
S v e t o z a r I l e š i č 

PODOLŽNI PROFIL ZGORNJE SAVE 

Svoj čas1 sem si bil izbral Sočo, da bi na njej preizkusil J o v a n o -
v i č e v o metodo za proučevanje podolžnih rečnih profilov. Soča s svojim 
strmim, močno neuravnovešenim in marsikje grobo pretrganim profilom 
je med slovenskimi rekami k temu najbolj vabila. Poizkus je takrat pri-
vedel vsaj v grobih potezah do pozitivnih rezultatov glede genetske 
analize, čeprav se je seveda tudi pri njem pokazalo, da preveč po-
manjkljive konkretne številčne osnove še zdaleč ne vedejo do tiste 
zanesljivosti in eksaktnosti, ki bi si jo želeli. Skladnost med dotedanjimi 
geološkimi in geomorfološkimi ugotovitvami za Soško dolino in med 
genetsko analizo soškega profila pa se je vendar jasno pokazala. Tudi 
kasnejše geomorfološke ugotovitve so ponekod izrecno potrdile domneve, 
ki jih je naznačila analiza.2 

2e pri preniotrivanju Soče se mi je stalno vsiljevala misel na pri-
merjavo z drugo veliko reko, ki prihaja z istih gora, iz Julijskih Alp, a 
teče na panonsko stran. To je zgornja Sava. Pri njenem podolžnem pro-
filu bi človek pričakoval nekatere podobnosti s Sočo, pa tudi marsikatere 
razlike. Sava sicer podobno kot Soča prečka različna orografsko-morfo-
loška področja, med njimi Ljubljansko kotlino in Posavsko hribovje, 
različne petrografske pasove in različne tektonske enote, n. pr. severni, 
udorni del Ljubljanske kotline, pa einklinale in antiklinale posavskih 
gub, vendar so pri tem že na prvi pogled kontrasti v podolžnem profilu 
manjši, motnje v njegovem normalnem poteku manj ostre. Zdi se nam. 
da imamo kar na dlani tolmačenje za to: tektonika na panonski strani 
je manj živa in intenzivna kakor na jadranski, profil Save je nekako 
starejši, zato je tudi že bolj napredoval v razvoju, k čemer naj bi pri-
pomoglo tudi dejstvo, da ima Sava večjo povprečno vodno množino in je 
mogla zato na podobnem ali celo manj intenzivnem »primarnem reliefu« 
opraviti več dela ter svoj profil bolj približati uravnovešenemu, zrelemu 
stadiju kakor Soča. 

Iz teh razlogov se mi je zdela proučitev podolžnega savskega profila 
in njegova primerjava s soškim zelo koristna. Seveda sta si soški in 
savski profil že v eni osnovni potezi bistveno različna: Soča teče po 

1 Svetozar I l e š i č , Podolžni profil Soče. Geografski vestnik, Ljubljana, 
XXIII, 1951. 

" Tako je analiza profila pokazala, v glavnem proti pričakovanju, da za 
tako značilna tesna korita Soče nad ustjem Lepenje ni iskati vzroka v tek-
toniki (Ilešič, o.e., str. 58). Zdaj j e J. P l a n i n a v terenu jasno ugotovil, da 
gre pri njih za čisto epigenezo (v monografiji o vasi Soča, v rokopisu). 
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pravi nižini samo nekako v zadnjih dveh in pol desetinah svojega toka 
ter se kmalu izliva v morje, medtem ko odpade pri Savi na nižinski tok 
več ko osem desetin njenega profila. Da v tem nižinskem toku »genetska 
analiza« savskega profila zaradi neznatnega strmca nima pravega po-
mena in da je vrh tega zaradi premalo eksaktnih podatkov za ta strmec 
sploh neizvedljiva, je jasno. Še posebno pa se je bilo treba zaradi pri-
merjave s Sočo omejiti samo na profil zgornje Save, brez večine njenega 
nižinskega toka, ter si poiskati kmalu po vstopu reke v Panonsko nižavje 
točko, ki bi v nekem smislu ustrezala izlivu Soče v morje ter celo po-
menila nekakšno erozijsko bazo, od koder dalje Sava le še počasi teče po 
skrajno malo nagnjenem dnu Panonske kotline. To točko sem si izbral 
pri Rugvici, 35 km pod Zagrebom in 279 km od izvira pri Podkorenu, 
z nadmorsko višino 97 m na savskem profilu. Da izbira ni čisto svoje-
voljna, temveč da gre tu res za nekakšno vmesno bazo, vmesni prelom 
v savskem profilu, nam pokaže sam pregled profilovega strmca, h kate-
remu prehajam. 

Pri ugotovitvi profila in njegovega strmca sem se moral seveda boriti 
kakor v vseh takih primerih s pomanjkanjem dovolj številnih in zanes-
ljivih hipsometričnih podatkov. Posnel sem jih iz treh virov in jih skušal 
čim ustrezneje kombinirati med seboj. Glavni vir so mi bile kote za sav-
ski profil in za ustja savskih pritokov v »Popisu vodenih tokova«.3 Drugi 
vir so bile kôte vodomernih postaj, navedene v ustrezajoči publikaciji4 

ter korigirane z ozirom na povprečno vodno stanje. Tretji vir pa je topo-
grafska karta 1 : 25.000. Pri tem je medsebojno vzporejanje podatkov 
velikokrat pokazalo grobe netočnosti podatkov v posameznih virih.5 Iz 
teh razlogov je tudi nemogoče zasledovati profil Save v podrobnostih, 
temveč se je bilo treba omejiti na določeno število izbranih točk, zlasti 
ob izlivih pritokov ter ob morfoloških ali petrografskih mejah, nujnih 
zaradi vpoštevanja razlik v pretočni vodi in zaradi diferenciranja vpliva 
petrografske sestave. K sreči je bilo to v večini primerov mogoče. Katere 
točke sem si izbral, se vidi iz tabele 1. V proučitev sem vključil tudi 
Bohinjsko Savo, toda samo od njenega iztoka iz Bohinjskega jezera na-
vzdol, smatrajoč, da gre samo od tam dalje za enotni rečni profil, z isto-
smiselnim razvojem, podobno kot sem pri Dolinski Savi vzel kajpada za 
začetek izvir nad Podkorenom in ne morda izvir Nadiže v Planici. 

Pregled strmca na savskem profilu do Rugvice pokaže tole sliko. Ob 
Dolinski Savi do Potokov nad Mostami je strmec za zgornji tok zmeren 
(10 %o); spominja na zmerni strmec Soče med Logom v Trenti in Vrsni-
kom (11,7 °/00). Približno na ustrezajočem delu desetinsko reduciranega 
profila (gl. X v tabeli 1) kakor na Soči pri Vrsniku (* = 9,071) se tudi na 
Savi pri Mostah (лг = 8,806) profil prelomi. Med Mostami in ustjem Ra-

3 Popis vodenih tokova Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Ministar-
stvo poljoprivrede i voda, generalna direkcija voda. Sarajevo 1924. 

* Izvještaj o vodenim talozima, vodostajima i količinama vode. Ministar-
stvo gradjevina, Hidrotehničko odelenje, Beograd, od 1.1923 dalje. 

11 Tako sem n. pr. potreboval kôto za profil Save pri Krškem, ker j e to 
vfižna točka ob ustju Save v ravan Brežiško-krške kotlina Imel sem samo 
kôto vodomera, ki pa se je v primerjavi z drugimi kotami in strmcem Save nad 
Krškim in pod njim pokazala kot okrog 4 m previsoka. Moral sem jo za toliko 
reducirati, če nisem hotel dobiti pri analizi profila čisto napačnih rezultatov. 
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dovne, na kraju današnje hidrocentrale, se v ep igenetsko-tek tonskem, 
v živo skalo zajedenem delu profila strmec nenadno poveča na 22,31 °/00 
(ustrezno približno strmcu Soče v Trnovski soteski), da se med Radovno 
in sotočjem obeh Sav pri Radovljici znatno zmanjša, čeprav ositane še 
močan (6,59 °/00). Predvsem je tu še mnogo močnejši kakor kjerkoli na 
Bohinjski Savi, ki ima od iztoka iz Bohinjskega jezera pri Sv. Janezu do 
Lepenc pod Bohinjsko Bistrico samo 3,66 °/00 strmca (mnogo manj kakor 
ga ima kjerkoli Dolinska Sava, komaj toliko kot ga ima skupna Sava 
pod Radovljico in ne mnogo več kot ga ima Sava na Ljubljanskem polju 
ali Soča ob sovodnji s Tolminko), v soteski med Lepencami in Bohinjsko 
Belo 4,18 °/00 (v ožjem sektorju med Sotesko in Bohinjsko Belo 5,52 °/00),e 

od tod do radovljiškega sotočja 2,50 °/00, kar je neprimerno manj kakor 
na Dolinski Savi nad sotočjem, kjer znaša strmec celo v ožjem 6podnjem 
sektorju med blejskim mostom in sotočjem povsod okrog 5 °/00. 

Tudi strmec skupne Save pod sotočjem tja do Tržiške Bistrice 
(2,91 °/„o) je sicer precej manjši kakor na Dolinski Savi nad sotočjem, 
toda večji kakor strmec Bohinjske Save tik nad sotočjem. Podoben je 
strmcu Soče med Kobaridom in Tolminom.7 Med ustjem Tržiške Bistrice 
in Kokre pri Kranju se strmec zmanjša na 2,35 °/00, a se v tesnèh med 
Kranjem in ustjem Sore pri Medvodah še enkrat značilno poveča na 
3 , 0 2 ° / o o > da se nato na Ljubljanskem polju od ustja Sore do ustja Ljub-
ljanice znova zmanjša na 2,23 °/00, kar pa je za prodnato ravan vendar 
znaten strmec. Na žalost sa podatki o profilu od izliva Sore do izliva 
Ljubljanice premalo eksaktni, da bi nam dopuščali ugotoviti motnje, ki 
jih v njegov strmec prinašajo zasnutki epigeneze v Medanskih vratih, 
pri Tacnu in nad Črnučami. Kolikor se da presoditi po hipsometričnih 
podatkih iz karte, se strmec v Medanskih vratih nič kaj ne poveča, pač 
pa je v splošnem večji v spodnjem delu Ljubljanskega polja, od Črnuč 
navzdol.8 Od ustja Kamniške Bistrice in Ljubljanice dalje do Litije in 
do prestopa iz karbonskega jedra litijske antiklinale v njeno severno 
apniško-dolomitno krilo pri vasi Sava znaša povprečni strmec 1,22 °/00, 
je torej znatno manjši kakor na Ljubljanskem polju in nekako takšen, 

• Nehote se vsiljuje primerjava med tem skokom v strmcu Bohinjske 
Save, ki je oddaljen 7,2 km od sotočja in med skokom na Dolinski Savi pri 
Mostah, od koder j e do ustja le malo manj (6,05 km). Večja pa je razlika v 
relativnih oddaljenostih od sotočja na desetinko reduciranih profilih obeh 
savskih krakov: tam je skok na Dolinski Savi samo za 1,38 desetin (ali 13,8%) 

.celotnega njenega profila nad sotočjem, na Bohinjski Savi pa za 1,86 desetin 
(ali 18,6 %) njenega celotnega profila. 

7 Ob zmanjšanju strmca bi — kakor tam — pričakovali, da se bo krepko 
uveljavila sedimentacija. To pa se zgodi ob Savi pod Radovljico v mnogo 
manjši meri kakor ob Soči med Kobaridom in Tolminom. Vzrok je pač v tem, 
da ima Sava tu povprečno 50—55 ms/sek. pretočne vode, medtem k o je ima 
Soča pod Kobaridom le 29—30m3/sek. ter ima pač manjšo transportno moč. 

8 Relativno visoki strmec Save na Ljubljanskem polju se da nedvomno 
do neke mere razlagati s svoječasno regulacijo reke, ki j e skrajšala strugo in 
v njenem reguliranem delu povečala strmec od 1,9 °/oo na 2.1 %o (gl. D. R a -
d i n j a , Sava na Ljubljanskem polju, Geografski vestnik ХХ1П, 1951, str.78). 
S tem bi se ujemalo dejstvo, da današnji strmec najmočneje naraste v sek-
torju med Sv. Jakobom in ustjem Kamniške Bistrice (2,88%o), kjer se je regu-
lacija še najbolj ohranrla. 

2 9 



Svetozar Ilešič 

kakor ga ima Soča že na ravnini pod Zagrajem. Celo pri antecedentnem 
prehodu skozi apniško-dolomitni svet med vasjo Savo in ustjem Savinje 
pri Zidanem mostu se strmec samo rahlo poveča (na 1,42 °/00, kot na Soči 
v tesnèh med Mostom in Podseli), ossane pa vendar znatno nižji kakor 
na Ljubljanskem polju. To nas navidez preseneča, ker živimo pod vtisom, 
da Sava skozi vse Posavsko hribovje vsaj do Radeč teče hitreje in erodira 
močneje kot na Ljubljanskem polju. Toda to ni posledica povečanega 
strmca, temveč hitro povečane množine pretočne vode, saj prinašata 
Ljubljanica in Kamniška Bistrica v glavno reko v povprečku samo malo 
manj pretočne vode (80 mVsek.) kakor je ima dotlej Sava sama (97 ms 

na sek.). Da pa ima Sava v Posavskem hribovju čisto drugačen značaj 
kakor Soča s podobnim strmcem v ravuini, tudi ni težko razumeti, saj 
ima Soča tam samo 117 mVsek. pretočne vode. 

Med Zidanim mostom in ustjem Sopote pri Radečah se kljub izra-
zito erozijskemu značaju doline strmec zmanjša na 1,14 °/00 (erozijska 
moč Save se je okrepila za 23 mVsek., ki jih dovaja Savinja), od tod do 
ustja Mirne pri Sevnici pa na 1,03 °/00. Tudi naprej od tod strmec enako-
merno in normalno pojema: med Sevnico in Krškim znaša 0,92 °/00, med 
Krškim in Čatežem (po ustju Krke) 0,87 °/00, med Čatežem in Podsusedom 
0,79 °/00, med Podsusedom in Zagrebom 0,66 °/ou, med Zagrebom in Rug-
vico 0,43 °/00. Strmec profila je tu čisto podoben kakor na Soči tik nad 
njenim izlivom v morje. Toda pod Rugvico se strmec v skoku zmanjša: 
med Rugvico in Galdovim znaša samo 0,055 °/00, med Galdovim in iz-
livom Kolpe 0,033 °/00, številke, ki se dalje navzdol sploh ne zmanjšajo 
več ali samo neznatno. S tem se nam Rugvica dejansko pokaže kot meja 
med tistim delom nižinskega profila Save, ki je ob vstopu reke v ravan 
še precej nagnjen in ima značaj nekakšnega vršaja, ter med pravim 
nižinskim delom profila v dnu Panonske kotline. Paralela z ustjem Soče 
zaradi medsebojne primerjave obeh profilov je s tem utemeljena. 

V tabeli 1 so podane za profil zgornje Save do Rugvice metrske ko-
ordinate (/ = oddaljenost od baze pri Rugvici, h = nadmorska višina, 
hr = relativna višina nad bazo pri Rugvici) in desetinske koordinate v 
smislu Jovanoviceve metode (л = deseti nsko reducirana oddaljenost od 
Rugvice, y = desetinsko reducirana relativna višina nad Rugvico). Dese-
tinske koordinate so metrske koordinate pomnožene z desetinskim koe-
ficientom =0,035842. Koordinate Bohinjske Save so reduci-
rane na desetinski profil celotne Save z izvirom pri Podkorenu, to se 
pravi, dolžina profila od Sv. Janeza ob Bohinjskem jezeru do Radovljice 
je izenačena z dolžino profila od Podkorena do sotočja. Na osnovi ko-
ordinat iz tabele 1 je na si. 1 narisan dejanski podolžni profil Soče (y). 
Na njem se vidijo vse zgoraj omenjene motnje v enakomernem pojemanju 
strmca, ki pa niti zdaleč niso tako močne kakor na profilu Soče. Profil 
je torej na zgornji Savi zaznatno bolj uglajen in uravnovešen kakor 
na Soči. 

Toda bol je se nam osvetli pro f i l šele, če se lotimo njegove geneitske 
analize. Za to j e na jpre j potrebna določitev i d e a l n e g a r a v n o -
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t e ž n e g a p r o f i l a s p o m o č j o p o v p r e č n i h množ in pretočne votle in 
Kut ter j eve f o rmule za končn i strmec.9 

TABELA 1 

Metrske in desetinske koordinate glavnih točk na podolžnem profilu 
zgornje Save 

D o l i n s k a S a v a : 
Kraj l v km / i v m / i r v m x y 

Izvir (nad Podkorenom) 
Potoki nad Mostami (pod koto 522 m) 
Izliv Radovne 

•%>t 

Iztok iz Bohinjskega jezera (Sv. Janez) . 
Lepence pri Boh. Bistrici (pod koto 596 m) 
Pod Bohinjsko Belo (pri koti 429 m) . . 

S a v a o d 
Sotočje pod Radovlji 
Izliv Tržiške Bistrice 
Izliv Kokre (Kranj) . 
Izliv Sore (Medvode) 
Izliv Ljubljanice (Zal 
Litija 
Pri vasi Sava . . . 
Izliv Savinje (Zidani 
Radeče (pred.izlivom 
Izliv Mirne (Sevnica) 
Krško 
Čatež (po izlivu Krke 
Podsused 
Zagreb 
Rugvica 

dolžni profil Soče, str. 46. 

. 279,0 833,0 736,0 10,000 29,856 

. 245,7 500,0 403,0 8,806 14,444 
244,4 471,0 374,0 8,760 13,405 

s a v a : 
. 266,8 526,0 429,0 10,000 15,376 
. 257,8 593,0 496,0 9,552 14,193 
. 242,5 429,0 332,0 8,792 11,899 

n a v z d o l : 
. 235,3 411,0 314,0 8,434 11,254 
, 221,2 370,0 273,0 7,928 9,785 
, 211,2 346,5 249,5 7,570 8,943 
, 197,8 306,0 209,0 7,089 7,491 
. 177,1 259,9 162,9 6,348 5,839 

154.3 232,0 135,0 5,530 4,839 
149,3 226,0 129,0 5,341 4,623 
121,9 187,0 90,0 4,369 3,226 
119,7 184,5 87,5 4,290 3,136 
104,8 169,1 72,1 3,756 2,508 
86,3 152,0 55,0 3,093 1,971 
75,2 141,7 44,7 2,670 1,603 
48,5 121,0 24,0 1,738 0,860 
35.0 112,0 15,0 1,255 0,538 
0,0 97,0 0,0 0,000 0,000 

profili, str. 97 si. in I l e š i č , Po-

Količine povprečne pretočne vode so izračunane z zamudnim postopkom 
iz hidrometrijskih podatkov v publikacijah »Izveštaj o vodenim talozima, 
vodostajima i količinama vode« in »Izveštaj o trajnosti i učestanosti vodo-
staja i količinama vode na glavnim rekama Kraljevine Jugoslavije« in to za 
hidrometrijske postaje, k jer so se merile vodne množine in za katere so se 
izdelale pretočne krivulje. Vodne množine so izračunane na osnovi mer jenj 
množine pretočne vode s pomočjo koordinatnega sistema, kakor ga opisuje 
J o v a n o v i ć (o. c., str. 61), na osnovi cenitve padavinskega indeksa za po-
rečja, pripadajoča posameznim točkam, s planimetri ran jem na izohijetni karti 
za ustrezajoče razdobje. Postopek j e zelo zamuden in v primeru zgornje Save 
še posebno kočl j iv in nezanesljiv, ker gre za porečja z močno kraškim zna-
čajem in nejasnimi razvodji, bodisi med Savo in sosednjimi samostojnimi 
tokovi (Sočo) ali pa med savskimi pritoki samimi (n. pr. med Savo in Radovno 
na Mežaklji, med Radovno in Bohinjsko Savo na Pokljuki, med Bohinjsko 
Savo, Lipnico in Soro na Jelovici itd.); še posebne težave povzroča nejasno 
odmerjeno povodje Ljubljanice (in dalje navzdol — že izven okvira naše 
študije — Kolpe s Korano in drugimi pritoki). 

Tako precenjene povprečne množine sekundne pretočne vode (Q) v m3/sek. 
za razdobje 1930^1940 so sledeče: Dolinska Sava pri izviru 1,5, pri Potokih 
nad Mostami 15 (prispevek dotokov iz Pišence, Vrat in Karavank znaša torej 
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P o d a t k e za idealni ravnotežni p r o f i l v sebu je tabela 2. T a m so raz-
vrščene števi lke za deset insko reduc irane viš ine idealnega ravnotežnega 
pro f i l a , t isočkrat p o v e č a n e (103i/0). P o n j ih j e vrisan idealni ravnotežni 
p r o f i l na si. 1. Tabe la v sebu je razen tega še i n d e k s s t r m c a (103z), 
d o b l j e n z d e l i t v i j o strmca na d e j a n s k e m p r o f i l u s s t rmcem na ravnotež -
n e m pro f i lu , i n d e k s v i š i n e (KFZ), d o b l j e n z de l i tv i j o v iš in na d e -
j a n s k e m p r o f i l u z v iš inami na idea lnem ravnotežnem pro f i lu . 

TABELA 2 
Višine idealnega ravnotežnega profila, indeksi strmca in indeksi višin 

na zgornji Savi 

D o l i n s k a S a v a : 
Kraj i o y 

Izvir (nad Podkorenom) . . . . 2,501 9,79 10.55 
Potoki nad Mostami 1,281 35,59 11,27 
Izliv Radovne 1,253 14,94 10,70 

B o h i n j s k a S a v a : 
Sv. Janez ob Bohinjskem jezeru . 2,056 4,68 7,49 
Lepence . 1,706 7,55 8,33 
Pod Bohinjsko Belo 1,285 5,09 9,26 

S a v a o d s o t o č j a n a v z d o l : 
Sotočje pod Radovlj ico . . . . 1,253 10,67 10,15 
Izliv Tržiške Bistrice 0,971 9,52 10,08 
Izliv Kokre (Kranj) 0,883 13,74 10,13 
Izliv Sore (Medvode) 0,777 12,28 9,64 
Izliv Ljubljanice (Zalog) . . . . 0,642 10,00 9,09 
Litija 0,543 10,21 8,91 
Pri vasi Sava 0,521 12,20 8,87 
Izliv Savinje (Zidani most) . . . 0 408 10,98 7,91 
Radeče . 0,399 10,03 7,85 
Izliv Mirne (Sevnica) 0 345 9,13 7,28 
Krško 0,278 9,09 7,09 
Čatež 0,237 8,77 6,75 
Podsused 0,153 7,47 5,60 
Zagreb 0,111 4,87 4,85 

Indeksi strmca ob Savi navzdo l nam pokaže j o , d a j e Sava v izrav-
navi p rvo tn ih neenakosti v s trmcu že b o l j napredova la k a k o r Soča. Njen 

13,5), pred ustjem Radovne 17, po ustju Radovne 25,5 (prispevek Radovne 
torej 8,5). Bohinjska Sava ima pri iztoku iz jezera 7m3/sek., pri Lepencah 16,5, 
pod Bohinjsko Belo 21,5, pred sotočjem z Dolinsko Savo 23, torej ne mnogo 
manj kot le-ta. Obe združeni Savi pod sotočjem imata 50, pred ustjem Tržiške 
Bistrice 55 (predvsem prispevek Lipnice z Jelovice), po tem ustju 60 (prispevek 
Tržiške Bistrice 5). Vodna množina pred ustjem Kokre j e 63 (prispevek Bes-
nice in drugih manjših pritokov j e 3), po ustju 71 (prispevek Kokre j e 8, 
podoben prispevku Radovne). Pred ustjem Sore ima Sava 73m3/sek. vode, po 
ustju 95 (prispevek Sore z zelo namočenih Loških hribov j e torej zelo močan, 
22), pred ustjem Kamniške Bistrice in Ljubljanice 97, po tem važnem so-
točju 173 (prispevek obeh dotočnic torej 80!). Pri Litiji j e vodna množina 175, 
pri Zidanem mostu pred ustjem Savinje 202, po njenem ustju pri Radečah 225 
(prispevek Savinje torej 23, podoben kot pri Sori kl jub obsežnejšemu po-
rečju), pred ustjem Mirne in Sevnične 228, po njem 235 (prispevek teh dveh 
dotokov 7), pri Krškem 239, pri Brežicah 240, pri Čatežu pod ustjem Krke 272 
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profil je v tem manj neuravnovešen; indeksi strmca so na splošno tudi 
nižji kot na Soči, vendar pa znatno višji kot pri Jovanovicevih primerih 
Vardarja, Morave in T i moka. Med tem ko je indeks strmca v Dolini nad 
Mostami relativno nizek (nižji kakor na Savi od Radovljice do Radeč), 
je nad vse visok med Mostami in Radovno, relativno močan, neizglajen 
pa tudi še od ustja Radovne do radovljiškega sotočja. Zelo nizek je 
indeks strmca na Bohinjski Savi, kjer se sicer v soteski pri Lepencah 
kaže neuglajena motnja, toda celo tam je indeks mnogo nižji kakor kjer-
koli na Savi tja do Podsuseda. To bi se reklo, da je razvoj profila tu — 
v kolikor ne gre za nezanesljivost podatkov — mnogo dalje napredoval 
kakor na glavnem savskem toku, kar je brez čisto posebnih razvojnih 
pogojev nemogoče raztolmačiti.10 Od radovljiškega sotočja tja do Radeč 
se indeks strmca giblje med 9 in 11, z izjemo področja ob ustju Kokre 
in Sore, kjer je nadpovprečno visok, prav tako v apniško-dolomitnem 
področju litijske antiklinale (Sava—izliv Savinje). Od Radeč dalje do 
Zagreba indeks strmca normalno pojema, kar pomeni, da so prvotne ne-
pravilnosti v strmcu tu že mnogo bolj izravnane. 

Poučni so indeksi višin, ki nam povedo, za koliko je današnji profil 
višji od idealnega. Y splošnem so indeksi višin nekaj manjši kot na Soči, 
(na Soči povprečno 11,01, na zgornji Savi 9,75), pač pa precej višji kot 
na Vardarju, kjer je povpreček 5,45. Po svoji razvojni stopnji in po 
verjetni intenzivnosti primarnega reliefa je torej profil Save vendarle 
bližji Soči kakor Vardarju. Velikih motenj v pojemanju višine profila 
ob Savi navzdol ni; pomemben je le porast višine pri Mostah, pri Le-
pencah na Bohinjki ter prav narahlo ob izlivu Kokre. Sicer pa višina 
normalno pojema do Krškega in to v okviru vrednosti od 10 do 7. Zna-
čilen je spet nizki višinski indeks na Bohinjski Savi (od 9 do 7), kakršen 
se na glavni reki uveljavi šele od Ljubljanske kotline navzdol. 

Nadaljnji korak v analizi profila je določitev p r o f i l a p r e -
t o č n e v o d e , ki nam pove, kako bi v današnjem stadiju razvoja iz-
gledal podolžni profil, če bi se ravnal samo po pretočni vodi. Njegove 
višine dobimo, če višine idealnega ravnotežnega profila pomnožimo 
s povprečnim indeksom višine. Ta je za zgornjo Savo 9,75. Višine profila 
pretočne vode (yw) so razvrščene v tabeli 5. Razen njih vsebuje tabela še 
neskladnosti pravega profila s profilom pretočne vode (dyw — y— y») 

(prispevek Krke torej 32), pri Podsusedu 290 (prispevek Sotle in Krapine torej 
okrog 18), pri Zagrebu 291 in pri Rugvici 292. Od Rugvice naprej ostane vodna 
množina precej časa v glavnem enaka. Pri Galdovem nad Siskom znaša 295, 
pač pa se pod izlivom Kolpe poveča na 540. Kolpa prinaša torej v Savo po-
vprečno 245 m3/sek., ni torej mnogo šibkejša od Save same. 

Zanimivi so za glavne postaje iz teli računov dobljeni podatki za odtočni 
količnik, ki bi bil v razdobju 1930—1940: na Dolinski Savi v Mostah 67,5 %, 
na Bohinjski Savi pri iztoku iz jezera 76,9 %, na Savi v Kranju (pred izlivom 
Kokre) 72 %, pri Sv. Jakobu 57,9 %, pri Litiji 56,1 %, pri Radečah 54,5 %, pri 
Brežicah 54,2 %, pri Podsusedu 47,2 %, pri Zagrebu 47 %, pri Galdovem 46,6 % 
in pri Jasenovcu 44,5 %. 

10 P. Jo v a n o v i ć , o.e., str. 178; v primeru Bohinjske Save bi morda 
šlo za učinek mnogo večjih interglacialnih in postglacialnih vodnih množin, 
izvirajočih z velikega bohinjskega poledenitvenega področja. 
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BOHINJSKA SAVA 

SI. 1. Podolžni profil zgornje Save 
Dejanski podolžni profil (y), profil pretočne vode ( Г Ј in idealni ravnotežni profil (10*y°). Vsi profili desetinsko 

reducirani. Višine 100-krat povečane. (Rateče popravi v Radeče.) 

SI. 2. I. črta neskladnosti za zgornjo Sočo 
Vodoravna črta (abscisa) = profil pretočne vode ( y j . - Krivulja (y) = črta neskladnosti dejanskega podolžnega 
profila in profila pretočne vode (presledkasta črta za Boh. Savo). - Višine na črti neskladnosti povečane 400-krat. 



Svetozar Ilešič 

in razmerje med indeksoma višine pravega profila in profila pretočne 
vode ( Z c w = ^ - ) . » 

TABELA 3 
Podatki za profil pretočne vode na zgornji Savi 

Kraj У w dyw ZfW 
D o l i n s k a S a v a : 

Izvir (nad Podkorenom) . . . . 24,383 + 1,997 1,081 
Potoki nad Mostami . . . . 12,494 + 1,950 1,156 
Izliv Radovne 12,221 + 1,184 1,097 

B o h i n j s k a S a v a : 
Sv. Janez ob Bohinjskem jezeru . 20,046 — 4,670 0,767 
Lepence . 16,631 — 2,438 0,853 
Pod Bohinjsko Belo 12,526 — 0,627 0,949 

S a v a o d s o t o č j a n a v z d o l : 
Sotočje pod Radovlj ico . . . . 10,811 + 0,423 1,041 
Izliv Tržiške Bistrice . . . . . 9,466 + 0,319 1,034 
Izliv Kokre (Kranj) 8,605 + 0,338 1,038 
Izliv Sore (Medvode) . . . . 7,574 — 0,083 0,988 
Izliv Ljubljanice (Zalog) . . . 6.264 — 0,425 0,931 
Litija 5,291 — 0,452 0,915 
Pri vasi Sava 5,081 — 0,458 0,909 
Izliv Savinje (Zidani most) . . 3,974 — 0,74в 0,812 
Radeče 3,894 — 0,758 0,805 
Izliv Mirne (Sevnica) . . . . 3,360 — 0,852 0,746 
Krško 2,710 — 0,739 0,727 
Čatež 2,315 — 0,712 0,692 
Podsused 1,498 — 0.638 0,574 
Zagreb 1,080 — 0.542 0,498 

Razmerje med profilom pretočne vode in dejanskim profilom, pri-
kazano na skupni risbi obeh profilov (si. 1) in na tako imenovani p r v i 
č r t i n e s k l a d n o s t i (si. 2), nam prikaže vplive vseh faktorjev izven 
pretočne vode, ki so sodelovali pri izoblikovanju dejanskega profila. 
Pokaže se nam, da je dejanski profil še dosledneje kot pri Soči v zgor-
njem toku nad profilom pretočne vode, v srednjem in spodnjem pa pod 
njim. Zanimivo je, da je prehod iz pozitivnega neskladja v negativno 
na Savi približno na istem delu profila, nekaj nad sedmo desetino (izliv 
Sore 7,089), kakor na Soči (Brezovo 7,428). Podobno kakor na Soči pri 
obeh Logeh (v Trenti in v Koritnici), je dejanski profil pod pretočnim 
tudi ob vsej Bohinjski Savi. Takoj se vsiljuje misel, da gre povsod, kjer 
je dejanski profil pod pretočnim, za učinke ugrezanja. Toda dejstvo, da 
so skoraj tri četrtine profila (srednji in spodnji del) odklonjene od pre-
točne vode v negativnem smislu, daje vendar misliti, ali ne gre tudi za 
to, da so ga izoblikovale povprečne vodne množine, ki so bile večje od 
današnjih, in ali ni potrebno upoštevati tudi verjetnost, da ga tudi danes 
ne izoblikujejo toliko povprečne vodne množine, kakor pa visoke vode.12 

11 Prim. I l e š i č , o. c., str. 50. 
12 Prim. I l e š i č , o.e., str. 49 in 51. 
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Razen navedenih skupnosti, ki nam jih pokažeta prvi črti nesklad-
nosti za Sočo in zgornjo Savo, pa so med njima tudi razlike. Podrobne 
neskladnosti med dejanskim profilom in profilom pretočne vode so na 
Savi precej manjše kot na Soči. Skladnost (vzporednost) krivulje pra-
vega profila (y) z absciso, ki pomeni profil pretočne vode (yw) ni — 
kakor na Soči — močna samo v spodnjem delu profila (od Radeč do 
Zagreba), kjer je reka že močno paralizirala vse druge vplive in si iz-
oblikovala profil v glavnem po pretočni vodi. Dokaj vzporedno potekata 
obe črti tudi v sektorju od vasi Save pod Litijo do ustja Ljubljanice, 
med ustjem Kokre in sotočjem obeh Sav ter med Mostami in izvirom. 
Motnje, vzponi krivulje y pa se pokažejo med Zidanim mostom in Savo, 
med izlivoma Sore in Kokre (s pričetkom vzpona že ob ustju Ljubljanice) 
ter med izlivom Radovne in Mostami (s pričetkom vzpona že nad so-
točjem pri Radovljici). Na teh mestih moramo torej iskati pri nadaljnji 
analizi vplive, ki so izven pretočne vode. Podatki za Zcw nam pokažejo, 
da je največji negativni odklon dejanskega profila od pretočnega pri 
Zagrebu (za 50,2 °/0, podobno kot na spodnji Soči) in Podsusedu (42,6 °/0), 
največji pozitivni odklon pri Mostah (za 15,6 %, podobno kot pri izviru 
Soče in pri Brezovem nad Kobaridom), medtem ko je pri izviru (8,1 %) 
in pri ustju Radovne (9,7 %) komaj takšen kakor povprečno na Soči. 
Povprečna vrednost pozitivne neskladnosti znaša namreč na Soči 9,3 % 
in na zgornji Savi 7,4%, negativne na Soči 18%, na zgornji Savi 20,6 %. 
Sava ima torej nekaj večja povprečna negativna neskladja. 

Za določitev posameznih faktorjev, ki so povzročili navedena ne-
skladja med dejanskim profilom in profilom pretočne vode, je treba 
skonstruirati tako imenovani s k l a d n i p r o f i l , kakršnega bi imela 
reka danes samo pod vplivom pretočne vode in petrografske sestave. Za 
njegovo določitev sem po običajnem postopku13 razvrstil posamezne 
sektorje savskega profila v štiri tipe petrografske sestave. 

Pri prvem od teh tipov je dolina Save vrezana pretežno v triadne 
apnence in dolomite. Sem spada tok Dolinske Save od izvira do Most, 
med vasjo Savo in Radečami ter med ustjem Mirne in Krškim. Povprečni 
indeks strmca vseh teh treh sektorjev je 10,73. Drugi tip je dolina v 
karbonskih skrilavcih in peščencih, najprej med ustjem Ljubljanice in 
vasjo Savo ter zatem med Radečami in Sevnico. Njegov povprečni indeks 
strmca je 10,03. Tretji tip nastopa tam, kjer je struga vrezana v konglo-
merat ali starejši prod, ponekod tudi v morene, pod vsem tem pa je 
blizu živoskalna (terciarna ali triadna) podlaga, na katero reka marsikje 
naleti. Sem bi štel tok Save med Potoki nad Mostami in ustjem Radovne, 
nadalje od radovljiškega sotočja do ustja Sore, na Bohinjski Savi pa del 
profila od jezera do Lepenc in od Bohinjske Bele do sotočja. Povprečni 
indeks strmca v takem svetu je 12,25 (torej najvišji). Četrti tip pomenijo 
področja pleistocenskega sipkega proda ter drugih pleistocenskih in 
aluvialnih sipkih nasutin. Ta tip obsega Radovljiško ravan med ustjem 
Radovne in savskim sotočjem, Ljubljansko polje od ustja Sore do ustja 

13 Gl. J o v a n o v i ć , o. c., str. 116 si.; I l e š i č , o. e., str. 53. 
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Ljubl janice ter ves pro f i l od Krškega navzdol. Povprečni indeks strmca 
j e 8,58." 

C e naklonske višine idealnega ravnotežnega pro f i la pomnož imo s 
povprečnimi indeksi strmca za posamezne petrografske tipe, d o b i m o 
podatke za skladni prof i l . Vsebuje j ih tabela 4, k jer pomeni ym višine 
skladnega prof i la , dm neskladje skladnega pro f i la s pro f i l om pretočne 
vode (ym — yy,), Zm w indeks višin skladnega pro f i la z ozirom na višine 

prof i la pretočne vode ( — j, dym neskladje med višinami pravega in 

skladnega pro f i la (y — ym) in Z c m indeks medsebojnega razmerja višin 

med skladnim pro f i lom in pro f i l om pretočne v o d e (dm in Zm w j , obsegata 
v sebi vp l iv petrografske osnove ter sta upodobl jeni na I. a črti nesklad-
nosti (si. 3), vrednosti pa, ki j ih da je neskladje med pravim in skladnim 
pro f i l om (dym in ZCIJ, pa zajemata vse vp l ive izven pretočne vode in 
p e t r o g r a f i e (predvsem tektonske) ter ju prikazuje II. črta neskadnosti 

14 V zvezi s tem postopkom se kaj radi vzbujajo dvomi glede upraviče-
nosti takšne, močno shematične in generalizirane kategorizacije petrografskih 
tipov. Tako n. pr. je Dolinska Sava nad Mostami zajedena ne samo v triadne 
apnence in dolomite, temveč na levem, karavanškem bregu močno tudi v pa-
leozojske skrilavce. Kam jo je torej uvrstiti? Prav tako niso isto prod Radov-
ljiške ravnine ali pa naplavine zagrebške Posavine. Povsem se mi je n. pr. 
uprlo šteti v isto kategorijo tako imenovani starejši zasip (konglomerat) in 
mlajši zasip (prod). Yes proces zajedanja struge je že na prvi pogled močno 
drugačen v kompaktnem konglomeratu kakor v sipkem produ. Z razlikova-
njem obeh teh dveh tipov klastičnih sedimentov je konglomeratna skupina 
(hkrati z morenami in živoskalno osnovo) stopila močno v ospredje: pokazala 
je največji povprečni indeks strmca na vsem profilu, večji od apniško-
dolomitnega. Kako to razlagati? Ali je pravo tolmačenje v tem, da je v 
konglomeratu, ki j e razmeroma mlad sediment (pleistocenski ali kvečjemu 
mladoterciarni) erozija še manj napredovala in izravnala strmec, kakor v 
apniško-dolomitnih sektorjih, kjer deluje že mnogo več časa? 

Zaradi teh pomislekov sem preizkusil še drugi postopek: da se namreč 
petrografsko sorodni sektorji seštejejo v svrho izračunanja skupnega po-
vprečnega indeksa strmca samo takrat, kadar so zares petrografsko skoraj 
enaki (n. pr. sektorji karbonskih kamenin od ustja Ljubljanice do Radeč in 
od Sevnice dO Krškega, konglomeratni sektorji, prodnati sektorji itd.), v vseh 
drugih primerih, ko gre samo za v glavnem podobno, v podrobnostih pa svoje-
vrstno petrografsko sestavo, pa se vzame povprečni indeks strmca za vsak 
sektor posebej (n. pr. dolina od Podkorena do Most, od Most do ustja Radovne, 
i d tam do radovljiškega sotočja, kjer gre za prod s terciarno podlago, dolina 
med Sevnico in Krškim s triadnimi plastmi posebne sestave). Na ta način sem 
seveda dobil precej drugačne številke za skladni profil in vse, kar iz njega 
izvira (I. in II. črta neskladnosti, približni ravnotežni profil itd.). Nekaj o tem 
bom omenil še kasneje. V glavnem se pač kaže držati prvega postopka (s se-
števanjem vseh sorodnih petrografskih sektorjev), zakaj z drugim postopkom 
vsaj do neke mere zgrešimo namen, ki ga ima iskanje povprečnega indeksa 
strmca, da namreč izločimo posebnosti v indeksu strmca posameznih podobnih 
petrografskih sektorjev, ki nikakor niso nujno petrografskega izvora, temveč 
koreninijo lahko v drugih vzrokih, n. pr. tektonskih. Tako lahko napačno 
pretiramo vpliv petrografskega faktorja pri izoblikovanju podolžnega profila 
v škodo drugih (n. pr. tektonskega). 

pravega in skladnega Vrednosti, ki naznačujeta neskladje 

(si. 4). 
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TABELA 4 
Podatki za skladni profil zgornje Save 

Kraj ym dm Z m w 

D o l i n s k a S a v a : 
Izvir (nad Podkorenom) . . 26,064 1,681 1,068 0,316 1,012 
Potoki nad Mostami . . . 12,980 0,486 1,039 1,464 1,113 
Izliv Radovne 12,627 0,406 1,033 0,778 1,062 

B o h i n j s k a S a v a : 
Sv. Janez ob Boh. jezeru . . 22,375 2,329 1,116 — 6,999 0,687 
Lepence 18,065 1,434 1,086 — 3,872 0,785 
Pod Bohinjsko Belo . . . 13,548 1,022 1,081 — 1,649 0,878 

S a v a o d s o t o č j a n a v z d o l : 
Sotočje pod Radovlj ico . . 11,393 0,582 1,053 — 0,139 0,988 
Izliv Tržiške Bistrice . . . 9,703 0,237 1,025 0,082 1,008 
Izliv Kokre (Kranj) . . . 8,621 0,016 1,002 0,322 1,037 
Izliv Sore (Medvode) . . . 7,326 — 0,248 0,967 0,165 1,022 
Izliv Ljubl janice (Zalog) 6,173 — 0,091 0,985 — 0,334 0,946 
Litija 5,172 — 0,119 0,978 — 0,333 0,935 
Pri vasi Sava 4,956 — 0,125 0,975 — 0,333 0,932 
Izliv Savinje (Zidani most) . 3,738 — 0,236 0,940 — 0,512 0,863 
Radeče 3.650 — 0,244 0,937 — 0,514 0,859 
Izliv Mirne (Sevnica) . . . 3,100 — 0,260 0,922 — 0,592 0,809 
Krško 2,384 — 0,326 0,879 — 0,413 0,826 
Čatež 2,037 — 0,278 0,879 — 0,434 0,787 
Podsused 1,317 — 0,181 0,878 — 0,457 0,653 
Zagreb 0,951 — 0,129 0,880 — 0,413 » 0,545 

K a j nam p o v e I . a č r t a n e s k l a d n o s t i (si. 3) g lede vpl iva pe t ro -
grafske sestave? Tu nas — kakor na Soči — predvsem preseneča, da je 
skladni profil na splošno pod profilom pretočne vode vse od izliva Kokre 
navzdol, torej v treh četrtinah celotnega profila. Od kod to? Ali gre res 
v vseh teh treh četrtinah za ugrezanje profila? Ali ni prav tako verjetno, 
da je skladni profil določen prenizko? Ali so morda izračunani po-
vprečni indeksi strmca premajhni? Če ne glede na te pomisleke pogle-
damo potek I.a črte neskladnosti, se nam pokaže kot sorazmeroma mirna 
črta, mnogo mirnejša kot na Soči. Posebno mirna (vzporedna z absciso) je 
tudi tu v spodnjih 5/10 profila, od Rugvice do' Radeč, kjer je Sava petro-
grafske razlike povsod že docela izravnala, saj se prehod iz karbona pod 
Radečami v triado pri Krškem sploh ne pozna, prav tako pa ne prehod 
od tod v prodno ravnino. Narahlo se črta vzpne šele med Radečami in 
izlivom Ljubljanice, nakar zopet pade v prodnati Ljubljanski kotlini 
vse do ustja Sore (v nasprotju s I. črto neskladnosti). Od tod dalje v 
konglomeratu (pri ustju Kokre) preide 1. a črta neskladnosii zopet v po-
zitivno neskladje in to z močnim vzponom, v okviru katerega pa se 
vendar z relativnim padcem pokaže manj odporna, prodnata Radov-
ljiška ravan, v odseku med savskim sotočjem in ustjem Radovne; nato 
sledi zopet močan vzpon pozitivnega neskladja do Most in nekaj šib-
kejši naprej do izvira. Se močnejši je, čisto v nasprotju s I. črto neskladja, 
vzpon krivulje na Rohinjski Savi: tam bi torej petrografska sestava 
(apnenec, konglomerati itd.) močno zavirala sicer hitri razvoj profila! 
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SI. 3. (spodaj) : I a črta neskladnosti za zgornjo Savo 
Vodoravna črta (abscisa) = profil pretočne vode (i/y). — Krivulja (i/^,) = črta neskladnosti skladnega profila 
s profilom pretočne vode (presledkasta črta za Bohinjsko Savo). — Višine na črti neskladnosti povečane 400-krat. 

SI. 4. (zgoraj): II. črta neskladnosti za zgornjo Savo 
Vodoravna črta (abscisa) = skladni profil ((/„). — Krivulja (y) = črta neskladnosti dejanskega profila s skladnim 

profilom (presledkasta črta za Bohinjsko Savo). — Višine na črti neskladnosti povečane 400-krat. 



Svetozar Ilešič 

Negativno neskladje med skladnim profilom in profilom pretočne vode 
je na splošno največje v spodnjem delu profila (za 12—13 %), medtem 
ko je v povprečku za ves profil 7 % (na Soči 6,7 %). Pozitivni odklon je 
največji nad Mostami (za 6,8 %) in na Bohinjski Savi (za 11 %), medtem 
ko je v povprečku za ves profil majhen, brez Bohinjske Save samo 3,6 % 
(na Soči 3,8 %). 

I I . č r t a n e s k l a d n o s t i (si. 4) kaže večja neskladja kakor I. a 
črta neskladnosti, kar pomeni, da je vpliv drugih faktorjev na savski 
profil izdatnejši kakor vpliv petrografskih razlik. Vendar neskladje de-
janskega profila s skladnim ni tako veliko kakor na Soči; Sava je torej 
motnje, ki so izven pretočne vode in petrografske sestave, že v večji 
meri premagala kakor Soča, ali pa so te motnje (zlasti tektonske) že 
sprva bile manjše. Na II. črti neskladnosti nas posebno močno zbode 
v oči močno negativno neskladje na vsej Bohinjski Savi, kar bi kazalo 
na to, da gre tu za izrazito področje tektonskega ugrezanja ali zastajanja 
ali pa za učinek nekdaj precej obilnejše pretočne vode. Značilno je, da 
kaže negativni odklon tudi sotočje obeh Sav pri Radovljici, medtem ko 
se ob Dolinski Savi od tod navzgor II. črta neskladnosti že do ustja Ra-
dovne močno vzpne in s tem povzroči že naznačeni vzpon v sektorju 
Radovljica—ustje Radovne na I. črti neskladnosti, ki je tam nekaj manjši 
samo zaradi petrografskega momenta (sipkega gradiva Radovljiške rav-
nine), kakor nam je to pokazala I. a črta neskladnosti. Če smemo torej 
sklepati, da nam II. črta neskladnosti kaže predvsem vplive tektonike, 
bi se nam pokazala južni del Blejsko-radovljiške kotline in njegovo na-
daljevanje proti Bohinju v smeri nekdanjega terciarnega zaliva kot pod-
ročje ugrezanja, medtem ko bi se severno krilo dvigalo, še posebno močno 
nekje ob savski prelomnici: v ožini pod Mostami (sektor Potoki—ustje 
Radovne) je namreč pozitivno neskladje med pravim in skladnim pro-
filom še posebno močno in nas opozarja, da tamošnji lom v savskem 
strmcu nikakor ni v prvi vrsti petrografski, temveč tektonski in da je 
tektonika pospešila tudi tamkajšnjo epigenezo. V Dolini nad Mostami 
pozitivni odklon II. črte neskladnosti pojame, podobno kakor na Soči od 
ustja Koritnice navzgor do Vrsnika. 

Ob Savi od radovljiškega sotočja navzdol se II. črta neskladnosti 
znova vzpne v pozitivnem smislu, še posebno v sektorju med Tržiško 
Bistrico in Soro, kar bi potrjevalo domnevo, da se je Sava tam globlje 
in tesneje zarezala v konglomerat iz tektonskih vzrokov. Zato je tam 
savska dolina precej drugačna in tesnejša kakor v spodnjem delu Ra-
dovljiške kotline, pa tudi kakor skozi prve Dobrave navzdol tja do Otoč 
in Podnarta, kjer je še nekaj več sedimentacije. Značilna je tudi razlika 
s tokom na Ljubljanskem polju.15 Na Ljubljanskem polju krivulja sicer 
pojema, toda normalno, v smislu splošnega pojemanja, ki tu preide v 
negativni odklon spodnjih dveh tretjin profila. Tudi s te strani bi se 
torej potrdilo, da tektonika pri nastanku Ljubljanskega polja ni bistveno 
sodelovala. Zelo značilno je tudi lepo soglasje med pravim in skladnim 
profilom od tod navzdol do- vstopa v apniško-dolomitno deber pri vasi 

15 Za razliko med Kranjsko-sorškim in Ljubljanskim poljem prim. Ivan 
R a k o v e c , O nastanku in razvoju Ljubljanskega polja, Geografski vestnik 
XXIV, 1952, str. 90. 

4 0 



Podolžni profil zgornje Save 

Sava. Šele od tod do Radeč se prehod skozi sektor najmočnejšega dvi-
ganja posavskih gub18 pozna v vzponu II. črte neskladnosti, čeprav 
ostane ta vzpon v okviru splošnega prehoda črte pod nivo skladnega 
profila. Se en rahel vzpon se pokaže pri Krškem, kar bi kazalo na delni 
tektonski nastanek tamošnje razmeroma tesne savske doline, medtem ko 
opazimo med Radečami in Mirno celo najgloblji del krivulje, znak, da 
je prvotno tektoniko celotne litijske antiklinale savski profil že dodobra 
premagal. Ne preseneča seveda izrazita vzporednost med pravim in 
skladnim profilom v nižinskem delu profila od Čateža navzdol, pri 
čemer pa ostane zaradi enotnega grezanja vsega tega predela dejanski 
profil povsod enakomerno pod skladnim. 

Kakor že podčrtano, kaže II. črta neskladnosti skoraj v vseh spod-
njih dveh tretjinah profila negativno neskladnost, znak splošne ngrez-
njenosti tega dela profila (in z njo zvezane težnje k sedimentaciji vse od 
Ljubljanskega polja navzdol, z izjemo sektorja med Savo in Radečami, 
kjer je tektonska pregraja, ki jo mora žagati Sava, še najmočnejša in 
hkrati petrografsko najodpornejša!). Zato je v celoti negativno neskladje 
med pravim in skladnim profilom na zgornji Savi večje kakor na Soči. 
Največje je čisto v spodnjem toku (pri Podsusedu za 35 %, podobno kot 
pri Zagraju na Soči, kjer je 36,5 %). Povprečno znaša 18,5 %, (z všteto 
Bohinjsko Savo celo 19,1 %), medtem ko je za Sočo samo 10 %•. In če so 
na Soči pogosti pozitivni odkloni nad 10 %, povprečno pa obsegajo celo 
16,5%, je največji pozitivni odklon na Savi pri Mostah (za 11 %) samo 
izjema, ker ^naša povpreček le 4,2 %. To se pravi, da so krajevni tek-
tonski vplivi na pozitivne odklone profila na Savi mnogo šibkejši kakor 
na Soči, da pa je splošni negativni vpliv tektonike v grezanju spodnjih 
delov profila na Savi precej izdatnejši kakor tam.17 

Za zaključek analize smo tudi pri Savi določili tako imenovani 
p r i b l i ž n i r a v n o t e ž n i p r o f i l , s tem da smo višino skladnega 
profila (ym) deliti s koeficientom, ki je za 10% nižji od najnižjega po-
vprečnega indeksa strmca (za Savo 7,72).18 Podatke o tem vsebuje tabela 
št. 5. Y njej pomeni yc° višine približnega ravnotežnega profila, Ze tako 
imenovani erozijski indeks, dobljen z delitvijo višin dejanskega profila 

10 I. R a k o v e c , Morfološki razvoj v območju posavskih gub, Geografski 
vestnik VII, 1931, str. 32 in 54. 

17 Kakor sem omenil že zgoraj (str. 37), dobimo seveda čisto drugačno 
II. črto neskladnosti, če pri določanju skladnega profila ne združimo sektorjev 
profila, ki so si petrografsko samo sorodni, temveč jih podrobneje diferen-
ciramo. V tem primeru so neskladja med dejanskim in tako določenim sklad-
nim profilom minimalna, ker smo marsikateri tektonski vpliv zajeli kot 
navidezno petrografski vpliv. Vrednosti za dym se v tem primeru z zelo red-
kimi izjemami gibljejo samo v okviru od 0,025 do 0,073, vrednosti za Z c m pa 
se prav tako skoraj nikjer ne oddalje iz okvira 0,990 do 1,022. Čisto izgine v 
tem primeru pozitivni odklon pri Mostah, ker smo pač vzeli sektor Potoki— 
Radovna kot petrografsko samostojen in šteli njegov visoki povprečni indeks 
strmca kot petrografsko povzročeni indeks. Pač pa ostanejo rahli valovi 
vzpona krivulje v konglomeratu med ustjem Tržiške Bistrice in Sore, pri 
Radečah in pri Krškem, tako da je vpliv tektonike na profil teh treh sektorjev 
celo v primeru takšnega postopka očiten. 

18 Prim. Jo v a n o v i c , o.e., str. 125; I l e š i č , o.e., str. 61. 
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in približnega ravnotežnega profila 
\ У C ' 

erozijskimi indeksi in indeksi višin. 

Ze 
Z pa indeks razmerja med 

TABELA 5 
Podatki za približni ravnotežni profil Soče 

Kraj </c° 

D o l i n s k a S a v a 
Izvir (nad Podkorenom) . 
Potoki nad Mostami . . . 

Z„ ^ 

Sv. Janez ob Boh. jezeru 
Lepence 
Pod Bohinjsko Belo . . 

Sotočje pod Radovlj ico 
Izliv Tržiške Bistrice . 
Izliv Kokre (Kranj) . . 
Izliv Sore (Medvode) . 
Izliv Ljubljanice (Zalog) 
Litija 
Pri vasi Sava . . . . 
Izliv Savinje (Zidani most) 
Radeče 
Izliv Mirne (Sevnica) 
Krško 
Čatež 
Podsused 
Zagreb . 

3,376 7,814 0,740 
1,681 8,592 0,762 
1,635 8,199 0,766 

S a v a : 
2,898 6.571 0,877 
2,340 6,920 0,831 
1,755 6,780 0,732 

i n a v z d o l : » 

1,475 7,629 0,750 
1,256 7,790 0,772 
1,116 8,013 0,791 
0.949 7,893 0,818 
0,799 7,308 0,804 
0,669 7,233 0,812 
0,642 7,201 0,812 
0,484 6,665 0,842 
0,472 6,644 0,846 
0,401 6,254 0,859 
0,309 6,379 0,899 
0,263 6,095 0,903 
0,170 5,059 0,903 
0,123 4,374 0,902 

Zelo zgovorni so podatki o erozijskem indeksu, ki pomenijo hkrati 
potencialno erozijsko energijo za posamezne sektorje profila. Erozijski 
indeks znaša v Dolini nad Mostami blizu 8 (kakor na Soči v Trenti), na-
raste čez 8 pri Mostah in ob ustju Radovne (kjer pa je nižji kot na Soči 
nad Kobaridom!), pri sotočju obeh Sav pa znaša 7,6 (kakor na Soči pri 
Pevmi!). Zelo nizek je erozijski indeks Bohinjske Save (povsod pod 7), 
kar bi znova ilustriralo, kako je njen profil že relativno močno napre-
doval v razvoju. Od sotočja obeh Sav navzdol erozijski indeks znova 
naraste in doseže višek pri ustju Kokre (nad 8), tako da je na Kranjskem 
polju večji kot pri Radovljici. Cez Ljubljansko polje in mimo Litije do 
Save se drži malo nad 7, pri izlivu Savinje pade pod 7 in od tod dalje 
enakomerno pojema navzdol, razen pri Krškem, kjer še enkrat rahlo 
naraste. Y nižinskem delu toka pojema počasneje kot na Soči. Tako 
ostrega skoka v erozijskem indeksu, kakor smo ga. na Soči zabeležili med 
Podgoro in Zagrajem, na Savi ni. 

Z 
Indeks-^ nam znova pokaže vpliv petrografske strukture. Cini niže 

j e pod 1,0, tem večji je vpliv odpornejših kamenin. Njegova vrednost 
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seveda narašča ob toku navzdol, kar pomeni, da v tej smeri vpliv petro-
gra f ie pojema- Tam, kjer je pri izlivu Kokre na I. a črti neskladnosti 
prehod iz splošno negativnega v splošno pozitivno neskladje, preide 

2 
indeks "2" pod 8,0. Y podrobnem poteku je značilen hitri padec indeksa 
od 0,846 pri Radečah na 0,812 pri Savi, kar se ujema s tamošnjim petro-
grafskim vplivom. Od Krškega navzdol je indeks skoraj čisto enak, 
petrografskega vpliva tam torej sploh ni. 

Glede konkavnosti dejanskega in skladnega profila bi se moglo tudi 
za Savo reči isto kot za Sočo.19 Razlika v konkavnosti med obema pro-
filoma je minimalna, vendar je dejanski profil za spoznanje bolj kon-
kaven od skladnega, saj se zato tudi seče z njim, tako da je v zgornjem 
delu profila višji, v spodnjem pa nižji. To bi kazalo na spremembo v 
množini pretočne vode, če je minimalna razlika v konkavnosti za to 
dovolj prepričljiva. 

Če se za konec povprašamo po vrednosti rezultatov, ki nam jih je 
dala analiza za profil zgornje Save, se nam kakor pri Soči pokaže, da 
dobro služijo kot grobo orientacijsko sredstvo morfogenetske analize, da 
se v glavnem ujemajo z ugotovitvami, ki so jih dala dosedanja geomorfo-
loška proučevanja in da celò opozarjajo na nekatera nova dejstva. Pozi-
tivna stran teh rezultatov je tem bolj dobrodošla, ker je sam profil 
zgornje Save mnogo manj markanten, precej bolj uravnovešen in izglajen 
kakor profil Soče. Seveda se tudi pri tem vzbujajo pomisleki, ki smo 
jih navedli za Sočo. To> so predvsem spet pomanjkljivi hipsometrični 
podatki, nezadostni hidrografski podatki s problematičnimi povprečki, 
problematičnost »končnega« strmca po Kutterjevi formuli, problema-
tičnost preenostavnega shematiziranja povprečnega indeksa strmca po 
petrografskih sektorjih itd. Neka splošna pomanjkljivost, za katero ne 
moremo najti prav prepričljive razlage, je še v tem, da se je tudi na Savi 
pokazal dejanski profil skoraj prevečkrat in preveč pod profilom pre-
točne vode in pod skladnim profilom. Toda prezreti ne smemo, dà pri 
vsem tem ne gre za pomanjkljivosti metode same, temveč za pomanj-
kanje dovolj eksaktnih podatkov. Rad bi podčrtal, da so te pomanjklji-
vosti v primeri s pozitivnimi stranmi vendar premajhne in, rekli bi, 
preveč začasnega značaja, da bi smeli metodo zavrniti kar a priori, kakor 
je to storil H. B a u 1 i g , pa brez absolutno prepričljivih argiimentov.20 

18 I l e š i č , o. c., str. 64. 
20 Henri B a u l i g , Essais de géomorphologie. Publications de la Faculté 

des Lettres de l'Université de Strasbourg, fase. 114, Paris 1950, str. 68 si. Med 
Bauligovimi pomisleki se mi zdi zares tehten samo ugovor, da metoda sploh 
ne upošteva transporta materiala odnosno njegovega odnošaja do ravnotež-
nega strmca, pa ga zlepa tudi še ne bo mogla upoštevati, ker smo tu še mnogo 
bo l j kot k je drugje daleč od eksaktnih meritev. 
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LE PROFIL EN LONG DE LA HAUTE SAVA 

S v e t o z a r I l e š i č 

L'étude donne les résultats d'une analyse, selon la méthode de P. J o v a -
n o v i ć , du profil en long de la haute Sava (jusqu'à la localité de Rugvica, 
située 35 km en aval de Zagreb, où la pente diminue brusquement de 0,43 %o 
à 0,055 %o, la rivière passant au vrais fond du Bassin pannonien) en le com-
parant avec le profil de la Soča, analysé dans une étude antérieure (Geografski 
vestnik XXIII, 1951). En comparant le profil réel (y sur la fig. 1), le profil idéal 
d'équilibre (103 y0 sur la fig. 1), le profil construit en fonction du débit (yw eur 
la fig. 1) et le soi-disant profil «conforme» (la comparaison est faite au moyen 
des lignes des divergences sur les fig. 2, 3, 4) on peut constater que le profil 
de la haute Sava, malgré ses indices des pentes et des hauteurs assez hauts, 
est déjà plus évolué et équilibré que celui de la Soča qui, plus jeune, a subi 
des événements tectoniques plus intenses du coté adriatique des Alpes Ju-
liennes. Quant aux irrégularités du profil qui existent pourtant, l'analyse 
prouve qu'il s'agit beaucoup plus moins des effets des différences lithologiques 
que des mouvements du sol. En général, en aval du confluent avec la Savinja, 
le profil réel est presque tout à fait conforme avec son profil idéal d'équilibre. 
11 faut, cependant, noter que dans toute sa partie moyenne et inférieure, le 
profil réel reste au-dessous du profil construit en fonction du débit ainsi que 
du soi-disant profil «conforme», conséquence évidente d'un abaissement géné-
ral de cette région aux bords du Bassin pannonien. 

D'après les résultats de ses études, l'auteur estime que la méthode de 
M. J o v a n o v i é soit, malgré toutes ses imperfections et difficultés de l'ap-
puyer sur des données exactes, très utile aux recherches de géomorphologie, 
et qu'elle ne mérite pas d'être entièrement rejetée comme elle a été par 
H. B a u 1 i g dans ses «Essais de géomorphologie». 
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