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HABITATNO MODELIRANJE KAŽE OGROŽENOST SULCA NA 
OBMOČJU SREDNJE SAVE 

UVOD 

V letu 2016 smo strokovnjaki s področja ihtiologije, genetike in hidrotehnike zaključili dvoletni ciljni 
raziskovalni projekt, katerega namen je bila izdelava strokovnih podlag za ohranjanje habitata in 
populacije sulca na območju srednje Save (Sušnik in sod., 2016). V obsegu raziskovalnega projekta 
smo za oceno trenutnega stanja populacije sulca in njegovih habitatov na območju srednje Save 
uporabili različne metode. Tako smo izvedli vzorčenje sulca in genetske analize populacij, analizirali 
smo podatke ribiškega upravljanja (vlaganja in uplen sulca ter ribolovni režim) in migracije markiranih 
sulcev ter ocenili prehodnost vodnih pregrad. Ker je pogoj za uspešno življenje in razmnoževanje sulca 
obstoj ustreznega življenjskega okolja, habitata, smo na dveh odsekih reke Save izvedli tudi habitatno 
modeliranje. Habitatno modeliranje predstavlja praktičen pristop k ovrednotenja stanja in hkrati omogoča 
določitev ukrepov oz. posegov, ki bi doprinesli k izboljšanju stanja habitata za sulca na obravnavanem 
območju. 
 
Sulec - Hucho hucho (Linnaeus, 1758) je največja sladkovodna salmonidna vrsta ribe, ki živi na območju 
Slovenije. Populacija sulca na srednjem odseku reke Save (srednja Sava) je bila na podlagi podatkov o 
ribolovu ocenjena kot najvitalnejša v Sloveniji (Zabric s sod., 2008), območje srednje Save pa kot eden 
največjih in najpomembnejših rečnih odsekov sulca na Balkanu in Evropi (Freyhof s sod., 2015). To 
populacijo je Slovenija leta 2013 zaščitila z razglasitvijo območja Natura 2000 »Sava – Medvode – 
Kresnice«. V Sloveniji je glavni dejavnik, ki ogroža populacije sulca, uničenje habitata in sprememba 
rečnega toka, ki je posledica izgradnje in delovanja hidroelektrarn. Hidroelektrarne namreč spremenijo 
habitat in rečni vodni režim do take mere, da je ogroženo preživetje tako sulca kot številnih drugih vrst 
rib s katerimi se hrani. Neposredna negativna posledica izgradnje prečnih pregrad je tudi zmanjšanje ali 
prekinitev vzdolžne povezanosti rečnih habitatov za ribe, kar prav tako negativno vpliva na razširjenost 
vrste in vitalnost populacij. 
 
Slovenija je v okviru izrabe hidroenergetskega potenciala Save že zgradila tri hidroelektrarne na 
območju zgornje Save (HE Moste, HE Mavčiče in HE Medvode) in pet hidroelektrarn na območju 
spodnje Save (HE Vrhovo, HE Boštanj, HE Arto-Blanca, HE Krško in HE Brežice), kjer je predvidena 
izgradnja še ene (HE Mokrice). Območje srednje Save je največje in tu je predvidena izgradnja novih 
hidroelektrarn. Na odseku Save med Medvodami in Kresnicami, torej na razglašenem območju Natura 
2000, s katerim se med drugim ščitita tako habitat kot populacija sulca, je predvidena izgradnja vsaj 
petih hidroelektrarn. Posledično prihaja do velikega nasprotja interesov, saj se zaščita populacije sulca 
in drugih organizmov območja Natura 2000 ter izraba hidroenergetskega potenciala Save na tem 
odseku izključujeta. 
 
Pred kakršnimkoli odločanjem o poseganju na enega redkih odsekov reke Save, kjer hidromorfologija 
še ni popolnoma spremenjena in omogoča preživetje populacije sulca, je treba pridobiti čimveč podatkov 
o stanju habitatov in populacije sulca. Cilj sodelovanja strokovnjakov različnih strok v naši raziskavi je 
bil pridobiti različne podatke, na podlagi katerih bo mogoče ovrednotiti stanje habitata in populacije sulca 
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na območju srednje Save in prepoznati ukrepe, ki bi pripomogli k ohranjanju in izboljšanju stanja 
življenjskega okolja sulca. 
 
Za analizo in oceno ekološke funkcionalnosti tekočih voda, zlasti vplivov zmanjšanja pretoka in 
načrtovanja omilitvenih ukrepov, se uporablja in razvija tako imenovani pristop modeliranja habitatne 
primernosti, ki pri sami analizi in vrednotenju zagotavlja objektivnost in ponovljivost. Uporaba takega 
pristopa se počasi uveljavlja tudi v Sloveniji (Steinman s sod., 2013). Na podlagi omenjenega 
modeliranja se napoveduje obseg in kakovost habitata za ciljno vrsto v odvisnosti od zgradbe in 
hidromorfoloških lastnosti vodotoka pri izbranem pretoku vode. Od pretoka vode so predvsem odvisne 
globine in hitrosti vode, osnovna parametra pri habitatnem modeliranju vodnih ekosistemov. Sam pretok 
kot parameter omogoča, da vzpostavljen habitatni model služi kot orodje in podpora odločanju pri 
soočanju interesov rabe voda z ekološkimi ohranitvenimi cilji (Kopecki, 2008). V splošnem habitatno 
modeliranje zahteva določitev funkcij primernosti, s katerimi se opiše soodvisnost med vrednostmi 
izbranega fizičnega parametra (na primer globina vode, hitrost vode, substrat) in ciljno vrsto (Bovee s 
sod., 1998). 

SULEC, KRALJ SLOVENSKIH VODA 

Sulec je naša največja riba, ki običajno v dolžino zraste od 60 do 130 cm, največji do sedaj ujeti primerek 
je meril 165 cm (pri nas 132 cm). V času drsti je izrazito samotarska in teritorialna riba. Sulec doseže 
starost do 20 let, samci se prvič drstijo v tretjem ali četrtem, samice v četrtem ali petem letu starosti. 
Drst poteka zgodaj spomladi, marca in aprila, pri temperaturah vode od 6 do 10°C. Ob drsti se seli po 
toku navzgor, v manjše prodnate pritoke. V kolikor ima v matični reki ustrezna drstišča se lahko drsti v 
neposredni bližini življenjskega habitata. 

 

Slika 1: Sulec Hucho hucho (Linnaeus, 1758) (Mikuletič J.) 
 
Sulec Hucho hucho (L.) je endemit donavskega porečja srednje Evrope, kjer predstavlja eno vodilnih 
vrst rib, a hkrati tudi eno najbolj ogroženih. Iz zgodovinskih podatkov, ki jih navaja Holčík (1990), lahko 
sklepamo, da je bil sulec nekdaj pogost v skoraj vseh rekah donavskega povodja. Naseljeval je srednje 
do velike reke, vključno z Donavo vse do njene delte. Njegovo naselitveno območje se je pričelo 
spreminjati v začetku 19. stoletja, še posebej velike spremembe je doživelo po drugi svetovni vojni. 
Ocenjuje se, da sulec trenutno poseljuje le še 39 % prvotnega areala. Tudi območja, kjer še živi, sulec 
ne naseljuje kontinuirano. V nekaterih rekah so tako nastale izolirane populacije. Večinoma je sulec 
izginil iz spodnjih tokov rek in je sedaj omejen na njihove predalpske odseke. Današnja razširjenost 
sulca v Sloveniji je bistveno manjša od njegove razširjenosti pred letom 1900. Zmanjšanje areala je 
najopaznejše v porečju Mure, kjer je sulec skoraj izginil, podobno je v porečju Drave, kjer se je ohranil 
le še na dveh krajših odsekih (pod Mariborom in pri Ormožu), s pritokov Drave je izginil. Populacija sulca 
se je najbolje ohranila v porečju Save, vendar je še tu precej okrnjena. 
Kljub vse manjši poseljenosti sulec še vedno velja za kralja naših voda. Sulčelov ima v Sloveniji dolgo 
zgodovino in tradicijo, saj je o sulcu in sulčelovu pisal že Janez Vajkard Valvasor leta 1689. V 20. stoletju 
so sulčelovci lovili sulca na Savi, Ljubljanici, Krki, Sori, Kolpi, Savinji, Dravi in Muri. 
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Sliki 2 in 3: Sulčelovec Karel Usar iz Maribora s sulcema, ujetima v reki Dravi v ribolovni sezoni 1936/37 (levo; vir: 
Omerzu S., 1999) in sulčelovca Ribiške družine Straža Sava s samico sulca (dolžina 115 cm in teža 17 kg), ujeto v 
reki Savi pri Gameljnah v ribolovni sezoni 2014/2015 (desno; foto: arhiv RD Straža Sava).  
 
V 21. stoletju sulec v Sloveniji poseljuje Savo Bohinjko, spodnji del Save Dolinke, Savo, Poljansko Soro, 
Soro, Ljubljanico, Savinjo, Mirno, Krko, Kolpo, Dravo, in Muro ter nekatere njihove pritoke.  
 
Rečni ekosistemi in habitati v njih so izredno kompleksen preplet medsebojnih vplivov med biotskim in 
abiotskim delom okolja. Primernost posameznih habitatov za posamezno ribjo vrsto je zato odvisna od 
zelo velikega števila dejavnikov, od katerih mnogih niti ne poznamo ali pa jih zelo težko posamično 
ovrednotimo, saj so med seboj tesno povezani in soodvisni. 
Sulec najpogosteje naseljuje globlje dele rek s hitrim pretokom in nižjo temperaturo v pasu lipana in 
mrene. Zadržuje se v tolmunih, pod obrežnimi skalnimi previsi, pod jezovi, ob pilotih mostov, redko v 
jezerih. Mladi osebki žive v manjših vodotokih in zgornjih odsekih rek, ko odraščajo, pa se selijo dolvodno 
(Kottelat in Freyhof, 2007). Odrasli sulci v hitro tekoči reki najraje izbirajo mirna območja, kot so npr. 
poglobitve pod rečnimi brzicami, kaskadami in slapovi ali mirna območja za strukturami, ki oblikujejo 
vrtince. Sulci se radi zadržujejo tudi ob izlivnih delih pritokov, za večjimi skalami, na konveksni strani 
rečne struge, kjer je vodni tok počasnejši in v bočnih zatokih. Pomembna je tudi zasenčenost habitata 
z obrežno vegetacijo. Mladi, spolno nezreli osebki, se najraje zadržujejo v stranskih rokavih s tekočo 
vodo, kjer je dno pokrito z manj grobim substratom in kjer se plitvine izmenjujejo z zmerno globokimi 
tolmuni, v mirnih vodah v litoralnem pasu, ki so na dolvodni strani povezani z matičnim tokom. Mladi 
sulci se prav tako pogosto zadržujejo na širokih odsekih reke, kjer je rečna struga s peščenimi sipinami 
razdeljena na več vej, kjer je voda plitva in tekoča, ter v manjših pritokih. 

HABITATNO  MODELIRANJE 

Habitatno modeliranje je določanje primernosti habitata na podlagi najpomembnejših izbranih okoljskih 
dejavnikov. Omogoča lažjo primerjavo posameznih območij v prostoru in času in hkrati omogoča lažje 
načrtovanje različnih, čim manj invazivnih, posegov v naravo. 
 
Pri habitatnem modeliranju smo uporabili dve glavni skupini vhodnih podatkov; numerični podatki so bili 
v našem primeru hidravlični podatki (globina vode, hitrost vodnega toka), uporabili pa smo tudi opisne 
in indeksirane podatke (velikost delcev substrata in tip vodnega toka).  
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Slika 4: Prikaz osnovnega procesa za izvedbo habitatnega modeliranja s pristopom mehke (»fuzzy«) logike 
(povzeto po Steinman s sod., 2013). 
 
Izračun primernosti habitata je temeljil na uporabi mehke logike (ang. fuzzy logic). Prednosti tega 
sistema so mehka pravila (ang. fuzzy rules), ki omogočajo določanje primernosti habitata pri različnih 
kombinacijah posameznih dejavnikov. Osnovno načelo mehke logike je, da se številčni (npr. globina, 
hitrost) in opisni (npr. substrat, skrivališča, vodni tok) vhodni podatki prevedejo na opisno definirane 
razrede (ang. fuzzy quantities: npr. nizke, srednje in visoke vrednosti). Ti razredi niso strogo omejeni na 
interval od najmanjše do največje vrednosti, temveč predstavljajo mehke množice/nize (ang. fuzzy sets), 
kar pomeni, da lahko neka vrednost delno pripada enemu, delno pa drugemu razredu. Vpliv različnih 
dejavnikov v naravi nima ostrih mej in takšna metoda omogoča, da so prehodi med posameznimi razredi 
podatkov in rezultatov modela zvezni, ''mehki''. Mehka pravila je pripravila ekipa strokovnjakov ihtiologov 
Zavoda za ribištvo Slovenije na podlagi znanja ter izkušenj z vzorčenjem in lovom sulca v Sloveniji. 
Posebej smo izvedli modeliranje za juvenilne ter za starejše sulce zato smo pripravili dve seriji mehkih 
pravil, in sicer za mlajše razvojne faze, ki smo jih poimenovali juvenilni sulci (do dolžine 25 cm) ter za 
starejše razvojne faze (osebki dolžine nad 25 cm). 
Za modeliranje habitatne primernosti za sulca na Savi smo izbrali programsko orodje CASiMiR 
(Computer Aided Simulation Model for Instream Flow and Riparia), ki so ga razvili strokovnjaki na 
Univerzi v Stuttgartu. Rezultate habitatnega modela smo prikazali grafično; dodatno smo izvedli tudi 
kvantitativno oceno ovrednotenja habitatne primernosti na izbranih odsekih reke Save s kazalnikom 
hidravlične habitatne primernosti HHS (ang. hydraulic habitat suitability index). 

Območje habitatnega modeliranja 

Habitatno modeliranje smo izvedli na dveh izbranih odsekih reke Save od sotočja z Ljubljanico do Litije, 
ki ustrezno »zastopata« hidromorfološko stanje daljšega odseka reke Save na obravnavanem območju. 
Prvi odsek dolžine okoli 1,8 km se nahaja na območju Dolskega in drugi odsek dolžine okoli 1,3 km na 
območju Kresnic ( Slika 5). Za izbrana odseka smo že pred pričetkom vzorčenj na podlagi informacij s 
strani ribičev predvideli, da se sulci v relativno velikem številu stalno nahajajo na teh območjih. 

Pridobivanje podatkov: geodetski 
posnetek struge, meritve pretokov in 
globin vode, vzorčenje habitatov, 
določitev substrata struge in 
skrivališč 

Priprava vhodnih podatkov: 
hidravlično modeliranje -> priprava prostorskih slojev o 
hitrostih in globinah vode pri serijah pretokov, priprava 
prostorskih slojev o skrivališčih, substratu in pridobitev 
podatkov o prisotnosti drstišč in rib v različnih razvojnih 
stadijih 

Umerjanje mehkih (»fuzzy«) pravil in nizov: 
pregled podatkov, pridobljenih  z vzorčenji in 
ugotavljanje vrednosti vplivnih parametrov -  globine, 
hitrosti, substrata in skrivališč, za določanje razredov 
primernosti 

Analiza habitatne primernosti: 
določitev pretokov vode za ustrezno 
primernost habitata za različne 
razvojne faze rib in možnosti izvedbe 
omilitvenih ukrepov 
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Slika 5: Lokacija izbranih odsekov habitatnega modeliranja. 
 
Habitatno modeliranje smo najprej izvedli na dveh izbranih odsekih reke Save pri različnih pretokih (od 
40 do 500 m3/s), v nadaljevanju pa tudi za odsek reke Save v Dolskem v primeru renaturacije z izvedbo 
stranskega rečnega rokava ter za odsek Sava Kresnice v primeru izvedbe jezu za hidroelektrarno. 

REZULTATI  HABITATNEGA  MODELIRANJA 

Odsek reke Save v Dolskem 

Rezultati habitatnega modeliranja na izbranem odseku pri različnih pretokih so pokazali, da primernost 
habitatov za sulce v Savi pri Dolskem ni optimalna. Manj primerne razmere za sulca se pojavljajo 
predvsem ob pojavu srednjih in visokih pretokov, medtem ko so razmere v času nizkih pretokov 
primernejše. Vzrok za takšne razmere je večinoma prehiter tok in nerazgibano dno struge v osrednjem 
delu Save. Takšnim razmeram se juvenilni sulci običajno izogibajo. Habitatni model je pokazal, da so 
najboljše razmere za odrasle in juvenilne sulce na tem odseku ob brežinah, in sicer predvsem ob 
zatonih, ki so na tem delu relativno pogosti, ter ob izlivnem delu Dolske mlinščice. 
Z grafičnega prikaza (Slika 6) je razvidno, da je delež habitatov, ki so za odrasle osebke sulca najbolj 
primerni, pri izbranem pretoku 140 m3/s zelo nizek in prostorsko omejen na ozek litoralni pas. Relativno 
veliko je prostora, kjer so razmere srednje primerne, predvsem v spodnjem delu odseka, kjer se hitrosti 
vodnega toka umirijo. Za juvenilne sulce je pas s primernimi pogoji bistveno ožji in strogo omejen le na 
ozek litoralni pas (Slika 7). Le na zgornjem delu odseka, ob sipini na desnem bregu je pas z ugodnejšimi 
razmerami za juvenilne sulce malo širši. Prav v tem pasu smo ujeli enega izmed dveh juvenilnih sulcev 
na tem odseku, drugega pa smo ujeli tik nad izlivom Dolske mlinščice. Na ta način smo verificirali rezultat 
habitatnega modela pri analiziranem pretoku. 
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Slika 6: Obstoječe stanje - habitatna primernost za sulca (odrasli osebki) v Savi pri Dolskem (Q= 140 m3/s). 
 

 
Slika 7: Obstoječe stanje - Habitatna primernost za sulca (juvenilni osebki) v Savi pri Dolskem (Q= 140 m3/s). 
 
Zaradi neugodnih razmer za sulce v času normalnih in visokih pretokov reke Save smo kot ukrep za 
izboljšanje stanja predvideli delno renaturacijo na območju analiziranega odseka, in sicer izgradnjo 
stranskega rečnega rokava, ki prevaja približno tretjino vode (Slika 8). Ker smo ugotovili, da večjo 
primernost habitatov na tem območju omejujejo predvsem velike hitrosti vodnega toka, smo 
predvidevali, da bi lahko z izgradnjo novega, stranskega rečnega rokava s stalnim pretokom oz. stalno 
zagotovljeno vodnatostjo te hitrosti zmanjšali. Rezultati habitatnega modela kažejo, da bi se življenjske 
razmere na celotnem modeliranem odseku bistveno izboljšale za odrasle sulce. Pri pretoku Save pri 
140 m3/s, ki je na nivoju srednjih pretokov, stranski rečni rokav predstavlja okoli 14 % površine celotnega 
modela, vendar zaradi visoke habitatne primernosti prispeva kar 27 % k skupni uporabni korigirani 
površini (WUA). Hkrati bi se življenjske razmere za odrasle sulce izboljšale tudi na odseku glavne struge, 
kjer vzporedno poteka nov rečni rokav. Podobno bi se razmere izboljšale tudi za juvenilne sulce, vendar 
bi bilo izboljšanje manjše. Osrednji del glavne struge ter tudi rečnega rokava bi bila še vedno povsem 
neprimerna, vendar bi majhni sulci zelo primerne habitate lahko našli tudi ob brežini stranskega rečnega 
rokava. 
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Slika 8: Prikaz renaturacije - habitatna primernost za sulca (odrasli osebki) v Savi pri Dolskem s 
predvidenim stranskim rečnim rokavom (pri pretoku 140 m3/s). 
 
Z uporabo habitatnega modela smo ugotovili, da odsek reke Save pri Dolskem za sulce ni ugoden. 
Zaradi regulacij reke Save manjkajo predvsem primerna mesta za mlajše sulce. Z renaturacijo, v sklopu 
katere bi izvedli stranski rokav, bi se razmere močno izboljšale za odrasle sulce, medtem ko rezultati 
habitatnega modela kažejo, da za juvenilne faze sulcev ta ukrep ni dovolj. Za mlajše stadije bi bilo 
potrebno strugo še bolj razvejati in s tem hitrosti toka še bolj umiriti ter tako povečati pestrost habitatov. 

Odsek reke Save v Kresnicah 

Gorvodni del modeliranega kresniškega odseka reke Save je podoben odseku v Dolskem, kjer je rečna 
struga ozka in so zato hitrosti vodnega toka relativno velike, dno pa je ravno. Tudi na tem delu odseka 
so življenjske razmere za odrasle sulce primerne predvsem ob brežinah (Slika 9). Enako velja za 
juvenilne sulce, le da je pas primernejših razmer za juvenilne sulce malce širši kot pri Dolskem (Slika 
10), saj je desna brežina malce manj strma. Na spodnjem, dolvodnem delu kresniškega odseka se rečna 
struga precej razširi (skoraj na dvakratno širino gorvodnega dela), ob tem se zmanjšajo globine vode in 
hitrosti vodnega toka. Na tem delu se ob brežinah nahajajo različne strukture (odbijači, večje skale), ki 
ustvarjajo specifične mikrohabitate, ki so zelo primerni za odrasle in juvenilne sulce. Takšna morfologija 
struge omogoča ugodne življenjske razmere za sulce tudi pri višjih pretokih. Na sredini modeliranega 
odseka se na desni strani nahaja tudi mrtvi rokav, ki verjetno predstavlja zelo pomemben habitat za 
celotno ribjo združbo na tem delu Save. Ta rokav nudi odlične pogoje za juvenilne sulce, odraslim 
sulcem pa nudi srednje dober habitat. Stranski rokav je zelo pomemben tudi zato, ker habitatna 
primernost pri različnih pretokih ostaja relativno konstantna. Predvsem v času višjih pretokov lahko ribe 
najdejo tu bolj umirjene razmere, ob hitrem spreminjanju pretokov (npr. zaradi delovanja hidroelektrarn) 
pa se pri iskanju primernih pogojev ribam ni potrebno premikati daleč. 
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Slika 9: Obstoječe stanje - Habitatna primernost za sulca (odrasli osebki) v Savi pri Kresnicah (Q= 140 
m3/s). 
 

 
Slika 10: Obstoječe stanje - Habitatna primernost za sulca (juvenilni osebki) v Savi pri Kresnicah (Q= 
140 m3/s). 
 
Na odseku habitatnega modela reke Save pri Kresnicah smo v celotnem času trajanja projekta z 
različnimi metodami vzorčenja ujeli več večjih sulcev na različnih lokacijah (Sušnik s sod., 2016). Sulci 
so bili ujeti v daljšem časovnem obdobju pri različnih pretokih reke Save. Ne glede na omejitve izbranih 
metod za vzorčenje sulca so bili pridobljeni podatki dovolj številčni, da smo lahko ugotovili, da se podatki 
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o najdenih sulcih ujemajo z rezultati habitatnega modela. Na ta način smo lahko kalibrirali rezultate 
habitatnega modela. 
Na odseku reke Save v Kresnicah, kjer je pri nespremenjenem hidromorfološkem stanju primernost 
habitatov za odraslega sulca relativno ugodna, smo z uporabo habitatnega modela analizirali vpliv 
scenarija izgradnje hidroenergetske pregrade z določeno akumulacijsko ojezeritvijo (Slika 11). Pri 
pripravi vhodnih hidravličnih podatkov smo upoštevali tudi vpliv zajezitve reke Save na prodonosnost, 
in sicer na strukturo sedimenta v primeru zajezitve. Na podlagi obstoječih podatkov in raziskav 
spremembe strukture sedimenta v območjih obstoječih zajezitev na reki Savi je mogoče ustrezno 
napovedati dolžino rečnega odseka, na katerem bo prišlo do bistvenih sprememb strukture sedimenta 
v strugi. Pri habitatnem modeliranju smo morali zato upoštevati tako hidravlične rezultate kot tudi 
spremembe substrata na analiziranem odseku, to je na območju teoretične zajezitve. 
 

 
Slika 11: Habitatna primernost za sulca (juvenilni osebki) v primeru izvedbe akumulacije HE Kresnice (Q= 140 m3/s). 
 
Rezultati habitatnega modela so pokazali, da bi se ob morebitni izgradnji HE Kresnice in 
akumulacijskega jezera razmere za juvenilne in odrasle sulce izjemno poslabšale. Na spodnjih štirih 
petinah odseka bi bile razmere za odrasle sulce povsem neprimerne. Habitatni model kaže srednjo 
primernost habitata za odrasle sulce le na zgornji petini odseka, kjer je vpliv pregrade najmanjši. 
Habitatov z visoko ali zelo visoko primernostjo za odrasle sulce v obravnavanem scenariju vzpostavitve 
hidroenergetske akumulacije ni. Podobno velja za juvenilne sulce, kjer bi nastal manj primeren ali 
neprimeren habitat po celotni dolžini struge, le v osrednjem delu akumulacije ob brežinah bi morda 
lokalno nastale srednje ugodne razmere (Slika 11).  
 
Ali bi v primeru zajezitve dejansko nastali ti odseki s primernejšim habitatom, je odvisno tudi od izvedbe 
akumulacijskega jezera – izkopavanja, utrjevanje brežin, itd. Ob tem je treba upoštevati tudi trajnost in 
obstojnost morebitnih novo nastalih habitatov, ki bi bili neposredno odvisni od režima obratovanja 
akumulacije ter od samega vzdrževanja akumulacije (ravnanje s sedimenti, vzdrževanje brežin, itd.).  
 
Upoštevati moramo tudi vplive denivelacije na drstišča ribjih vrst. Hitro spreminjanje pogojev v krajšem 
časovnem obdobju ima vselej negativne posledice za ribje populacije. Vzpostavitev relativno ugodnih 
hidromorfoloških pogojev za sulca ne izboljša stanja habitata, če čas trajanja, ko so pogoji v habitatu 
dobri, ni dovolj dolg oz. se to stanje prepogosto spreminja. 
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Zaradi lažjega pregleda rezultatov habitatnega modeliranja smo grafično primerjali habitatno primernost 
(prikazana kot indeks HSS) na obeh odsekih pri obstoječem stanju in v primeru izgradnje stranskega 
rokava ali akumulacije tako za odrasle kot za juvenilne sulce (Sliki 12 in 13). 
 

 
 
Slika 12: Primerjava indeksa HHS za odrasle sulce na obeh modeliranih odsekih pri različnih stanjih 
struge reke Save. Prikazano je dejansko stanje na obeh odsekih. Dodatno je prikazano stanje na 
celotnem odseku reke Save pri Dolskem v primeru vzpostavitve stranskega rokava na sredini odseka 
ter stanje na daljšem odseku Save v primeru izvedbe akumulacijskega jezera. 
 
 
Na odseku reke Save pri Dolskem (trenutno stanje) je habitatna primernost za odrasle sulce največja 
pri pretoku Save okoli 70 m3/s, nato pa se primernost habitata hitro manjša do pretoka 200 m3/s. Na 
istem odseku reke Save je v primeru izvedbe stranskega rečnega rokava krivulja HHS zelo podobne 
oblike (Slika 12), vendar so razmere za sulca pri vseh pretokih mnogo ugodnejše od trenutnega stanja. 
Primernost dolskega odseka Save se za odrasle sulce ob izvedbi stranskega rečnega rokava torej 
izboljša pri vseh pretokih. Podobno velja za habitatno primernost za juvenilne sulce, vendar je razlika 
med vrednostmi mnogo manjša. 
 
Na odseku reke Save pri Kresnicah je največja primernost habitata za odrasle sulce pri pretoku okoli 
110 m3/s. Pri pretokih, manjših od 110 m3/s, so vrednosti HSS indeksa precej manjše kot v dolskem 
delu Save, nad pretokom 110 m3/s pa so te vrednosti bistveno višje. 
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Slika 13: Primerjava indeksa HHS za juvenilne sulce na obeh modeliranih odsekih pri različnih stanjih 
struge reke Save. Dodatno je prikazano stanje na celotnem odseku reke Save pri Dolskem v primeru 
vzpostavitve stranskega rokava na sredini odseka ter stanje na daljšem odseku Save v primeru izvedbe 
akumulacijskega jezera. 
 
Na kresniškem odseku, kjer smo simulirali izgradnjo akumulacijskega jezera, bi bile razmere povsem 
neprimerne za odrasle in juvenilne sulce. Akumulacijsko jezero je neprimerno za življenje odraslih in 
juvenilnih sulcev pri vseh analiziranih pretokih, saj se vrednosti HSS pri različnih pretokih le minimalno 
spreminjajo. 
 
Velike razlike v dinamiki primernosti habitata na obeh modeliranih odsekih pri različnih pretokih so 
verjetno predvsem posledica vpliva preteklih regulacij reke Save na dolskem delu in relativno dobre 
ohranjenosti struge na kresniškem delu Save (predvsem v spodnjem delu). 
 

REKA SAVA NEKOČ IN DANES 

Struga reke Save je bila med letoma 1806 do 1869 razvejana reka s številnimi rokavi in mrtvicami (Slika 
14). Na prelomu 19. stoletja so izvedli številne regulacije reke, kot recimo obsežno regulacijo na območju 
Ljubljanskega polja, ko je bila med drugim zgrajena HE Tacen. Z izgradnjo te hidroelektrarne se je takrat 
močno spremenil transport sedimentov. Dolvodno od HE Tacen se je Sava začela intenzivno poglabljati, 
pri čemer se je dolvodno od črnuškega mostu pričela epigensko vrezovati (Bevc in Podobnikar, 2006). 
Poglabljanje struge reke Save je še pospešila izgradnja hidroelektrarn na Savi v šestdesetih letih 
prejšnjega stoletja (HE Moste leta1952 in HE Medvode leta1953). 
 
Brežine reke Save so na dolskem odseku močno regulirane; posledično je reka Sava spremenjena v 
enoten rečni kanal s širino okoli 50-60 m. Življenjske razmere za odrasle sulce na tem odseku so precej 
monotone. Struga reke Save je bila nekoč na tem območju široka več kot 500 m, zelo razvejana, z otoki 
in stranskimi strugami, kar je lepo vidno na starejših zemljevidih tega območja (Slika 14). V Kresnicah 
je Sava na spodnjem delu ponekod široka več kot 100 m, hitrosti vodnega toka so tu mnogo manjše kot 
na dolskem odseku; ustvarjajo se manjši odseki z različnimi življenjskimi razmerami, raznolikost habitata 
za vse starostne razrede sulca je zato mnogo večja. Tudi v primerjavi z nekdanjim stanjem je kresniški 
odsek med najmanj spremenjenimi. 
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Slika 14: Reka Sava v Dolskem – zemljevid iz obdobja 1809-1869 (http://mapire.eu). 
 
 

 
Slika 15: Reka Sava v Dolskem danes (vir: Atlas okolja, ARSO). 
 
Kanaliziranje struge je povzročilo velike hidromorfološke spremembe reke, ki se izkazujejo kot povišana 
hitrost toka in spremenjena prodonosnost. Širina struge je bolj uniformna in število sipin, zatokov, 
rokavov, mrtvic in poplavnih polj se je drastično zmanjšalo. Zaradi hidromorfoloških sprememb reke je 
na razpolago manj drstišč, in tudi ostalih habitatov, ki jih tekom življenja potrebujejo sulci in ostale vrste 
rib. 

ZAKLJUČKI 

Eden pomembnejših ciljev raziskovalnega projekta je bil vzpostavitev in analiza habitatnega modela za 
juvenilne in odrasle sulce na dveh različnih odsekih srednje Save. Habitatni model smo vzpostavili na 
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odseku reke Save pri kraju Dolsko, kjer je struga zaradi regulacij v preteklosti ožja, ter na odseku Save 
pri Kresnicah, kjer je reka v primerjavi z nekdanjim stanjem manj spremenjena. Za uspešno habitatno 
modeliranje smo izbrali ustrezne vhodne podatke (geodetske batimetrične meritve, popis habitatov, 
hidravlični rezultati, pravila mehke logike). 
S primerjavo dveh med seboj različnih odsekov reke Save s stališča primernosti habitata za sulca smo 
dobili uporabne rezultate. Dolski in kresniški modelirani odsek reke Save sta s stališča habitata za 
odrasle sulce precej različna. Pri nizkih pretokih je za sulce bolj primeren dolski del, pri normalnih in 
visokih pretokih pa kresniški odsek, ki pri večini analiziranih pretokov nudi precej bolj primerne 
življenjske pogoje za različno stare sulce. 
Rezultati habitatnega modeliranja so pokazali, da stanje habitatov za nobeno od razvojnih faz sulca v 
reki Savi na analiziranih odsekih ni optimalno. Glavni vzrok za slabo stanje habitatov sulca sta 
reguliranost struge reke Save in nihanje pretokov zaradi obratovanja obstoječih gorvodnih 
hidroelektrarn. 
Življenjske razmere za odrasle sulce bi lahko na dolskem odseku bistveno izboljšali z izvedbo 
stranskega rečnega rokava, ki bi prevajal tretjino celotnega pretoka reke Save, za izboljšanje habitata 
za juvenilne sulce pa bi bilo treba strugo še bolj odpreti. 
Ugotovili smo tudi, da na kakovost habitata za sulca vpliva nabor več okoljskih dejavnikov, kot jih je 
mogoče analizirati z izbranim programskim orodjem. Nekaterih okoljskih dejavnikov, ki bi se ob izgradnji 
akumulacijske hidroelektrarne bistveno spremenili, ni bilo mogoče zajeti v habitatni model. Pri tem je 
lahko rezultat habitatnega modela dober orientacijski podatek, saj poda prve informacije o posledicah 
sprememb v habitatu na podlagi analize relativno majhnega števila okoljskih dejavnikov. 
Rezultati habitatnega modeliranja so pokazali, da bi se v primeru izgradnje hidroenergetske pregrade 
na reki Savi v akumulacijskem bazenu življenjske razmere za sulce tako poslabšale, da bi sulec na tem 
odseku po določenem času zaradi spremembe habitata skoraj zagotovo lokalno izumrl.  
Menimo, da je habitatno modeliranje izjemno uporabno kot orodje za načrtovanje izboljšanja stanja 
habitatov v reki Savi za sulca, seveda je dolgoročno nujen celovit interdisciplinarni pristop k reševanju 
problematike ogroženosti sulca in njegovih habitatov. 
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