, da je naročila izsušitev Barja s
ciljem, da to območje postane žitnica monarhije. Priprava načrtov za izvedbo
kanala in poglobitev Ljubljanice je bila zaupana Gabrijelu Gruberju. Leta 1772
se je začela gradnja kanala, ki je trajala do leta 1780. Izkazalo se je, da izsušitev
Barja za potrebe kmetijstva ni bila uspešna, in dela so se za 30 let ustavila.
Industrijska revolucija 19. stoletja je pocenila gradnjo kanalov in mesto je
naročilo nadaljevanje regulacijskih del na Ljubljanici in Gruberjevem kanalu
ter osuševalnih del na Barju. Zgradili so tudi cesto ižanko in leta 1825 se je
začela načrtna kolonizacija Barja z zasnovo in poselitvijo Črne vasi. Ker tudi drugi poskus izsušitve barja ni bil uspešen, so se namesto s kmetijstvom priseljenci
začeli množično ukvarjati z izkopavanjem šote. To je poplavnost še povečalo,
saj je bilo šote, ki je zadrževala vodo, vse manj.
Kljub vsem posegom so poplave
ostale nerešen problem. Zato so
se konec 19. stoletja ponovno
lotili poglabljanja Ljubljanice in
Gruberjevega kanala, a je dela
prekinila vojna. Leta 1930 so se
dela nadaljevala s Plečnikovo
preureditvijo Ljubljanice.
Zaradi urbanizacije Barja in
južnega roba Ljubljane problem
poplav še danes ni rešen, ideja
o Barju kot žitnici Evrope pa je
zaenkrat opuščena.

Barje nam nudi številne ekosistemske storitve.
Zadržuje in čisti vodo, je biotsko pester prostor,
slikovita krajina nudi številne možnosti rekreacije …

RnjenekaHudourniski
Iska in
vrsaj

Zato je skozi čas odložila in
akumulirala prinesen grobozrnat
drobir (prod, pesek in melj) v do
100 m debeli plasti, ki danes
predstavlja enega najbogatejših
vodonosnikov Ljubljanskega barja.
Prodnati vršaj je na stiku z
uravnanim barjem prekrit z
glinastimi jezerskimi sedimenti
(polžarica) in barjanskimi
sedimenti (šota). Vršaj Iške se
nahaja med naseljema Tomišelj in
Ig. Gre za nekoliko dvignjen svet,
ki leži nad povsem uravnanim
površjem Ljubljanskega barja
in je zato varen pred stalnimi
poplavami močvirnatega
Ljubljanskega barja, zato je bil
od nekdaj privlačen za poselitev.
Zaradi 30 do 40 cm debele, dobro
prepustne in izredno rodovitne
rjave prsti območje prodnatega
vršaja velja tudi za kmetijsko
najprivlačnejši del ravnine
Ljubljanskega barja. Poselitev je
zato skoncentrirana na robovih
vršaja, kjer so številni izviri pitne
vode, saj tam vršaj prehaja v
močvirno barjansko ravnico.

Komaj 30 km dolga reka Iška, ki s svojimi pritoki priteče z vzhodnega dela notranjske
planote (Krimsko-Mokrško pogorje), je v apnenčasto-dolomitno podlago zarezala od
300 do 400 metrov globoko ozko rečno dolino ter ustvarila slikovit in izletniško
atraktiven Iški vintgar. Na prehodu na ravnino Ljubljanskega barja pa je ustvarila
kmetijsko izredno rodoviten Iški vršaj.
Iški vršaj je naplavinska geomorfološka oblika. Gre za pahljačast nanos sedimentov,
ki jih je reka Iška nanosila v neotektonsko udorino Ljubljanskega barja v poznem
pleistocenu, ko naj bi na povirju Iške zaradi znižanja gozdne meje prevladovali
periglacialni procesi z intenzivnim preperevanjem kamninske osnove in nastajanjem
obilice drobirja, ki ga je Iška nosila v nižje predele. Vršaj je nastal na prehodu reke iz
ozke doline Iškega vintgarja na prostrano ravnino Ljubljanskega barja, saj se je močno
zmanjšal strmec reke in je ta izgubila erozijsko in transportno moč.

Ja, zato je pa tako pomembno, da v gozdu
ne delamo golosekov. Drevesa in grmovnice
s pomočjo korenin vežejo gornji sloj tal in
tako preprečujejo izpiranje oziroma erozijo.
Februarja 2014 je žled poškodoval veliko
dreves, kar je povzročilo erozijo tal.

Torej, ker ni bilo gozda ali pa je bil ta zelo
redek, hkrati pa so se menjavale dobe poledenitve
in otoplitve, je bila prisotna močna erozija.
Zato je nastalo tako veliko kamninskega drobirja,
ki ga je voda prinesla s pobočij, da se je
izoblikoval kar 100 metrov debel vršaj?

Voda je odnesla tudi
vse moje palice!
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Hvodonosnika
idrogeoloske znacilnosti
Iskega vrsaja
Neotektonska udorina Ljubljanskega barja je napolnjena z jezerskimi in rečnimi
sedimenti, kjer je svoj vršaj nanosila tudi Iška. Dinamiko podzemne vode ob reki Iški v
največji meri pogojujejo hidrološke razmere v karbonatnem zaledju Krimsko-Mokrškega
pogorja, ki so slabo poznane. Na območju Iškega vršaja ni ločenih vodonosnikov, so le
plasti z različno prepustnostjo (različne mešanice proda in melja), vmes pa se pojavljajo
leče melja in gline z zelo slabo prepustnostjo. Plast proda, peska in melja je globoka
od več deset do sto in več metrov. Kamninska podlaga je deloma dolomitna, deloma
apnenčasta. Na zunanjem robu vodonosnik Iškega vršaja prekrivajo jezerski in barjanski
sedimenti (glina in šota). Vodonosnik poleg Iške in podzemne vode iz kraškega zaledja
napajajo padavine.

V vodarni Brest je 12 vodnjakov, od tega 9 plitvih (do 28 m globine) in 3 globoki
(do 100 m globine). Načrpajo do 120 l/s vode. Ker je vodonosnik Iškega vršaja bolj
ali manj enoten – vmes ni enovite neprepustne plasti, ki bi vodonosne plasti ločila
na dva dela – se ob nizkih vodostajih in ob sušah gladina podzemne vode spusti in
plitvi vodnjaki, ki imajo običajno zelo velik pretok, ostanejo povsem brez vode. To se
poslabšuje s podnebnimi spremembami in v obdobjih, ko je poraba vode večja –
na primer ob povečanem namakanju poljščin v sušnem obdobju leta.
Za Iški vršaj je zelo pomembna močna povezava površinskih in podzemnih voda,
saj je vodonosnik zelo plitev in sorazmerno slabo zaščiten. Zaledje Iškega vršaja je
kraško, kar pomeni, da se površinska voda neposredno steka v podzemno preko
podzemnih kanalov in razpok, ki jih je voda ustvarila v apnencu in dolomitu skozi
dolga geološka obdobja. Sam vršaj, kjer se na globini manj kot 10 metrov že
nahajajo bogate zaloge podzemne vode, pa pred onesnaženjem s površja
ščiti zgolj sorazmerno tanka plast dobro prepustnih tal.

Ob poplavah je voda
odnesla zgornji
zablaten del struge,
pod tem je bil dobro
prepusten prod in
Iška je poniknila
v kraško podzemlje.
To se je že večkrat
zgodilo! Pred tem
med drugo svetovno
vojno na približno
istem mestu.

Le kaj vse se je
takrat spralo s
površja v globoke
plasti vodonosnika!

Gotovo
tudi kakšna
moja kost …

meljna glina, šota
melj, glina
apnenec
dolomit
prod, melj

16

PIN oDNEBNE
SPREMEMBE
POPLAVNA OGROZENOST

Poplave Iškega vršaja in doline Iške so hudourniškega značaja, medtem ko gre na
Ljubljanskem barju za redne rečne poplave, ki jih pogojujejo tako količine vode,
ki pritečejo iz zaledja, kakor tudi lastne padavinske vode. Na vzhodnem območju
vodarne Brest lahko stoletne poplavne vode dosežejo do 4 metre globine.

VODARNE BREST

Danes Iška s povprečnim letnim pretokom 0,4 m3/s ni sposobna prenašati večjih
količin kamninskega drobirja, zato se vršaj preoblikuje le ob pretočnih viških.
V preteklih desetletjih je najvišji pretok, 128 m3/s, dosegla marca 1975, rekorden
pretok pa je dosegla med septembrskimi poplavami leta 2010 (18. septembra je
imela pretok 327 m3/s). Takrat je Iška izredno narastla ter delno poplavila naselja
Iška vas, Strahomer, Vrbljene in Tomišelj, kjer je prestopila nasip in prodrla proti
Brestu in Mateni. Nekaj dni pred tem je reka v delu med Iško vasjo in Strahomerjem
za nekaj časa poniknila. Procesi odnašanja in nanašanja, ki oblikujejo Iški vršaj, so
stalno prisotni, le da je ob izrednih dogodkih oziroma obsežnih poplavah, ko ima
voda večjo moč, količina prenesenega drobirja večja. Podnebne spremembe bodo
po določenih napovedih lahko prinesle več takšnih izrednih dogodkov.

Poplave lahko za vodarno Brest predstavljajo problem. Zgodi se lahko, da ob
poplavah vodarna ne more obratovati. Če vodnjake zalije poplavna voda s površja,
se voda onesnaži. To pa ni edini problem. Poplave imajo namreč še en, očem manj
viden vpliv na kakovost podzemne vode. Poplavne vode so onesnažene, saj na svoji
poti spirajo najrazličnejše snovi. Velika količina poplavne vode povzroči, da se voda
hitreje pretaka skozi tla v podpovršje, ob tem pa se v globlje plasti tal in v sam
vodonosnik lahko sperejo tudi onesnaževala, ki bi se sicer zadržala v višjih plasteh.

IŠK
A

Prostor je kot velika posoda.
Če vodi vzameš prostor, kamor se
lahko umakne, se bo razlila drugje!
Res pa je tudi, da so ekstremne
padavine zaradi podnebnih sprememb vse
pogostejše. Tudi to povzroča dodatne
poplave.

Legalizacija črnih gradenj je še posebej
sporna tam, kjer to prepovedujejo varstveni
režimi zaradi določenih naravnih razmer.
Protipoplavni ukrepi so
obvarovali črne gradnje pred poplavami.
lahko se zgodi, da bodo stare kmetije,
ki prej nikoli niso bile poplavljene,
sedaj poplavno ogrožene!

BREST

TOMIŠELJ

GLOBINA VODE
PRI STOLETNI POPLAVI:

več kot 1,5 m
od 0,5 m do 1,5 m
manj kot 0,5 m
GOZD
TRAVNIKI IN NJIVE

VRBLJENE
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RogroZenost
aba prostora in
vodnih virov
Prodnati Iški vršaj velja za kmetijsko najprivlačnejši del ravnine Ljubljanskega barja
zaradi svoje rodovitne rjave prsti. Poselitev je zato skoncentrirana na robovih vršaja,
osrednji del pa je namenjen poljedelstvu. Ker je na tem območju tudi vodarna z
vrtinami za črpanje podzemne vode za pitno vodo, veljajo za kmetijstvo stroge
omejitve in prepovedi pri rabi zaščitnih sredstev za rastline in gnojil. Prepovedi in
omejitve veljajo tudi za druge dejavnosti. Kljub temu ima vodarna občasno probleme
s kakovostjo pitne vode. Eden takšnih je prisotnost desetilatrazina v globokem delu
vodonosnika, ki je razgradni produkt atrazina. Gre za stara bremena, saj je v Sloveniji
ta nevaren herbicid prepovedan že od leta 2003. Ob poplavah pa se pojavlja še en
problem. Gre za prisotnost lahko hlapnih ogljikovodikov neznanega izvora,
ki ob poplavah onesnažijo podzemno vodo.

V neko staro gramoznico na vršaju so
nekoč odložili pripravke za uničevanje
plevela, ki vsebujejo snov atrazin.
atrazin?
Atrazin je herbicid, ki so ga včasih
množično uporabljali na njivah s
koruzo. Danes vemo, da je hormonski
motilec. Njegovo delovanje je podobno
ženskim spolnim hormonom.

Ali to pomeni, da moram
spiti malo atrazina,
pa se bom spremenil v punco?

Mislim, da še nimamo čisto jasne
predstave o tem, kako vpliva na
človeka. Pri samcih žab pa se poleg
moških razvijejo tudi ženski
spolni organi.

Kvodaakosama
se v naravi
oCisti

Mokrišča, kot je Ljubljansko barje, predstavljajo pomembno vez med kopnim in
vodnim okoljem. Bogata vegetacija mokrišč je sposobna akumulirati strupene snovi
in prekomerne količine hranil, ki jih človek sprošča v okolje. Posledično lahko mokrišča
razumemo kot naravne čistilne naprave, ki zmanjšujejo negativne vplive s kopnega in
vodna telesa varujejo pred onesnaževanjem.

Spoznanje o samočistilni sposobnosti vode so naši predniki strnili v rek, da se voda
očisti, ko steče čez sedem kamnov. Sliši se preprosto, vendar gre pri tem za preplet
različnih med seboj soodvisnih naravnih procesov, med katerimi ločimo fizikalne,
biološke in kemijske.

Čistilni procesi, ki vplivajo na čistost podzemne vode, se začnejo že na površini in tudi pod
zemeljskim površjem. Vodni krog, v katerem voda spreminja agregatno stanje iz tekočega
ali trdnega v plinasto, je eden osnovnih procesov, skozi katerega se voda prečiščuje, saj
med izhlapevanjem v atmosfero za seboj pušča glavnino nečistoč, ki se kopičijo na in v
zemeljskem površju, ter se v obliki padavin vrača očiščena.
Najpomembnejši fizikalni proces v tleh je filtracija, saj trdni delci ostajajo na
površini oz. na površini gostejših plasti tal, medtem ko se tekoči delci precejajo skozi
različne plasti tal do podzemne vode. V vodi raztopljeno onesnaženje se pomeša s
podzemno vodo in razredči, a hkrati tudi akumulira. Onesnaženje se zmanjšuje tudi
zaradi samega toka vode, saj se oblak onesnaženja širi v prostoru, s tem pa se zmanjšuje
koncentracija snovi.
Za razumevanje bioloških procesov in njihove vloge pri samočistilnih sposobnostih
vode je treba poznati kroženje snovi v ekosistemu. Odločilno vlogo pri samočistilnih
procesih imajo organizmi, ki razgradijo odmrlo organsko snov na osnovne elemente
(mineralizacija), ki jih nato rastline lahko uporabijo kot hrano in vgradijo v
svoja telesa (asimilacija).
Ko govorimo o bioloških procesih čiščenja podzemne vode, se moramo zavedati
celovite povezanosti površinskih in podzemnih voda. Glavnina bioloških procesov,
pomembnih za kakovost vode, se odvija na površini, to je v ekosistemih površinskih voda
in mokrišč ter v zgornjih plasteh tal. Organizmi, ki razgrajujejo organske snovi so prisotni
tudi v vodonosniku, a jih je bistveno manj, zato so v podzemnih vodah biološki procesi
čiščenja izredno počasni. Pri čiščenju vode sodelujejo prav vsi organizmi, ki sestavljajo
življenjske združbe teh okolij.
Za čiščenje podzemne vode so zelo pomembni tudi kemijski procesi, ki potekajo v
vodi in v stiku s kamnino ter so zelo kompleksni. To so procesi sorpcije, ionske izmenjave,
raztapljanja ali obarjanja. Procesi, povezani z oksidacijo in redukcijo, pomembno
prispevajo k razgradnji odmrle organske snovi.
Torej, če hočemo imeti kar najčistejšo podzemno vodo in v čim večji meri ohraniti
naravno samočistilno sposobnost tal in mokrišč, moramo vsa onesnaženja prestreči
že na površini oz. pri samem izvoru.
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VonesnaZenja
kljuCitev odpadnih snovi in
v bioloSki krog

23

Težava nastane, če je onesnažil preveč ali če so umetnega izvora in jih naravni
razkrojevalci ne morejo razgraditi:

Organizmi odpadne organske snovi v vodi uporabijo kot hrano za svojo
rast in razvoj. Tako se odpadne snovi vključijo v biološki krog. S tem se
onesnaženje močno zmanjša in voda se v vodnih okoljih očisti.
Ti procesi so podobni tistim v biološki čistilni napravi.

NARAVNI KROG:

viri

•

Če je v površinski vodi preveč hranilnih snovi (fosfatov in nitratov), ki so hrana za
rastline, se rastline preveč razmnožijo. Nekatere alge se tako močno razmnožijo,
da lahko ponoči, ko ne proizvajajo kisika, ampak ga samo porabljajo za dihanje,
kisika zmanjka. To lahko povzroči pomor življenja v vodi. Ko masa teh rastlin (in
živali) odmre, jih morajo razgrajevalci razkrojiti, pri čemer se spet porablja kisik. Če
tega ni, odmrla organska snov gnije. Temu pojavu rečemo evtrofikacija.

•

Še večja težava nastane, če so v vodi snovi antropogenega izvora (produkti
kemične, petrokemične ali farmacevtske industrije, kot so pesticidi), za katere v
naravi ni ustreznih razgrajevalcev. Pogosto so te snovi za okolje strupene, njihov
proces mineralizacije in razkroja v okolju neškodljive snovi pa še ni povsem znan.
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ANTROPOGENI VPLIV:
organske snovi antropogenega
izvora: organska kemija

ŽIVI SVET:
organska snov

petrokemija
farmacija
itd.

Industrija proizvede vsako leto več
sto tisoč novih kemičnih spojin!
... Le kako ji narava sledi??!!

anorganske snovi
antropogenega izvora:
NARAVNO
ONESNAŽEVANJE

?

(odmrla organska snov)

(plastika, kemikalije ...)

SAMOČISTILNA
SPOSOBNOST
JE NEZNANA

viri

RAZGRAJEVALCI

fotosinteza

anorganska kemija
metalurgija
itd.

ANTROPOGENO
ONESNAŽEVANJE

mineralizacija

NEŽIVI SVET: naravno prisotna
anorganska snov

??

? neznani procesi in neznane snovi:
neznan vpliv na živi svet

Kvodarne
ako SCitimo vodni vir
Brest?
V preteklosti se je varovanje vodnih virov omejevalo predvsem na samo mesto
zajema vode. Na izvirih so zgradili korita, postavili vodnjake in podobno. V Sloveniji je
podzemna voda glavni vir pitne vode. Da bi jo zavarovali pred onesnaženjem, je treba
okolico zajetij, kjer se črpa voda za pitje, ter celotno napajalno zaledje zajetja dobro
zavarovati. Te površine imenujemo vodovarstvena območja. Samo črpališče z zajetjem
vode ali vodnjakom je zaščiteno z visoko ograjo. Okrog zajetja pa ločimo
še tri vodovarstvena območja z različno stopnjo varovanja:
1. najožje vodovarstveno območje, kjer je najstrožji režim varovanja in se poleg
vseh prepovedi in omejitev iz ožjega in širšega vodovarstvenega območja ne sme
uporabljati gnojil in sredstev za uničevanje plevelov in škodljivcev, graditi novih
cest in stavb ter izkopavati peska in gramoza. Poleg tega je prepovedano izvajati
golosek ter odpirati kamnolome;
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Pri podzemnih vodah v prodih in peskih se meja notranjih območij določi s
številom dni, ki jih potrebuje voda, da priteče do črpališča. Tako najožje območje
določa čas 50 dni potovanja morebitnega onesnaženja, kar pomeni, da v tem
času mikrobi odmrejo, ožje območje pa 400 dni, kar naj bi zadoščalo, da se
onesnaženje zaradi biokemijskih procesov v tem času zmanjša.
Pri podzemnih vodah v kraških kamninah, skozi katere se podzemna voda zelo
hitro pretaka, mejo notranjih območij določa število ur, ki jih potrebuje voda,
da priteče do črpališča. V primeru nenadnega onesnaženja
vodnega vira je intervencija še možna v manj
kot 12 urah za najožje območje
LJUBLJANA
in v manj kot 48 urah za
ožje območje.

BREZOVICA

2. ožje vodovarstveno območje, kjer je strog režim varovanja in se poleg vseh
prepovedi in omejitev iz širšega vodovarstvenega območja ne smejo nahajati
skladišča kemikalij, goriva ali drugih potencialno nevarnih snovi, ki bi lahko
onesnažile podzemno vodo;
3.

L

LJ
JUB

A NI

CA
ČRNA VAS

IŽI

širše vodovarstveno območje,
ki zajema celotno napajalno območje
vodnega vira in ima blag režim varovanja,
kar pomeni, da so omejitve manjše.

CA

IG
VODOVARSTVENA OBMOČJA:

I. varstveni režim
II. varstveni režim

RAKITNA

III. varstveni režim

IŠK
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Iški vršaj je eden redkih sorazmerno bogatih vodnih virov
blizu Ljubljane, ki s pitno vodo oskrbuje Ig, Brezovico in
delno tudi Ljubljano ter ni vezan na Savo in Ljubljansko
polje. To je še toliko pomembneje, če bi slučajno prišlo do
onesnaženja reke Save ali podzemne vode Ljubljanskega
polja. Zato je treba ta vir dosledno in skrbno varovati kot
alternativni strateški vir pitne vode
za širše območje Ljubljane.

Nvarovanje
aCrtovanje za
vodnih virov
Za varovanje vodnih virov je treba uskladiti rabo prostora ter določiti zaščitne ukrepe, ki jih
je treba dosledno uresničevati z občinskim prostorskim načrtom, načrtom upravljanja voda,
kmetijsko politiko, gozdnogospodarskimi načrti, skratka z vsemi instrumenti, ki jih imajo
država, občina in pristojne institucije na razpolago.

Podzemne vode so očem skrite. Pogosto se ne
zavedamo, da imajo posegi v okolje vpliv
nanje, zato se zelo pogosto zgodijo napake pri
načrtovanju prostora.

Prenova obstoječih naselij oziroma
gradnja novih mora potekati tako,
da se hkrati ureja celotna komunalna
infrastruktura.

Vsaj najožja
vodovarstvena
območja bi
morala biti
večja .

Pomembno je izobraževanje in
ozaveščanje ljudi, ki živijo na
vodovarstvenih območjih oz.
tam izvajajo aktivnosti!

Pomembno je, da se na vseh
vodovarstvenih območjih ukrepi za
varovanje vira pitne vode izvajajo
strogo in dosledno. To vključuje
tudi inšpekcijski nadzor!
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Posebno problematična so območja brez
kanalizacije. Gradijo se male čistilne naprave, a ne
delujejo, kot bi morale! Problem sta izvedba in
predvsem vzdrževanje!

Vrtičkarstvo je lahko težavno, saj
ni zagotovljene nobene kontrole rabe
sredstev za zaščito rastlin in gnojil.

V gozdarskih načrtih
so vključeni ukrepi za
zaščito hidrološke
funkcije gozdov in
zaščito pred erozijo.

Gozd je treba vzdrževati. Lastniki gozda so
večinoma starejši ljudje, ki tega ne zmorejo,
ali pa meščani, ki se tega sploh ne zavedajo!

Pristojne službe se med
seboj pogosto ne pogovarjajo
in ne sodelujejo pri reševanju
enakih oziroma skupnih
problemov!

Uveljaviti in vzpodbujati je
treba dobre ekološke prakse.

VIRI
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Voda (podzemna in površinska) je javna dobrina, za katero smo dolžni
skrbeti, jo varovati in ohranjati za bodoče generacije.
Ta cilj je zahteven, saj je vplivov na okolje veliko in so vse intenzivnejši.
Na vodni vir vpliva mnogo dejavnosti: promet, gospodarstvo, kmetijstvo
in tudi neurejena kanalizacija, črna odlagališča ter podobno.
Samo stalno zmanjševanje in dosledna omilitev teh vplivov zagotavljajo
dolgoročno kakovost vode. Ogroženost lahko zmanjšamo le tako,
da omejimo človekove vplive.
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