
Barje – z vodo prežeta 

pokrajina 

 
Tajan Trobec 



 Barje – z vodo prežeta pokrajina 

 Oaza narave na pragu mesta 

 

BARJE – UVOD 



BARJE – UVOD 

 blizu … 

 

 … in daleč 

 mentalno – mokrišča manjvreden prostor 



BARJE – UVOD 

 (delno) poseljeno … 

http://www.primestnice.si/uploads/1/1/5/3/11536657/3653623_orig.jpg 



BARJE – UVOD 

 … in v večji meri obdelano 

https://www.delo.si/images/slike/picture/20080807/o_barje02-jsuhadolnik_1024.jpg 



BARJE – UVOD 

 prednosti mokrišč do nedavnega pustili ob strani 

http://www.ncwetlands.org/wp-content/uploads/functions-of-wetland.png 

SAMOČIŠČENJE VODE 

ZMANJŠEVANJE 
POPLAVNE NEVARNOSTI 

IN EROZIJE 

REKREACIJA 

OBMOČJA 
VELIKE BIOTSKE 

PESTROSTI 

POTENCIALNI VIR 
PITNE VODE 



BARJE – UVOD 

 2008 ustanovitev Krajinskega parka Ljubljansko 

barje, Natura 2000 območje 



BARJE – UVOD 

 mokrišča (še vedno) ostajajo nekje daleč, skrita 

 Deponija Barje, 

 

https://www.delo.si/images/slike/picture/20150204/Panorama-Delo-Foto-2015012-139-hires-jpeg8.jpeg 



BARJE – UVOD 

 mokrišča (še vedno) ostajajo nekje daleč, skrita 

 nelegalna odlagališča odpadkov, 

 nelegalne gradnje … 

 

www.delo.si/assets/media/picture/20120203/Delo_Foto-20120202122820-23654400.jpg?rev=1 



BARJE – UVOD 

 Kaj ima pri vsem tem voda? 
 

 Marsikaj! 

 Barje je voda ustvarila (ga ohranja pri življenju) 

 voda je ključen element mokrišč (vezno tkivo) 

 mokrišča so z vodo nerazdružljivo povezana (neglede 

na pojavno obliko vode) 

 

 

https://y3j5m2z3.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2014/11/water.jpg 



BARJE – UVOD 

 tako daleč, da pozabljamo, da gre pravzaprav za 

… eno samo veliko poplavno območje 

 poplavna pokrajina (vedno bila, vedno bo) 

 

 

https://podcrto.si/app/uploads/2018/11/barje_poplave2010_8-1180x744.jpg 



BARJE – UVOD 

 poplavam in ostalim oblikam vode na Barju se ne 

da ogniti => potrebno se je prilagoditi 

 

 



GEOGRAFSKA UMESTITEV 

 najmlajši del Ljubljanske kotline 

 20 km × 10 km 

 160 km2 

 prehodno 

 svojstvene 

hidrološke in 

hidrog. znač.  

 

www.modrijan.si/slv/content/download/10343/121422/file/Delitev%20Ljubljanske%20kotline.jpg 



 tektonska udorina 

 

prelomi, tektonsko aktivno območje 
grezanje zadnjih 0,8–2 ml. let (1–2 mm/a) 
nasipavanje (do 160 m debeli nanosi) 
poplave, zajezevanje, ojezeritve  
Ilovnati prod, pesek / ilovica, glina, kreda / 
šota 

NASTANEK 

Vir: Enciklopedija Slovenije 



NASTANEK 

 nižina, uravnava, osamelci 



VODE 

 rečna mreža 

Ljubija 

Bistra 

Iščica / Ižica 

Borovniščica 

Iška 

Gradaščica 

Želimeljščica 

Horjulščica 
Šujica 

Ljubljanica  je osrednja žila, zadnji izvir, 
obsežno napajalno zaledje na Notranjskem 
26/41 km, 
številni (ne)kraški pritoki 

Podlipščica 



VODE 

 rečna mreža 

Ljubljanica več kot ½ vode prejme na Barju 
vsaj ½ te vode je kraške (skupaj pa ca ¾) 
najbolj vodnat površinski pritok je 
Gradaščica (6m3/s) 
12 % vode => manjši, nemerjeni pritoki, 
izviri, kanali … 

vodomerna postaja 
sQs 
[m3/s] 

Ljubljanica(Vrhnika) 24,0 

Ljubljanica (Moste) 55,1 

Bistra (Bistra) 7,5 

Ljubija (Verd) 6,8 

Ižica (Ig) 1,6 

Gradaščica (Bokalce) 6,0 

Iška (Iška vas) 1,3 

Borovniščica 
(Borovnica) 1,1 

Gradaščica (Dvor) 2,3 

Šujica (Razori) 1,4 

Ostali nemerjeni 
(ne)kraški pritoki 6,7 



VODE 

 rečni pretočni režim Ljubljanice in Gradaščice 



VODE 

 Podpeško jezero 

 

 

vir: Mauro Hrvatin (DEDI) 



VODE 

 barjanska okna 

 

 

vir: Matija Zorn (DEDI) 



VODE 

 podzemna voda 

 

 

vir: Matija Zorn Vir: http://www.dedi.si/napredno/materials/126/out/13_vodarnaBrest.png 



BARJE PRED KOLONICAZIJO 

 nizko / visoko barje 

barje: močvirje, okna, mahovi, brez drevja 
šota, črna organska prst, polžarica 
nizko/visoko barje 
neprehoden svet, brez aktivnega poseganja 
Mali plac pri Bevkah 



OSUŠEVANJE IN KOLONIZACIJA 

 osuševanje Barja 

tradicionalno poseljeni osamelci in vršaji 
začetki osuševanja v 2/2 18. st. (250 let) 
jarki, poglabljanje vodotokov, Gruberjev p. 
paša, travniki, njive, poselitev (po 1830) 
požiganje, rezanje šote 
Barje danes ni žitnica, poplav niso odpravili 
je Barje danes še barje? 

Vir: www.ljubljanske-slike.si/wp-content/uploads/2015/03/pos021.jpg 

Vir: Arhiv Slovenskega etnografskega muzeja 



BARJE – POPLAVNA POKRAJINA 

 značilnosti poplav 

 

Vir: Smrekar, A., Šmid Hribar, M., Tiran, J., Erhartič, B., 2014. 
Interpretacija okolja na primeru Ljubljanskega barja. Ljubljana, Založba 
ZRC, 134 str. 

poplave so pogoste, 
izjemne (80 km2; ½ Barja), običajne (15 %) 
sezonskost 
dolgotrajne 
globina vode je majhna 
prilagoditev pogostim poplavam 

Vir: Anton Melik 

Vir: Anton Melik 



BARJE – POPLAVNA POKRAJINA 

 vzroki za poplave 
 

 specifično vodozbirno 

zaledje Ljubljanice 
 

 zelo obsežno 

 (10 % Slo) 

 

 (ne)kraško 

 

 oblika 

 



BARJE – POPLAVNA POKRAJINA 

 vzroki za poplave 
 

 ravno, konkavno 

površje 
 grezanje 

 posedanje 

 padavine 

 

 Ljubljanska 

vrata 
 

 majhen strmec 

Ljubljanice 



BARJE – POPLAVNA POKRAJINA 

 vzroki za poplave 
 

 součinkovanje 

hudourniških in 

kraških poplav 

 zajezevanje 

 kraški zadržek 

 

 vpliv 

podtalnice 
 

 narasla 

Ljubljanica 

zajezuje odtok 
 

 nasipi 

vodomerna postaja 
Q100 
[m3/s] 

vsi kraški izviri skupaj 165 

Gradaščica (Bokalce) 244 

Vir: Uroš Stepišnik 



BARJE – POPLAVE 2010 

 17. do 19. 9. – Gradaščica  

4-dnevno obilno deževje (16. – 19. 9.) 
okoli 250 mm padavin v porečju 
poplave so trajale dober teden 
primerljive s poplavami leta 1933 
velike poplave še vsaj: 
1885, 1888, 1895, 1926, 1998 



BARJE – POPLAVE 2010 

 17. do 19. 9. – Gradaščica  

Vir: Uroš Stepišnik 

Vir: STA 



BARJE – POPLAVE 2010 

 19. 9. Ljubljanica doseže najvišji vodostaj 



BARJE – POPLAVE 2010 

 20. 9. dosežen največji obseg poplav na Barju 

https://img.rtvslo.si/_up/upload/2010/09/21/64729388_barje1.jpg 

https://img.rtvslo.si/_up/upload/2010/09/21/64729387_barje4.jpg 

https://img.rtvslo.si/_up/upload/2010/09/26/64730474_poplave_fp-xl.jpg 



BARJE – POPLAVE 2010 

 



BARJE – KAKO NAPREJ? 

 živeti s poplavami in jih sprejeti 

 preprečevati gradnjo na poplavnih območjih 

 varovanje vodnih virov na barju 

Glede na to, da je voda verjetno 
najpomembnejša sestavina Barja, se moramo 

pri usmerjanju prihodnjega razvoja 
osredotočiti predvsem na njo. 


