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Savica waterval - Feiten
Historische mijlpalen
1689 Publicatie van het boek De glorie van het Hertogdom Krain (Die
		 Ehre des Hertzogthums Crain) van Johann Weichard Valvasor
		 met een koperen gravure en beschrijving van de Savica
waterval.
1807 Bezoek van aartshertog Johann van Oostenrijk
1916 Het Oostenrijks-Hongaarse leger bouwt de Savica-basis om de
		 achterhoede van het Isonzo front van voorraden te voorzien
1947 Het elektriciteitsbedrijf Gorenjske Elektrarne bouwt de eerste
		 Hydro-elektrische elektriciteitscentrale in voormalig Joegoslavië
1949 Grotonderzoekers verkennen de verborgen karstondergrond
			 achter de Savica waterval.
1956 De Bohinj Toeristenassociatie bouwt een brug over de Mala
			 Savica (Kleine Savica)
1971 De Bohinj Toeristenassociatie legt een stenen pad naar de
			 waterval aan
1987 Sterke wind vernietigt het bos op de hellingen van de Komarča
1988-2007 Renovatie van de Savica Hydro-elektrische 		
			elektriciteitscentrale
1998 Aardbeving in Bohinj, restauratie van de dam bij de waterval
2004 Een grote brand op de hellingen van de Komarča vernietigt
			 de observatiehut
2007 De Bohinj Toeristenassociatie repareert het toegangspad
2013 Het toegangspad wordt na overstromingen gerepareerd

Monument voor de aartshertog Johann van Oostenrijk
De kleinzoon van Keizerin Maria Theresa bezocht de waterval in 1807.
Aartshertog Johann was een fervente bewonderaar en ontdekker
van de Julische Alpen. Hij moedigde ook de aanleg van de zuidelijke
spoorweg van Wenen naar Triëst aan en hij vocht mee in de oorlogen
tegen Napoleon. Om het bezoek van de aartshertog te markeren,
werd een herdenkingsmonument gemaakt in opdracht van de Bohinj
IJzerwaren van Sigmund Zois. Dit monument werd gemaakt door L.
Kelbl en staat bij de rots in de observatiehut.

Baron Sigmund Zois
Baron Zois, een vriend van Valentin Vodnik, toonaangevend
voorstander van de industrialisatie en beschermheer van de kunsten,
liet het monument maken ter nagedachtenis aan het bezoek van
de aartshertog van Oostenrijk via zijn ijzerwarenhandel in Bohinj.
De ontwikkeling van de ijzerwarenindustrie verbond het afgelegen
Bohinj met de rest van het hertogdom Krain. Zois was ook bevriend
met de gerespecteerde botanicus Balthasar Hacquet, die destijds
als arts werkte in de mijnstad Idrija. Enkele van zijn botanische
ontdekkingen waren het Alpense vergeet-me-nietje (Eritrichium
nanum), de Triglav roos (Leontodon terglouensis Hacq.) en de Triglav
gentiaan (Gentiana terglouensis). De laatste twee planten dragen nog
steeds de Latijnse naam van Mount Triglav (terglouensis).
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Bohinj Toeristenassociatie
Ribčev Laz 48, 4265 Bohinjsko jezero
t: + 386 (0)4 574 60 10, e: info@bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
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BOHINJ TOERISTENASSOCIATIE
- TOERISTENINFORMATIE
- ACCOMMODATIE IN KAMERS, APPARTEMENTEN EN 		
VAKANTIEHUIZEN
- WINKEL (SOUVENIRS, KAARTEN, REISGIDSEN,
POSTKAARTEN, KRANTEN, TIJDSCHRIFTEN, CADEAUS)
- TRADITIONELE EVENEMENTEN
- DANICA CAMPING aan de SAVA RIVIER:
www.camp-danica.si

Savica Hydro-elektrische elektriciteitscentrale – een
bron van groene energie

.........................

Deze elektriciteitscentrale is vandaag de dag zeer belangrijk omdat
het een milieuvriendelijke energiebron is: zogenaamde groene
elektriciteit. Sinds zijn bestaan heeft de elektriciteitscentrale aan
de Savica al één terawatt uur aan elektriciteit geproduceerd, wat
gelijkstaat aan een energiebesparing van ca. 1,2 miljoen ton ofwel
600.000 wagons steenkool. Als al deze wagons achter elkaar zouden
worden gezet, zouden zij een trein van wel 900 km lang vormen,
ofwel van Bohinj naar Stockholm.

...Zijn gebulder laat de schuimwolken de
lucht in vliegen!
France Prešeren, fragment uit De doop van de Savica
SOUVENIRWINKEL

Savica Waterval –
De bron van het leven
De meest bezochte waterval in
Slovenië
FEITEN:
HOOGTE BOVEN ZEENIVEAU OP BASIS: 894 m
DUBBELE WATERVAL IN DE VORM VAN DE LETTER A
HOOGTE VAN DE GROTE WATERVAL: 78 m
HOOGTE VAN DE KLEINE WATERVAL: 25 m
LOCATIE: 46°17’23’’, 13°48’08’’
CAPACITEIT: PERMANENT / STAAT ZELDEN DROOG
Het zichtbare gedeelte van de Savica krijgt zijn water uit
de bredere karstregio Črno Jezero, dat 500 meter boven de
waterval ligt. Het water in de twee gescheiden stromen
stroomt door een verborgen ondergrond dat bestaat uit
tunnels en meren.
Tijdens hevige regenval kan de karstregio Črno Jezero niet
al het water absorberen, waardoor er een meervoudige
waterval op 600 meter hoogte wordt gevormd.
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De Savica waterval ligt in het hart van het Nationaal park
van Triglav (TNP), waar een zeer strikt beschermingsbeleid
wordt gevoerd. Denk eraan dat u een prachtig, maar
gevoelig natuurgebied bezoekt, wat ongerept moet
blijven tijdens uw bezoek.
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Savica Waterval – Bron van
inspiratie
Onze held luistert naar de bulderende waterval
De volgende morgen, al denkend aan hoe de 		
oevers beneden schudden
Door het strijdlustige en bulderende water 		
terwijl het ondergaat in de stroming
Langs bomen en steile rotsen en torenhoge 		
bergwanden
En in het gebulder worden de schuimwolken 		
de lucht in geblazen!
Maar het tempo in zijn haastige jeugd wordt 		
in zijn latere leven
gecorrigeerd aldus Črtomir weerspiegelt.
France Prešeren, fragment uit De doop van de Savica

France Prešeren, fragment uit De doop van de
Savica
Het epos van de grootste Sloveense dichter France
Prešeren beschrijft het verchristelijken van de
Karantanen in de 10e eeuw. De heroïsche strijd voor
vrijheid en idealen tussen de paganistische leider Črtomir
en de Christelijke Valjhun eindigt met het verchristelijken
van Črtomir aan de Savica waterval, waar hij zich tot het
christendom bekeert.
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Ik marcheer naar de Savica om deze te drinken
De koude bron van betoverende liedjes
Ik breng een dronk uit op de meester van de zangers
Ik geniet van deze dronk!
Valentin Vodnik

Valentin Vodnik
Valentin Vodnik – dichter, journalist, docent, vertaler en
priester - was een van de meest nationaal-bewuste Slovenen
die er was. Hij droeg veel van zijn gedachten en gedichten
op aan de Savica waterval tijdens zijn diensten als priester
in het nabijgelegen dorpje Koprivnik (vanaf 1793).

