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D a r k o R a t j i n j a 

Sava na Ljubljanskem polju 

Na Ljubljansko polje ygtopa Sava pri Mednem, skozi ožino 
med Grmado in Gradiščem. Sprva se drži južnega vznožja 

Grmade in Šmarne gore, v bližini Spodnjih Gameljnov pa vznožja 
Stražnega vrha in Tabora. Od Črnuč dalje teče v obsežnem, proti 
jugu usmerjenem zavoju pod Stožicami, Tomačevim, Jaršami in 
ostalimi posavskimi vasmi. Od Šentjakoba navzdol rahlo zaokrene 
proti jugu, odrinjena po Pšati in Kamniški Bistrici. Po pritoku 
Ljubljanice in Kamniške Bistrice je že tesno potisnjena pod vznož-
je karbonskega hribovja, ki začenja tu utesnjevati Savo v vedno 
ožjo dolino. Tako zapušča Sava Ljubljansko polje. V velikem na-
pravi Sava na Ljubljanskem polju dvojno vijugo. Njena dolžina 
znaša od Medna (kjer teče v nadm. v. 303 m) do sotočja Kamni-
ške Bistrice (v nadm. v. 203 m) oziroma do Laz, blizu 20 km in ima 
skoro 2%o padca. Tu velja Sava še vedno za deročo reko. 

Tek Save na Ljubljanskem polju se lepo opazuje z vrha Šmar-
ne gore ali Grmade. Zlasti v vegetacijski dobi je dobro vidna 
bela proga, ki se vije ob reki sredi zelene okolice. 

To je ona ravnica, po kateri Sava prestavlja svojo strugo,' 
meandrira, se cepi v rokave, tvori rečne otoke, suhe struge in 
podobno (karta I. in II.). Skratka, v tem pasu Sava menjava svoj 
tok, s tem da izmenoma nasipava in vrezuje. Ta nestalen viju-
gast tok je prva značilnost Ljubljanske Save. Reka teče namreč 
po malo odporni lastni nasipini, ki jo je odložila v najmlajši kvar-
tarni dobi potem, ko je izdelala današnjo dolino v starejših prav 
tako lastnih, toda odpornejših sedimentih. Ti sedimenti pa so iz 
različno debelih in odpornih plasti. Sestavljajo jih razen proda, 
peska in mivke še konglomerat in peščenjak (Rakovec 1935, 167) 
ter dosegajo skupno nad 60 m debeline.1 Po akumulaciji teh 
plasti, ki sestavljajo Ljubljansko polje, je začela Sava vrezavati 
v lastno nasipino in se pri tem vedno bolj prestavljala proti se-
veru. Tu je vrezala dolino, ki pa jo je v kvartaru ponovno zapol-
nila s sipkim gradivom in vanj vrezala več stopenj. Te stopnje 
si slede od najvišje terase oziroma od roba ravnine do današnje 

1 Pri določanju globine podtalne vode so 1948. leta vrtali v bližini mestnega 
vodovoda v Klečah. Vrtina je v globini nekaj nad 60 m obtičala še v konglomeratu. 
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struge. Pod današnjo strugo sega aluvialni prod še kakih 10—16 
metrov (po podatkih regulacijskega načrta iz 1. 1940). 

Sava pa ne teče na Ljubljanskem polju vseskozi po lastni 
nasipini. Tam kjer se najbolj približa obrobju, zadeva na živo-
skalno osnovo. To je pri Mednem, ob vznožju Šmarne gore pri 
Tacnu in ob vznožju Tabora pri Črnučah. Na teh mestih je reka 
epigenetska z bolj ustaljeno strugo. 

Druga značilnost Save je v tem, da se v celem drži sever-
nega roba ali vsaj severne strani Ljubljanskega polja, to je kar-
bonskega obrobja oziroma osamelcev, ki omejujejo na severni 
strani Ljubljansko polje. Sava se prisloni takoj, ko pride iz ožine 
pri Mednem, ob vznožje Šmarne gore in Grmade, ne pa ob na-
sprotno karbonsko obrobje, na svoji konveksni strani, kakor bi 
pričakovali. Nič manj ni značilna naslonitev ob vznožju Stražnega 
hriba in Tabora. Pa tudi vmes, med Šmartnom pod Šmarno goro 
in Sp. Gameljni, kjer je s severa, mimo Povodja, odprt prehod 
s sosednjega Kranjsko-Sorškega polja, je naslonitev Save na se-
ver prav očitna. Posledica tega je odrinjen tok Gameljščice. 

Vse do Črnuč teži Sava na levo stran. Od tu dalje pa je po-
memben zaokret proti jugu, pod Malo vasjo, Stožicami in Toma-
ževim. Od severne strani dobiva Sava potok Črnuščico in dve 
manjši vodici, ki se v produ, na levem bregu Save izgubljata. 
Vzdolž, oziroma mimo Soteškega hriba teče Sava spet v vzhodni 
smeri; tu je že v zavetju karbonskega osamelca. 

Potek Save ob severnem robu Ljubljanskega polja je prav 
gotovo odziv splošne tektonske dispozicije tega področja (Kos-
smat, 1905). V podrobnem Sava ne sledi povsod tej smeri, njen 
potek je zavisen mnogo bolj ali celo izključno od drugih vplivov. 
Na primer tam, kjer je s severa odprt prehod na Ljubljansko polje, 
dobiva Sava pritoke Gameljščico, črnuščico, Stokalški potok, Pšato 
in Kamniško Bistrico. Na prvi pogled izgleda, da so ti' pritoki vzrok 
odrinjenega toka Save. To pa velja le za Pšato in Kamniško 
Bistrico, dočim si zaokret ob Tomačevem s Črnuščico pač ne mo-
remo razlagati, saj je mnogo preneznatna in celo sama odrinjena. 
Zato si zgolj s pregledom površinskih vodà smeri Save v podrob-
nem ne moremo docela razložiti. Pač pa nam k temu pripomore 
druga okolnost. Najnižja ravniica, to je področje prestavljanja sav-
ske struge, ni povsod enaka. Najširša je na tistih odsekih, kjer je 
med posameznimi osamelci odprt prehod s severa. To ni morda 
samo posledica tega, da se more Sava na teh mestih razmahniti, 
ob epigenetskih odsekih pa ne, temveč so vzroki še drugje. S severne 
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ravnine priteka na Ljubljansko polje poleg površinsko tekoče 
vode tudi podtalna voda, ki ravno tako vpliva na savski 
tok. Ti vplivi so odvisni od jakosti dotoka podtalne vode v 
posameznih smereh. Najmanjši dotok je mimo Povodja in Sp. 
Gameljnov, kjer doteka podtalna voda ob karbonskem vznožju 
v smeri Gameljščice, ne pa naravnost proti jugu (Rupnik, 1948). 
Najmočnejši dotok podtalne vode in, razumljivo, tudi največji 
vpliv na Savo, poteka mimo Trzina, Ježe in Broda. Tu je torej 
iskati vzrok za takšno spremenljivost in smer Save na tem od-
seku, ne pa v površinskem dotoku v tej smeri. Potrditev te dom-
neve spoznamo pozneje pri ugotavljanju odnosa rečne in pod-
talne vode. 

Ako zasledujemo Savo ob njenem toku navzdol, opazimo 
vseskozi meandrski in povečini razcepljen tok, ki ga spremljajo 
značilne oblike. To so suhe struge, prodni otoki, neizraziti pregibi 
in podobno. To razgibano površje, ki je brez prepereline in na-
vadno brez vegetacije, spremlja reko na obeh straneh in priča 
o neuravnanosti njenega toka. V podrobnem se sicer smer sav-
skega toka precej spreminja, vendar ohrani vseskozi nekatere 
poteze. Kljub temu, da spremljajo Savo večji del akumulacijske 
oblike, so opazni tudi znaki vrezavanja, bodisi na stran ali celo 
v globino. Menjavanje erozije in akumulacije je najbolj očitno na 
tistih mestih, kjer je karbonska osnova blizu pod površjem. Sava 
na teh mestih odstrani lastno nasipino, zadene na karbonsko os-
novo, jo razkrije in se morda celo zaje vanjo. Toda ni dolgo, ko jo 
ponovno prekrije. Take spremembe, ki se vrste v razdobju nekaj 
let, so vidne zlasti od črnuškega mostu navzgor. Glavni pogoj za 
tolikšno kolebanje Save je prav gotovo v malo odpornem gra-
divu, po katerem teče. 

Podoba je tudi, da so si strmec, upor podlage, transportna 
sila in vodna količina (ob srednji vodi) več ali manj v ravno-
težju. Ob takih pogojih zadostujejo že manjše spremembe, da 
preide reka od nasipavanja k vrezavanju ali obratno ter da more 
v posameznih delih svojega toka opravljati tudi različno delo. 
Ker je pri tem najbolj spremenljiva vodna množina in od nje 
tudi najbolj odvisna transportna moč reke, je to že drugi vzrok 
nestalnosti savskega toka. Odločilno je torej kolebanje vodne 
množine ali rečni režim reke. Še bolj pa izredna kolebanja vode, 
n. pr. ob povodnji. To tudi ni težko dokazati. Res je, da je kole-
banje lahko tudi posledica osredotočenja vode iz več rokavov 
v eno strugo in ne samo posledica dejanskega ^manjšanja ali pove-



70 DARKO RADIN JA: 

čanja vodne množine. Vendar pa je to mnogo manjšega pomena. 
Sava vpliva na podlago na dvojen način. Prvo je preoblikovanje 
savske struge s počasnim, stalnim učinkom in drugo mnogo po-
membnejše preoblikovanje, za časa izrazitih vodnih kolebanj, ob 
visokih vodah. To drugo lahko dovede v kratkem času do veli-
kih sprememb, ko n. pr. Sava prestavi svojo strugo v popolnoma 
drugo smer. Ne samo za deset, dvajset metrov vstran, temveč 
neredko tudi za sto, dvesto metrov in še več. Takrat vali Sava 
s seboj obilq proda in ga odlaga, kjer se iz kakršnega koli 
vzroka zmanjša njena sila. Navadno je to ob zavojih ali ob cep-
ljenju v rokave. Odlaganje proda v strugi ima za posledico, da 
se del vode razlije, kar še bolj oslabi transportno moč. Razlita 
voda si poišče novo smer ali pa se posluži stare opuščene struge. 
Tu začne vrezavati in prilagodi svoj tok novim prilikam. Pri tem 
pride lahko do tega, da reka v novi strugi že vrezuje, dočim dru-
god, kjer je ostala v starem teku, še vedno nanaša. Pri prehodu 
iz stare struge postopoma odlaga gradivo različne velikosti ter 
ga na ta način sortira. 

Prestavljanje struge vzdolž savskega toka še zdaleč ni povsod 
enako. Najobsežnejše je ob Gameljškem in Tomačevskem zavoju, 
na ostalih mestih pa manj. Na to kaže že najnižja ravnica, ki je 
najožja ob epigenetskih odsekih in doseže le okrog 100 m širine, 
a se ob toku navzgor in navzdol kmalu razširi na 200 ali 300 m. 
Ob obeh omenjenih zavojih spremlja Savo že v širini okrog 
pol km. Na najširših mestih, n. pr. pod Stožicami in Tomače-
vim, pa je ta pas širok blizu 1 km. Celoten obseg te površine, 
vzdolž Ljubljanske Save znaša okrog 430 ha2. To ravnico označu-
jejo kot »Prod«, pri Tomačevem tudi »Pesek« in Obrjah »Roje«, 
Kot Prod označujejo še tudi prve najnižje pregibe, s skromno 
preperelino, pokrite z vrbovjem, grmovjem ali redko travo. Kjer 
pa so na terasah še dobro vidni sledovi starih strug označujejo 
te za »Roje« (karta II.). 

S prestavljanjem struge povzroča Sava obilo škode, kajti 
najnižja ravnica poteka ponekod že sredi višjih teras z obdelano 
površino. Domačini prav dobro pomnijo, v kakšnem času in v 
kakšnih prilikah jim je Sava uničila ali vsaj poškodovala ta ali oni 
svet. Brž vedo povedati: to in to je bilo spomladi ali jeseni, to in 
to je Sava odnesla za časa spomladne ali jesenske visoke vode, po 
tistem ali onem deževju je prerezala ta ali oni ovinek in podobno. 

2 Ako bi bila ta ravnica vzdolž Save enako široka, bi znašala njena širina 
nekaj nad 200 m, dočim znaša širina Sarve le 40 do 50 m. 
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Enako radi poudarjajo, da Sava spodjeda na različnih mestih, 
enkrat tu, drugič tam3. V zadnjem času trga Sava bregove z nji-
vami v srednjem delu med Tacenskim in Črnuškim mostom, pod 
Spodnjimi Gameljni oziroma pred izlivom Gameljščice, pod To-
mačevim, pod Jaršami in v manjši meri še ponekod. Naj navedem 
nekaj primerov. 

Jeseni 1943. leta je Sava tekla kakih 300—400 m vstran od 
3m visoke terase pod Stoženskim borštom. V jeseni je bil del 
površine na tej terasi posejan z žitom. Še isto leto, za časa okto-
brske visoke vode, se je Sava prestavila tik pod ježo in spomladi 
odtrgala v dolžini par desetin metrov dobršen del njive. V na-
slednjih dveh letih se je ponovno prestavila in zapustila pod 
napadeno teraso le suho strugo. Prav na podoben način, ravno 
tako ob močnem porastu oktobrske visoke vode, je Sava pod 
Obrjami odtrgala več metrov njivske površine. Pod Stožica-
mi pa, kjer je v spodnjem delu vasi ena izmed hiš postavljena 
tik na rob terase, se je Sava dolga leta pred vojno vedno bolj 
zajedala ravno na mestu, kjer je postavljena hiša. Tu je vztra-
jala še vse do 1944 leta. K sreči pa se je naslednjo pomlad pre-
stavila in teče danes več kot 600 m vstran. Zanimiv primer pri-
povedujejo o okupacijski italijansko-nemški meji, ki je potekala 
na desni strani Save preko Malavaškega in Stoženskega proda. 
Pri postavljanju meje je tekla Sava več kot pol km vstran. Ob 
aprilski visoki vodi 1944. leta pa se je Sava že prestavila pod ježo 
terase, po kateri je potekala meja in jo se pred koncem vojne na 
več mestih spodjedla. 

O prestavljanju savske struge nam govofe še drugi, bolj 
zanesljivi podatki. To so poročila in zapiski iz arhiva Uprave 
z^ regulacijo rek LRS. Tudi tu je razvidno, da so vse večje spre-
membe povzročene za časa pomladne in jesenske visoke vode, v 
tem ali onem mesecu. Naj navedemo nekaj primerov. 

V dneh od 10. do 13. marca 1931. leta je Sava uničila nasipe 
pod Sp. Gameljni in kamnito traverzo, ki je ščitila levi breg. Od 
traverze je ostalo le nekaj razvaljenega kamenja. Vodostaj v Čr-
nučah kaže v teh dneh 4.35 m, dočim ob povprečnem vodnem sta-
nju komaj 0.70 m. V istem času je uničila Sava na daljšo razdaljo 
desni breg pod Šentjakobskim mostom. Vodostaj v Šentjakobu je 
3.60 m, dočim znaša ob povprečnem stanju komaj 0.78 m. V dneh 
po 30. nov. 1932, ob priliki izredno visoke vode (vodostaj v Šentja-

3 Pomanjkanje primernega gradiva (apnenca) v bližini otežkoča utr jevanje 
bregov. Karbonska kamenina, ki sestavlja bližnje osamelce, ni primerna. 
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kobu 4.10 m) je Sava začela ponovno spodjedati desni breg pod 
Obrjami. Od 21. do 26. sept. 1933, ravno tako ob izredno visoki 
vodi, je odnesla Sava na desnem bregu med Tomačevim in Obrjami 
3 m širok pas obdelane površine v dolžini nad 100 m (vodostaj v 
Črnučah 3.85). Od 9. do 10. oziroma 13. okt. 1933. leta je Sava 
odnesla v dolžini 250 m in širini 2 m levi breg pod Snebrjami, 
poleg tega je porušila okrog 150 m stare regulacijske .zgradbe. 
Isto poročilo pravi, »da obstoja nevarnost, da vdere Sava pri 
Šentjakobskem mostu preko levih obrežnih zemljišč v stari ro-
kav in pretrga banovinsko cesto Ljubljana—Šentjakob ter da 
ostane banovinski most pri Šentjakobu na suhem.« V teh dneh 
je kazal vodomer pri Šentjakobu 3.60 m, v Lazah pa 10. okt. 3.85 m 
in 13. okt. celo 4.35 m. Rečno nadzorstvo v Lazah poroča z dne 
19. marca 1935, »da so visoke vode v zadnjih dneh skoro zasule 
regulirano strugo pred sotočjem Save z Ljubljanico in Kamniško 
Bistrico. Savski tok se vali po Gradoveljskem produ, odkoder 
se cepi del vode nazaj v regulirano strugo, drugi del pa divja proti 
Gostinci kjer grozi, da se premakne k cesti Zalog—Laze. Ogro-
ženi so tudi oporniki broda za prevoz preko Save«. 

Še večjo nevarnost predstavljajo visoke vode za mostove. 
To je razvidno iz neštetih poročil (iz arhiva Uprave za regula-
cijo rek LRS), ki opisujejo poškodbe na mostovih. Še bolj pa iz 
tega, ker so se skoro vsako drugo leto vršila popravila in zava-
rovanja. Strugo ob Tacenskem mostu so popravljali 1928, 1930, 
1932, 1933, 1935 in 1937 leta in nič manj ob Šentjakobskem mostu. 

Podobnih primerov bi lahko navedli še celo vrsto, vendar 
nam že ti zgovorno pričajo, da izzove vse večje spremembe sav-
skega toka nastop visokih voda, zlasti absolutno visoke vode. 
Nastop pomladne in jesenske visoke vode na Ljubljanski Savi 
je odziv rečnega režima..Sava ima tu še nivo-pluvialni režim. Ta 
še pomeni, da prevlada v posameznih letih enkrat nivalni drugič 
pluvialni višek. Vendar v povprečku, za daljšo dobo, vseeno 
prednjači nivalni višek nad pluvialnim. Pa ne samo to, oba viška 
sta nestalna, vendar pluvialni bolj. Ta je eno leto izreden, 
drugo pa malenkosten ali pa sploh zmanjka. Še bolj sta oba viška 
spremenljiva po svojem časovnem nastopu in trajanju, čemur je 
vzrok spremenljiva Irazporeditev padavin in temperature od leta 
do leta. 

Spremenljivost v vodnem kolebanju zlasti zbode v oči, ko 
primerjamo med seboj posamezna leta oziroma povprečke za 
krajšo dobo (n. pr. za 5 do 10 let), saj so razlike prav občutne. 
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Karta I. 
Sava na Ljubljanskem polju ob regulaciji 1895—1899 

1 naselja; 2 struga Save v zadnjem desetletju pred avstrijsko regulacijo; 3 struga Save izpeljana po avstrijski regulaciji (v let :h 1895—1899); 4 pod* 
ročje, v katerem je Sava pred regulacijo prestavljala svojo strugo. 

Karta II. 
Sava na Ljubljanskem polju v sedanjem stanju (1. 1950) 

1 današnja struga Save; 2 struga avstrijske regulacije; 3 področje v katerem Sava danes ponovno prestavlja svojo strugo; 4 regulacijska dela na najbol j 
ogroženih mestih, izvršena med obema vojnama; 5 starejše savske terase; 6 mlajše savske terase; 7 terasa Ljubljanskega polja. 

Merilo 1 : 75.000 
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Zato je povpreček, izračunan za vse tri vodostaje Tacen, Črnuče, 
Šentjakob, za vso opazovalno dobo tudi najbolj oddaljen od re-
alnosti, dasi ga kot takega še najlažje uvrstimo v določeno kate-
gorijo. Po teh povprečkih ima Sava najvišjo vodo v maju, do-
čim je v aprilu že nižja od novembra. Sledi junij in oktober. 
December je že pod povprečkom. Glavna nizka voda je pozimi 
(retinenca!) in sicer februarja. Tudi marec je nižji od avgusta. 
Povprečno je bila mesečna najvišja voda v 16 opazovalnih letih 
7 krat v novembru, 1 krat oktobra, 3 krat aprila, 3 krat marca in 
samo 2 krat maja. Absolutni viški nastopajo še bolj raztreseno, 
vendar je najvišja voda jeseni. 

Pri primerjanju vodnega kolebanja Save na raznih mestih, 
n. pr. pri Tacnu, Črnučah ali Šentjakobu nam vzbudi pozornost 
dejstvo, da se to kolebanje, seveda relativno vzeto, ne vjema 
vedno med seboj. Primanjkljaje bi si še nekako razlagali, n. pr. 
z izhlapevanjem, čeprav so razlike prevelike. Razlike v pozitivno 
smer pa si moremo razložiti le z oddajanjem različne množine 
podtalne vode v Savo in obratno v toku leta. Spet smo opozorjeni 
na važnost medsebojnega odnosa savske in podtalne 'vode, to 
pot na spremenljivost tega razmerja preko 'leta. 

Za nas; ki skušamo spoznati vzroke spremenljivosti sav-
skega toka, je pri premotrivanju vodnega kolebanja Save veliko 
bolj važno primerjanje razlik v sami vodni množini ob različni 
višini vode. S povečano množino vode se poveča tudi njena hi-
trost in seveda tudi destrukcijska sposobnost. Ob nizki vodi Save 
preteče na nekem določenem mestu od 20 do 30 m3 vode v sek. s 
hitrostjo 0,78 m. Ob srednji vodi pa preteče 64 do 70 m3 s hi-
trostjo 1,23 m na sek. Ob visokem vodnem stanju pa vali Sava 
že nad 200 ms vode in hitrostjo 1,97 m na sek. Ob izjemno visoki 
katastrofalni vodi pa doseže hitrost 2,2 m na sek. in prevali lahko 
nad 600 m3 vode. Primerjajmo te številke med seboj, pa vidimo 
da so podatki dovolj zgovorni. 

Sava je spreminjala svojo strugo tudi v prejšnjih dobah. Na 
to kaže ozemlje na obeh straneh najnižje ravnice ob Savi, ki ima 
vtisnjene številne sledove nekdanjega rečnega toka. Sem poseže 
danes Sava prav izjemoma. Morda le ob večjih povodnjih, pa še 
to v nižje dele, kot so suhe struge, stari opuščeni rokavi in po-
dobno, ki jih je tu še vse polno. To zemljišče ne spremlja 
povsod najnižje ravnice, ponekod so že takoj zastopane nekoliko 
višje, izrazitejše terase. Na odsekih, kjer je danes Sava najbolj 
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nemirna, so tudi te terase najbolj razgiljane in značilne, z naglimi 
zaokreti, širokimi ploskvami in na njih ohranjenimi sledovi tekoče 
vode. 'Poleg morfoloških potez, ohranjenih v tem zemljišču, ka-
žejo tudi pedološke in vegetacijske prilike, da je Sava tod še 
nedavno prestavljala svojo strugo. Končno kažejo na to tudi 
nekatera imena. 

Prvo skupino teras, ki segajo komaj 1 do 3m nad najnižjo 
ravnico ob Savi, moremo šteti skupaj. V podrobnem so to tri, 
ponekod ištiri terase, ki jih ločijo med seboj nizki neizraziti pre-
gibi. Na njih so marsikje še ohranjeni sledovi starih strug in ro-
kavov. Nekatere nižje dele še doseže Sava, čeprav izredno redko. 
Svet, ki ga sestavljajo te terase, je najbolj izpostavljen spodje-
danju Save. Te terase so najobsežnejše na notranji, konkavni 
strani obeh zavojev, Gameljškem in Tomačevskem. Od tu pa se 
ob toku navzgor in navzdol vedno bolj ožijo in navadno tudi 
prenehajo. Debelina in kakovost prsti je na teh terasah različna. 
Na splošno je debelejša na desnem bregu, v predelu med Ta-
censkim in Črnuškim mostom, ko na nasprotnem bregu pri Brodu. 
Razlike v preperelini so tudi v podrobnem. Posamezni pregibi v 
tej skupini teras, ki morfološko še ne pridejo toliko do izraza, so 
za značaj prepereline vendarle pomembni; razlike med njimi so 
že opazne. Pod spodnjimi pregibi imamo navadno še vrbje in 
boršt. Le prav redko, v najbolj ugodnih pogojih, segajo sem že 
posamezne njive. V naslednjih pregibih grmovje vedno bolj iz-
ginja, obsežnejši pa postaja boršt oziroma travniki in logi. Nad 
zgornjimi stopnjami je domala povsod kulturna površina ali gozd. 
Ta svet je po večini tudi že več kot 3m nad današnjo savsko 
strugo. Ta skupina teras ima v primeri z ostalimi največjo po-
vršino. Posamezni deli imajo različna imena. Spodnje pregibe 
označujejo, enako kot najnižjo ravnico, za »Prod«.4 Na pr. Ma-
lavaški prod, Stoženski prod. Ponekod tudi kot »Vrbje« ali »Vr-
bovec«, sliši se tudi izraz »Gmajna«. Predele, ki so v gozdu, 
označujejo kot boršt, n. pr. Stoženski boršt, Tomačevski boršt. 
Pri Obrjah in Snebrjah je v rabi izraz hosta. Na teh terasah je 
povsod mlad mešan gozd. Pri Brodu, na levi strani Save, je po-
večini bor in smreka. Na desni strani pa je poleg smreke še hrast 
in gaber, bližje Savi, v edafsko slabših pogojih, pa jelša, trepetlika 

* Na avstrijskih kartah Brod. Nekateri povezujejo to z brodom, ki kaže na 
nekdanji prevoz preko Save. To seveda ne drži, sa j jfe to ime močno razširjeno 
in kaže le na oznako prodnatega površja. Pač pa kažeta Brod pri Tacnu in Brod 
pri Črnučah na nekdanji prehod oz. prevažanje preko reke. 
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in topol. Njivam na teh terasah pravijo Dolenje polje ali Spodnje 
polje z razliko od Zgornjega polja zgoraj na ravnini. Ponekod 
pravijo tem njivam tudi »Pod ježami«. Prav tako imajo svoja 
imena posamezni deli kulturne površine, n. pr. Gmajne njive, 
Šance, Dovješ, Jagnedovje, Roje in podobno (glej karto II.).5 

Naslednja šesta terasa je povečini že vstran od današnje 
struge. AkQ štejemo prejšnje štiri terase, ki so med seboj le slabo 
ločene po rahlih pregibih, kot enoto, je to tretja stopnja. Ta od-
govarja Ilešičevi šesti terasi (6), v kolikor nismo izločili skupine 
prejšnjih (Ilešič, 1935, 159). Na tej terasi stoji Mala vas, spodnji 
del Stožic in Tomačevega. Na desnem bregu Sava le redkokje 
zadeva ob to teraso, na levem pa ji je najbližja vzhodno od Tacna 
pri »Vasnici«, kakor označujejo ta del terase in pod Sp. Gameljni 
v »Trbežu«. Vzhodno od Črnuč se ta terasa nadaljuje v »Trbež-
niku« in vzhodno od Broda kot »Trbeže«. Tu poteka terasa sicer 
že daleč vstran od Save, omenjam jo le radi sorodne oznake, ki 
jo imajo posamezni deli te terase.6 

Ker nam gre tu le za proučevanje savskega toka v najmlajši 
dobi, zato višjih starejših teras ne zasledujemo več. To bi nas 
vodilo že k spoznavanju razvoja savske doline, kar pa ni naš 
namen. Poleg tega opisuje te terase že Ilešič (1935, 159). 

Po pravkar opisanih najmlajših terasah vidimo, da ima 
zemljišče na obeh straneh najnižje ravnice še očitno vtisnjene 
sledove nekdanjega delovanja Save. Številni pregibi, rahlo izra-
žene terase, ki se družijo in razhajajo, suhe struge ali pa le posa-
mezne slabo izražene nižje proge. Vse to je znak živahnega me-
njavanja Save v tej dobi. Da je starost teh oblik razmeroma 
mlada, kažejo tudi naslednji znaki. Ta površina je še v manj vred-
nem rastju. To ni morda posledica poplav, temveč mnogo bolj 
posledica nerazvitosti prsti. Površje je namreč še tako mlado, da se 
ni utegnilo dobro zalediniti. Vlažnost ne pride tu 'v poštev, saj 
je svet prodnat in zato propusten. Zaradi tega je pravo poplavno 
področje ob Savi skromnega obsega. Ob Savi moramo namreč 
ločiti dvoje. Prvič najnižjo ravnico, po kateri sicer Sava prestavlja 
svojo strugo, toda jo ne preplavlja, kajti tu se Sava ud.ejstvuje 
predvsem s svojo silo, bodi erozijsko, bodi akumulacijsko. Drugo 
pa je poplavno področje, to je ono, kjer se reka ob naraščanju 

5 Imena večinoma označujejo prirodne krajevne značilnosti, zlasti morfo-
loške, manj vegetacijske ali kake druge. 

6 Po Levcu (Pettauer Studien III., str. 157, 161) lahko sklepamo, da. je ime 
Trbeže ali Trbežnik izpeljano iz glagola trebiti, kar kaže na krčenje gozda. 
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razlije, ob upadanju pa plahni, ne da bi pri tem vtisnila kake 
morfološke sledove, razen seveda, da pusti na površju plavje ali 
podoben materijal. Takih področij pa je ob Savi prav malo. To 
so navadno nižji deli v prvih neizrazitih terasah. Ponavadi so to 
ostanki starih strug ali rokavov, ki so sicer morfološko prav malo 
opazni, naraščajoča voda pa jih brž odkrije in se tako omeji.le 
na te predele. Nekoliko večji obseg ima poplavno področje le 
med sotočjem Pšate oziroma Kamniške Bistrice in Save. Zlasti 
med Savo in še živim rokavom, ki poteka pod teraso z vasjo Brinje 
in Beričevo (glej karto II.). 

Na spreminjanje savske struge kažejo tudi nekatera imena. 
Vasi Mala vas, Stožice, Tomačevo, Jarše stoje na desnem bregu 
Save, njihova zemljiška posest pa sega preko reke na njen levi 
breg, nekako do spodnjega toka črnuščice. iNa katastrskih mapah, 
pa tudi v živi govorici, se ti deli označujejo kot Malavaški prod, 
Stoženski prod, Tomačevski prod', Jarški prod. Sprva je bila po-
sest teh vasi sklenjena in ni segala preko reke. Šele pozneje je 
Sava s prestavitvijo toka to posest presekala na dvoje. Zato go-
vori tudi položaj v terenu samem. Posestna meja teh vasi in 
vasi na nasprotnem bregu, Brod, Nadgorica in Črnuče, poteka ob 
pregibu v smeri spodnjega toka črnuščice in Stokalškega potoka. 
V tej smeri je morala takrat potekati Sava. 

Končno nam pri opazovanju savskega toka govore o razdi-
ralnemu delu Save še sledovi človeškega dela, ki so vzdolž struge 
tu in tam vidni. S tem pa prehajamo že k drugemu delu, namreč 
k temu, kako je človek spremljal razdiralno delo Save. 

Po vsem, kar smo doslej spoznali o Savi, moremo povdariti 
naslednje: Sava neposredno obvlada velik del površja ob obeh 
straneh svojega toka in ga s tem onesposablja. S spodjedanjem 
in trganjem bregov ogroža na višjih terasah ležečo obdelano 
zemljo. Poleg tega zmanjšuje s poplavami vrednost posameznih 
področij. In končno z nestalnostjo svoje struge otežkoča prehode 
preko reke in s tem stavlja ovire tudi prometu. 

Zato je razumljivo, da opazimo tu in tam ob Savi sledove 
človekovega posega v naravo: nasipe, pragove, utrjene bregove 
in podobno. S tem je skušal človek že zgodaj zmanjšati razdiralno 
delo reke. Taka prizadevanja segajo daleč v preteklost. Prvi 
posegi so verjetno istočasni z urejanjem prehodov preko reke. 
Povsod tam, kjer imajo reke nestalen tok in teko po mehkih na-
plavinah, je postavljanje mostov precejšen problem, zlasti v pre-
teklosti. Če je le mogoče so prehodi preko reke izbrani na tistih 
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mestih, kjer se izognejo menjavi toka. Ta ugodnost je izrabljena 
tudi ћа Ljubljanski Savi, kjer vodijo preko reke trije mostovi, od 
katerih sta dva postavljena tam, kjer zadeva Sava na živoskalno 
osnovo in ima najbolj trdno strugo. To so ona mesta, kjer je reka 
epigenetska. 

Prvi prehod je pri Tacnu pod Šmarno goro. Temelji Tacen-
skega mostu slone na karbonskih skrilavcih, ki segajo z južnega 
pobočja Šmarne gore še preko Save na njen desni breg. Karbonska 
kamnina, ki je razkrita v strugi, tvori v njej več nižjih stopenj, 
kar izrablja tudi manjša elektrarna tik nad mostom. 

Še bolj posrečeno je izbran prehod pri Črnučah. Tu se stara 
dunajska cesta spusti z ravnine Ljubljanskega polja na mestu, 
kjer se najvišja terasa najbolj približa Savi. Cesta se približa robu 
terase, teče nekaj časa vzporedno z njo in jo prečka na mestu, 
kjer se ta zaobrne. Tu se prisloni še nekoliko nižja terasa, ki pa 
vzhodno odtod takoj preneha. Vse to omogoča, da se cesta spusti 
k Savi v mnogo položnejšem in daljšem klancu kot bi se sicer, 
ako bi presekala ježo v prečni smeri. S tem je najugodneje pre-
magana višina in strmina ježe. Ko se cesta spusti na spodnjo te-
raso, prečka reko na mestu, kjer sega karbonsko pobočje najbližje 
k strugi. Cestno križišče onstran mostu je vsekano deloma že v 
karbonsko pobočje. Temelji obeh mostov, cestnega in železni-
škega, počivajo na karbonski osnovi. Par sto m na desnem bregu 
so zadeli pri kopanju vodnjakov že v globini nekaj m na karbonske 
skrilavce, toda v različni globini, od 2 do 7 m. To kaže na tod 
potekajočo zasuto epigenetsko strugo. Pri postavljanju cestnega 
mostu so zadeli na sledove nekdanjih mostnih opornikov še iz 
rimske dobe. Znak, da so že Rimljani smatrali to mesto za naj-
ugodnejši prehod preko reke.7 

Tretji prehod preko Save je pri Šentjakobu. Ta most sicer 
ne sega do karbonske osnove, temveč sloni na rečnem nasipu. 
Vendar je tudi ta prehod izbran tam, kjer Sava manj koleba. 
Morda je izbran tudi spričo bližine karbonskega osamelda. Izbiro 
tega prehoda pa so vsekakor narekovali predvsem antropogeo-
grafski nagibi. 

Kljub temu, da so mostovi izbrani na najbolj ugodnih mestih 
in še zavarovani z umetnimi nasipi, jih je Sava že ponovno ogro-

7 Ugodnost tega prehoda povdarja še hrib Tabor, odkoder je bilo zlahka 
kontrolirati oziroma varovati prehod preko reke. Kr. leks. Dravske ban., Ljubljana 
1937, str. 334 (Glej tudi: Ing. Pick, Ostanki rimskega mostu pri Črnučah, Car-
inola 1911). 
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žala s spodjedanjem mostnih opornikov in njihovih temeljev. 
Vsako spreminjanje struge je namreč za mostove precej ne-
ugodno. Poglabljanje namreč odkriva in spodjeda temelje, nasi-
panje pa prestavlja strugo, kar lahko povzroči, da ostane most 
na suhem, kar je na pr. 1933. leta grozilo Šentjakobskemu mostu. 

Pa ne samo ob mostovih, temveč tudi na drugih krajih je 
skušal človek že zgodaj zmanjšati razdiralno delo Save. Seveda so 
bili njegovi prvi posegi dokaj skromni in le ob najbolj ogroženih 
bregovih. Sprva je človek ogroženi svet samo branil, s tem da je 
utrjeval neodporne bregove. Pozneje pa je težil tudi po preusme-
ritvi reke s tem, da bi jo speljal vstran od ogroženega zemljišča. 
Taki posegi so znani iz prve pol. 19. stol., zlasti pa v letih 1860 do 
1878 (po podatkih in skicah v arhivu Uprave za regulacijo rek 
LRS). Pričakovati pa moramo, da segajo prvi posegi še daleč 
nazaj. 

Ker prva dela, izvršena le na posameznih odsekih, niso za-
dostovala, je človek začel misliti na izpeljavo Save po umetni poti 
v vsem obsegu Ljubljanskega polja. Prvi načrti iz leta 1878 so 
bili izpopolnjeni in 1894 leta sprejeti. Naslednje leto so začeli 
od Tacna navzdol z izpeljavo nove struge in jo v štirih letih po-
tegnili do Šentjakoba. Ostali del so regulirali pozneje. Dela so bila 
končana 1908. leta, torej v 12 letni dobi. To je znana avstrijska 
regulacija. Veljala je okrog štiri milijone avstrijskih zlatih kron, 
njeno vzdrževanje pa letno 30.000 kron, kar je razmeroma precej 
drago. Nova struga se je vzdrževala do prve svetovne vojne, po 
vojni pa vedno manj in povečini le ob mostovih. 

S to regulacijo je dal človek Savi tale potek: Umetna struga 
je potekala čim bolj naravnost. Presekala oziroma ublažila je oba 
velika zavoja, prvega, ki se je zajedal pod Sp. Gameljni in dru-
gega pod Stožicami. S tem -se je Savg odmaknila od najbolj ogro-
ženih predelov (glej karto I.). V podrobnem je bila nova struga 
izpeljana po najnižji ravnici, kjer je sekala številne suhe struge, 
stare zavoje in rečne otoke. S tem je bil tok Save tudi nekoliko 
skrajšan. Nova struga je bila široka 50m, na obeh straneh so jo 
spremljali nasipi. Na dnu struge so bili postavljeni pragovi, ki so 
določali strmec, povečan na 2,l%o, dočim jn znašal prejšnji strmec 
Save le l,9%o. Nasipi so bili iz različnega gradiva, notranji deli 
iz prodnega materijala, zunanji pa iz kamnitih blokov in betonskih 
plošč. S skalami obteženi svežnji vrbovega šibja so imeli namen, 
da se spodnji deli bregov čim bolj zarasejo. Trajnejši mostovi so 
bili postavljeni šele preko regulirane struge. 
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Z osredotočenjem Save v eno strugo, z izravnano smerjo, 
utrjenimi bregovi in povečanim strmcem je skuš'al človek pred-
vsem preprečiti prestavljanje struge po najnižji ravnici, preprečiti 
trganje višje ležečih bregov, zavarovati prehode preko reke, pred-
vsem pa z regulacijo pridobljeni svet izkoristiti. 

Kako se je obnesel ta umetni poseg človeka v naravo? V 
glavnem ni uspel, kajti regulacija je skoraj v celoti propadla. 
Vzrokov za to je seveda več. 

Še preden je bila v vsem obsegu izpeljana nova struga, j e 
Sava začela v njej naplavljati, pozneje pa je brž prešla k eroziji. 
Temu je bržkone vzrok v osredotočenju vse vode v eno strugo 
v zoženju korita, v skrajšanju dolžine toka in zvečanju strmca. 
Vse to je seveda povečalo erozivno silo reke. Posledice so se 
kmalu pokazale. Sava je najprej uničila talne pragove, ki so ji 
določali strmec in začela s poglabljanjem izpodkopavati obrežne 
nasipe. Reka je vrezavala, dokler je bila vklenjena v regulirani 
strugi. Ko se ji je posrečilo z menjavanjem bočne in globinske 
erozije umetno strugo na več mestih razširiti in omajati ter po-
nekod prebiti nasipe, je začela ob visoki vodi uhajati zadaj za 
njimi. S tem je del njenega toka v vedno večjem obsegu uhajal 
iz regulirane struge. Sava je začela cepiti svoj tok, zapuščati 
umetno strugo v vedno daljših odsekih in polagoma prešla k. 
bočni eroziji, pozneje pa znova k akumulaciji. Z nasipavanjem je 
višala svojo strugo, z bočno erozijo pa rušila še ostale nasipe, ko 
je zadela ob nje. One, ki so že prej zdrknili v poglobljeno strugo, 
je enostavno zasula. Od Tacna do Šentjakoba so sledovi stare 
trase vedno bolj izginjali. Leta 1935 je Sava v tem delu dosegla 
že približno enake razmere in strmec kot pred regulacijo in uničila 
do 90% človekovega dela. Od Šentjakoba navzdol pa se je regu-
lirana struga še vzdržala. Vzrok je bržkone v naslednjem. Ker je. 
Sava vsled večje rušilne sile najprej uničila regulirano strugo pod 
Stožicami in Tomačevim, je z zmanjšanim strmcem in razcep-
ljenim tokom v tem delu, s tem tudi ugodno vplivala na strugo od 
Šentjakoba navzdol, kjer je Sava edinole zmanjšala strmec. 

Avstrijska regulacija je pokazala na nekatere prav pomembne 
pojave. Ko se je Sava v regulirani strugi začela poglabljati, so 
kmalu opazili, da je vzporedno s tem začela upadati tudi gladina 
podtalne vode na Ljubljanskem polju. S tem je bila nakazana 
medsebojna povezanost Save in podtalne vode. Treba je bilo 
preprečiti upadanje gladine podtalne vode. To je bilo namreč veli-
kega pomena, kajti ljubljanski vodovod črpa podtalno vodo Ljub-
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ljanskega polja. S prevelikim znižanjem podtalne vode bi črpalke 
ostale na suhem in s tem tudi mesto brez vode. Zato so zgradili 
v savski strugi, pred izlivom Gameljščice, prag oziroma jez, ki bi 
zajezil oz. dvignil gladino Save in s tem tudi gladino podtalne vode. 
Toda erozijska sila Save je bila tolikšna, da tudi to ni pomagalo. 
Prag so morali vedno znova in znova popravljati. Kljub temu se 
je Sava do leta 1912 poglobila povprečno za 3m. Vzporedno s 
tem je padla gladina podtalne vode v mestnem vodovodu v Klečah 
7 m pod normalo, to je 26,25 m pod površjem. Ko je po uničenju 
umetne struge Sava začela ponovno nasipavati, se je tudi gladina 
podtalne vode dvignila in je bila 1935. 1. le še 2 m pod normalo. 

Poglabljanje savske struge je imelo še druge posledice. Sava 
je s tem odkrivala nizko fundirane temelje mostov in jih tako 
neposredno ogrožala. S poglabljanjem pa se je pokazala vendarle 
tudi ena ugodnost. Zvečan strmec reke je izrabila Česnjeva elek-
trarna pri Tacnu in tako povečala svojo zmogljivost. 

Regulacija je pokazala, da je človek premalo poznal vzroke, 
oziroma da sploh ni poznal vseh vzrokov, ki vplivajo na savski 
tok. Vpoštevani so bili, do neke mere, le vidni, neposredni čini-
telji, ne pa tudi posredni, ki morejo prav tako odločilno vplivati 
na tok reke. Najvažnejše na kar je regulacija opozorila, je po-
vezava cele vrste pojavov. Spremembe rečnega toka, vsiljene s 
strani človeka, sprožijo lahko, zlasti ako temelje na slabem po-
znavanju prirodnih razmer, vrsto neprijetnih posledic. S tem je 
regulacija tudi pokazala, kje leže vzroki, da je savski tok tak in ne 
drugačen. Pomen Save je narasel za celo vrsto antropogeografskih 
momentov. Pomislimo samo na posredni pomen Save za Ljubljano, 
ki se oskrbuje s podtalno vodo Ljubljanskega polja. Da sta Sava in 
podtalna voda res v medsebojni zvezi, priča vzporedno kolebanje 
gladine Save in gladine podtalne vode.8 Ne vemo pa še v koliko 
vpliva Sava in v koliko drugi vplivi na ta kolebanja podtalnice. 

8 Seveda je to kolebanje podtalnice v večji oddaljenosti od Save vedno 
bol j zabrisano, je namreč manjše in zaostaja (Rupnik, 1948). Zato kolebanja 
gladine Save in kolebanja podtalne vode v mestnem vodotoku v Klečah radi 
prevelike oddaljenosti ne moremo med seboj primerjati. 

Smreker je smatral, da teče Saiva na Lj. polju v nepropustni strugi in nad 
gladino podtalne vode. V skladu s tem je 1888. leta izdelal načrt za oskrbo Ljub-
ljane z vodo, ki je določal, da bi dobivala Ljubljana vodo ced severa pri Povodju, 
odkoder bi jo cevovodi, speljani pod strugo Save, dovajali proti mestu. K sreči 
je bil izbran drugačen projekt. Poznejše vrezavanje Save bi namreč po Smrekerju 
projektirane cevovode uničilo, v kolikor bi bila ta izpeljava sploh izvedljiva. Se 
leta 1917, ko se je gladina podtalne vode občutno znižala, je bil Smreker mnenja, 
da je Sava s poglabljanjem struge zadela na podtalno vodo in jo začela odnašati 
oziroma preprečevati njen odtok proti jugu. (Smreker, 1888). 
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Spričo neuspele avstrijske regulacije in vedno bolj svojevolj-
nega toka Save so tudi v prejšnji Jugoslaviji strmeli za novo 
izpeljavo savske struge. Zadnja leta pred vojno so bila sicer iz-
vedena tehnična merjenja in regulacijski projekti, do uresničitve 
pa ni prišlo. Stroški so bili preračunani na skoro 3 milijone din 
za km regulirane struge. 

Tako se je1 torej obneslo dosedanje delo človeka na Ljubljanski 
Savi. Izkušnje nam narekujejo, da se bo moral v bodoče ozirati vsak 
poseg človeka predvsem na medsebojni odnos Save in podtalne 
vode Ljubljanskega polja. To je osnovno vprašanje. Saj še sedaj 
niso do kraja rešeni nekateri bistveni problemi o vseh vzrokih kole-
banja podtalne vode. Seveda je o tem težje dobiti točno sliko, kajti 
kolebanje podtalnice je odvisno tudi od razporeditve in množine 
padavin, od temperature, od porabe pitne vode in podobno, ne 
pa samo od sprememb na Savi. To potrjuje na primer izredna 
sušna doba v letu 1947, ko se je gladina podtalne vode spustila 
12 m pod normalo, torej več kot v letu 1922. Torej tudi kolebanja 
gladine Save (zlasti če so trajnejša) morejo imeti podobne po-
sledice kot spreminjanje samega dna struge. Druga stvar, na 
katero se bo moralo v bodoče veliko bolj ozirati, je pomen reč-
nega režima, ki ima velike in neposredne učinke na spremenljivost 
savskega toka. Pri tem ne smemo pozabiti med činitelji, ki so-
delujejo pri oblikovanju rečnega režima, na vpliv podtalne vode, 
ki doteka k Savi s severa. Pomembnost tega momenta narase, ako 
pomislimo, da se vplivi površinsko odtekle vode in vplivi podtalne 
vode pokažejo na reki v različnem času. To more imeti podobne 
posledice, kot jih ima neugodno kombiniranje ob sotočju rek z 
različnim vodnim stanjem oz. režimom, kar povzroča povodnji. 
Primerjava bi veljala za Savo med Črnuškim in Šentjakobskim 
mostom. Na tem sektorju se zliva savska voda s talno, ki doteka 
s severa. To izpričuje tudi kemična analiza vodnjakov v Brodu 
(Dular 1948). Kjer je ta odnos spremenljiv, pride na tem odseku do 
določenih kolebanj v vodni množini Save in s tem tudi do raz-
ličnega vpliva na transportno in erozivno moč reke. Poleg tega so 
s talno vodo prepojeni bregovi manj odporni. Večkrat se dvigne 
v okolici Broda v nižjem svetu podtalna voda do površja, ne da 
bi tod okoli sploh deževalo. Zato ima to kombiniranje savske in 
podtalne vode precejšen delež pri povečanju nestalnosti savske 
struge v tem odseku. 

Da je avstrijska regulacija premalo upoštevala rečni režim, 
je deloma razumljivo. Vodostaji so bili postavljeni šele v regu-

б 
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lirano strugo. Toda nerazumljivo je, da so ti podatki vse premalo 
upoštevani v jugoslovanskem projektu. 

Podoba je, da se smatra reguliranje reke zgolj za tehnično 
delo. Zato smo pri našem proučevanju poudarili vrednost in nuj-
nost kompleksnega proučevanja, kar pomeni obenem čim širše 
in temeljito poznavanje posameznih pojavov. Kajti pri vsakem 
pomembnejšem posegu človeka v naravo je potrebno poznati 
vlogo in pomembnost posameznih elementov. V našem primeru 
pomeni to čim širše sodelovanje hidrometeorologije, hidrogeolo-
gije in tehnike oz. hidrotehnike z ostalimi strokami. Geograf 
opravi pri tem že velik del svojega dela, ako nakaže povezavo 
posameznih pojavov, to se pravi opozori na kompleksnost nekega 
problema. Ravno v našem primeru smo videli, kako se je v za-
četku navidez izolirano, nepomembno geomorfološko proučevanje 
razpletalo v vedno širši kompleks pojavov, tako da smo nekatere 
od teh utegnili samo nakazati, čeprav so za gospodarstvo človeka 
že pomembni. Povdarek obravnavanja Save na Ljubljanskem 
polju je namreč mnogo bolj na njenem odnosu do antropogeo-
grafskih dejstev, kakor pa na samih prirodnogeografskih svoj-
stvih. Sava teče namreč tu v področju, kjer za človeka še zdaleč 
ni vseeno, kakšni so tu hidrografski pogoji v velikem in malem. 

Kaj pa v bodoče? Z razvojem Ljubljane narašča tudi pomen 
Save. Urbanistični načrti z mestnim radijem 10 km vključujejo 
Savo že v vsem obsegu Ljubljanskega polja. Sava postaja važna 
za sam mikropoložaj mesta. Pomislimo samo na promet (obvozna 
žel. okrog Ljubljane) in ne ravno nazadnje na pomen Save kot 
kopališča.9 Z vsem tem je seveda povezano vprašanje, kako do-
seči ugodne razmere na Ljubljanski Savi. Katera oblika posega 
človeka bo tu najbolj primerna? 

Ako namreč primerjamo na eni strani razmerje med povzro-
čeno škodo neregulirane Save, s tem da onesposablja okrog 500 ha 
zemljišča, in med stroški za regulacijo in njeno vzdrževanje ter 
vrednostjo pridobljenega zemljišča na drugi strani, spoznamo, da 

9 Kljub potrebi in bližini mesta se doslej na Savi niso razvila kopališča ozi-
roma kopališke naprave. K temu pripomore prav gotovo tudi spremenljivost toka. 
Značilen primer je nekdanje Jerkovo kopališče pri Tomačevem. Ko je bilo ko-
pališče urejeno, je Sava tekla tik ob njem in imela tu tudi ugodno strugo za ko-
panje. V naslednjih letih pa se je začel savski tok najprej cepiti, kar že samo ni 
imelo ugodne posledice, pozneje pa, ko se je Sava prestavila za več 100 m vstran, 
se je kopališča znašlo »na suhem« in počasi propadlo. — Stalen pomen ima le 
Šternovo kopališče na Ježici, ki je še v zavetju epigenetske struge. Neregulirana 
Sava je tudi sicer neugodna za kopanje, ker se menja jo mirni, plitvi odseki z 
globoko vrtinčasto vodo. 
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regulacija niti nima tolike prednosti kakor morda pričakujemo. 
Je predvsem draga, zamudna, pa tudi negotova, saj more sprožiti, 
kakor smo videli, tudi neugocjpe posledice. Večjo prednost bi 
imela regulacija edinole tedaj, ako bi Sava tekla preko humoznih 
plasti in bi bila pridobljena površina takoj ali kmalu sposobna za 
obdelovanje. Tako pa je površina, ki bi jo pridobili z regulacijo, 
domala brez vsake prepereline, saj jo sestavljata povečini sam 
prod in pesek. Ali ne kaže potemtakem še nadalje ščititi strugo le 
ob mostovih in najbolj ogroženih mestùh? Ogroženo površino pa 
izkoristiti pod sedanjimi pogoji. Na pr. s forsiranjem določenih 
vrst rastja, ki imajo to prednost, da se brž zarastejo in večajo 
odpornost prodnega zemljišča in da so tudi gospodarsko bolj ali 
manj pomembne. Doslej so se obnesle posamezne vrste vrbja in 
topol. Vrbovo grmovje na pr. hitro zarase vsako ped prodne 
površine in ga moremo izkoriščati za pletarstvo, saj je v zadnjem 
času iskano blago. Brez dvoma pa bi se našli ob sedanjih pogojih 
še drugi načini izkoriščanja tega zemljišča. 

Na drugi strani pa ne smemo pozabiti, da razpolaga danes 
človek z vedno bolj izpopolnjenimi tehničnimi prijemi in meto-
dami kot v preteklosti in da se z njimi veča tudi vrednost, upo-
rabnost in uspešnost človekovega posega v prirodo in da pomeni 
danes regulacija manjši tehnični problem kakor v avstrijski dobi. 
To potrjuje tudi v zadnjem času nastala ideja in z njo projekti 
o Savi kot prometni poti z namenom, da se izvede plovnost Save 
prav sem na Ljubljansko polje. S tem pa se seveda odpira že novo 
vprašanje. 
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The river Sava on Ljubljansko Polje 

(Summary) 

Flowing through Ljubljansko polje the river Sava has a wandering course 
and subdivides ino many channels, due to weak porous sediment that show 
almost no difference in resistence to direct and guide its course. The swinging 
and dividing of the river causes it to control a rather vast tract of land (fig. 1). 
To protect bridges and the farm land on higher terraces that in time of high 
water are readily undercut by the current, a large—scale attempt had been 
made, between the years 1859—1908, to confine the river to a regulated bed with 
artifical levees and a steeper gradient that would accelerate the flow. This 
attempt, bowerer, proved abortive, for the nature of the river and especialy 
the conditions at high-wiater had not been sufficiently taken into consideration, 
and it is a fact that the morphologic changes along the river are due to high 
water fluctuation. In time of high water the river originally cut accross the 
natural levees, dividing into several channels by which the eccessive water masses 
were flowing away. Af ter the building of higher embankments, however, the 
over-flowing and consequently the faster flowing were checked and the increased 
water volume was confined to the regulated bed. Due to this, and several other 
causes, the artificial river bed soon delapidated and, from Tacen to Črnuče, the 
work of man had been completely undone as early as 1935. To-day the conditions 
prevailing along the river care about the same as before attempts had been made 
to confine it to an artificial bed: the stream meanders, has a wandering flow, 
subdivides into numerous channels, and so forth. Man's failure to control the 
river has brought to light many interesting phenomena. By vertical cutting 
the regulated bed had been first deepened for several meters; but as soon as 
the stream freed itself of the artificial bed it began aggrading its course until, 
at last, the original elevation of the river-bed was reached. Simultaneously with 
the vertical changes of the river-bed a parellel sinking and rising of the'level of 
the underground water has been observed, a fact clearly showing the connection 
between the river Sava and the water table under it. Thus the river Sava gaines 
in importance, for the water-supply of the city of Ljubljana depends on the 
underground water of Ljubljansko polje and a sinking of the bed of the river 
Sava consequently might prove detrimental for the water-supply of the town. 

In the light of these findings the future regulation of the river bed will have 
to be considered from a broader point of view, for it is connected with a series 
of economic phenomena, and, beside ot her consideration, the relation between 
the river-bed and the water table Under it will have to be taken ino account. 
In the future the most important work to do will be to establis on what the rising 
and sinking of the level of the underground water depends, and what rôle is 
played by the river Sava. 
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